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Cine suntem noi... 

De septembrie 2016, pe lângă școala primară, gimnazială 

și profesională, avem și grădiniță cu program prelungit.  

Ce este grădinița? 

Grădinița este cea care  le oferă copiilor contextul să 

reușească să stea împreună și mai ales să reușească să se joace. 

Grădinița conferă siguranță, încredere, plăcere, curiozitate, 

deschide un drum copilului către cunoașterea sa proprie și creșterea autonomiei sale.   

 Grădinița este precum o “mamă” capabilă să iubească și să protejeze, să pună limite și reguli și să 

suporte transformările copilului. Dacă ea devine o ”profesoară” strictă, copilul nu va mai avea timp să 

crească, să capete încredere în sine și curaj. 

 Doar o “ mamă” își poate iubi copilul fără a-i pretinde să fie altfel decât cum poate să fie și fără a-i 

pretinde să zboare înainte de a avea aripi.         

 O pedagogie modernă înseamnă copii care au încredere în ei și în cei din 

jurul lor, care îndrăznesc  să li se arate așa cum sunt ei, cu ceea ce știu și cu 

dificultățile lor. 

 Asta încercăm noi să facem noi! 

 Iar ei sunt copiii noștri.  

 

  

Prof. CARMEN CONSTANTINESCU 
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Din rapoartele prezentate la sfârșitul anilor școlari 1921 – 1922 și 1922 – 1923, rezultă că școala 

nu funcționa regulat. Sunt enumerate o serie de lipsuri care determinau întreruperea cursurilor. Lipsa de 

combustibil revine în numeroase materiale, motiv pentru care unele dintre cadrele didactice (Sevasta 

Popescu)  au părăsit clasa. Din această cauză, au fost concentrate 3 – 4 clase într-o singură sală încălzită 

zile întregi, elevele fiind îmbrăcate în haine de vară. 

Din lipsă de spațiu și cadre didactice, clasele cuprindeau 16 – 17 eleve, depășindu-se limita 

recomandată de 10 – 12 elevi. Din același motiv lecțiile se desfășurau în încăperi improvizate în săli de 

clasă: ”… o clasă în sala de mâncare, alta în fosta locuință a portarului, atelierul de țesut într-un dormitor.” 

Posibilitățile de subvenționare din partea ministerului fiind reduse, în ianuarie 1922, conducerea 

școlii a inițiat formarea unui comitet școlar care, fiind compus din ”multe persoane din lumea distinsă”, nu 

a putut să răspundă nevoilor imediate ale școlii. În această situație, I. Ciorănescu cere să se constituie un 

comitet format din cadre didactice și părinți ai elevelor, care să se ocupe efectiv de nevoile reale ale școlii, 

altfel elevele rămân și mai departe desculțe, dezbrăcate, fără un condei sau caiet, fără un fir de ață și petic 

de pânză pentru lucrul de mână, lucruri care până acum au fost procurate cu bani din salariile dascălilor… 

(”căci vechiul comitet din diferența de la lista de subscripții, a cumpărat briceage, poșete, ciocolată, 

jucării, iar o bună parte din eleve umblă fără cămăși.”). convocarea comitetului era și anevoioasă, ceea ce 

îl făcea tot pe I. 

Ciorănescu să explice 

că ”ne simțim noi, 

dascălii, stânjeniți, 

când suntem nevoiți să 

deranjăm pe distinșii 

binevoitori ca să se 

ocupe de școală, 

atunci când e nevoie, 

adică, mai totdeauna” 

Așa cum 

rezultă din prezentarea 

situației economice 

grele în care se găsea 

Continuăm cu un fragment din monografia realizată de doamna 

profesoară Ludovica Tănăsescu, o lucrare în care ne prezintă 

primii ani de funcționare ai școlii, între 1919 și 1924.  De data 

aceasta, despre dificultățile materiale cu care se confrunta 

învățământul special acum o sută de ani aproape.  Ne înclinăm cu 

respect în fața strădaniilor oamenilor de început de drum!!! 

Din istoria școlii 
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România în primii ani de după războiul din 1916 – 1918, învățământului i se acorda o mică parte din 

bugetul țării. Situația era cu atât mai grea pentru învățământul special. De aceea, conducerea școlii repetă 

apelurile la subvenții publice, adresate unor bănci sau persoane particulare. La sfârșitul anului 1921, în 

presă erau publicate apeluri ale școlilor din Capitală , ale Societății ocrotirii orfanilor de război, pentru a se 

face colecte de haine, dulciuri sau jucării, cu ocazia pomului de Crăciun. 

 

 Ziarista L. Bacalbașa, directoarea școlii, publică în ziarele Adevărul, Dimineața, Universul, un apel 

în sprijinul fetelor orfane și surdo-mute. Apelul este prezentat ca o scrisoare ”către copilașii cei buni”, 

folosind un stil impresionant și călduros:  

”… Iubiți copii, trebuie să știți că, pe când voi vă veți veseli, strângând în brațe jucăriile sub 

strălucirea bradului încărcat în lumini și frumuseți, mulți alți copilași, care în nopțile de așteptare au surâs 

aceluiași vis de fericire care voi aveți putința să-l trăiți aievea, vor sta în noaptea Crăciunului tăcuți și 

îngândurați, așteptând ca și ușa lor să se deschidă. Voi, dragi copii, auziți glasul duios al celor care vă 

iubesc,… puteți arăta prin grai dorințele și mulțumirile voastre. Trebuie să știți iară că sunt copilași lipsiți 

de multe bucurii pe pământ și, pe lângă aceasta, lipsiți de auz și de grai orfani. Pentru asemenea micuți… 

nu mai rămâne decât mila și 

bunătatea celor care le poate 

veni în ajutor”. În continuare 

este prezentată situația acestei 

școli, justificându-și apelul: 

”M.I.P. a făcut în București o 

școlară orfelinat pentru 

fetițele surdo-mute, ce se află 

în Calea Moșilor nr. 36. Dar 

nu le poate face 

îmbrăcăminte, nu le poate 

face pom…, nu le poate da 

bomboane și prăjituri pentru 

că toate acestea sunt foarte 

scumpe și banii abia ajung 

pentru pâinea cea de toate 

zilele și pentru  învățătură”. 

În final, apelează la copii să roage pe mame să le dea voie să aleagă din jucăriile lor pe cele de 

prisos și să le trimită în Calea Moșilor nr. 36, făcând în acest fel ”o zi de bucurie și fericire, cel puțin 

pentru o parte din semenii voștri.”  
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―Gifted for All – experienţe şi bune practice în munca cu elevul cu 

abilităţi înalte din învăţământul de masă şi din învăţământul special‖ 

Prof.  Stoica Florica 

Prof. Gîrniceanu Cristina 

 

 Pe 09.06.2016,  a avut loc un  eveniment de multiplicare organizat de Școala Gimnazială Specială 

pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”  cu titlul: “Gifted for All – experienţe şi bune practice în munca 

cu elevul cu abilităţi înalte din învăţământul de masă şi din învăţământul special”. Evenimentul a avut  

loc la Palatul Național al Copiilor, unde au fost invitate peste 200 de cadre didactice, părinți, 

reprezentanți ai ONG-urilor care au ca beneficiari elevi cu cerințe educaționale speciale din România, 

precum și 6 participanți din Uniunea Europeană și un profesor, scriitor și cercetător de la Universitatea 

Maryland din Statele Unite ale Americii: Lashmi Mechkouk-Franța, Ivan Ross-Universitatea din 

Maryland, SUA, Jan Bembenek-Przemysl, Polonia, Dorota Mazur-Przemysl, Polonia, Natalia Malik- 

Universitatea din Cracovia, Polonia, Milena Ilieva-Bulgaria, Benjo Plandsoen-Olanda, Milka Myrkeva-

Macedonia.  

