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Cine suntem noi... 

 

 

Sala Amfiteatru a Casei Olimpice 

a fost arhiplină la Gala laureaților celei 

de-a XXIII-a editii a concursului național 

de arte plastice „Jocurile Olimpice in 

imaginația copiilor”. La evenimentul 

organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv 

Roman (COSR), prin Academia Olimpică Română (AOR), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării 

Știintifice (MECS), sprijinit de Comitetul Internațional Olimpic (CIO), prin Solidaritatea Olimpică, alături de 

premiați au fost prezenți campioni și medaliați olimpici. 

 

 In premieră, COSR a oferit un Premiu Special pentru talent și abnegație elevului Cătălin Mihai, de 

la Școala Gimnazială Specială pentru 

deficiențe de auz „Sfânta Maria” din 

București, care a participat la categoria 

15-18 ani. 

  

(www.cosr.ro) 
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După cum este știut, anul 1924 este socotit pe plan mondial, ca an de începere a perioadei de 

stabilizare a economiei, dar copiii acestei școli, deși erau orfani și bursieri ai statului, nu primeau foi de 

drum pentru a merge în vacanță acasă. Soluția s-a găsit prin trimiterea lor acasă cu concursul organelor 

polițienești, ca și delicvenții de rând ce erau trimiși la destinație sub paza poliției.1 

Școala nu avea posibilitatea de a avea în mod 

permanent apă curentă, fiind nevoită să solicite primăriei 

două butoaie pentru strâns apa, cerere care este reînnoită, 

arătându-se mizeria care decurge din această lipsă.2 

Fiind o școală cu internat, condițiile de locuit 

continuă să influențeze în mod negativ starea sănătății 

elevelor. Un proces – verbal din 26 sept. 1924 constată că 

21 de eleve din 50 câte erau înscrise, erau bolnave de 

conjunctivită. Se cerea ca urgență să se creeze cel puțin o 

cameră, în care elevele bolnave să fie izolate, școala 

neavând infirmerie.3 

În ceea ce privește bugetul școlii, se continuă vechiul sistem de donații și subvenții, chiar și după 

legiferarea învățământului special.4 

 

———————————————— 

1 Idem, Dosar ieșire 5, nr. 794 din 4 iulie 1924 
2 Arhiva școlii, Dosar ieșire nr. 671 din 2 ian. 1924 
3 Idem, Dosar ieșire 38, pag. 9 
4 Idem, Dosar 38, pag. 6 

  

 În 1973, doamna profesoară Ludovica Tănăsescu, a realizat o lucrare în 

care ne descoperă primii ani de funcționare ai școlii, între 1919 și 1924.  

 În numerele 5, 6 , 7, 8 și 9 ale revistei  am publicat fragmente din această 

monografie. Doar cunoscând trecutul, ne putem trăi prezentul conștienți de 

strădania oamenilor începutului de drum.  

 Efortul lor de a răzbate prin  vremurile grele,  pline de nevoi care azi  ne 

par de netrăit, nu trebuie uitat. 

 Deci, 1924... 
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Necesitatea legiferării învățământului special 

După mai bine de o jumătate de secol de la înființarea primei școli pentru copiii surzi din țara 

noastră, învățământul special nu fusese  încă legiferat. Neexistând o prevedere a Legii învățământului 

pentru acest tip de școli, nu existau programe și manuale școlare. 

La data la care se referă prezentul material, funcționau în învățământul special câteva cadre 

specializate în străinătate formate la școli diferite de demutizare. Dar majoritatea cadrelor didactice o 

formau învățătorii proveniți din învățământul auzitorilor, care erau încadrați ca ”învățători asistenți”. 

Interesul pe care-l prezentau aceste cadre pentru specializare, se concretizează prin numeroase cereri 

adresate Ministerului Instrucțiunii Publice pentru a fi o lege a învățământului special: 

 Să se elaboreze un regulament al școlilor speciale și programe analitice. Această necesitate a unui 

regulament este constatată și de inspectorii financiari care într-un raport au fost determinați să dea 

unele indicații referitoare la felul în care trebuiau ținute actele, formele contabile, sarcinile ce reveneau 

directorilor de școli5 

 Să se organizeze conferințe generale, anuale ale cadrelor didactice din învățământul surdo – muților; 

să se facă vizite reciproce 

 Un specialist să inspecteze o dată pe an aceste școli pentru a fi o unitate de conducere, de metodă și de 

acțiune. Delegatul să nu-și părăsească activitatea de la catedră, decât pentru perioada limitată a 

inspecțiilor 

Apreciind că învățătorii asistenți au fost inițiați în metodele de demutizare, se cere să fie menținuți 

în aceste școli.6 

O altă propunere în vederea specializării cadrelor didactice ce urmau să funcționeze în 

învățământul special, consta în: 

 Înființarea pe lângă universitate a unor cursuri cu durata de 2 ani, pentru învățătorii cu media de la 8 în 

sus, iar la definitivat să fi obținut media 8,50 

 Învățătorii și absolvenții de liceu, după 2 ani de 

suplinire efectivă la școlile de anormali și după 

un examen de metodică și lecții practice, să 

primească diploma pentru învățământul special.7 

 

 

6 Arhiva școlii, Dosar 38, proces  - verbal nr. 2 / 1923 

7 Idem, dosar nr. 95 / 1923, din 17 martie 1923 

5 Arhivele statului, Dosar nr. 95 / 1923, din 17 martie 1923 
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„Tehnologii inovative pentru învăţarea activă a limbilor străine” 

Programul ERASMUS+,  

Acțiunea KA2, parteneriate strategice 

 

 

 

„I-TALC”- UN PROIECT PENTRU ELEVII 

NOŞTRI 

 

 Au trecut aproape 2 ani de când proiectul 

Innovative Technologies for Active Language 

Class (I-TALC), derulat în cadrul programului 

Erasmus +, a fost integrat în curriculumul Școlii 

Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria”, perioadă în care elevii noştri au trăit noi 

experienţe, au descoperit oameni şi locuri noi şi şi-au făcut noi prieteni.  

 Ei au avut bucuria de a descoperi moduri inedite de a învăţa să comunice în limba engleză utilizând 

noile tehnologii de comunicare. Ei şi-au creat propriile filme video în limba engleză, fiind pe rând regizori, 

scenarişti actori şi cameramani. Filmele ”My school and city” („Şcoala şi oraşul meu”), ,,Romanian and 

Sign Language” („Limba Română și LMG”), „Travelling around Turkey” („Călătorind în jurul Turciei”) 

pot fi vizionate accesând websit-ul oficial al proiectului www.i-talc.eu. Ei s-au implicat cu entuziasm în 

realizarea prezentărilor țărilor partenere utilizând internetul, descoperind astfel geografia, istoria și cultura 

acestora.  

 Prin participarea activă la lecțiile de limba engleză, la jocurile psihologice de grup bazate pe 

simulare, dramatizare și jocuri de rol, la concursurile de dans şi de fotografie, dar şi la competiţiile 

sportive, derulate în cadrul taberei de învățare a limbilor străine din Macedonia, elevii noștri și-au 

dezvoltat abilitățile de comunicare orală  în limba 

engleză și competențele socio-emoționale. Ei au 

devenit mai independenți și mai încrezători în 

forțele proprii, și-au îmbunătățit stima de sine și 

au devenit mai asertivi, și-au dezvoltat capacitățile 

de comunicare empatică, au devenit mai flexibili 

și au învățat să lucreze în echipă.  

 Călătorind prin Europa şi interacţionând cu 

elevi şi profesori din şcolile europene partenere, 
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elevii deficienţi de auz au experimentat sentimentul 

apartenenţei la comunitatea europeană, au învăţat despre 

drepturile şi responsabilităţile ce le revin în calitate de 

cetăţeni europeni şi şi-au integrat valorile europene în 

propriul lor sistem de valori. 

 

 Proiectul I-TALC contribuie la integrarea socială 

a adolescenţilor deficienţi de auz, ei demonstrând că îşi 

pot găsi resursele să se integreze în grupuri de tineri  

auzitori de vârsta lor, să împărtăşească cu aceştia 

propriile lor emoţii, sentimente, idealuri şi valori.  

