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reșe 
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ucurești  

Î

Brașov 
mediu 
urban) 

Î

Brașov 
mediu 
rural) 

Î

diul HEAD ar
ete  (SIN)  su
ățile de învăț
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ensiuni:  indi
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Grădiniț

 

are, individu
le  copilului
ude aspectel
atea  aerului. 
atea,  sentim
cvat de com

ă este utilizată
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pătrați) 
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online  a  fo
lor cognitive
ut  pentru  a
ile  angajator
ompetențe  s
1,  au  un  rol 
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