 Știm că impactul pozitiv al unui proiect depinde în mare parte de participarea activă a părinţilor şi 

de sprijinul comunităţii locale. Am conștientizat toți faptul că atunci când este vorba despre formarea 

personalităţii unui copil, toţi trebuie să investim timp şi efort în acest proces. In urma acțiunilor de 

diseminare în presa online și offline, în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu cadrele didactice din 

București și din țară, rezultatele proeictului au ajuns la un număr mult mai mare de persoane decât am 

estimat, dovadă fiind interesul acordat Conferinței Gifted for all, numărul mare de participanți și de 

lucrări prezentate privind psihopedagogia gifted.  

 Dezvoltarea platformei de învățare on-line www.giftedforyou.eu  reprezintă o nouă perspectivă 

de a privi procesul de învățare fiind o alternativă educațională atractivă care reduce restricțiile de ordin 

temporal, social, spațial sau de altă natură.  

  

 Modulele educaționale sunt 

atractive, sunt adaptate nevoilor 

copilului și pot fi valorificate în 

cadrul unor ore din cadrul 

curriculumului la decizia școlii, în 

cadrul unor ateliere sau activități 

extrașcolare în care pot fi reuniți 

copii de vârste diferite, dar care au 

potențial de dezvoltare mult mai 

accelerat față de alți colegi de aceeași 

vârstă.  

Programul ERASMUS+,  

Acțiunea KA2, parteneriate strategice 



Dincolo de cuvânt   -   Revistă semestrială pentru copii și părinți            nr. 11 / Decembrie 2016 

5 

„Tehnologii inovative pentru învăţarea activă a limbilor străine” 

Programul ERASMUS+,  

Acțiunea KA2, parteneriate strategice 

 

Joc, comunicare și învățare în taberele internaționale 

 

                                                          Prof. Psihopedagog Loredana Vanghelie 

 

 

 

 În perioada 9.05-18.05.2016 a avut loc în 

Jerlochovice, Fulnek, Odry, Republica Cehă  cea de-

a doua tabără de învățare a limbilor străine 

organizată în cadrul proiectului european de 

parteneriat strategic şcolar „Innovative Technologies 

for Active Language Class (I-TALC)”, derulat în 

cadrul programului Erasmus +. Șase elevi și cinci 

profesori, din Școala Gimnazială Specială pentru 

Deficienți de Auz „Sfânta Maria”, au participat la 

tabăra organizată de către „Základní škola Odry” din Odry, Republica Cehă.  

 Conform programului taberei, creat de către coordonatorul proiectului Lahachmi Mechkouk, timp 

de 10 zile elevii au luat parte la următoarele activităţi : lecţii de limba engleza prin jocuri, lecţii de 

franceză, spaniolă, cehă şi limbajul semnelor prin jocuri, jocuri psihologice de grup bazate pe dramatizare 

(exprimarea sentimentelor), spectacol de teatru interactiv şi workshopuri creative. Ei au participat, de 

asemenea, la jocurile sportive olimpice organizate de 

către şcoala cehă sub deviza „Învăţăm jucându-ne”. De 

neuitat pentru participanţi vor rămâne seara 

internaţională presărată cu delicatese culinare din 

fiecare ţară participantă la proiect şi însufleţită de 

muzică şi dansuri tradiţionale. O seară emoţionantă care 

cu siguranţă a lăsat impresii adînci în sufletele tinerilor 

europeni a fost seara baloanelor. Elevii şi-au scris 

dorinţele lor pe baloane de diferite culori şi le-au trimis 

către cer pentru a fi citite de către alţi oameni. 
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 O petrecere de rămas bun a fost organizată 

înainte de plecare şi un foc intens a animat ultima 

noapte de tabără în jurul căruia elevii au cântat imnul 

proiectului şi au făcut fotografii. 

 La finalul întâlnirii, şcoala din Republica Cehă a 

organizat o ceremonie de închidere în cadrul căreia a 

premiat echipa Spaniei care a câştigat concursul pentru 

desemnarea celui mai bun logo al proiectului, dar și 

grupurile de elevi care au câştigat jocurile olimpice şi 

concursul de fotografie şi a înmânat elevilor şi cadrelor 

didactice certificatele de participare. La sfârşit toţi 

participanţii au cântat împreună Imnul Proiectului. 

 Profesorii spanioli și cei francezi au redactat un 

raport de diseminare a activităților derulate în timpul 

taberei și a rezultatelor obținute de către elevi. Raportul 

detaliat poate fi găsit pe sit-ul oficial al proiectului 

www.i-talc.eu.  
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 Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz "Sfânta Maria, în parteneriat cu Fundația 

Orange și Asociația Montzi a organizat marți, 7 mai 2016, ora 11.00, Conferința de finalizare a 

proiectului ‖Semn – Cuvânt – Imagine – Comunicare fără bariere pentru elevii deficienți de auz‖. 

 La eveniment au fost prezenți beneficiarii proiectului, copii și tineri deficienți de auz, părinții 

acestora, reprezentanți ai partenerilor din proiect: Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz 

”Sfânta Maria”, Asociația ”Montzi” și reprezentați ai finanțatorului acestui proiect – Fundația Orange. De 

asemenea, au fost invitați reprezentanți ai: Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Ministerului 

Educației, Universității București, Asociației Naționale a Surzilor, Primăriei Sectorului 6 București, cadre 

didactice din școlile pentru deficienți de auz din București și din țară. 

 Proiectul „SEMN – CUVÂNT – IMAGINE - Comunicare fără bariere pentru elevii cu defi-

cienţe de auz” are ca scop îmbunătăţirea comunicării verbale a copiilor deficienţi de auz. Pentru a bene-

ficia de serviciile educative care asigură egalitatea de şanse, copiii deficienţi de auz trebuie să depăşească 

limitele impuse de deficienţă şi să fie atraşi de comunicarea verbală. 

 În cadrul acestui proiect a fost dezvoltată o componentă nouă în cadrul şcolilor speciale pentru 

deficienţi de auz, prin crearea platformei e-learning www.testeonlinelmg.ro .  

 www.testeonlinelmg.ro oferă 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, testele 

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

tematică și științe. Testele sunt însoțite de interpretare în limbaj mimico – gestual, de explicații și în-

drumări pentru a facilita înțelegerea textelor și cerințelor, pentru a depăși dificultățile comunicării ver-

bale.  

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 tra-

ducere, ci explicații.  

 www.testeonlinelmg.ro , prin suportul în limbaj mimico - gestual,  sprijină elevii deficienți de auz 

din ciclul primar și gimnazial, fiind un spațiu de antrenament interactiv și atractiv pentru următorul ciclu 

de testare PISA 2015 – 2018, care aduce ca noutate importantă administrarea computerizată a instrumen-

telor de evaluare. 

 Elevii care s-au implicat în realizarea produselor proiectului, prin prelucrarea materialelor video, 

au fost răsplătiți în cadrul evenimentului cu câte o tabletă și felicitările tuturor celor prezenți. 

Un proiect la final—SEMN—CUVÂNT—IMAGINE 

                                      Prof. Gîrniceanu Cristina, prof. Stoica Florica 

http://www.testeonlinelmg.ro
http://www.testeonlinelmg.ro
http://www.testeonlinelmg.ro
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 Suntem parteneri în proiectul  ,,Semnele comorii”, proiect finanțat de Fundația Orange 

România şi implementat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Familiei şi a Părinţilor.  