 

 

                                                                        

                                                                               

 Coordonator proiect,                                                                                  

Loredana Vanghelie 
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Fondul de finanţare „Lumea prin culoare şi sunet„ - ediţia 2015  

www.testeonlinelmg.ro - Prima platformă de testare online dedicată elevilor deficienți de auz 

Autori:  

Prof.  Stoica Florica 

Prof. Gîrniceanu Cristina 

 

 

Școala Gimnazială Specială pentru 

Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” a realizat 

platforma www.testeonlinelmg.ro, prima 

platformă educațională dedicată elevilor 

deficienți de auz. 

 

Această platformă este realizată în cadrul 

proiectului ”Semn – Cuvânt – Imagine – Comunicare fără bariere pentru elevii deficienți de auz”, proiect 

cofinanțat de Fundația Orange prin fondul de finanțare „Lumea prin culoare și sunet”, ediția 2015. 

 

Suntem profesori și întrebările care ne-au preocupat și ne preocupă sunt: de ce rezultatele obținute 

la învățătură nu sunt pe măsura efortului, a timpului și a strategiilor didactice corect alese și utilizate în 

activitatea de predare? De ce vocabularul activ al copiilor, în general, și al copiilor surzi, în special, este 

atât de redus? 

Conform  rezultatelor  ultimelor teste PISA, 40% dintre elevii de gimnaziu nu pot înțelege un text 

sau îl înțeleg superficial, fără a face corelații între secvențele de informație din text.                                       

Un grup foarte expus analfabetismului funcțional și implicit riscurilor marginalizării și izolării 

sociale este reprezentat de copiii cu deficiențe de auz, deficiențe asociate, alte tipuri de deficiențe. In 

cazul acestor copii, analfabetismul funcțional este  cauzat de o afecțiune care duce la dizabilitate. Pentru 

copiii deficienți de auz, limbajul verbal este de cele mai multe ori al doilea limbaj, primul fiind limbajul 

mimico - gestual, limbaj folosit în familie, în comunitatea surzilor. Fiind scolarizați fie în școli speciale, 

fie în învățământul de masa, sunt încurajați să folosească limbajul verbal, dar rezultatele sunt de cele mai 

multe ori descurajante. Copiii au un vocabular sărac,  reușesc să citească un text destul de dificil, dar nu 

sunt capabili să extragă înțelesul unor cuvinte pe care le întâlnesc, nu răspund corect la întrebări 

http://www.testeonlinelmg.ro
http://www.testeonlinelmg.ro
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referitoare la mesajul textului citit, nu reușesc să  reformuleze ce au învățat, fie le este imposibil, fie oferă 

variante incorecte ale mesajului textului.                                                 

 

Problema și nevoia majora căreia îi răspunde acest proiect este faptul că acum nu există instrumente 

care să încurajeze copiii cu deficiențe  spre învățare. Manualele și dicționarele oferă explicații ale 

termenilor  în termeni cu un grad de dificultate și mai mare, ceea ce duce la pierderea stimei de sine și în 

cele din urmă la renunțare. 

www.testeonlinelmg.ro propune o abordare modernă a clasicelor testări școlare, axată pe 

creativitate, ingeniozitate, gândire critică și analitică. 

Având ca bază curriculum-ul în vigoare și Testele PISA (Programul pentru Evaluarea Internațională  

a Elevilor), iniţiate de către Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD), testele 

propuse de SEMN – CUVÂNT – IMAGINE – acoperă două domenii: Limbă și comunicare și Matematică 

și științe.  

Aceste domenii sunt investigate în termenii stăpânirii cunoştinţelor şi deprinderilor de bază, 

necesare în viaţa adultă, pentru educaţia permanentă, pentru piaţa muncii etc. și nu din perspectiva 

stăpânirii curriculei şcolare. Evaluarea competenţelor trans-curriculare este o parte integrată a PISA. 

Toate testele au avantajul de a putea fi rezolvate la școală, cu îndrumarea profesorului, dar și de 

acasă, din fața propriului calculator sau a tabletei. 

Testele sunt însoțite de interpretare în limbaj mimico – gestual, de explicații și îndrumări pentru a 

facilita înțelegerea textelor și cerințelor, pentru a depăși dificultățile comunicării verbale. 

Evaluarea este obiectivă și relevantă.  Odată cu rezultatul evaluării, elevul va ști și unde a greșit, care este 

răspunsul corect. El poate solicita o nouă evaluare pentru a-și îmbunătăți performanțele. De asemenea, 

profesorul are posibilitatea  de a  monitoriza progresul înregistrat de la o etapă la alta. 

Un mic dicționar cuprinde aproximativ 400 de 

termeni care sunt explicați în cuvinte, dar au și suport în 

imagini statice sau dinamice, și, mai mult decât atât, 

explicații în limbaj mimico – gestual. Nu doar traducere, 

ci EXPLICAȚII. 

www.testeonlinelmg.ro  sprijină elevii deficienți 

de auz din ciclul primar și gimnazial, oferind teste în 

conformitate cu modelul PISA, dezvoltându-le și 

competențele transversale. Mai mult decât atât,  este un spațiu de antrenament interactiv și atractiv pentru 

următorul ciclu de testare PISA 2015 – 2018, care aduce ca noutate importantă administrarea 

computerizată a instrumentelor de evaluare. 

http://www.testeonlinelmg.ro
http://www.testeonlinelmg.ro
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JURNAL DE PROIECT 

 martie 2016 - Workshop: ”Tehnologii multimedia 

pentru o educație autentică, activă și creativă a elevilor 

deficienți de auz” 

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” din 
București, alături de Fundația Orange și Asociația Montzi, a organizat în 
perioada  24 – 26 martie 2016 workshop-ul: 

”Tehnologii multimedia pentru o educație autentică, activă și creativă a 
elevilor deficienți de auz” 

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Semn – Cuvânt–Imagine – Comunicare fără bariere pentru elevii deficienți de 
auz”, finanțat de Fundația Orange în cadrul liniei de finanțare ”Lumea prin culoare și sunet”, ediția 2015. 

În cadrul evenimentului a fost prezentată platforma www.testeonlinelmg.ro, o 
resursă didactică gratuită, utilă elevilor și cadrelor didactice: o abordare modernă 
a clasicelor testări școlare, axată pe creativitate, ingeniozitate, gândire critică și 
analitică, după modelul Testelor PISA și un dicționar online explicativ cu suport în 
imagini statice sau dinamice, și, mai mult decât atât, cu explicații în limbaj mimico 
– gestual. Nu doar traducere, ci EXPLICAȚII. 

Workshopul și-a propus familiarizarea cadrelor didactice din învățământul special 
pentru deficienți de auz cu platforma online www.testeonlinelmg.ro, formarea de 
abilități practice digitale pentru contexte educaționale, stimularea dialogului și 
colaborărilor interdisciplinare, toate subsumate unei educații autentice, active și 
eficiente. 

 

 La eveniment au participat dna. Liana Maria Mitran, Inspector General pentru Invățământ Special – MENCS,, dna 
Bădescu Daniela, Inspector scolar pentru implementarea descentralizarii institutionale ISMB Sector 6, dl Adrian Romeo 
Cozma, Inspector pentru Învățământ Special ISMB, alături de  peste 50 de cadre didactice din învățământul special și de 
masă, preocupate de integrarea tehnologiilor multimedia în activitatea cu elevii deficienți de auz. 

 

 

 

 

 

http://www.testeonlinelmg.ro
http://www.testeonlinelmg.ro
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CARNAVALUL 

TOAMNEI 

 
Toamna este anotimpul schimbărilor, al 

melancoliei. Culori atât de diferite şi, totuşi, atât de 

bine combinate, de la cele mai aprinse, până la 

tonurile cele mai pale, pasteluri cum n-ai ocazia să 

priveşti prea des, nuanţe pe care doar natura în 

măiestria ei a reuşit să le aducă la desăvârşire întâlnim la tot pasul. La acest spectacol magnific al naturii 

omul este spectator. Toamna este un anotimp bogat şi plin de resurse, adeseori sărbătorit sub forma unor 

manifestări artistice care se deosebesc între ele atât prin conţinutul spiritual, cât şi prin prezentarea inedită 

în funcţie de fantezia şi ingeniozitatea fiecărui. Însă toate serbările anului au menirea de a hrăni sufletul 

copilului pe plan imaginativ şi spiritual şi de a-l sensibiliza pe plan afectiv. 
  

