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Maistru Solomon Stelian 

 În septembrie  2015 am marcat debutul unui nou nivel de învățământ:  învățământ profesional 

special, domeniul Tehnici poligrafice, calificarea profesională Tipăritor offset. 

 Bobocii de acum doi ani acum sunt în clasa a X-a. O nouă generație este în clasa a IX-a. 

 22 de copii deficienți de auz descoperă un nou univers, al scrisului, nu doar  din cărți, ci și concret, 

direct, la tipografiile unde își desfășoară orele de pregătire practică. 

La Tipografia Coresi  și  la Regia Autonomă Monitorul Oficial,  în fiecare săptămână, în 

fiecare marți și joi, suntem tot mai aproape de o meserie. suntem tot mai aproape de un loc de muncă.   

 

Avantajele învățământului 

profesional 

 Dobândești o calificare profesională 

prin care  poți obține mai ușor  un loc 

de muncă 

 Poți beneficia de o bursă lunară  în 

valoare de 200 de lei pe parcursul 

studiilor 

 După finalizarea cursurilor, îți poți 

finaliza studiile în cadrul unui liceu, însă 

poți decide și să lucrezi în același timp 

 La terminarea studiilor primești un 

certificat de calificare profesională cu 

care te poți angaja atât în România, cât 

și în orice altă țară don Uniunea 

Europeană 

 Pe baza certificatului de absolvire a 

învățământului obligatoriu, îți poți 

continua studiile în învățământul liceal, 

din clasa a XI-a 
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Arta de a iubi necondiționat 

Prof. Dichiseanu Doina 

 

 Iubirea este cea mai mare artă a existenței. Viața noastră împreună trebuie să fie o artă - să 

putem dansa alături în soare, în furtună, în ploaie. 

 Cei ce au realizat esența și sensul  vieții nu vorbesc decât acelora care înțeleg iubirea, pentru că 

acesta este ”creierul” existenței. De aici primim și alte daruri neprețuite. 

 Pentru a experimenta iubirea necondiționată față de noi și ceilalți, trebuie neapărat să ne 

debarasăm de propriile probleme concentrându-ne pe nevoile altora.  

 Am experimentat această teorie oferindu-mă ca voluntar ajutându-i pe cei din jur și am simțit 

multă bucurie și  putere. Trebuie să menționez că mai greu a fost să transpun acest sentiment și față de 

propria-mi existență, să mă iert și să iubesc necondiționat. 

 Nu a fost ușor și nici definitiv. 

 Ce pot să vă asigur este că iubirea necondiționată aduce sănătate și echilibru în viață. Efectiv 

ajută corpul să se vindece și să aibă un sistem imunitar puternic. 

 Niciodată nu este prea târziu să începem să învățăm copiii cum să identifice sentimentele, să 

înțeleagă că la urma urmei, ele nu au chiar atâta putere și chiar pot fi controlate. 

 Exprimarea iubirii ia foarte multe și diferite forme, este iubirea față de familie, de noi înșine, de 

animale, vecini, muncă, popor ș.a.m.d. 

 Ne aflăm pe pământ ca să ne iubim unii pe alții indiferent cât de greu este să iubim. Nu existăm 

doar ca să supraviețuim de pe o zi pe alta. Sufletul nostru este capabil nu numai să iubească pe cineva 

de care ne place mult, dar știe să iubească necondiționat pe toată lumea - inclusiv pe cei care ne-au rănit 

sau care acționează cum nu trebuie. 
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GIFTED FOR YOU - Pentru părinți și profesori 

Prof. Stoica Florica, prof. Gîrniceanu Cristina, prof. Țîrlui Ileana 

 

 Proiectul ”European best practices to support children with high potential and to access training for gifted 

children with disabilities – GIFTED (FOR) YOU ” cu nr. 2014-1-RO01-KA201-002957 a ajuns la final, dar produsele 

acestuia sperăm să vă fie utile și mai departe. 

 

            Supradotarea este o manifestare umană deosebită, cu 

multiple fațete, având ca element comun excepționalitatea și 

fiind realizată prin combinarea fericită a unor capacități intelec-

tuale și aptitudini deosebite cu anumite trăsături de  personali-

tate  (și în condițiile unui mediu socio-familial-cultural favori-

zant  ).  

 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 inter-

acționare cu semenii etc. Ei trebuie considerați persoane cu ne-

voi speciale, tocmai pentru că sunt speciali. 

        Elevul supradotat este acel subiect cu o capacitate intelec-

tuală superioară mediei, (la nivel psihometric, peste 130), observându-se diferențe cognitive atât la nivel 

cantitativ, cât și calitativ. 

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

joritatea 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. 

            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, lip-

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

trăda înaltele abilități, neputințele, comportament inadecvat și timiditate. 