 O initiativă frumoasă care şi-a propus să familiarizeze elevii din școlile de masă cu limbajul 

semnelor, pentru a îmbunătăţi înțelegerea şi atitudinea faţă de copiii cu deficienţe de auz și/sau vorbire. 

Profesorii din școala noastră i-au îndrumat pe copiii de la Școala Gimnazială ”Ferdinand I” pe un drum 

necunoscut lor până atunci, iar împreună, copii și profesori  am participat la activităţi de socializare, 

utile pentru dezvoltarea armonioasă, prin expunerea la medii diferite faţă de cele cu care elevii sunt 

obişnuiţi.  

 Elevii din școala parteneră nu numai că au învățat câteva semne, dar, cel mai important, au aflat 

cât de importantă este comunicarea sub toate formele sale, cât de important este să-l ascultăm pe cel de 

lângă noi. În vizitele pe care le-au făcut în școala noastră, au experimentat cum este să fii minoritar într-

o comunitate.  Au înțeles că limita dintre discriminare și toleranță este creată de prejudecăți,  de ne-

cunoaștere.  

 Am încercat să vorbim aceeași limbă, să fim deschiși, să ne cunoaștem. 

 

 

                                      Prof. Gîrniceanu Cristina 
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CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU ELEVII DEFICIENŢI DE AUZ 

ediția A VI-A 

 În perioada 21-23 aprilie 2016, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivã “Constantin Pufan” din 

Vaslui, s-a desfăşurat Concursul Naţional pentru Elevii Deficienţi de Auz, ediția a VI-a. 

În concurs au fost înscrişi peste 100 de elevi din 14 şcoli speciale din întreaga ţară.  

 Din școala noastră au participat opt elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, îndrumați de prof. Stoica 

Florica, Gîrniceanu Cristina, Pop Mona, Dichiseanu Doina, iar rezultatele au fost pe măsura muncii 

depuse. Am obținut:  

• Premiul I la matematică  

- clasa a VIII-a (Iacovache Eduard), 

- clasa a VII-a (Martin Corina),  

• Premiul I la educație plastică  

- clasa a VIII-a (Ionescu Natalia),  

• Premiul I la Limba și literatura română  

- clasa a VII-a (Lice Cristian) 

• Premiul III la Educație plastică  

- clasa a VII-a (Stancu Ionuț)) 

• Mențiune la Limba şi literatura română clasa a VIII – a (Florea Ioana).  

• Premiul special - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei – clasa a VII-a și a VIII-a – Mihai Bianca 

și Ionescu Alex 
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PREMIUL I - ”Made for Europe” - 2016 

Prof. POPA ROXANA 

  

 În vederea valorizării şi promovării experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ 

preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educației și 

formării profesionale, Ministerul Educaţiei Naționale organizează  Concursul Naţional „Made for Eu-

rope”. 

 În acest an, Etapa națională a concursului ”Made for Europe” s-a desfășurat anul acesta la Satu-

Mare, în perioada 21 – 23 aprilie 2016. Peste 100 de elevi din toată țara au prezentat produsele finale ale 

proiectelor pe care școlile participante le-au derulat prin finanțare din programe europene. Scoala Gimna-

ziala Speciala pentru Deficienti de Auz "Sf. Maria" s-a calificat la etapa națională în urma rezultatelor 

obținute la faza municipală a competiției, desfășurată în luna martie. Atunci, ne-am clasat pe primul loc 

cu platforma e-learning www.giftedforyou.eu realizată in proiectul european "Gifted for you", nr. 2014-1-

RO01-KA201-002957, programul Erasmus + și pe locul al 

II-lea cu Ghidurile ”Deficiența de Auz”, ”Deficiența de ve-

dere”, ”Sindromul Asperger - pentru părinți și profesori”. 

 La Satu-Mare ne-am prezentat cu platforma 

www.giftedforyou.eu. Ca și la București, eleva Andreea 

Dena din clasa a IX-a, a demonstrat că eforturile noastre nu 

sunt inutile. Platforma e-learning pentru testarea și valorifi-

carea abilităților înalte ale copiilor cu sau fără deficiență de 

auz, văz sau sindrom Asperger a fost apreciată de partici-

panți și de juriu. Am obținut 1987 de puncte, ceea ce ne-a 

adus Premiul I. 

 

Felicitări, Andreea!  

Felicitări întregii echipe de 

elevi și cadre didactice! 

http://www.giftedforyou.eu/
http://www.giftedforyou.eu/
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Festivalul Naţional de Teatru ‖George Constantin‖, organizat de Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu ARCUB – 

Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, a ajuns la a XVI-a ediţie. Acesta a avut loc în 

perioada 11-12 iunie 2016, la Colegiul Naţional Matei Basarab, sector 3 

Peste 300 de copii, gimnaziu și liceu, din școli din București și din țară, au ales să fie parte dintr-un 

spectacol de teatru decât să butoneze toată ziua telefonul sau calculatorul.  

Prof. Elena Ștefan și prof. Diana Melnic, inspectori ai ISMB, au mărturisit însă că, ţinând seama de 

potenţialul educativ al învăţământului extraşcolar şi de nevoile de a întări relaţiile dintre educaţia şcolară 

şi cea extraşcolară în scopul modelării personalităţii elevilor şi eficientizării procesului instructiv – 

educativ, organizarea unui astfel de eveniment contribuie la formarea personalităţii elevilor, a simţului 

artistic, a sensibilizării acestora faţă de valorile culturale româneşti şi internaţionale, fiind de datoria 

dascălilor să descopere talente, să le modeleze şi să le promoveze. De admirat, credem noi. 

Anul acesta, trupa de teatru vizual NECUVINTE, alcătuită din elevi ai școlii noastre, a participat cu 

piesa HAI- HUI.  

Juriul format din actorii Mihai Constantin, Catrinel Dumitrescu, Gheorghe Ifrim, Andrei 

Runcanu,  regizorul Cristian Dumitrescu și criticul de teatru Anca Ioniţă  a apreciat talentul copiilor, 

creativitatea regizorilor, sinceritatea modului în care s-au exprimat pe scenă elevii-actori, dar şi mesajul 

textelor alese, originalitatea costumelor, sensibilitatea actoricească.  

Festivitatea de premiere a avut loc loc duminică, 12 iunie, de la ora 18.00. Trupa de teatru Gestual 

”Necuvinte” a obținut Premiul pentru Regie  - Gimnaziu, cu piesa ”Hai- Hui” 

Felicitări, Corina Martin, Daniel Rizea, Bianca Mihai și  Lili Seizu - Trupa NECUVINTE! 

 

                                      Prof. Cristache Daniela 
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 Miercuri, 26 octombrie 2016, Proedus a 

organizat Gala Șefilor de Promoție și a Olimpicilor Naționali din clasele gimnaziale bucureștene.  

 633 de elevi, cei mai buni din Bucuresti – sefii de promotie si câștigătorii olimpiadelor naționale 

din școlile gimnaziale – au primit diplome de excelență, și câte 1000 de lei de persoană, ca semn al recu-

noașterii eforturilor lor pentru obținerea unor rezultate deosebite la învățătură.  

 

 Suntem mândri că printre cei cu rezultate execepționale la învățătură, la evenimentul desfășurat la 

Ateneul Român, au fost premiați și 8 elevi ai școlii noastre: Martin Corina, Lice Cristian, Stancu Ionuț, 

Mihai Bianca, Iacovache 

Eduard, Ionescu Alex, Io-

nescu Natalia și Florea Io-

ana.  

Felicitări, dragi copii!  

Felicitări, dragi profesori!  