 

         În data de 30 octombrie 2015 a avut loc activitatea educațională extracurriculară cu tema 

Carnavalul toamnei. Cu prilejul celui mai roditor anotimp elevii școlii noastre s-au întrecut în 

creativitate, fiecare clasă a participat la concursurile:  

 

 desene / pictură;  

 costume  

 relizarea de produse culinare 

din fructe și legume 

tradiționale de toamnă. 
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Mâini dibace        

                                                            Prof. Badea Emilia 

Noi,  elevii clasei a –V-a A, de la Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți  de Auz „Sfânta 

Maria”, vrem să vă împărtășim bucuria pe care ne-o aduce de 

fiecare dată venirea primăverii.  

În cadrul orelor de Terapie ocupațională, am realizat 

mărțișoare și felicitări, pentru a le oferi mamelor  de 1 Martie și  8 

Martie și pentru a participa la expoziții. Am realizat  obiecte de 

decor, desene și  am confecționat flori de primăvară (ghiocei, 

narcise, etc), pentru a ne decora clasa pentru anotimpul primăvara. 

Materiale necesare: carton colorat ( alb și verde ), hârtie 

creponată galbenă, foarfeci, lipici, cariocă roșie. 

 

Etapele de lucru : 

Se decupează 3 dreptunghiuri din carton alb ( lungime- 10 cm și 

lățime 3 cm ); 

 Dreptunghiurile se îndoaie pe mijloc și se decupează astfel încât 

să se obțină petalele narcisei ( 6 petale); 

Se lipesc în mijloc petalele narcisei; 

În mijlocul florii se lipește un cerc din hârtie creponată galbenă, 

care se colorează pe margine cu o cariocă roșie;  

Codița și frunzele narcisei se obțin prin tăierea cartonului verde cu 

foarfeca în fâșii subțiri; 

Succes ! 

 

Noi am confecționat fiecare câte o narcisă și am realizat un 

aranjament floral în vază (colaj).  În continuare vă prezentăm etapele de lucru pentru confecționarea unei 

narcise și materialele necesare. 

                                         Argument 

Caracterul practic al activităților de Terapie ocupațională 

permite îmbinarea muncii fizice cu cea intelectuală, contribuie la 

dezvoltarea intelectuală, morală, estetică și vocațională a elevilor și 

facilitează viitoarea integrare în viața 

socială și profesională. 
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Mâini îndemânatice 

Prof. educator, Nuți Gălețeanu 

 

Ca în fiecare an, în așteptarea Sărbătorilor de iarnă, elevii școlii noastre au pregătit cu drag ornamente 

deosebite, lucrate în tehnici diverse. 

Ajutați și supravegheați de către profesorii educatori la orele de terapie ocupațională dar și de către 

instructorii de educație, Aksu Vera și Butnaru Cristina, elevii au creat lucruri minunate.  

La clubul de pe etajul al doilea cei mai îndemânatici elevi ai claselor V-X au realizat ornamente in 

culorile naționale pe sfere din poliestiren expandat.  

Elevii nostri au muncit cu pasiune la realizarea ornamentelor  de 

brad. 

 

 

 

Alte ornamente au fost realizate prin 

tehnica șervetelui.  

 

 

 

 

Rezultatul muncii lor a fost expus în diverse expoziții cu vânzare 

organizate de școală, în sala de sport sau au împodobit brăduții de la 

clubul de pe etajul 2. 
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Păianjenii, nevertebrate, nu au 

schelet interior, acesta fiind secretat de 

învelișul corpului sub forma unei 

membrane care protejează păianjenul 

(fiind deci localizat în exteriorul 

corpului). Acest tip de schelet se 

numește exoschelet. 

Gândacii au sânge rece, ei pot 

supraviețui cu mult mai puțină 

mâncare decât animalele sau oamenii.  

Le poate ajunge chiar și o masă 

o dată la câteva săptămâni! 

Pielea hipopotamului are o 

grosime de 6,5 cm care îl apăra 

împotriva celor mai multe arme de 

vânătoare.  

Acest animal fuge mai repede decât 

omul, deși cântărește în jur de 4 tone. 
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STRESUL, PARTE DIN VIAȚA NOASTRĂ  

 

                            Autor: Prof. Psihopedgogie specială BERDEI ROXANA 

 

„Stresul” a constituit  de-a lungul timpului tema a 

numeroase lucrări, unii autori întrebându-se dacă nu cumva 

„stresul” a devenit una dintre „bolile civilizaţiei”.  

 Din  punct de vedere etimologic, cuvântul „stress” 

provine din latinescul „stringere” care înseamnă a cuprinde, 

a strânge, a restrânge, a îndurera, a răni şi care a dat naştere 

în limba franceză cuvântului „étreindre”, adică a împresura 

cu trupul, cu membrele, strângând cu putere. În limba 

franceză nu întâlnim cuvântul „stress” înainte de secolul 

XX. În anul 1950, autorul englez Hans Selye introduce în 

lucrările de specialitate termenul „stress”, autorul având la început în vedere doar stresul provocat de 

factori fizici. Noţiunea de „stress” apare numai în corelaţia organism - factori de mediu. 

          „Stresul denumeşte orice stimul care induce organismului o stare de tensiune sau exprimă chiar 

starea de tensiune a unui organism care îşi mobilizează toate resursele de apărare pentru a face faţă unei 

agresiuni fizice sau psihice. În concepţia altor autori termenul de „stres” este rezervat doar conflictelor 

patologice (totalitatea conflictelor personale sau sociale ale individului). Stresul social apare prin 

conflicte, frustraţii, suprasolicitări sau anxietate. Caracterul nociv al stresului se remarcă doar atunci când 

degradările induse de el depăşesc posibilităţile adaptative ale organismului. Stresul este inerent vieţii 

moderne şi nu se poate acţiona asupra lui. I se recunoaşte şi un rol pozitiv de maturizare”. (Material 

O.M.S.,1975) Cercetările ulterioare au demonstrat că stresul este provocat de o multitudine de surse atât 

de natură fizică cât şi psihică, iar omul şi-a dezvoltat de-a lungul timpului o serie de mecanisme de 

apărare împotriva stresului. 

 

         În lucrarea „Stresul”(1999), 

Jean-Benjamin Stora prezintă 

diferite abordări ale noţiunii de 

„stres”: 
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        1. Atunci când vorbim despre „stres” ne referim la o forţă care produce o tensiune ce este urmată 

de o deformare a obiectului asupra căruia s-a exercitat. Stresul are drept cauză un stimul extern, un 

agent oarecare cum ar fi: zgomotul, căldura, frigul, dar poate fi cauzat şi de un stimul psihologic ca de 

exemplu: moartea unei fiinţe dragi, pierderea locului de muncă etc. 

        2. ”Stresul” este rezultatul acţiunii unui agent fizic şi / sau psihologic şi / sau social. Agentul 

acesta este numit de Hans Selye în 

lucrarea „The Stress of Life”(1956) 

„stressor”.  

Este necesară studierea stării de stres, 

consecinţele biologice, mentale şi psihice 

ale acţiunii acestui agent asupra sănătăţii 

persoanelor. 

       3. În toate lucrările lui Selye, în 

lucrările psihosomaticienilor, cât şi în cele 

psihofiziologice din ultimii patruzeci de 

ani, „stresul” este în acelaşi timp stresorul 

sau agentul stresului, cât şi rezultatul 

acţiunii acestuia în diferitele dimensiuni 

individuale. 

       4. Dacă în trecut se aveau în vedere doar consecinţele somatice ale stresului, de această dată se ia 

în calcul şi modul în care funcţionează psihicul atunci când se confruntă cu situaţii stresante. Aşadar, 

stresul este resimţit de persoană într-un spaţiu-timp dat, iar pentru a-i face faţă individul recurge la 

măsuri de apărare mentală ce sunt însoţite de automatisme biologice. 
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Viitorul - centrul preocupărilor noastre 

 

prof. Dichiseanu Doina 

 

 

 Cea mai răspândită, încântătoare şi dificilă meserie din lume este aceea de-a fi părinte. Pe măsură 

ce trec primii ani, devenim conştienţi că noi, părinţii, suntem cei care le deschidem o uşă către un întreg 

univers de opţiuni. Chiar dacă uneori este greu, încercăm să luăm hotărâri cât mai aproape de 

caracteristicile copiilor şi ale realităţii. Iubirea nesfârşită şi necondiţionată pe care o primim din partea 

copiilor ne va ajuta să depăşim orice obstacol. 