           Noi toți ar trebui să știm că a fi supradotat nu este egal cu a fi cel mai bun la școală. Mulți copii 

care au o astfel de inteligență, devin la școală plictisiți, pentru că înțeleg atât de multe și li se pare inutil 

să arate că au înțeles manualul, iar unii dintre aceștia s-ar putea să aibă dificultăți la scris din cauză că 

mintea procesează informația mai repede decât pot scrie de multe ori. Unii dintre copiii supradotați se 

gândesc la mai multe lucruri în același timp și par a nu fi atenți la școală. Ei știu foarte multe informații 

pentru că le-au citit înainte, iar ceea ce li se predă la școală e deja mult prea depășit. 
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         Pe cât de minunați sunt, pe atât de greu sunt de înțeleși. Dacă ne gândim ei ar putea schimba lumea, 

datorită inteligenței lor superioară și fantastică, dar la fel de bine ei se pot rata dacă nu sunt ajutați să își 

găsească locul. Ei se simt uneori neînțeleși și izolați, riscând să cadă în depresie pentru că simt că nu sunt 

la fel ca cei din jurul lor. 

În cadrul acestui proiect european au fost dezvoltate 4 ghiduri pentru părinți și profesori oferin-

du-le acestora metode practice de a face față cerințelor acestor elevi: ”Copiii Supradotați”, ”Sindromul 

Asperger”, ”Pierderea de auz” și ”Pierderea de vedere”. 

Copilul cu deficiență de auz este membru al societății și 

trebuie să rămână în interiorul comunității în care locuiește. Dease-

menea el trebuie să primească sprijin pentru a se putea dezvolta 

după posibilitățile lui. 

              Auzul este principalul simţ care contribuie la îmbogăţirea 

activităţii psihice. Copilul auzitor reacţionează ambientar la sunete 

încă din prima zi de viaţă, participă apoi cu propriile sonorităţi prin 

imitaţie la sunetele din jur. Prin imitaţie învaţă să vorbească. Din 

necesitatea şi dorinţa de a stabili o relaţie între lumea încon-

jurătoare şi el, îşi construieşte propriul limbaj pe care-l, 

îmbogăţeşte, îmbunătăţeşte, îl foloseşte ca instrument de co-

municare. Se întâmplă aceste lucruri pentru că aude, că poate oferi 

o semnificaţie lucrurilor din jurul lui. Copilul deficient de auz trăieşte într-o lume izolată complet şi nu 

poate desprinde semnificaţiile sunetelor lumii înconjurătoare. 

            Instinctul de a vorbi nu apare la copilul surd, dar nevoia de comunicare există permanent. 

Copilul surd nu recepţionează nici un fel de stimulare sonoră şi 

nici nu a recepţionat vreodată, nu 

ştie ce este acela un sunet. Copilul n-a recepţionat vreodată 

limbajul printr-o singură expunere la 

baia de cuvinte a mediului înconjurător, el putând achiziţiona 

limbajul în mod organizat, printr-un program de terapie. Con-

secinţa cea mai gravă a surdităţii este absenţa achiziţionării 

spontane a limbajului, dar nu este singura consecinţă a surdi-

tăţii. Toată lumea sonoră îi este străină şi absenţa stimulării 

sonore antrenează o distorsiune în tot ceea ce nu percepe. 

             Vederea asigură copilului în primul rând experiențe 

prin care el se percepe ca fiind distinct de restul lumii - o vede 

pe mama sa venind și plecând, învață că ea este un obiect sepa-

rat. 
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       Deficientul vizual explorează lumea obiectelor numai prin tact - îi ia mai mult timp să-și descopere 

părțile corpului, de obicei face această descoperire atunci când reușește să le exploreze cu gura. 

Prezența mamei este cunoscută la început numai prin tact, iar ulterior prin asocierea prezenței ei cu 

sunetele pe care ea le produce - această asociere apare mai târziu, ca cea vizuală a copilului normal. 

Imaginea corporală se formează prin explorare tactilă și mai târziu prin intermediul comunicării și 

feedback-ului verbal. 

        Numărul de relații sociale limitate se datorează și supraprotecției părinților care încearcă să-l țină 

la distanță de eventualele feedback-uri negative și datorită experiențelor școlare când educatorii fac con-

cesii speciale sau nu sunt realiști în formularea așteptărilor lor. Toate acestea pot constitui piedici în con-

struirea unui concept de sine realist. Uneori nu doar succesul contribuie la formarea lui, ci și eșecul, esen-

țial pentru adaptarea generală și vocațională. 

        Sindromul Asperger constituie o tulburare de dezvol-

tare acută și se numără printre tulburările din sfera au-

tismului. Numele i-a fost dat după medicul austriac Hans As-

perger, care în anul 1944 a descris patru băieți ca fiind 

„autiști“. Împreună cu sindromul Kanner, mai puțin frecvent, 

acesta reprezintă una dintre cele mai răspândite forme de au-

tism. 

               Cei afectați prezintă tulburări de comportament în 

relațiile interumane, fără a fi afectată însă dezvoltarea men-

tală și fizică. Astfel, copiii care suferă de sindrom Asperger, 

nu prezintă nici o dificultate în deprinderea vorbirii. Și gândi-

rea se dezvoltă normal, iar copiii prezintă interes față de me-

diul din jurul lor. Probleme apar însă în interacțiunile sociale: 

evită contactul vizual, iar expresia feței este lipsită de emoții. 

Au probleme în descifrarea gesturilor și a mimicii, nu reușesc 

să înțeleagă sensul din spatele metaforelor folosite în limbaj, expresiile fiind înțelese literalmente. Copiii 

care suferă de sindromul Asperger au de cele mai multe ori un vocabular foarte bogat și pot fi uneori chiar 

pedanți, iar odată ajunși adulți, preferă să-și petreacă timpul în singurătate. Au însă capacitatea de a se in-

tegra în societate și de a fi activi profesional. 