Felicitări, dragi părinți!  

                                      Prof. Dumitrescu Daniela 
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 La a patra etapă a campionatului britanic de paraclimbing, desfășurat la Newcastle, New 

South Wales, Ilinescu Florin, pentru prima oară la un concurs în afara țării, a punctat cel mai bine în 

categoria sportivilor cu deficiențe de auz.  

 

 Climb Again este partenerul nostru în ideea de a promova sportul, Escalada este un sport care 

poate fi practicat inclusiv de către copii cu nevoi speciale, ca o măsură de dezvoltare a abilităților de ori-

entare, de conștientizare a spațiului și direcției (în cazul deficiențelor senzoriale, de exemplu) sau ca 

măsură terapeutică (în cazul copiilor cu autism, de exemplu).  

 

 O poveste care s-a închegat în jurul lui Claudiu Miu, fost campion național și balcanic la esca-

ladă, care în 2010 s-a îmbolnăvit și a trebuit să renunțe la cățărat și la restul activităților de zi cu zi. După 

trei ani de suferință și luptă, a început să se cațere din nou, chiar și în ciuda urmelor lăsate de boală.  Așa 

s-a născut ideea Climb Again, din dorința lui Claudiu de a întoarce tot ajutorul primit în anii din urmă de 

la familie, prieteni și întreaga comunitate de cățărători.  

APLAUZE, vă rugăm!  

                                      Sursa: http://www.climbagain.ro 
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                Dincolo de frontiere  - 

                                                                            Francoise Chastel 

”Echo - Magazine” este o revistă de știri pentru comunitatea surzilor din Franța. Françoise Chastel, re-

dactor la ”Echo - Magazine”, în urma unei vizite în România, a dedicat o pagină școlii noastre. Suntem 

bucuroși că se vorbește în paginile acestei reviste despre noi.  

    Mulțumim!  
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 Campania Ecoatitudine 2016 a ajuns la final 

Elev– Dena Andreea, clasa a Xa 

 Cea mai amplă campanie de educație ecologică și mediu din România „EcoAtitudine = Re-

sponsabilitate, Informaţie, Acţiune”, a ajuns la final, după un maraton de mai bine de nouă luni în slujba 

unui mediu sănătos. 

 EcoAtitudine, alături de cele mai importante instituţii ale statului care activează în domeniul pro-

tecţiei mediului, îşi propune schimbarea unor mentalităţi care să determine atitudini eco. Se pune accent pe 

colectarea selectivă a deșeurilor astfel încât generațiile tinere să conștientizeze că reciclarea este singura 

modalitate prin care reușim să salvăm mediul înconjurător. Să spunem STOP depozitării deșeurilor și nu ne 

limităm doar la aclamarea acestei sintagme, ci acționăm în consecință.  

            Obiectivele proiectului sunt : 

• Implicarea elevilor şi profesorilor în activităţi de voluntariat;  

• Prevenţia, care reprezintă chintesenţa menţinerii unui climat sănătos pentru noi şi generaţiile viitoare; 

• Dezvoltarea unor atitudini, comportamente responsabile prin informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor 

despre mediul înconjurător;  

• Dezvoltarea unei noi atitudini faţă de mediul înconjurător prin conştientizarea legăturii dintre sănătatea 

individuală şi mediu. Într-un cuvânt: o EcoAtitudine! 

 Anul acesta s-au înscris în concurs școli din Bucuresti, Craiova, Timisoara, Rozavlea, Arad, Iasi, 

Ruscova, Cluj Napoca, Sibiu, Brasov, Mioveni, Giurgiu, Zalau, Pitesti, Bacau, Focsani, Buzau, Chitila, 

Bistrita, Otopeni, Ploiesti,Voluntari, Brasov, Balotesti, Rm Sarat, Ulmeni,Botosani, Satu Mare, Băiţa de 

Sub Codru, Borșa, Tg-Mures, Somcuta-Mare, Piatra Neamt, Branesti, Afumati,Caracal, Topoloveni, 

Sighetul Marmatiei și Baia Mare. 

  51.976 de elevi din școlile românești s-au întrecut în colectarea cât mai multor kilograme de 

deșeuri, sortate pe tipuri de catogorii: plastic, hârtie și carton.  

 Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria  a obținut Premiul II la 

Concursul reciclare hârtie / carton și a primit un TV – LCD  
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CLUBUL EUROPEAN  

„Taberele internaţionale - o călătorie în lumea emoţiilor şi sentimentelor‖ 

 

                                                                          Prof. Loredana  Vanghelie 

                                                                          Prof. Florica Stoica 

 

 

 

 În Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria” se 

derulează  proiecte europene în cadrul programului Erasmus+, acțiunea KA2: 

”European best practices to support children with high potential and to 

access training for gifted children with disabilities – GIFTED (FOR) YOU”  nr. 2014 - 1 - RO01 - 

KA201- 002957 și „Innovative Technologies for Active Language Class (I-TALC)”, nr. 2014-1-FR01-

KA201-002536_1.  

 Ambele proiecte au oferit elevilor din școala noastră noi 

oportunități de învățare deschizându-le larg ușa către diversitatea 

culturală europeană.  

 

  Proiectul „Clubul 

European”, derulat în 

şcoala noastră încă din anul 

2011, a devenit spaţiul în 

care am putut împărtăşi cu 

colegii din alte şcoli din 

Municipiul Bucureşti 

experienţele noastre minunate pe care le-am trăit implicându-ne în 

programul Erasmus+. 

 

Elevii deficienți de auz din școala noastră, participanți la 

taberele de învățare a limbilor străine, organizate în cadrul 

proiectului european de parteneriat strategic şcolar „Innovative 

Technologies for Active Language Class (I-TALC)”, din 

Kavadarci, Macedonia  și din Jerlochovice, Fulnek, Odry, 

Republica Cehă, au povestit, copleșiți de emoții, întâmplări 

inedite trăite de ei alături de colegii din Franța, Grecia, Spania, 

Cehia, Macedonia, Lituania și Turcia.  

 

 

 

 

 Fotografiile și filmele video i-au ajutat pe ei să recreeze 

atmosfera magică a clipelor petrecute pe meleagurile celor două 

țări europene amintite. Elevii noștri au fost, pentru două 

săptămâni, profesori de limbaj mimico-gestual pentru cei 70 de 

elevi din țările partenere în proiect.  
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 În același timp și ei au participat la cursurile de limba franceză, limba spaniolă, limba greacă etc. 

Elevii noștri s-au împrietenit foarte ușor cu colegii lor din celelelate școli din UE, iar la încheierea celor 

două săptămâni de tabără despărțirea a fost foarte grea. Focul intens ce a animat ultima noapte din fiecare 

tabără, în jurul căreia cu lacrimi în ochi au cântat și au dansat împreună i-au impresionat pe toți elevii.  

 

  

 Serile internaţionale, 

presărate cu delicatese culi-

nare din fiecare ţară partici-

pantă la proiect, însufleţite 

de muzică şi dansuri 

tradiţionale, au lăsat im-

presii adânci în sufletele 

tuturor.  

 

 

                                                       

 Pentru a trezi interesul pub-

licului, elevii şi-au invitat colegii, 

din România, la o călătorie virtuală,  

pentru a descoperi noi spații 

europene, cum ar fi orașele 

Kavadarci, Skopje şi  Ohrid din 

Macedonia, orășelul pitoresc Fulnek 

în care cândva a trăit faimosul                  

                                                     pedagog, filozof și scriitor John     

                                                                 Amos Comenius, orașele  Odry și                                                        

                                                                                                                 Ostrava din Cehia. 