 Majoritatea adolescenţilor nu intră în contact cu alţi adulţi în afară de părinţi şi profesori. De cele 

mai multe ori adulţii muncesc prea mult şi sunt absorbiţi de probleme, aşa că adolescenţii nu sunt deloc 

interesaţi să aibă de-a face cu aceştia. 

 Nu trebuie decât să uităm de toate grijile pentru ceva timp şi să petrecem orele alături de ei, să 

facem lucrurile care le plac şi, mai ales, să ascultăm ce au de spus, prieteneşte. Cu delicateţe, vom încerca 

să aflăm ce relaţii au cu amicii lor, ce pasiuni şi vise au, ce-ar dori să profeseze în viitor, totul într-o 

discuţie relaxantă, presărată cu glume, zâmbete şi gesturi afectuoase, încurajându-i cu blândeţe. 

 Copiii noştri ştiu că nu suntem perfecţi, aşa că, mărturisind acest lucru vom câştiga încrederea după 

care râvnim ani la rând. 

 A spune “te iubesc” n-ar tebui rezervat doar pentru situaţii deosebite. Copiii simt nevoia să audă 

aceste cuvinte din partea părinţilor cel puţin o dată la 2-3 zile. Nu trebuie să presupunem că ei ştiu asta.... o 

spunem pentru că simţim asta faţă de copil şi pentru că este foarte bine să o spunem. 

 Concluzia: este bine să ne exprimăm simplu şi firesc. 

 Nu mai putem da timpul înapoi. Înainte să ne dăm seama, să petrecem cât mai mult timp posibil 

alături de copiii noştri şi, astfel, împreună ne putem pregăti pentru o viaţă plină de iubire şi experienţe 

familiale, ne putem pregăti pentru viitor. 
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Universul cărţii 

 

Tiparul  

În secolul al XV-lea germanul Johann Genschfleisch, supranumit Guttenberg (? - 1468) a adus în 

lumea cărţii ,,minunea tiparului”. Către anul 1440 a început să fabrice litere mobile din metal, găsind şi 

aliajul cel mai potrivit: plumb cu antimoniu. În 1456, împreună cu asociatul său J. Just, a tipărit la Mainz 

o biblie latină, cunoscută sub numele de Biblia de 42 de rânduri sau Biblia lui Guttenberg. Era o carte de 

format mare, in folio, din pergament, iar caracterul literelor tipărite era la fel ca acela al manuscriselor. 

Până la 1500 litera din cartea tipărită imita litera din manuscris, cartea purtând numele de incunabul (lat. 

incunabula, orum = leagăn, început, obârşie, locul unde s-a născut cineva aici cu sensul de carte de 

început). Lupta dintre cartea tipărită şi cea manuscrisă a fost de lungă durată şi abia în secolul al XVII-

lea se poate vorbi de o victorie completă a tiparului în Europa Apuseană. În Ţările Române - chiar mai 

târziu. 

În perioada Renaşterii, cartea s-a individualizat şi a crescut din punct de vedere al numărului, astfel 

că în anul 1500 în Europa existau peste 40000 de exemplare. Au apărut tot mai mulţi autori laici: critica 

de text a căpătat tot mai mult teren şi atenţia s-a îndreptate spre cercetarea şi descoperirea manuscriselor 

antice. 

 

 

Biblioteca 

Biblioteca a existat, după cum s-a putut observa deja, încă din Antichitate. În epoca antică existau 

biblioteci, dar ele se confundau cu arhivele. Cea mai veche bibliotecă cunoscută este aceea de la Ninive, 

datând din secolul VII î.Hr., biblioteca regelui Asurbanipal, care cuprindea două încăperi cu numeroase 

lăzi în care s-au găsit peste 22000 de tăbliţe de lut. Aceasta avea şi un bibliotecar şi chiar cataloage din 

care, fragmente, au ajuns până în epoca contemporană şi au putut fi studiate cu ajutorul calculatoarelor. 

În Grecia au funcţionat, de asemenea, biblioteci. La Atena existau în şcoli, în temple sau funcţionau 

biblioteci personale, cum a fost cea a lui Aristotel sau aceea a lui Pisistrate (600 - 527 î.Hr.). 

În epoca elenistică, la Alexandria funcţiona o bibliotecă şi un Museion (locul unde de adunau 

savanţii şi filozofii celebri şi care adăpostea şi biblioteca), iar la Pergam - o bibliotecă celebră. Biblioteca 

din Alexandria cuprindea aproximativ 400000 de manuscrise care au fost sistematizate şi catalogate de 

personalităţi ştiinţifice ale vremii: Demetrios din Phaleron, Calimach, Eratostene. 

    

Biblioteca din Pergam a ajuns în posesia reginei Egiptului, Cleopatra (51 - 30 î.Hr.), alăturându-se 

apoi celei din Alexandria. Romanii au continuat tradiţia creând şi prima bibliotecă publică în timpul lui 

Cezar (101 - 44 î.Hr.) şi o bibliotecă cu două secţii, de limbă greacă şi latină, în timpul împăratului 



Dincolo de cuvânt   -   Revistă semestrială pentru copii și părinți            nr. 10 / Martie 2016 

18 

Augustus (63 î.Hr. - 14 d.Hr.). 

În anul 354, Constantin cel Mare a fondat la Constantinopol o bibliotecă ce se va dovedi cea mai 

viabilă până la căderea oraşului sub turci (1453). Treptat, colecţia de cărţi a bibliotecii imperiale din Bizanţ 

a crescut necontenit şi a fost consultată de cărturarii vremii, dintre care s-a remarcat împăratul Constantin 

Porfirogenetul. 

În epoca medievală, în Europa au continuat să se creeze biblioteci personale ale intelectualilor vremii, 

precum şi biblioteci de curte ale împăraţilor, regilor, seniorilor. Pe de altă parte, au cunoscut o largă 

înflorire bibliotecile clericale şi cele ale universităţilor. Cele clericale (ale mănăstirilor, ale papilor, 

patriarhilor, episcopilor etc.) au lăsat un fond de carte deosebit de bogat. S-au remarcat, în  secolele VI-

VIII: biblioteca Vaticanului, cea de la mănăstirile Monte-Cassino, Luxeuil, Canterbury, Saint Gallen, 

Westminster, Saint-Denis, Corbie, Fulda, Athos, Patmos, a Patriarhiei din Alexandria, din Ierusalim, din 

Antiohia şi Bizanţ. 

Universităţile au fost dotate şi ele cu cărţi, dar acestea, fiind foarte scumpe şi destul de rare până la 

invenţia tiparului, erau legate de pupitrele din sala de lectură (libri catenatae). Menţionăm în acest sens 

câteva biblioteci ale unor universităţi celebre: Köln, Viena, Cracovia, Praga, Basel, Padova. 

În perioada secolelor XIV-XVI bibliotecile publice şi cele personale au cunoscut o dezvoltare 

deosebită. Merită a fi amintite Biblioteca Corviniană de la Buda, creată de Matei Corvin regele Ungariei 

(1458-1490), care la un moment dat conţinea între 1000 şi 1500  codexuri, în special italiene. La Florenţa, 

regele Ungariei a întreţinut permanent 4 copişti şi cumpăra manuscrise în valoare de 33.000 de galbeni. În 

1540, biblioteca a fost jefuită de turci şi multe cărţi risipite şi distruse. 

 

 

Gânduri despre carte 

Cărţile sunt albinele care duc polenul însufleţitor de la o minte la alta  

Cartea e un univers secret creat de un om înzestrat cu geniu. 

Cărţile sunt prieteni reci, dar siguri. 

Cartea este cea mai complicată şi cea mai măreaţă minune dintre minunile 

create de omenire în calea ei spre fericire. 

„Fiecare carte pare că închide în ea un suflet. Şi, cum o atingi cu ochii şi cu 

mintea, sufletul ţi se deschide ca un prieten bun.” (Maxim Gorki) 

 „…nu este alta, şi mai frumoasă, şi mai de folos în viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor.” (Miron 

Costin) 

 „Citeşte! Numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârşit de idei şi imaginaţii.” (Mihai 

Eminescu) 

„O, sfintele mele cărţi... pe care soarta prielnică mi le-a scos înainte, cât vă datorez că sunt om, că sunt om 

cu adevărat!” ( Nicolae Iorga ) 

« O carte este un sprijin, o mângâiere, un îndemn. Este câte una căreia îi datorezi cât şi celui mai bun 

învăţător. Ba chiar care-ţi este cât ţi-au fost şi părinţii… . Dar atunci trebuie să citim cu alegere. » ( Nicolae 

Iorga ) 

« Cărţile ne sunt prieteni statornici. …Ne sunt sfetnici şi nu ne contrazic. Cărţile care ne plac sunt urme 

pline de amintiri. » ( Mihail Sadoveanu ) 

Cărţile sunt ca nişte corăbii încărcate călătorind pe vastul ocean al vremii. 