            Sperăm că aceste ghiduri sunt utile în alegerea celei mai bune strategii de intervenție pentru fiecare 

copil. Considerăm că acest ghiduri sunt deosebit de necesare cadrelor didactice debutante care lucrează cu 

acești elevi, deoarece aduc clarificări necesare în legătură cu deficiența pe care o au și propun modalități 

concrete de lucru cu aceștia. 

Aceste ghiduri sunt la dispoziția tuturor atât pe site-ul proiectului www.giftedforyou.eu/resurse, cât 

și la Biblioteca Națională a României. 

http://www.giftedforyou.eu/resurse
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Programul ERASMUS +, acțiunea KA1, mobilități 

 

Transfer of Innovation 

Prof. Stoica Florica 

 

 În luna martie, timp de 12 

zile, școala noastră a fost gazda 

proiectului „Transfer of 

Innovation”, în cadrul Programului 

Erasmus +, acțiunea KA1.  

 Un grup de 10 elevi 

deficienți de auz, însoțiți de 8 cadre 

didactice din Școala Profesională 

pentru Deficienți de Auz - DUCOR 

"Partenija Zografski" din Skopje, 

Macedonia au participat la un 

schimb de experiență și bune 

practici cu elevii și profesorii din 

Școala Gimnazială specială pentru 

Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”. 

Proiectul are ca obiectiv general creșterea calității în educație și facilitarea  accesului la 

informatii cu ajutorul tehnologiei digitale. 

Activitățile realizate în cadrul proiectului au urmărit: 

a) pentru profesori 

 ”creșterea favorabilă incluziunii” prin contribuția la utilizarea mai largă a tehnologiilor digitale în 

activitatea didactică 

 dobândirea de noi cunoștințe și competențe în domeniul tehnologiei moderne de comunicare, 

tehnologie de imprimare - imprimare offset 

 însuşirea noţiunilor și metodelor specifice utilizării instrumentelor TIC și resurselor digitale în 

activitatea didactică; 

 integrarea competențelor TIC cu cele didactice în scopul îmbunătățirii calității activităților de predare 

și evaluare; 

 dezvoltarea capacităţilor de utilizare a instrumentelor TIC și de aplicare în activitatea didactică a unor 

metode orientate cu precădere către elevii cu deficiențe de auz 

 

b) pentru elevi  

 stimularea interesului faţă de nou; 

 stimularea imaginaţiei; 

 dezvoltarea unei gândiri logice 

 facilitarea accesului pe piaţa muncii, în condiţiile unei societăţi tot mai informatizate.  
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Elevii și cadrele didactice din 

Macedonia au interacționat cu 

elevii și cadrele didactice din 

România în cadrul activităților 

demonstrative ( Limba și Literatura 

Română, Limba Engleză, Istorie, 

Geografie, Chimie, Terapie 

Ocupațională) și workshop-urilor 

(”Utilizarea TIC în procesul didactic”, 

”Tehnologii multimedia în educație- 

Instrumente și tehnici moderne în 

evaluarea elevilor din învățământului 

primar și gimnazial bazate pe modelul 

PISA”, ”Inscriptionarea tricourilor prin 

metoda Serigrafiei”, ”Dezvoltarea abilitatilor manuale a deprinderilor prin arta decorative”, au vizitat 

Tipografia Coresi și au participat la orele de Instruire practică alături de elevii claselor a IX-a și a X-a din 

școala noastră de la nivelul profesional, domeniul Tehnici Poligrafice, calificarea Tipăritor Ofset. 

    

 Așa cum este firesc, am îmbinat munca cu plăcerea. Timp de două zile, am petrecut clipe 

minunate împreună, bucurându-ne unii de alții, îmbogățindu-ne cunoștințele în limbajul mimico-gestual. 

Am vizitat Castelul Peleș, am admirat și ne-am bucurat de formele de relief, de vegetația și fauna din țara 

noastră. Curiozitatea privind 

legenda creată în jurul lui Vlad 

Țepeș, ”Dracula”, a fost satisfăcută 

prin vizitarea Castelului Bran. 

Împreună, cu mic cu mare, sub 

căldura razelor primăvăratice de 

soare ne-am distrat în Dino Parc, la 

Râjnov.  
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ERASMUS+ Youth Exchange  

“Leave a Sign” 

Prof. Popa Roxana 

 

 “Leave a Sign”, un proiect de suflet la care au participat 6 elevii ai 

Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria” îm-

preună cu 3 cadre didactice. 

  Scopul  proiectului  a fost acela de a oferi contextul unui dialog între 

tinerii cu deficienţe de auz din România şi Italia şi a tinerilor fără deficienţe, 

de dobândire a abilităţilor de comunicare într-o altă limbă, de familiarizare 

cu alte culturi şi de exersare a limbajului internaţional al semnelor. 

