O ELEVĂ DE LA SCOALA GIMNAZIALĂ NR.4
PREMIATĂ LA CONCURSUL DOODLE 4 GOOGLE
Prima editie a concursului Doodle 4 Google “România mea este...”, organizat în
parteneriat cu Ministerul Educatiei si TVR, s-a adresat tuturor elevilor din clasele I-VIII din
România. Juriul concursului Doodle 4 Google România a fost format din personalităti din
domeniul artistic, media si educatie: Nicolae Alexi, Adrian Botan, Adrian Brăescu, Andreea Esca,
Medeea Marinescu, Ioan T. Morar şi Cătălin Stefănescu. Din juriu a făcut parte şi Sophia FosterDimino, membră a echipei care se ocupă de redesenarea logo-ului Google la aniversările pe care
compania le sărbătoreste la nivel international si local. Juriul a selectat din cele peste 10.000 de
desene primite pe cele mai artistice şi autentice 15 din fiecare grupă de vârstă (clasele 1-4,
respectiv clasele 5-8). Până pe 27 noiembrie, publicul a avut posibilitatea să îi aleagă pe cei 10
finalişti dintre cele 30 de desene selectate de juriu şi să îl desemneze pe marele câştigător.
Aflată printre finaliştii concursului iniţiat de Google pentru alegerea unui desen care
urma să fie postat pe pagina principala a motorului de căutare de 1 Decembrie, în România, eleva
Perţa Ania de la Şcoala Gimnazială Nr.4 Rm.Vâlcea, a fost premiată, joi, 29 noiembrie
2012,
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În urma votului public Ania Perţa s-a clasat printre cei 5 finalişti, pentru această
performanţă fiind recompensată cu o tabletă Android, un set de premii Doodle 4 Google şi cu o
bursă

de

tehnologie

în

valoare

de

20.000

lei

pentru

şcoala

unde

învaţă.

Ania Perţa, elevă în clasa a III-a D, coordonată de d-na prof. înv. primar Ceauşoglu Anelice, şi-a
imaginat România, în desenul ei, ca pe "cea mai frumoasa ţară şi cea mai bogată. Galbenul
holdelor semnifică bogăţia”.
Perţa Ania este o elevă ce confirmă calitatea procesului instructiv-educativ desfăşurat în
Şcoala Gimnazială Nr.4, Rm. Valcea. Ea are rezultate meritorii şi premii la concursurile de limba
şi literatura română, matematică, ştiinte. Deasemenea ,cochetează cu muzica, are talent
actoricesc, făcând parte din trupa de teatru a şcolii noastre -“Arlechino”, alături de care a
participat la numeroase concursuri naţionale de teatru şcolar, obţinând multe premii. Firea
artistică a fetiţei se completează cu plăcerea de a picta, talent modelat şi de artistul plastic Aurelia
Sanda. Doodle-ul realizat de Ania a fost inspirat de “vacanţele minunate petrecute la ţară, cu
bunicii, în mijlocul naturii”.

Şcoala Gimnazială Nr.4 se mândreşte cu elevi precum Ania, aşa cum fetiţa este mândră
că este eleva Şcolii Gimnaziale Nr.4!