- Francis Bacon 

« Într-o carte sunt litere moarte, dar vrăjite, pe care le învii cu viaţa ta » ( Nicolae Iorga) 
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Kinetoterapia în deficienţele fizice 

Prof. kinetoterapeut, 

Claudia Mogîldea 

 

 Frumuseţea corporală a fost, este şi va fi o problemă de actualitate a umanităţii. Într-o vreme 

frumuseţea era dată de kilogramele în plus, apoi frumuseţea a fost “strâns legată” de un corp suplu. În 

timpurile noastre se pune tot mai des accentul pe frumuseţea 

dată de o postură corectă. Dar oare ce înseamnă o postură 

corectă?  

] Postura corporală reprezintă o funcţie a corpului uman 

bazată pe acţiunea sinergică şi coordonată a elementelor 

aparatului locomotor şi a sistemului nervos central şi periferic, 

cu ajutorul cărora se menţin: stabilitatea corpului, echilibrul şi 

raporturile constante între segmentele corpului, precum şi între 

corp şi mediul înconjurător. Postura corectă ortostatică este următoarea: stând, privirea spre anterior, 

bărbia orizontală, umerii relaxaţi, membrele superioare pe lângă trunchi, palmele în poziţie intermediară 

de pronosupinaţie, degetele uşor flexate, membrele inferioare aliniate, genunchii extinşi, călcâiele şi 

vârfurile apropiate. 

Postura corectă a corpului uman are nu doar un rol estetic ci şi unul de menţinere a stării de 

sănătate. Orice deviere a segmentelor corpului şi a coloanei vertebrale de la normal duce la apariţia 

deficienţelor fizice care determină, în timp, modificarea funcţiei sistemelor şi a organelor corpului uman. 

Cele mai cunoscute tipuri de deficienţe fizice sunt:  

La nivelul coloanei vertebrale: spate plan, rotund, cifotic, lordotic, scoliotic. 

La nivelul abdomenunlui: abdomen proeminent (balonat global), cu eventraţie şi hernii; 

La nivelul bazinului: bazin înclinat înainte, înapoi, lateral sau mărit de volum; 

La nivelul membrelor superioare:  

omoplaţi asimetrici, depărtaţi, apropiaţi, ridicaţi, basculaţi; 

umeri: aduşi, ridicaţi, coborâţi, asimetrici; 

la braţe şi antebraţe predomină deficienţele de formă şi mărime; 

la mâini predomină deficienţe de formă, mobilitate, mărime; 

La nivelul membrelor inferioare:  

picior plat, scobit, valgus, varus equin;  

genu valgum, varrum, flexum,  recurvatum. 

Kinetoterapia tratează numeroase afecţiuni, printre care şi deficienţele fizice ale corpului, prin 

programe de exerciţii fizice terapeutice, individualizate şi adaptate. Kinetoterapiaare rolul de a corecta 

deficienţele fizice - poziţiile vicioase ale corpului atât în sala de kinetoterpie cât şi acasă.  

Pe lângă kinetoterpie, un rol important în prevenirea şi tratarea deficienţelor fizice la copii îl are şi 

educaţia. Este importantă educarea copilului pentru a avea o poziţie corectă pe scaun, în bancă sau la 

masă în faţa calculatorului, cu picioarele sub scaun şi spatele drept, lipit de banca; pentru a purta corect 

ghiozdanul sau rucsacul, alternativ în mână, sau în spate; pentru a participa la activităţile sportive, pentru 

întărirea musculaturii coloanei vertebrale.   

Educaţia şi kinetoterpia sunt cele mai importante verigi în lupta cu deficienţele fizice şi ele pot 

reda copilului deplina sănătate fizică.  

 

Bibliografie: 

https://www.cdt-babes.ro/articole/kinetoterapia-gimnastica-medicala-pentru-copii.php 

http://www.slideshare.net/endriitluta/knee-joint-43005072 

https://www.cdt-babes.ro/articole/kinetoterapia-gimnastica-medicala-pentru-copii.php
http://www.slideshare.net/endriitluta/knee-joint-43005072
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Importanța TIC- ului în activitatea educativă a elevului deficient 
de auz 

 
Prof. Iuliana Sufideanu 

 
Avantajele învăţării moderne a deficientului de auz constau în: 

 apelul la experienţa proprie; 

 promovarea învăţării prin colaborare; 

 dezvoltarea gândirii critice în confruntări 

 măsurarea şi aprecierea capacităţilor (ce ştie şi ce poate să facă elevul); 

 accent pe elementele de ordin calitativ (sentimente, atitudini etc.). 

 

 

Noile tehnologii determină 

schimbări în toate domeniile, inclusiv în 

procesul de predare-învățare.  

Instrumentele care aparțin 

tehnologiei informațiilor și comunicării 

sunt cunoscute sub denumirea de TIC. 

În această categorie putem include: 

calculatorul, internetul, poşta 

electronică, imprimanta, 

videoproiectorul.Toate acestea 

reprezintă realități pe care elevii le 

experimentează în fiecare zi. La rândul 

lui, cadrul didactic este pus în situația de 

a opta între continuarea demersului său 

educațional în mod traditional, 

conservator, ignorând tendințele de 

schimbare sau acceptarea provocării și implementarea în același timp a noilor tehnologii în activitatea sa 

didactică. 

Se dezvoltă:  

 abilitatea de a folosi instrumente digitale pentru a produce, prezenta şi înţelege singuri informaţii 

complexe 

 abilitatea de a accesa, căuta şi folosi servicii bazate pe internet. 

 Folosirea mijloacelor TIC sprijină:  

 dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii  

 dezvoltarea unei atitudini critice şi reflexive faţă de informaţia disponibilă. 

Cu ajutorul unui calculator putem elabora si redacta planuri de lecții, schițe, desene, scheme, fișe 

de lucru individuale sau de grup, pentru elevi. Putem utiliza facilități multimedia pentru a susține auditiv 

si vizual teoria (prezentări multimedia), etc. 

Aproape toate unitățile de învățământ posedă laboratoare de informatică. 

Programele de formare continuă a cadrelor didactice includ folosirea echipamentelor noi, a 

calculatoarelor, fapt care duce la: 

 modernizarea modului de lucru al profesorilor;  

 abordarea unei teme din perspectiva mai multor critici;  

 lărgirea orizontului cunoașterii;  

 elevul nu se mai limitează la cunoștinţele pe care i le transmite cadrul didactic. 

Elevul deficient de auz are posibilitatea: 

 de a găsi argumente pentru a-șisusține propriile idei, păreri, opinii 

 de a cunoaşte, aprofunda, asimila un bagaj vast de cunoştințe într-o perioadă mult mai scurtă, dacât 

prin modalități care nu includ folosirea mijloacelor TIC 

 de a nu se limita la cunoștinţele pe care i le transmite cadrul didactic. 
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Oportunităţi ale utilizării acestor mijloace: 

 piaţa produselor şi serviciilor TIC înregistrează rate continue de creştere 

 sporeşte ponderea utilizatorilor tineri de Internet, ceea ce promite o nouă generaţie iniţiată în utilizarea 

tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii  

 un impact favorabil, în acest sens, îl au centrele de instruire on-line, publicarea cărţilor digitale, apariția 

tabletelor; 

 colaborarea cu alte unități școlare din țară sau chiar din alte țări; 

 realizarea unor parteneriate interșcolare 

 posibilitatea învățării redactării unor texte nonfuncționale prin completarea unor formulare găsite on-

line(CV european); 

 elevii vor învăța încă de la o vârstă fragedă cum să realizeze documente în diferite programe  

(Word,Excel), cum  să se documenteze (dicționare on-line Google, Bing), cum să-și selecteze 

informația în funcțiile de nevoile lor la un moment dat; 

 TIC sporește libertatea de a fi informat, libertatea de a-și alege informația dorită; 

 ajută și la dezvoltarea creativității, imaginației, inteligenței; 

 efectuarea unor cursuri on-line, pregătirea elevului, viitor adult, pentru a deveni un individ care să se 

poată integra cu ușurință în societate (obținerea unor burse școlare în urma efectuării unor cursuri. 

Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul. O învăţare eficientă presupune mai întâi înţelegerea 

faptelor, analizarea acestora, formularea 

unor idei pe baza cunoştinţelor 

dobândite ulterior, generalizarea şi 

abstractizarea lor. Profesorul nu mai este 

cel care ţine o prelegere în faţa elevilor 

ci e mediator şi îndrumător în activitatea 

de învăţare pe care aceştia o parcurg.  
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IMPLANTUL COHLEAR 

Prof. Țîrlui Ileana Florentina 

Prof. Dumitrescu Daniela Sorina 

 

             Este un dispozitiv electronic și presupune refacerea senzației auditive în nerv. Acest dispozitiv 

oferă o gamă largă de informații auditive, necesare pentru 

orientarea în mediu și pentru refacerea limbajului oral. 

Implantul cohlear presupune o intervenție chirurgicală. 

Dispozitivul redă sunetele în mod mecanic. 

            

Implanturile cohleare pot ajuta persoanele care: 

 au o pierdere moderată până la profundă a auzului în 

ambele urechi. 

 obţin rezultate nesatisfăcătoare sau nu au rezultate cu protezele auditive. 

 înregistrează valori de 50% sau mai puţin la testele de recunoaştere a propoziţiilor cu urechea pentru 

implant. 

 înregistrează valori de 60% sau mai puţin la urechea fără implant sau la ambele urechi cu proteze 

auditive. 

 

Care sunt beneficiile unui implant cohlear? 

Mulţi adulţi cu implanturi cohleare raportează că: 

 Aud mai bine decât cu proteză auditivă 

 Studiile au arătat o medie de 80% de înţelegere a propoziţiilor, în comparaţie cu 10% în cazul 

protezelor auditive 

 Îşi pot concentra auzul în mediile zgomotoase 

 Pot conversa în şedinţă, în restaurante sau în alte locuri aglomerate 

 Reconectarea cu sunetele pierdute 

 Se simt mai în siguranţă în lume 

 Aud alarmele, persoanele care le strigă şi vehiculele care se apropie şi ştiu unde sunt acestea. 

 Pot vorbi la telefon 

 Se bucură de muzică. 

         Succesul depinde de mai mulți factori fie ei externi sau 

interni cum ar fi: abilitățile verbale ale copilului (cât de bine 

dezvoltat este aparatul fono-articulator), dorința lui de a vorbi, 

motivația pentru a reuși. Dar cel mai important lucru este 

programul de antrenament auditiv fără de care implantul 

cohlear ar fi în zadar.                                                                



Dincolo de cuvânt   -   Revistă semestrială pentru copii și părinți            nr. 10 / Martie 2016 

23 

Elevul supradotat 

 

Prof. Țîrlui Ileana Florentina 

   Supradotarea este o manifestare umană 

deosebită, cu multiple fațete, având ca element 

comun excepționalitatea și fiind realizată prin 

combinarea fericită a unor capacități 

intelectuale și aptitudini deosebite cu anumite 

trăsături de personalitate (și în condițiile unui 

mediu socio-familial-cultural favorizant). 

Copiii supradotați nu constituie un grup 

populațional omogen. Nu se poate vorbi de un 

profil psihologic unic.Totuși, supradotații constituie un grup aparte, care se diferențiază prin 

caracteristicile de personalitate, stil de învățare, mod de interacționare cu semenii etc. Ei trebuie 

considerați persoane cu nevoi speciale, tocmai pentru că sunt speciali. 

Elevul supradotat este acel subiect cu o capacitate intelectuală superioară mediei, (la nivel psihometric, 

peste 130), observându-se diferențe cognitive atât la nuvel cantitativ, cât și calitativ. 

Importanța identificării timpurii a supradotaților este primordială și constă tocmai în faptul că majoritatea 

explicațiilor despre diferențele dintre potențialitate și situația de supradotat își îndreaptă factorii familiari 

și oportunitățile educative și profesionale spre diferențele substanțiale din mediile favorabile timpurii. 

 

Caracteristici specifice copiilor supradotați: 

Cognitiv: 

 Trăsături definitorii:  

 inteligența superioară mediei;  

 capacitate înaltă de concentrare;  

 memorie superior dotată;  

 dezvoltare precoce a vocabularului;  

 precizia și expresivitatea comunicării;  

 originalitatea gândirii;  

 aptitudini în utilizarea sistemelor de simboluri;  

 intuiție;  

 spirit de observație;  

 gândire probabilistică;  

 spirit investigativ;  

 claritate și precizie în formularea ideilor.  

 

Afectiv - motivational 

 emotivitate;  

 senzitivitate generală mărită;  

 simțul umorului;  

 nivel înalt de energie, vitalitate;  

 trăiri emoționale intense;  

 activism;  

 atașament și angajare personale 

puternice;  

 sensibilitate artistică;  

 motivație intrinsecă pentru 

învățare;  

 urmărirea unor idealuri;  

 anxietate;  

 sentimente de izolare;  

 interese academice multiple;  

 nivel înalt de aspirații;  
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Personalitatea 

 

 perseverența;  

 spirit de inițiativă;  

 calități carismatice;  

 optimism;  

 sentimentul de a fi diferit de colegii de vârstă;  

 tendința de dominare în relațiile cu colegii;  

 voluntarism;  

 dorința de dezbatere.  

 

             

  

 

 

 

 

  

 

 Există diverse obstacole care pot împiedica un specialist să identifice un copil cu aptitudini înalte, 

iar acesta să treacă neobservat, datorită unor așteptări stereotipe de randament ridicat, false așteptări, 

lipsa motivației din partea elevului pentru participarea la o educație standardizată, încercarea de a nu-și 

trăda înaltele abilități, neputințele, comportament inadecvat și timiditate. 
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Portret de scriitor 

ION LUCA CARAGIALE s-a născut la 1 

februarie 1852 în satul Haimanale, judeţul Prahova, 

localitate care acum îi poartă numele.  

Opera lui Ion Luca Caragiale cuprinde teatru 

(opt comedii și o dramă), nuvele și povestiri, 

momente și schițe, publicistică, parodii, poezii. 

Caragiale s-a bucurat de recunoașterea operei sale pe 

perioada vieții sale, însă a fost și criticat și 

desconsiderat. După moartea sa, a început să fie 

recunoscut pentru importanța sa în dramaturgia 

românească  
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SIBIU 

Municipiul Sibiu a reprezentat și reprezintă unul 

dintre cele mai importante și înfloritoare orașe din 

Transilvania, fiind unul dintre principalele centre ale 

coloniștilor sași stabiliți în zonă.  

Sibiu a fost în anul 2007 Capitala Culturală 

Europeană, împreună cu Luxemburg. 

Evenimente importante î n istoria Sibiului 

 1292 - A fost deschis primul spital de pe teritoriul 

actual al României.  

 1380 - A fost documentată prima școală de pe 

teritoriul actual al României.  

 1494 - Primul orologiu instalat în turn în țara 

noastră. 

 1534 - Prima fabrică de hârtie de pe teritoriul actual 

al României.  

 1544 - A fost tipărită la Sibiu prima carte în limba 

română.  

 1788 - Primul teatru de pe teritoriul actual al 

României.  

 1817 - Primul muzeu din România, Muzeul 

Național Brukenthal este deschis la Sibiu.  

 1896 - Prima linie electrică din Sud-Estul Europei.  

 1928 - Prima grădină zoologică din România.  

 

VIENA 
 
 

Viena a fost, la inceputul istoriei sale, o 

mica asezare celtica, pozitionata strategic la 

granita multor grupuri de interese din centrul 

Europei.  

Asezarea este cucerita de catre romani si 

este numita de catre acestia Vindobona. Devine 

un centru militar si comercial de mare 

importanta pentru Imperiul Roman. Dupa 

retragerea trupelor romane, la sfarsitul secolului 

al IV-lea d.Hr., conducerea asezarii este 

preluata, pe rand, de catre multitudinea de 

invadatori.  

La sfarsitul secolului XV, orasul este 

ocupat de catre Matei Corvin (1485 - 1490) si 

este asediat de turci pentru prima data in 1529.  

La inceputul secolului al XVIII-lea, au 

fost realizate mai multe structuri de intarire a 

orasului si sunt construite multe din cladirile 

magnifice care se gasesc acum in interiorul sau 

la periferiile orasului Viena: Catedrala Sfantul 

Petru, Palatul Belvedere, Castelului Schonbrunn.  