 Participanţii în număr de 

24, 12 tineri cu deficienţă de auz şi 12 tineri fără deficienţă 

din Italia/România, au experimentat ateliere de teatru forum 

în cadrul cărora s-au descoperit, au comunicat şi au găsit 

soluţii la temele propuse de către trainer. O altă activitate 

foarte apreciată de tinerii participanţi a fost organizarea unui  

Flash Mob care a urmărit  atragerea atenţiei societăţii asupra 

importanţei depăşirii barierei de comunicare între persoanele 

cu deficienţe şi  fără deficienţe. 

Toate activităţile proiectului s-au bazat pe metode participative de educaţie non-formală şi au 

foarte apreciate de către participanţi.  

Plăcerea cu care au participat la toate sesiunile proiectului, relaţiile de 

prietenie care s-au creat au adus un plus de valoare acestui proiect im-

plementat de Fundaţia IKA-

ROS împreună cu  Amber 

SRL Italia în perioada 15-23 

ianuarie 2017. 
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În data de 1 ianuarie 2017 am sărbătorit 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană – 

un moment de istorică însemnătate, care a marcat revenirea deplină în lumea democratică şi debutul 

participării României, ca stat membru UE, la procesul decizional european. 

 În acești 10 ani, România a trecut printr-o perioadă de modernizare și de dezvoltare socio-

economică, de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor români, de valorificare a integrării în Piața Unică 

Europeană.  

 România s-a situat printre promotorii cei mai activi ai continuării și consolidării procesului de 

integrare europeană.  

 

         

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 Consolidarea pe mai departe a integrării europene rămâne pentru România un obiectiv strategic. 

România va pleda pentru întărirea coerenței acțiunii UE, pentru o abordare solidară și incluzivă la nivel 

european, bazată pe definirea și urmărirea unor obiective concrete, în consonanță cu interesele 

cetățenilor europeni. 

 România dispune de capacitatea necesară  pentru a contribui la efortul de revigorare a UE. Este 

în interesul României ca aniversarea în acest an și a împlinirii a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la 

Roma să confirme o Uniune mai puternică, mai unită și mai coezivă, apărătoare a valorilor și principiilor 

care au asigurat, peste timp, fundamentul durabil al construcției europene. 

10 ANI DE LA ADERAREA ROMÂNIEI LA 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Elev: Braniște Florentina, clasa a Xa 
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„Tehnologii inovative pentru învăţarea activă a limbilor străine” 

Programul ERASMUS+,  

Acțiunea KA2, parteneriate strategice 

 

 

 

 

 

ÎNTÂLNIREA TRANSNAȚIONALĂ DE PROIECT DIN PARIS, FRANŢA 

 

 În data de 30.05.2016 a avut loc, la Colegiul Naţional „Georges Pompidou” din Villeneuve-la-

Garenne, Paris, Franţa, deschiderea oficială a celei de-a treia întâlniri transnaţionale organizată în cadrul 

proiectului „Innovative Technologies for Active Language Class”. Din şcoala noastră au participat la acest 

eveniment coordonatorul proiectului Vanghelie Mihaela-Loredana şi doamna profesoară Ţîrlui Ileana. 

 În decursul întâlnirii au fost evaluate activităţile derulate în decursul celui de-al doilea an de proiect 

şi s-au planificat activităţile pentru cel de-al treilea an şi anume: tabăra de învăţare a limbilor străine din 

Spania şi întâlnirea finală transnaţională de proiect din Nida, Neringa, Lituania. 

 Din discuţii a reieşit că în fiecare şcoală parteneră elevii au fost implicaţi în activităţile de proiect 1 

oră sau 2 ore pe săptămână, timp în care au elaborat în limba engleză prezentările ţărilor participante, s-au 

pregătit pentru videoconferinţele organizate online pe Skype pentru ei şi  au creat mai multe logo-uri 

pentru proiect în vederea participării la concursul internaţional pentru desemnarea celui mai bun Logo al 

proiectului, dezvoltându-şi astfel competenţele interculturale, de comunicare în limba engleză şi digitale. 

 Coordonatorul proiectului Lahachmi  MECHKOUK  a felicitat echipele de proiect din şcolile 

partemere pentru felul în care au reuşit să implementeze proiectul în 

instituţiile lor. Făcând referire la feedback-ul oferit de Agenţia Naţională 

pentru Proiecte Europene din Franţa ca urmare a evaluării celui de-al doilea 

raport intermediar privind activităţile şi rezultatele obţinute în cursul 

derulării proiectului „Innovative Technologies for Active Language Class (I-

TALC)”, acesta a subliniat faptul că evaluatorii felicită echipa pentru 

implementarea cu succes a proiectului în decursul primului şi al celui de-al 

doilea an şi apreciază în mod deosebit modul de organizare a websit-ului 

Prof. Loredana Vanghelie 
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oficial al proiectului www.i-talc.eu. 