 

 A venit rândul profesorilor ce au însoțit elevii în cele două tabere să-și retrăiască experiențele și să-

și exprime emoțiile și sentimentele referitoare la implicarea lor în acest proiect european. 

 

  Ei au dorit, de asemenea, să implice elevii partici-

panți la activitate în derularea unor jocuri psihologice de 

grup, pe care le-au organizat și în cadrul taberelor, jocuri ce 

au ca obiective principale dezvoltarea competenţelor socio - 

emoţionale ale elevilor, facilitarea comunicării între ei şi 

creşterea coeziunii de grup, dar și în desfășurarea unor jo-

curi lingvistice și culturale care facilitează învățarea limbi-

lor străine.  

 

 Toți participanții au manifestat interes și entuziasm 

față de noile metode și tehnici de lucru propuse. 

  

 La sfârșitul întâlnirii elevii deficienți de auz au prezentat o expoziție cu postere, pentru a arăta ce 

înseamnă pentru ei I-TALC și programul Erasmus+.  
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Sinaia     (România)                

Sinaia este un oraș în județul Prahova, 

Muntenia, România. Situat în Valea Prahovei, 

el s-a dezvoltat odată cu această regiune turis-

tică și a fost ales drept reședință regală de către 

Carol I, care a construit aici castelul Peleș.       

 

Zona des împădurită de pe valea 

Prahovei în care se află azi orașul Sinaia era 

nelocuită în secolul al XVII-lea, primii locuitori 

care s-au stabilit în pădurea virgină de aici, fiind 

călugării mănăstirii Sinaia, ctitorită între 1690-

1695 de către marele spătar Mihai Cantacuzino. 

 

În orașul Sinaia se află unsprezece mon-

umente istorice de arhitectură de interes 

național:  

 cazinoul Sinaia (1912–1913);  

 Hotelul Caraiman (1911);  

 vila Alina Știrbei (1875);  

 vila Emil Costinescu (1892);  

 ansamblul gării Sinaia, format din gara re-

gală (1870) și gara de călători (1930–1940);  

 casa istoricului Nicolae Iorga (1918);  

 Hotel „Furnica” (sfârșitul secolului al XIX-

lea);  

 Hotel „Palace”(1911–1912); 

  vila Take Ionescu (înc. secolului al XX-

lea); 

  casa compozitorului George Enescu  

       (1923–1926);  

 mănăstirea Sinaia (1690–1695), ansamblu 

alcătuit din biserica „Adormirea Maicii 

Domnului”, paraclis, stăreție, chilii și zidul 

incintei vechi; nu în ultimul rând, ansamblul 

castelului Peleș (1873–1883) 

 

 

Aosta (Italia)   

      
Aosta, în franceză Aoste, este cel mai 

mare oraș din Valle d'Aosta în Alpii italieni, 

Alpii Walliser. Se află la începutul părții 

italiene a Tunelului Mont Blanc. Localitatea se 

află la distanța de 200 km de Milano, 200 km de 

Lyon (Franța) și la numai 180 km de Geneva 

(Elveția).      

  Era locuită deja din timpurile preisto-

rice de o o populație de cultură megalitică, a 

fost leagănul triburilor Celto-Ligure a Salassi-

lor.  

   Odată sosit în această zonă împăratul 

August cu legionarii săi echipați pentru atacuri 

montane, a fondat cetatea cu numele de Augusta 

Praetoria. 

După anul 11 î.e.c. a devenit capitala 

provinciei Alpes Graies (Alpii Gri).  

După stăpânirea multiseculară a imperi-

ului și după încreștinarea ei, cetatea - grație 

Alpilor și zidurilor sale - a reușit să evite în cea 

mai mare parte invaziile. 

Aosta este o regiune unde peisajele natu-

rale se împletesc cu monumentele istorice, 

religioase, cu tradițiile locale, precum și cu o 

gastronomie delicioasă, dar mai ales cu castele-

le, foarte numeroase în lungul văii.  

În orașul Aosta întâlnim: 

 castelul Château de Blonay  
 castelul Château d'Avise  

 castelul Château du Cré 

 biserica Chiesa di San Brizio 

 ruinele unui castel medieval din sec. XIII 

(Châtel-Argent) 

 turnul Colin 

 castelul Sarriod de la Tour pe stânca de pe 

malul râului Dora Baltea 

 castelul Saint-Pierre 

 podul-apeduct roman Pont d'Ael, ridicat 

acum aproape 2300 ani peste torentul Eyvia 

Orașe în oglindă 
Elev– Niculae Adrian, clasa a VIIa 
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 Elev: Braniște Florentina, clasa a Xa 

 Elena Farago s-a născut pe 29 martie 1878, într-o familie de 

greci , negustori înstăriți din Bârlad, alături de cei şase fraţi, trei băieţi şi 

trei fete.  La vârsta de numai 12 ani (în 1890), când avea doar două clase 

primare, moare mama sa iar Elena este nevoită să abandoneze şcoala. Il 

ajută pe tatăl său pentru a-i crește pe fraţii mai mici. Ziua făcea treburile casei, iar noaptea, după ce îşi 

adormea fraţii, citea şi învăţa. Cinci ani mai târziu, în 1895, tatăl Elenei se îmbolnăveşte şi după două 

săptămâni de agonie se stinge în braţele fiicei. Toţi fraţii au fost împrăştiaţi pe la rude. Elena ajunge la 

Brăila, la un unchi. 

 Orfană de ambii părinţi la numai 17 ani, Elena se îmbolnăveşte grav şi, în 1896, a fost internată în 

Spitalul Colţea din Bucureşti. Ernest, fratele mai mare, stabilit în Bucureşti, o primeşte în casa sa în timpul 

convalescenţei. Odată însănătoşită, e nevoită să muncească pentru a se întreţine. Aşa ajunge în casa 

ziaristului şi omului politic Gh. Panu, unde îl întâlneşte pe dramaturgul I. L. Caragiale. Afându-i povestea 

de viaţă, acest ar fi exclamat: “O viaţă de roman, subiect de dramă”. Timp de doi ani are  grijă de copiii lui 

Caragiale (1897-1898).  

 Elena îl cunoaşte pe economistul Fracisc Farago, cel care îi va deveni soţ. Acesta a fost numit 

director al Băncii Populare din Craiova în 1905 şi se mută definitiv acolo. 

 După ce se căsătoreşte, Elena Farago debutează în viaţa literară în 1898 cu un reportaj apoi a 

devenit cunoscută pentru frumoasele poezii pentru copii. In 1907 îl adoptă pe Mihnea, primul fiu al soţilor 

Farago, perioadă în care poeta a scris volume întregi de literatură şi poezie pentru copii: “Bobocica”, “Să 

nu plângem”, “Să fim buni”, “A ciocnit un ou de lemn”, “Într-o noapte de Crăciun” etc. 

 În 1908 obţine marele premiu al Academiei Române pentru volumul “Şoapte în Umbră”. 

Satisfacţiile profesionale se suprapun cu o împlinire pe plan personal, naşterea fiicei sale, Cocuţa. Pentru 

ea şi pentru Mihnea, fiul adoptat, a scris în 1913 volumele “Copiilor” şi “Pentru copii”. 