 

 

Orașe în oglindă 
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DE PRIN LUME ADUNATE… 

 

     

Podul pietonal Langkawi, din Malaezia, suspendat la 700m altitudine , traversează muntele pe o lungime 

de 125m, oferind o priveliste minunată catre Marea Adaman și Parcul Național Turatao(insulă ce 

aparține Tailandei) 

 

Hotelul de gheață de la Bâlea Lac – Munții Făgăraș 

Din anul 2005, a luat ființă primul hotel de gheață din Europa de Est, aflat în România la peste 2000m 

altitudine, pe Transfăgărășan, în Munții Făgăraș. În fiecare an camerele hotelului sunt aranjate diferit. 

Astfel, în  iarna primului an de funcționare a hotelului, acesta  a avut o formă circulară și a fost compus 

din opt camere cu paturi duble, un bar și un restaurant. În iarna anului 2014-2015, tema în care au fost  

sculptate camerele au constituit-o cele 12 zodii, a fost construit un bar, un restaurant, o biserică. În 

iarna anului 2015, tema a fost “Europa”, temă care a stat la baza fiecărui eveniment organizat, dar și la 

designul interior al camerelor. 

Hotelul de Gheață este construit din materiale oferite de natură. Blocurile imense de gheață, tăiate și 

scoase direct din Lacul Bâlea sunt folosite la ridicarea zidurilor, iar zăpada, care este adunată de pe 

întreg versantul montan, este folosită pentru fixarea cărămizilor de gheață și finisarea zidurilor. 
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PEOPLE  AND  PLACES  (OAMENI  SI  LOCURI) 

LONDON  (U.K.) 

 

Motto:  “When a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London all that life can 

afford” (“Cand un om se plictiseste de Londra, inseamna ca e plictisit de viata, deoarece la Londra poti 

gasi tot ceea ce-ti poate oferi viata”) – Samuel Johnson, scriitor englez, 1709-1784. 

 

LONDRA: capitala Angliei si a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, cel mai mare centru pol-

itic, financiar, cultural si artistic al tarii si unul dintre cele mai importante metropole ale lumii. 

CULTURA 

                       Invatamantul  cuprinde universitati de talie mondiala, precum University of London, King’s 

College, London School of Economics, etc (universitatile de la Oxford si Cambridge sunt cele mai vechi 

din tara si din Europa); 

 

 

                      Londra gazduieste 5 orchestre simfonice, care dau con-

certe in Barbican Centre, Royal Festival Hall, Royal Albert Hall si alte 

sali faimoase; 

                     La Royal Opera House din Covent Garden canta si soprana romanca Angela Gheorghiu si 

danseaza balerina Alina Cojocaru; 

                     Peste 30 de teatre londoneze ofera spectacole de exceptie, la care biletele se vand cu multe 

luni inainte; teatrul The Globe este o reconstructie fidela a teatrului vechi, care ii apartinea dramatur-

gului William Shakespeare, din sec. al XVI-lea;      
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          Londra are 240 de muzee celebre.  Iata cateva: The NationalGallery, Tate Gallery (colectii de pictu-

ra si arta universala), British Museum (antichitati din toata lumea ), Madame Tussaud’s (Muzeul figurilor 

de ceara)       

 

                    

 

 

 

 

La Londra se organizeaza carnavaluri si parade celebre – Notting Hill Carnival, St. Patrick Parade (17 

martie) si St. George Parade (23 aprilie); 

                   La Londra si-au inceput activitatea trupe rock celebre – The Clash, Led Zeppelin, Pink Floyd;  

                   Londra este una dintre cele patru capitale ale modei, alaturi de Paris, Milano si New York, cu 

saloane si boutiques de lux, designeri de top si supermagazine celebre – Harrods, Selfridges, Harvey 

Nichols. 

                    

 

PARCURILE SI GRADINILE din jurul Londrei si din interiorul 

orasului sunt unice in Europa, cu o arhitectura peisagistica 

- landscaping - ce include arbusti si plante autohtone si 

aclimatizate din toata lumea, pajisti cu vestitul “gazon 

englezesc” si lacuri cu minunate pasari si pesti.     

                    London Zoo este o gradina zoologica intinsa pe 

o suprafata imensa, langa Regents’ Park, cu un numar im-

presionant de specii de animale, foarte vizitata de turisti; 

 

                     Nume celebre de parcuri in care se organizeaza evenimente culturale: Hyde Park (unde se 

poate practica echitatia, se pot inchiria cai), Richmond Park, St. James’ Park (langa Palatul Buckingham), 

Greenwich Park (cu Observatorul astronomic si Meridianul Zero), Kensington Gardens (unde exista 

statuia lui Peter Pan, personajul indragit de copii).    

 

 Va uram plimbare placuta prin acest oras minunat, pe Internet, dar si in realitate!  

 

 

                                                                                  Ioana Ramniceanu – Profesor Limba engleza 
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METAFORA ECHIPEI – STOLUL DE GÂŞTE 

 

(din Cursul „Abilităţi manageriale în lucrul cu oamenii”)  

 

 

1. Găştele zboară în stoluri în formă de V. Când fiecare gâscă dă din aripi, ea creeaza un curent 

ascendent ce susţine gâsca din spatele ei. Astfel, stolul înaintează cu 71% mai repede decât 

dacă fiecare gâscă ar zbura singură. 

 

2. Când o gâscă iese accidental din formaţie, ea simte imediat rezistenţa curentului de aer şi de 

aceea revine imediat în stol. 

 

3. Când gâsca din fruntea stolului oboseşte, ea nebeneficiind deloc de curentul ascendent, se 

retrage în mijlocul formaţiei pentru a se odihni şi o alta gâscă îi ia locul din faţă. 

 

4. Gâştele din stol gâgâie pentru a o încuraja pe cea din faţă să menţină viteza. 

 

5. Când o gâscă se îmbolnăveşte sau este rănită, două gâşte din stol ies din formaţie şi 

zboară în jos după ea pentru a o ajuta şi proteja. Ele rămân cu gâsca bolnavă până când aceasta 

îşi revine sau moare şi îşi continuă apoi drumul cu un alt stol. 

 

 

 

 

 

 

 

MORALA: Daca omul ar avea minte măcar cât o gâscă, ar învăţa câte ceva din 

obiceiurile lor. 
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NU POLUAȚI APA! 

 

                                                                                                               Prof. Stoica Florica 

Prof.Țîrlui Ileana Florentina  

          Apa reprezintă principala sursă de viață pentru toate mediile de viață. Fără apă nu am putea trăi. Tot-

ul se întâmplă datorită apei.  

          Apa este folosită în agricultură, în sport, în indus-

trie, în sănătate, absolut oriunde în lumea asta. Calitatea 

ei a început ușor, ușor să se modifice si să capete anumite 

nuanțe la modul negativ. Care sunt cauzele poluării? 

Aceatea sunt nenumărate. Am putea enumera însă câteva: 

Unele îngrășăminte chimice care provin de la combi-

nate zootehnice; 

Scurgerile accidentale de reziduri de la diverse fabrici 

sau care provin de la unele deversări deliberate a 

unor poluanți; 

Produsele petroliere, scurgeri de la rezervoare de con-

ducte de transport subterane; 

Deșeurile și rezidurile menajere; 

Iarna când se presară sarea pe șosele, iar apoi aceasta este purtată de către apa de ploaie; 

Ploile acide. 

      Dacă ne gândim la cât rău ne poate aduce atunci când apa este poluată, ne dăm seama de importanța ei. 

Poluarea ei pune în pericol sănătatea omului, după aceea sunt amenințate activitățile economice, iar la 

sfârșit se degradează viața avatică. 

            Poluarea apei poate pune în pericol și turismul deoarece dacă ar fi să ne gândim cum ar fi ca toate 

plajele să fie murdare, pline de alge și urât mirositoare. Anumite uleiuri care se deversează în mare conțin 

anumite produse cancerigene. 

             Trebuie să luptăm și să ne convingem că această luptă nu este numai la nivelul nostru al unei țări, ci 

este o  luptă la nivel universal. Trebuie să privim cu bucurie și entuziasm atunci când vedem cum tinerii din 

întreaga lume luptă împotriva poluării, luptă pentru a câștiga această bătălie pentru a proteja mediul nostru 

înconjurător. 