 Coordonatorul proiectului a prezentat rezultatele participării elevilor la cea de-a doua tabără 

organizată în cadrul proiectului şi a felicitat echipa de proiect din şcoala cehă pentru organizarea 

excelentă a acesteia. El a apreciat calitatea lecţiilor de limba engleză, spaniolă, franceză, greacă şi a celor 

de limbajul semnelor oferite de către echipa Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Auz „Sfânta 

Maria”, dar şi activităţile sportive şi culturale. Fiecare coordonator naţional a prezentat rezultatele 

obţinute de către elevi ca urmare a implicării lor în toate activităţile derulate în timpul taberei, feedback-ul 

părinţilor elevilor beneficiari şi cel al cadrelor didactice care au participat la mobilitate. Atât elevii, cât şi 

profesorii şi părinţii au fost mulţumiţi de modul de desfăşurare a taberei, de locaţia aleasă , de condiţiile 

de cazare şi de meniurile oferite, dar şi de 

calitatea lecţiilor şi activităţilor de timp liber –

concursuri de dans, de fotografie, excursii, 

activităţi sportive. 

 Profesorii din şcolile partenere au 

predat lecţii de limba engleză elevilor din 

şcoala franceză şi au făcut schimb de 

experienţă şi bune practici între ei. Lecţiile au 

fost analizate în detaliu în grupuri 

multinaţionale. Elevii au fost intervievaţi şi au 

oferit feedback privitor la activităţile de predare-învăţare-evaluare în care au fost implicaţi. Ei au fost 

entuziasmaţi de noile experienţe propuse, au fost receptivi şi s-au implicat activ în derularea lecţiilor. 

 Ceremonia de închidere oficială a intâlnirii 

transnaţionale de proiect din Colegiul Georges Pompidou a avut 

loc în data de 3.06.2016. Timp de 5 zile participanţii au lucrat 

împreună pentru atingerea obiectivelor proiectului. Ei s-au întors 

acasă cu speranţa că vor putea oferi elevilor lor noi oprtunităţi de 

dezvoltare a abilităţilor de comunicare în limbi străine şi a 

abilităţilor socio-emoţionale. 

 

          

http://www.i-talc.eu
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“De la SEMN  la SENS” - spectacol caritabil realizat împreună și pentru 

copiii cu deficiențe de auz 

                                                     Prof. Gîrniceanu Cristina 
 

 In cadrul unei campanii ce are drept scop îmbunătățirea 

educației copiilor cu deficiențe, desfășurată sub sloganul ”Creștem 

prin Artă!”,  Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de 

Auz ”Sfânta Maria” a organizat joi, 24 noiembrie  și miercuri, 

21 decembrie 2016, împreună cu Colegiul Național ”Matei 

Basarab” și Liceul Bilingv ”Miguel de Cervantes” spectacolul 

caritabil “De la SEMN  la SENS”,  spectacol realizat cu și pentru 

copiii deficienți de auz.  

 

  În urma acestei acțiuni s-a obținut o finanțare de 10.080 lei  

care va servi la dotarea Atelierului de tipografie Print XXI. 

Principalii beneficiari ai acestui atelier sunt elevii deficienți de auz 

care urmează cursurile Școlii Profesionale, calificarea Tipograf / 

Tipăritor offset. O altă parte a fondurilor strânse se va direcţiona 

către dezvoltarea unui dictionar explicativ online cu explicații - 

suport în limbaj mimico – gestual. Donațiile pot fi virate în 

contul: RO35BTRLRONCRT0273902001 – Banca Transilvania, 

Sucursala Valea Argeșului.  

 

La eveniment au participat reprezentanți ai Primăriei Municipiului București, ai Primăriei sectorului 

3 și Primăriei sectorului 6, ai Administrației Școlilor Sector 6, ai Inspectoratului Școlar sector 6 și 

Inspectoratului școlar sector 3, ai Fundației ”Romanian Angel Appeal”.  

 

Spectacolul a debutat 

cu un cor în limbaj mimico-

gestual, cor alcătuit din copii 

din cele două școli care au 

organizat evenimentul. 

Acestui moment emoționant 

i-au urmat trupa de teatru 

gestual ”Necuvinte”, grupul 

de dansuri populare ”Joc” și 

de dans modern ”What?”, 

trupa de acrobați ”Aripi” de 

la Școala Gimnazială 

„Sfânta Maria”.  Împreună 

cu ei au fost pe scenă Paul – 

Andrei Țolea de la Colegiul Național ”Aurel Vlaicu”, corul Seminarului Teologic Ortodox ”Cantate 

Domino”și trupa de dans latino de la Colegiul ”Matei Basarab”.  
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Acestei inițiative i-au răspuns și i-au fost alături Zoltan – Octavian Butuc, Ion Marinescu-Țurlă 

și Ama Butoiescu, coordonator al Trupei de Acrobație ”Alma’s”. Evenimentul a fost prezentat de actorul 

Marian Râlea.  

 

Redăm câteva gânduri care îmbracă în cuvinte trăirile 

de pe scenă, dar și din public: 

 

”...e bine să ne ajutăm. Să creăm acel spațiu al 

sufletului în care să ne simțim bine, în care să ne bucurăm că 

suntem capabili de-a pune o mâna în ajutorul altora, în care să 

ne simțim Oameni. De ce am eu norocul de-a auzi!? Nu știu. 