 Elena Farago a murit la 75 de ani după o lungă suferiţă. 
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Sfaturi pentru adaptarea cu succes a copilului în mediul școlar 

Clasa pregătitoare 

 

                                                                Prof. Țîrlui Ileana  

 

 Facilitați integrarea copilului în clasa 

pregătitoare, discutând cu el despre ce 

înseamnă această etapă educațională, 

despre colegi și profesori; 

 Motivați și încurajați copilul să dezvolte o 

atitudine deschisă, lipsită de frică pentru a 

merge la școală. Fiți la curent cu tot ce se 

predă și întâmplă la școală, și deasemenea, 

repetați cu el acasă câteva din noțiunile 

făcute la școală,  ca astfel copilul să aibă și la școală acel sentiment de încredere și confort psihic dat 

de atmosfera familiară în care își repetă lecțiile acasă; 

 Mențineți o legătură strânsă cu profesorul și interesați-vă regulat de progresele pe care le face copilul; 

 Creați o atmosferă calmă și veselă înaintea plecării celui mic la școală; 

 Îngăduiți copilului să ia cu el școală un mic obiect de acasă dacă acesta dorește. Acest lucru îl va ajuta 

pe cel mic să se simtă în siguranță; 

 Nu puneți presiune pe şcolar în ceea ce priveşte performanţele saleCopiii trebuie să înveţe de plăcere, 

nu de teamă sau în virtutea unei recompense promise. 

 

             Adaptarea copilului în cadrul școlii și progresele la învățătură depind foarte mult de modul în 

care profesorul știe să își desfășoare activitatea pedagogică și de felul în care știe să și-l apropie pe copil. 

 Pe de altă parte implicarea părintelui în dezvoltarea copilului vor asigura o integrare fără 

probleme a micului școlar în colectivitate și în mediul educațional. 
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A SPUNE ADEVĂRUL SAU A SPUNE O MINCIUNĂ 

 

                            Prof.  BERDEI ROXANA 

 

 

 În calitate de adulți, părinți, cadre didactice, atunci 

când auzim un copil care evită să spună adevărul devenim 

îgrijorați. Dar copilul are mai multe motive pentu care alege 

să mintă: 

 Pentru a evita pedeapsa; 

 Pentru a obține ceva ce altfel nu poate fi obținut; 

 Pentru a proteja propria persoană sau pe altcineva; 

 Pentru a proteja prietenii de probleme; 

 Pentru a câștiga admirația sau interesul celorlalți; 

 Pentru a evita crearea unei situații sociale dificile; 

 Pentru a evita stânjeneala; 

 Pentru a menține intimitatea; 

 Pentru a demonstra propria putere asupra unei autorități. 

Acestea nu sunt singurele motive pentru minicună, dar se află printre cele mai comune raportate de 

copii, părinți, profesori și experți care au studiat sau au făcut speculații asupra motivului pentru care mint 

copiii. Niciunul dintre aceste motive nu este unic pentru copii; ele motivează deopotrivă și minciunile 

adulte. Unele dintre motive devin mai importante decât altele la copiii mai mari. 

Există o diversitate la fel de mare în ceea ce privește motivele pentru care unii copii dezvoltă o 

predilecție mai mare pentru minciună decât alții. Unele dintre ele depind de personalitatea copilului, altele 

de mediul în care crește copilul sau de vârsta acestuia. 

Nu există o delimitare clară sau un răspuns decisiv la întrebarea de ce unii copii mint mai mult 

decât alții. Este cert faptul că aceștia sunt mai neadaptați decât cei care spun adevărul, iar minciuna apărută 

în copilărie prezice o șansă mai mare de probleme ulterioare cu legea. Dar majoritatea copiilor care mint nu 

au probleme mai târziu în viață; și nu știm dacă minciuna este un simptom sau o cauză a neadaptării. 

Există unele dovezi ale faptului că minciuna face parte dintr-un tipar de personalitate mai general, 
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cel mai adesea și cel mai abil manifestat de copiii care îi manipulează pe ceilalți pentru atingerea 

propriilor scopuri finale. Acest tipar de manipulare este evident la unii copii până la vârsta de 10 ani. 

Nimeni nu a descoperit cât de devreme ar putea apărea și nici nu a fost stabilit cu exactitate rolul pe care 

părinții îl joacă în dezvoltarea acestui tipar. 

Unii copii – dar nu toți – cărora le lipsește suprvegherea parentală mint mai des. Copiii sunt 

influențați de prieteni să mintă sau se implică în comportamente antisociale despre care mint pentru a 

evita pedeapsa. În adolescență, presiunea colegilor este foarte puternică. 

Dacă un copil va minți sau nu într-o anumită situație depinde și de natura acelei situații.  

Influența unei tentații contează probabil mai mult la o vârstă mai mică decât la una mai mare. Care 

factori sunt mai importanți – inteligența, personalitatea, neadaptarea, educația primită, prietenii, 

specificul situației? Cercetările realizate până în prezent nu au răspuns la această întrebare. Factorii sunt 

însă diferiți în funcție de vârstă și caracteristicile individuale ale fiecărui copil. 

Evitarea adevărului trădează și corodează apropierea. Acest comportament dă naștere 

neîncrederii și poate distruge orice relație de intimitate. Părinții nu își pot îndeplini cum trebuie rolul în 

protejarea, sfătuirea și ghidarea copiilor dacă au informații incorecte sau false. 

Încrederea se întrepătrunde cu minciuna sub multe aspecte. Copilul mincinos trădează încrederea 

părinților, a profesorilor. Adulții trebuie să-l ierte și să permită restabilirea încrederii. Uneori copiii mint 

pentru că nu au încredere în adulți, pentru că nu sunt siguri că pot fi sinceri cu aceștia fără a fi certați sau 

pedepsiți. 

Părinții nu ar trebui să renunțe la credințele lor în ceea ce este corect, dar trebuie, de asemenea să

-și trateze copiii într-un mod care să le permită să știe că le poate fi încredințat adevărul. Părinții încep 

cu încrederea copilului, dar, pe măsură ce acesta crește, trebuie să o câștige. 

 

 

Bibliografie: 

Paul Ekman, ”De ce mint copiii?”, Ed. Trei, 2011 

 

 



Dincolo de cuvânt   -   Revistă semestrială pentru copii și părinți            nr. 11 / Decembrie 2016 

23 

ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS 
Prof. Iulia Sufideanu  

 O alimentaţie normală presupune respectarea unor reguli stabilite ştiinţific şi prin intermediul 

cărora se asigură calitatea şi cantitatea alimentelor pentru a putea trăi şi a munci eficient. 

 Alimentaţia corectă cuprinde un real complex de factori şi acţiuni care asigură alegerea şi păstrarea 

corectă a produselor de natură alimentară. Acest lucru se realizează în scopul păstrării calităţilor nutritive, 

a eliminării posibilităţilor de infectare, a cunoaşterii regulilor de pregătire culinară a alimentelor şi a 

consumării lor. În acest mod ele vor fi asimilate de organism conform nevoilor sale energetice. 

 În organismele vii, alimentele au trei roluri majore: energetic, plastic, catalitic. 

 În organismele vii, alimentele au trei roluri majore: energetic, plastic, catalitic. 

Energia ce se dobândeşte în urma transformărilor ce le suportă alimentele se exprimă în calorii. 

Aceste calorii stau la baza tuturor proceselor fiziologice de la clipit, respiraţie, digestie, până la cele 

musculare şi intelectuale. 

Rolul plastic al alimentelor este acela de a asigura substanţele necesare pentru refacerea ţesuturilor 

uzate sau distruse, dar şi la formarea de ţesuturi noi implicate în creştere. 

Rolul catalitic priveşte activitatea compuşilor chimici aflaţi în alimente şi care intervin în mod direct 

în asimilarea şi dezasimilarea substanţelor conţinute în hrană. 

Proteinele, glucidele şi grăsimile sunt foarte importante prin funcţia lor plastică şi de stimulare a 

unor funcţii vitale. Ele nu trebuie să lipsească sub nicio formă din alimentaţia omului. 