               Doar unindu-ne forțele și pledând pentru această cauză nobilă, putem spune că nu ne aflăm aici pe 

pământ întâmplător, ci că avem o misiune foarte importantă pe care trebuie să o lăsăm moștenire tinerelor 

generații. 
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Bucuria Crăciunului 

Prof. Florina Petre 

Ca în fiecare an sărbătorile Crăciunului aduc un val de energie creatoare în rândurile profesorilor 

şi al instructorilor de educaţie, care transmit această energie elevilor, cu scopul realizării unor obiecte or-

namentale pentru pomul de Crăciun şi pentru realizarea de felicitări. 

Produsele sunt  vândute în cadrul unor expoziții în vederea obținerii de fonduri cu care să poată fi 

susţinute numeroasele activităţi ce se desfăşoară în cadrul diferitelor proiecte din şcoală. Scopul, însă, nu 

este numai obţinerea de fonduri, ci şi obişnuirea elevilor cu munca, cu deprinderea manualităţii şi a 

lucrului bine făcut şi finalizat. Elevii au dat dovadă de fiecare dată de talent şi îndemânare. O parte din 

aceste produse au fost vândute la Şcoala Gimnazială Româno-Finlandeză, în cadrul unei expoziţii 

organizată de către această şcoală, cu prilejul Serbării de Crăciun, unde au fost expuse obiecte lucrate de 

elevii mai multor şcoli.  

     

                                                                                      

    

Bucuria Crăciunului se simte mai bine când reuşim să facem cu mâna noastră ornamentele pentru 

brad !    
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Rolul comunicării la copilul cu deficiențe senzoriale multiple 

 

 

Prof. Popa Roxana 

 

 

 

Copiii cu deficienţe senzoriale multiple au aceleaşi necesităţi 

fundamentale ca şi ceilalți copii – și ei trebuie să crească şi să se 

dezvolte în condiţii optime, să participe la activităţi școlare și 

extrașcolare şi să se simtă confortabil în societate. Este adevărat că 

aceşti copii au şi anumite nevoi particulare, specifice.  

 

Orice copil îşi doreşte să comunice cu persoanele din jurul său. 

Problema constă în faptul că copiii cu deficienţe senzoriale multiple, se 

confruntă cu mari dificultăţi în satisfacerea acestor necesităţi absolut 

fireşti. Pentru a le depăşi, ei au nevoie de ajutorul specialiştilor dar și  de 

o foarte mare susținere din partea familiei. 

 

Este important pentru copilul cu dizabilităţi multiple senzoriale să înveţe să comunice. Doar 

capacitatea de a-şi exprima dorinţele şi nevoile, de a înţelege şi de a se face înţeles, de a cere ajutor şi de 

a reacţiona la cuvintele celor ce-l înconjoară îl poate ajuta pe copil să se integreze în familie, în 

comunitatea şcolară şi în societate.  

 

Tocmai de aceea, conform principiului respectării particularităţi lor individuale ale elevului, şi 

educaţia trebuie adaptată la nevoile copilului. Astfel comunicarea didactică capătă din ce în ce mai mult 

valenţele unei comunicări terapeutice, devine mai profundă, căpătând forma comunicării totale prin tot 

felul de mijloace care îi sporesc eficienţa: jocul, modelarea, comunicarea cu ajutorul imaginilor sau a 

gesturilor. 

 

Caracteristicile copiilor cu deficienţă senzorială multiplă fac uneori imposibil însuşirea unei 

modalităţi de a comunica eficient, rămân la anumite etape ale comunicării, la cea concretă, de exemplu, 

neputând depăşi anumite limite determinate de propriul deficit cognitiv. De aceea, noi profesorii, trebuie 

să identificăm numeroase modalităţi de a transmite informaţia şi de a obţine feed-backul. Feed-backul 

oferit poată să fie de cele mai multe ori în manieră non-verbală, rolul nostru fiind acela de a-l interpreta 

pentru a şti ce pași trebuie să urmăm în continuare. Tocmai de aceea, unul dintre elementele importante 

ale procesului instructiv-educativ-terapeutic realizat în cadrul şcolii speciale este acela al echipei 

interdisciplinare, al parteneriatului funcţional dintre specialiști pentru o adaptare cât mai eficientă a 

metodelor la specificul elevului cu deficiențe senzoriale multiple. 

 

 

 

Referințe bibliografice: 

1.  Pânişoară, Ovidiu-Ion, 2004, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iaşi 

2.  Cucoş, Constantin, 1998, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi  
3.  Iacob, Luminiţa, 1998, Psihopedagogie pentru examenul de definitivat şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi 

4.  Şoitu, Laurenţiu, 1997, Pedagogia comunicării, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 



Dincolo de cuvânt   -   Revistă semestrială pentru copii și părinți            nr. 10 / Martie 2016 

34 

SUDOKU  

Elev: Lice Valentin, clasa a VIIa 
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Probleme matematice 

Elev: DenaAndreea, clasa a IXa 

 

Opt numere 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 trebuie  aranjate în pătrăţele astfel încât fiecare din patru sume (în 

pătratul exterior, cel interior şi pe diagonale) să fie egală cu 20. 

 

    Soluție  

 

 

 

 

 

 

 

Aranjaţi numerele 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 în pătrăţelele pătratului magic astfel, încât 

suma în fiecare rând şi coloană să fie egală cu 18. 

 

 

 

  Soluție 
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România 
Elev: Florea Ioana, clasa aVIIIa 

 

 

 

 

 

Este prima țară din lume cu producție de petrol înregistrată statistic (1857), cu exploatări între văile 

râurilor Prahova și Trotuș. 

Depresiunea Colinară a Transilvaniei este cea mai mare din Europa. 

Cea mai nordică localitate este Horodiștea (jud. Botoșani): 48°15’lat. N. 

Cea mai sudică localitate este Zimnicea (jud. Teleorman): 43°37’lat. N. 

Cea mai vestică localitate este Beba Veche (jud. Timiș): 20°15’long. E. 

Cea mai estică localitate este Sulina (jud. Tulcea): 29°41’long. E. 

Cel mai înalt deal este Dealul Chiciora, din Subcarpații Getici:1218m. 

Carpații Românești includ cel mai întins lanț vulcanic din Europa. 

Cea mai lungă peșteră este Peștera Vântului situată în Munții Pădurea Craiului, din  Munții Apuseni: 

31338m peste 38 km. 

Peștera cu cea mai mare denivelare este Izvorul Tăușoarelor, din Munții Rodnei: 415m. 

Valoarea record a temperaturii maxime absolute a fost de 44,5 °C și s-a înregistrat la 10 august 1951, 

la ferma Ion Sion, comuna Râmnicelu, în Câmpia Brăilei. 

Recordul temperaturii minime absolute a fost de -38,5 °C, înregistrat la 24 ianuarie 1942, în cea mai 

geroasă lună a secolului XX, la Bod, lângă Brașov.  

Cele mai calde ape termale (56°C) se găsesc în împrejurimile orașului Băile Herculane. 

Cel mai înalt pas din Carpații Românești este Pasul Urdele, din Munții Parâng: 2141m. 

Siretul este râul cu bazinul hidrografic cel mai extins: 42 830 km2. 

Cel mai lung râu este Mureșul: 768 km. 

Oltul, cu lungime de 737 km, curge în întregime pe teritoriul țării. 

Lacul cu cea mai mare suprafață este Razim: 41 500 ha. 

Cel mai adânc lac glaciar din Carpați este Lacul Zănoaga, 29 m. 

Cel mai adânc lac de acumulare este L. Vidraru 156 m. 

Unic în lume, Lacul Ursu de lânga Sovata are o concentrație de sare mai mică la suprafață și din ce în 

ce mai mare spre adâncime.  

Cel mai adânc lac, dintre cele formate în minele de sare părăsite, este Lacul Avram Iancu, de la Ocna 

Sibiului: 132,5 m. 

În Bucovina s-au înălțat mănăstirile Voroneț, Sucevița, Arbore, Humor s.a., ultimele urme ale culturii 

bizantine în Europa. 

Orașul cu cel mai mare număr de locuitori este București: 1921751 milioane locuitori la re-

censământul din 2002. 

Orașul situat la cea mai mare altitudine este Predeal (1 060 m), aflat pe Valea Prahovei. 

Orașul situat la cea mai mică altitudine din România este Sulina, din Delta Dunării: 4 m. 