Dar am înțeles că nu-mi rămâne decât să Mulțumesc, să Vă 

multumesc pentru invitația asta. Pentru că mi-ați oferit prilej 

de-a da ceva înapoi. Ca o răsplată pentru că aud cu urechile 

mele și văd cu ochii 

mei.” (Zoltan - Octavian 

Butuc) 

 

” La acest spectacol ne-am întâlnit cu inocenţa, voioşia, zâmbetul, pofta de 

comunicare, respectul pentru scenă, dragul de oameni. Un volum imens de 

muncă al elevilor dar şi o cantitate infinită de răbdare a profesorilor care îi 

îndrumă. O seară aleasă din poveştile despre bine şi frumos. Ce noroc să pot 

fi acolo!  Ce-am învăţat? Să fim mai recunoscători sunetului sensibil al 

frumuseţii lumii ce ne înconjoară.” (Ion Marinescu - Țurlă, Radio România 

Actualități) 

 

”Am văzut un spectacol realizat de copii deficienți de auz care-și doresc să 

contribuie la educația lor folosindu-și talentul. Talentul de a transmite 

celorlalți, celor care aud și care vor să-i asculte, care simt și care trăiesc cu 

adevărat bucuria și emoția de a fi împreună. Am aplaudat, m-am bucurat, am 

râs și am plâns. Vă mulțumesc, dragi copii! Felicitări vouă și profesorilor voștri! Sper din tot sufletul ca 

această acțiune să aibă ecou și să reușiți să realizați ce v-ați propus!”  (Daniela Bădescu, Inspector școlar 

pentru management instituțional-Sector 6 ) 

 

” Un spectacol prezentat de copii care ar face față pe orice scenă. Sunt mimi și dansatori perfecți. 

Sunt frumoși și deștepți chiar dacă nu aud muzica din fundal. Un spectacol extraordinar.” (Cristina Toma, 

Radio BucureștiFM) 

 

 

Mulțumim tuturor celor care ne-au fost și ne sunt alături! 
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Proiect CIVITAS 

Povestea din desenul meu 

                    prof. Stoica Florica 

 

Școala noastră a beneficiat și în acest an de 

programul Primăriei Municipiului București-

PROEDUS  de proiectul CIVITAS. Sub 

coordonarea Școlii Gimnaziale Nr. 163, elevii cei 

mai mici – grupa de la grădiniță ”Piticii veseli”. 

 

Proiectul a 

urmărit 

dezvoltarea 

simțului artistic, 

a creativității și a 

abilităților de 

comunicare 

orală, 

conștientizarea 

faptului că în spatele fiecărui desen există o poveste, 

care nu merită a fi uitată într-un sertar, ci spusă, ba mai 

mult, transpusă într-o piesă de teatru interactiv pentru 

copii, și publicată apoi într-o revistă, și chiar într-o 

carte. 

Grupul țintă a fost format din preșcolari, părinți și 

cadre didactice. 
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Povestea oului de dinozaur 

(povestea câștigătoare) 

Nichifor Ianis 

              Grupa “Piticii Veseli” - Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ” Sf. Maria” 

 

       A fost odată ca niciodată, acum mulți, mulți ani, pe vremea când dinozaurii mai mici mai mari, 

mai blânzi sau mai fricoși, stăpâneau întreaga lume.  

 În acele timpuri minunate, trăia și unul dintre cei mai singuratici dinozauri dar și cel mai blând al 

cărui nume era Dinoza. Aceasta avea grijă de singurul ou pe care îl avea și aștepta cu nerăbdare ca 

micuțul puiuț să spargă coaja oului și să-l strângă cu putere la piept. Mămica de dinozaur știa că odată cu 

venirea pe lume a micuțului pui, viața ei se va schimba complet, iar sufletul i se va umple de fericire.  

      Într-o bună zi, Dinoza își privi cu multă dragoste oul și se gândi: 

”Dragul meu, aștept cu nerăbdare să prinzi putere și să spargi coaja oului. O să te iubesc cum 

nicio altă mamă de dinozaur nu a mai făcut-o vreodată și o să am mare grijă de tine. O să te învăț cum să 

fii un dinozaur bun și cuminte. Îți promit că o să ne distrăm de minune și vom descoperi lumea 

împreună. 

  Îți voi explica orice lucru pe care vrei să-l afli și crede-mă că vei avea multe curiozități. Nici nu 

îți imaginezi cât ne vom distra împreună. Vom alerga oriunde vei vedea cu ochii și ne vom cățăra în cei 

mai mari copaci de pe acest tărâm minunat. 

  Sigur vei rămâne surprins de blândețea razelor de soare ce îți vor mângâia obrăjorii rumeni încă 

de la primele ore ale dimineții sau de picăturile de ploaie ce te vor stropi din când în când atunci când 

norii vor pune stăpânire pe cer și vor acoperi mărețul soare. 

     În fiecare seară vom sta la povești cu prietena 

noastră, Luna, care ne privește de undeva de foarte sus, 

iar micuțele steluțe strălucitoare ce o înconjoară ne vor 

spune glume până când vom adormi și ne vom odihni 

pentru a fi pregătiti de noi aventuri.” 

          Și astfel Dinoza, blânda mămică de dinozaur și-a 

încheiat promisiunile pentru puiul ei mult dorit, iar când 

tărâmul dinozaurilor a fost pregătit să-l primească pe 

micuț aceasta l-a îngrijit și l-a iubit cum nimeni altcineva 

nu a mai făcut-o.  