Sărurile minerale au, de asemenea, rol plastic, calciul contribuind la formarea oaselor, iar fierul, la 

sinteza hemoglobinei. 

Vitaminele îndeplinesc rol catalitic, fiind indispensabile desfăşurării armonioase a tuturor 

proceselor metabolice. 

Alimentele trebuie să corespundă nu doar din punct de vedere al calităţii, dar şi al cantităţii. Prin 

substanţele deficitare scade rezistenţa organismului în faţa bolilor şi a capacităţii de muncă. 

Este necesar să existe un program cât mai regulat al alimentaţiei şi nu unul haotic, tocmai pentru a 

asigura o activitate ritmică şi cu eficienţă maximă a organelor digestive. 

Se impune, de asemenea, o alimentaţie echilibrată, cât mai variată, astfel încât să se asigure toate 

substanţele nutritive în proporţia necesară. Alimentaţia unilaterală, de exemplu – consumul doar de 

dulciuri şi făinoase, sau doar carne şi grăsimi, sau cantităţi mari de lapte cu refuzul cărnii şi al legumelor, 

toate acestea duc la tulburări serioase în creşterea şi dezvoltarea organismului: excesul de glucide duce la 

îngrăşare şi la tulburări de dezvoltare a sistemului osos şi muscular, carenţa acestora duce la slăbirea 

capacităţii funcţionale a prganismului. 

Este important ca alimentele să fie proaspete, să fie 

corect preparate. În acest mod ne ferim de boli şi nu pierdem 

vitaminele şi sărurile minerale. 

Pentru ca alimentele să ne producă plăcere este 

important ca acestea să fie gustoase, să le preparăm în mod 

corect, cu un adaos de condimente şi arome în proporţii 

admise – toate acestea contribuie la o secreţie digestivă 

normală. 

Este important să ţinem seama de aceste reguli, întrucât 

alimentaţia unilaterală, luarea mesei la ore neregulate, 

ocupaţiile zilnice prea intense pot duce la pierderea apetitului 

şi la slăbirea organismului în sine şi a rezistenţei acestuia. 
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Completând corect  rebusul, veti obtine pe vertical, încadrat cu roșu, numele anotim-

pului în care ne aflăm. 

 

Iată definițiile: 

1) Prima lună de toamnă 

2) A doua lună de toamnă 

3) Scriem pe tabla din clasă cu ea 

4)Fructe de … toamnă 

5)A treia lună a anului 

6)Anotimpul lui Moș Crăciun 

 

Prof. Nuți Gălețeanu 

   REBUS  DE….SEZON 

1. 
  

2. 

                      

                      

            

4.             

                       5.                   
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Știați că ... 

                                                                                Elev Mihai Ionuț, clasa a IXa B 

 

1. Furnicile nu dorm niciodată. Cu toate acestea, în zorii zilei, furnicile se întind asemenea 

oamenilor pentru a se dezmorți. 

 

2. Cimpanzeii și coțofenele sunt singurele animale care își pot recunoaște imaginea într-o oglindă. 

     

 

3. Ochiul unui struț este mai mare decât creierul acestei păsări. 

 

4. Balena albastră este animalul care produce cele mai puternice sunete (până la 188 de deci-

beli). Un astfel de sunet poate fi receptat prin apă la o distanță de până la 850 de kilometri. 

 

    

 

5. Bufnițele sunt singurele păsări care pot distinge culoarea albastră. 

 

6. Pe suprafața unui corp uman trăiesc mai multe vietăți decât oameni pe întreaga planetă. 

 

7. Un om uită, în medie, circa 80% din tot ceea ce a învățat într-o zi. 
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Istoria Tabelului Periodic  
al elementelor chimice 

Oamenii de știință au știut despre câteva elemente 

chimice ca aurul, argintul și cuprul încă din Antichitate, 

deoarece acestea pot fi găsite în natură în stare nativă și sunt 

relativ simplu de extras cu unelte primitive. Totuși, conceptul 

că există în lume un număr limitat de elemente din care este 

compus totul a fost propus prima dată de 

către filozoful grec Aristotel. În jurul anului 330 î.Hr., Aristotel a sugerat că totul este făcut dintr-un 

amestec de una sau mai multe din cele patru "rădăcini" (idee propusă prima oară de 

filozoful  sicilian  Empedocles), dar a redenumit mai târziu elementele după Platon. Cele patru elemente 

au fost pământul, apa, aerul și focul. În timp ce conceptul unui element a fost astfel introdus, ideile lui 

Aristotel și ale lui Platon nu au ajutat la avansarea în înțelegere a naturii materiei. 

 Hennig Brand a fost prima persoană consemnată pentru descoperirea unui nou element. Brand a 

fost un comerciant german falit care a încercat să descopere Piatra filozofală - un obiect mitic despre 

care se credea că poate transforma metalele ieftine de bază în aur. El a experimentat prin distilarea urinei 

de om până în 1649  când a obținut o substanță albă luminoasă pe care ulterior a denumit-o ”fosfor”. 

Acesta și-a păstrat descoperirea secretă până în 1680 când Robert Boyle a redescoperit substanța și a 

publicat rezultatele. Aceasta și alte descoperiri au ridicat ridicat semne de întrebare asupra ceea ce 

înseamnă pentru o substanță a fi un "element". Astfel, în 1661 Boyle a definit un element ca fiind o 

substanță care nu poate fi descompusă în substanțe mai simple prin intermediul unei reacții chimice. 

Această definiție simplă a fost utilă, de fapt, aproape 300 de ani (până în momentul dezvoltării noțiunii 

de particulă subatomică). 

                                                 ROBERT BOYLE (1627-1691) 

Elev - FLOREA IOANA , clasa a Xa                                                                     

https://ro.wikipedia.org/wiki/Element_chimic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Element_chimic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aur
https://ro.wikipedia.org/wiki/Argint
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuprul&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antichitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filozof
https://ro.wikipedia.org/wiki/Greci
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Empedocles
https://ro.wikipedia.org/wiki/Element_clasic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Platon
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Hennig_Brand&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_filozofal%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aur
https://ro.wikipedia.org/wiki/1649
https://ro.wikipedia.org/wiki/Substan%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fosfor
https://ro.wikipedia.org/wiki/1680
https://ro.wikipedia.org/wiki/Robert_Boyle
https://ro.wikipedia.org/wiki/1661
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Pentru că numărul de elemente cunoscute a crescut, savanții au început să recunoască modele în modul 

în care reacționează substanțele chimice. De asemenea, au început să conceapă căi pentru clasificarea 

elementelor. Dimitri Mendeleev, un chimist rus, a fost primul savant care a realizat un tabel periodic 

foarte asemănător cu cel actual.  

                                    DIMITRI  MENDELEEV (1834 -1907) 
 

 Istoria Tabelului Periodic  reflectă cel puțin un secol de progres în înțelegerea proprietăților 

chimice ale elementelor și culminează cu publicarea primului tabel periodic  de către chimistul de origi-

ne rusă Dimitri Mendeleev, în anul 1869. Cu toate că Mendeleev s-a bazat pe descoperirile timpurii ale 

unor savanți ca Antoine-Laurent de Lavoisier și Stanislao Cannizzaro, savantul rus a adus la modul gen-

eral doar un mic aport dezvoltării tabelului periodic actual. El a aranjat elementele într-un tabel ordonat 

în funcție de masa atomică, masă care este corespunzătoare cu masa molară cunoscută în prezent.  

 Pe 6 martie 1869, o prezentare formală a fost făcută de către Societatea de Chimie Rusă, intit-

ulată Dependența Dintre Proprietățile Maselor Atomice ale Elementelor. Tabelul lui Mendeleev a 

fost publicat într-o revistă rusă obscură, dar a fost foarte repede republicat într-o revistă germană, 

Zeitschrift für Chemie ("Revistă de Chimie") în 1869. Iată cum arăta Primul Tabel Periodic al Elemen-

telor Chimice publicat de Mendeleev: 

 

                                         
  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitri_Mendeleev
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabel_periodic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitri_Mendeleev
https://ro.wikipedia.org/wiki/1869
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antoine-Laurent_de_Lavoisier
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stanislao_Cannizzaro
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mas%C4%83_atomic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mas%C4%83_molar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/6_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1869
https://ro.wikipedia.org/wiki/1869
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DESPRE JAPONIA, “ŢARA SOARELUI-RĂSARE” 

 
                                                                                               Elev Ene Radu Alexandru , clasa a VIIIa   

 

 

 Japonia se numeşte “Nippon” sau “Nihon” în limba japoneză, care înseamnă”originea soarelui”. Aces-

ta este înfăţişat şi pe steagul nipon .   

 Arhipelagul japonez este alcătuit din 6.857de insule, dintre care 430 sunt nelocuite.  

 70% din suprafaţă este acoperită de munţi, dintre care 200 sunt vulcani. Cel mai renumit este Muntele 

Fuji, lângă capitala Tokyo, înfăţişat în nenumărate stampe şi picturi. 

 

 

 În Japonia se petrec aproximativ 1.500 de cutremure pe an, pe lângă ploi torenţiale şi vântul puternic, 

ca un uragan numit de japonezi “taifun”. 

 Populaţia este foarte omogenă – se compune din 98% japonezi, imigraţia fiind aproape inexistentă.   

 Japonia are peste 50.000 de locuitori care au depăşit vârsta de 100 de ani! 

 Numărul analfabeţilor (care nu ştiu carte) este sub 1%! 

 Japonia a dat, până în prezent, 18 laureaţi ai Premiului Nobel! 

 Sistemul feroviar cuprinde reţele de linii ferate care leagă toate oraşele mari de pe insulele Japoniei; 

trenurile de mare viteză, numite “Shinkansen”, sunt în funcţiune din 1963 şi ating viteze de 300 km/h, 

cu un record de 443 km/h în anul 1996. 

 

 Media anuală a întârzierii trenurilor este de doar 18 secunde! Punctualitatea şi siguranţa călătoriilor cu 

trenul sunt legendare!  

 Alimentele de bază ale japonezilor sunt orezul, peştele şi fructele de mare. Orezul nu lipseşte de la 

nici o masă, înlocuind pâinea.  

 În Japonia există mai multe animale de companie (“pets”) dacât copii! 

 Pentru japonezi, pisicile negre aduc noroc!    

 În Japonia există cafenele unde poţi să te joci cu pisici! 

 

SAYONARA!   (La revedere!)   
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Gândurile unui profesor 

Prof. Religie Ștefan Ciufu 

 

 

 Din prima clipă când am pășit în această școală, am simțit, în suflet, că ceva se va schimba în 

viața mea. La început a fost teama că nu mă voi putea adapta cerințelor învățământului special – a fost 

primul meu contact cu elevii dintr-o școală specială. 

 Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul său și în același timp, am tot respectul pentru doamna 

directoare a acestei școli care, m-a primit cu dragoste și căldură în suflet din prima clipă. 

 Am fost sprijinit atât de cadrele didactice, dar și de elevi pe tot parcursul anului, în toate 

momentele, inclusiv în cadrul diferitelor activități extrașcolare ce mi-au oferit noi cunoștințe. 

 

 Vreau ca ultimul meu gând să se îndrepte către Bunul Dumnezeu căruia îi mulțumesc pentru că 

a rânduit în acest fel astfel încât să ajung în această școală minunată, unde dragostea și armonia stăruie 

la loc de cinste. 
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Art-terapia în școală 

 

Prof. Doina Dichiseanu 

  

 Să te simți și să te exprimi liber este miraculos. Și, cine poate face acest lucru mai bine decât 

copiii.... 

 Terapia prin artă, privită din punct de vedere al beneficiilor, îl ajută pe copil să se elibereze de 

anxietate, de tensiunile acumulate, să-și dezvolte abilitățile de comunicare și să exerseze propriile 

capacități de relaționare cu ceilalți copii sau adulți. 

 În art-terapie intră numeroase forme de exprimare, cum ar fi: desenul, pictura, realizarea de 

obiecte decorative cu ajutorul materialelor naturale (fire și fibre, lemn, semințe, diverse boabe, scoici, 

nisip sau pulberi alimentare ....), teatrul, pantomima, dansul sau poezia. 

 

   

  

 

 Desenul și pictura ajută elevul să devină conștient de sine, dându-i încredere în același timp, îl 

eliberează de gândurile stresante, prin însăși atmosfera relaxantă și plină de culoare. Posibilitatea de a 

avea succes îl determină să vină neîngrădit spre atelierul de artă, să aibă încredere în propriile forțe. Prin 

aceste activități se asigură sentimentul de confort, se dezvoltă motricitatea generală și fină, și, în paralel, 

se dezvoltă simțul formelor, culorilor, expresivității artistice. 

 Ce poate fi mai la îndemână și mai plăcut decât acest mod de a oferi echilibru psihic și dezvoltare 

armonioasă. Legătura dintre artă și sănătatea mintală a fost recunoscută științific, dezvoltându-se 

coordonarea fizică și mentală. 

 Școala noastră se bucură de un atelier complex de artă și, totodată, de rezultate excepționale, se 

bucură de renume. 
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Crăciunul la români 

   Elev Martin Corina, clasa a VIIIa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crăciunul este marea zi a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, fiind sarbatorită de toți creștinii 

pe data de 25 decembrie a fiecărui an.  

Sărbatoarea Crăciunului a reprezentat dintotdeauna un prilej de bucurie pentru creștini, și mai 

ales pentru copii, care asteaptă cu nerăbdare, an de an, zilele în care merg 

să colinde, împodobesc bradul, se duc la biserică și după un post lung 

care începe la mijlocul lunii noiembrie, se bucură de Nașterea Domnului 

alături de cei dragi. 
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Mâine dacă ar fi ... 

 

Atunci când văd pe cineva zâmbind, parcă-s geloasă 

Nu-mi doresc ce nu-i al meu, nu sunt norocoasă 

Din fire sunt politicoasă, da’  nu mă enerva 

Că dintr-o privire știi direct ce va urma, ha! 

Să nu îndrăznești să te iei de familie - 

A mea e zdruncinată, încă din copilărie 

Îmi amintesc, mă chinuiam să învăț o poezie. 

A doua zi aud că tata pleacă, ce prostie  

Îmi dau seama acum cât de greu a fost  

O respect pe mama, nu mai sunt proastă  

Chit că am greșit, mă simt mândră de ce am devenit 

Încă n-am reușit, tată, sper că ești fericit 

Fetița ta e mică, încă merge la școală zilnic 

Vreau să te vadă toți, vreau să fiu vrednică  

Să-ți duc numele mai departe, mândră că sunt eu 

Mă vezi de sus, nu te-am uitat, idolul meu 

Parcă te văd acum cum intri pe poartă  

Obosit după o zi de muncă, ce mai soartă  

Nu mai cred în destin, am fost mult înșelată 

Am greșit multora da-i rog să mă ierte 

Mâine dacă ar fi să mor, să mor fără regrete … 
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