Ea și-a respectat fiecare promisiune făcută și au 

trăit fericiți până la adânci bătrâneți colindând țara în 

lung și lat și descoperind împreună toate minunățiile de 

pe pământ, iar fericirea lui se citea pe chip în fiecare zi 

trăită de cei doi. 



Dincolo de cuvânt   -   Revistă semestrială pentru copii și părinți            nr. 12 / Martie 2017 

17 

 

Mâini dibace la clasa pregătitoare 
 Prof. psihopedagog Diana Popa 

Încă de la vârste fragede, se recomandă implicarea copiilor în activități în care să utilizeze  atât 

abilitățile fizice cât și creativitatea. Astfel, îmbinând utilul cu plăcutul putem dezvolta inteligența, auto-

nomia, adaptarea în condiții diverse. 

 O modalitate pentru a dezvolta aceste aptitudini sunt orele de arte vizuale și lucru manual.  

 Utilizând lucrul manual, copiii învață prin joacă să scrie literele, conducând la o consolidare a 

procesului de învățare a scrierii si citirii. Dispare senzația de corvoadă, plictiseala.  

 Ne dorim ca toți elevii sa învețe cu aceeași bucurie și încântare ca cei de la clasa pregătitoare. 
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Rolul serbărilor şcolare în dezvoltarea abilităților sociale 

la elevul deficient de auz 

                                   

      Profesor psihopedagogie specială  Ispas Gabriela 

Motto: „Eu sunt copilul. Tu ții in mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură dacă voi reuși sau voi eșua 

în viață. Dă-mi te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru  

lume.”       (Childs’ Appeal)   

 

             Educarea, formarea și modelarea copilului deficient de auz necesită timp, răbdare, pricepere  și 

nu în ultimul rând dragoste și respect pentru puiul de om care are nevoie de sprijin specializat pentru a 

dobândi acele priceperi și deprinderi care să-l ajute să se descurce în viață.  La Școala Gimnazială Spe-

cială pentru Deficienți  de Auz, “Sfânta Maria” din București, elevii sunt ajutați de profesorii lor să 

înțeleagă lumea în care trăiesc, să comunice cu ea, să participe  activ  la viața socială alături de semenii 

lor cu sau fără deficiențe. Școala are rolul de a recupera copilul sub toate aspectele: psihointelectual, fizic 

si socio-afectiv prin valorizarea la maximum a potențialului restant al copilului, astfel încât acesta să 

poată beneficia de o inserție socio- profesională cât mai optimă. 

 Activitățile extracurriculare organizate cu elevii deficienți de auz vin să întregească, să lărgească 

orizontul informațional al  acestora, reglează relațiile sociale prin exersarea comportamentelor în medii 

sociale noi. De aceea, este necesar ca aceste activități să fie foarte bine gândite, planificate și puse în 

practică.           

O activitate extracurriculară cu impact deosebit în rândul ele-

vilor și al părinților este serbarea  școlară.  Ea se desfășoară, de 

obicei, de două  ori pe an, marcând două evenimente deosebite: 

Crăciunul si încheierea anului școlar. Pregătite cu minuțiozitate si 

prezentate la nivel de școală, ele se constituie în adevărate spectacole 

în care artiștii, elevi cu deficiențe de auz au prilejul să se manifeste 

plenar, demonstrând tenacitate, seriozitate, talent și nu de puține ori 

creativitate. Serbarea școlară este iubită de copilul deficient de auz și 

pentru faptul ca ea este asociată cu vacanța. De asemenea, în cadrul 

serbării prin aprecierea și laudele spectatorilor ei capătă un nivel 

ridicat al stimei de sine.     În cadrul serbărilor școlare elevii defi-

cienți de auz sub îndrumarea profesorilor şcolii pregătesc scenete, 

momente de pantomimă ,dansuri (populare, moderne sau de socie-

tate), moment de acrobatii și nu în ultimul rând poezii.  
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Dacă pentru părintele copilului cu auz normal momentul artistic in care este implicat copilul său  în 

cadrul unei serbări este emoționant, pentru părintele copilului deficient de auz este privit ca o minune. Este 

pur și simplu visul lui de a-și vedea și auzi copilul vorbind, dansând, evoluând ca orice copil şi mai ales 

vesel si fericit, dornic de a comunica cu semenii săi. Efortul tuturor celor implicați (profesori, elevi)  în re-

alizarea unei serbări este foarte mare, dar și răsplata este pe măsură atunci când în sală spectatorii zâmbesc 

printre lacrimi și aplaudă frenetic.   

Concluzionând, putem spune așadar că serbarea scolară reprezintă o componentă educațională 

valoroasă și eficientă care contribuie în mare măsură la dezvoltarea abilităților sociale ale elevului deficient 

de auz necesitând din partea cadrelor didactice o atenție deosebită. 

                                       

                                                                                      Trupa de acrobati a scolii 

  

                                Dansuri moderne                                                                    

Dansuri populare                                                                                                    
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Programul Național ”Strategia Națională Acțiunea Comunitară” 

SNAC 2016-2017 

                                  Prof. Daniela Cristache 

Spectacolul În prag de sărbătoare din cadrul Strat-

egiei Naționale de Acțiune Comunitară, desfășurat în decembrie 2016, le-a dezvoltat și le dezvoltă vol-

untarilor răbdarea, implicarea și devotamentul, iar beneficiari dobândesc respectul de sine şi îşi apreciază 

mai mult propria valoare şi propriile merite, ajungând, astfel, să câştige şi aprecierea celorlalţi. 
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Apa- izvor de sănătate 

                                                                                                             

Elev – Lice  Cristian, clasa a VIIIa 

          

 

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

Totul se întâmplă datorită apei.  

          Apa este folosită în agricultură, în sport, în industrie, 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 combinate zootehnice; 

 Scurgerile accidentale dereziduri de la diverse fabrici sau care provin de la unele deversări deliberate 

a unor poluanți; 

 Produsele petroliere, scurgeri de la rezervoare de conducte 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 im-

portanța ei. Poluarea ei pune în pericol sănătatea omului, după aceea sunt amenințate activitățile econom-

ice, 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 tin-

erii din întreaga lume luptă împotriva poluării, luptă pentru a câștiga această bătălie pentru a proteja me-

diul 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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22 martie - ZIUA  MONDIALĂ  A  APEI 

Prof. educator:Nuți  Gălețeanu 

În data de 22 martie 2017, profesorii educatori ai  claselor V-X au organizat o activitate utilă si 

interesantă, într-una din sălile de clasă de la etajul 2. 

S-au prezentat diverse filmulețe cu ajutorul tablei SMART, explicându-se circuitul apei în natură 

și rolul vital al acesteia în viața cotidiană.  

Elevii au ascultat cu mult interes explicațiile profesorilor, punând și întrebări  acolo unde nu au 

înțeles. Întreaga  activitate a fost explicată simultan și în limbaj mimico- gestual, pentru o înțelegere de-

plină a informațiilor prezentate. 

Explicăm și cu ajutorul interpretului … dra prof. 

Florina Catană … 

      

Dar și prin limbaj dactil (dna prof. Petre Florina a explicat în detaliu fiecare informație) care ne 

ajută să înțelegem mai bine unele cuvinte și ne corectăm, astfel, și pronunția! 

Am și desenat,ca să marcăm cu adevărat Ziua Apei… 

      

               Desene realizate de elevii clasei a VII-a A                   Foto: prof. Badea  Emilia 
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De ce nu îi ascultă părintii pe copii întotdeauna? 

Prof. Iulia Sufideanu 

Uneori, copiii reușesc să se fac ascultați pentru că parintii lor sunt fie prea prinși în propriile griji 

și probleme, fie pentru că  nici pe ei nu are cine să îi asculte. Astfel că acel  copil ajunge să resimtă 

cumva și greutatea pe care o are mama sau tata și, chiar dacă nu poate să vorbească despre asta, el își 

schimbă comportamentul. 

Alteori, părinții aparent îi ascultă. Ei pot  chiar să  reproducă cele spuse de copil, iar apoi chiar să 

ofere solutii. Dar, oare îi ascultă cu adevărat?...Îi ascultă pe copii adesea în dorințele lor, mai puțin în ne-

voile lor. Cu alte cuvinte, sunt gata să facă eforturi pentru a le îndeplini dorințele de la nivelul material: 

cumpără jucării, alocă fonduri, organizează petreceri ... Dar nevoile relaționale ale copilului sunt cu 

adevărat auzite? Nevoia de timp cu mami și cu tati, de joacă împreună cu ei, de distracție cu ei, de sin-

gurătate și intimitate cu ei? Nevoia de a visa, mai degrabă decât aceea de a fi eficient, ca oamenii mari?" 

                            

Alteori, părintele comunică cu copilul exclusiv pe calea ordinelor, a comenzilor și a interdicțiilor. 

Părintii care practică această  metodă consideră că odrasla este mică și neștiutoare, că nu are nevoie să se 

comunice cu ea în mod deosebit, ci trebuie doar să asculte ce îi spun părinții și să execute. Un asemenea 

mod de raportare la copil poate duce la pierderea totală a contactului cu el. Acesta pur și simplu se va 

închide în lumea sa, se va refugia acolo ca într-o cochilie. Va inceta să mai aibă încredere în părinți, iar 

de ascultat, îi va asculta doar de frica pedepsei. 

Este bine să îți asculți  copilul cu adevărat, adică să treci mai departe de a-l auzi, pur și simplu. 

Încearcă să te pui în locul lui atunci când îți povestește ceva, să-ți dai seama cum s-a simțit în situația re-

spectivă, cum a gândit el când a făcut sau nu a făcut ceva anume. Încearcă să vezi lumea prin ochii lui, de 

la nivelul lui. 
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Chestionar pentru părinții adolescenților 

                                                              Prof. Carmen Constantinescu 

 

 

 Stimați părinți, vă propunem un mic test prin care ne putem adapta comportamentul și emoțiile în 

formarea independenței adolescentului 

 
 

 

 
 

 

 Dacă aveți multe răspunsuri ”Foarte scăzut” , vă rugăm să încercați o mai mare apropiere față de 

copilul dvs! 

 

 Dacă vă situați la nivel ”Mediu”, sunteți pe drumul cel bun! 

 

 

 Dacă vă situați la nivel ”Ridicat” sau ”Foarte ridicat”- Felicitări!, faceți ceea ce trebuie! 

Item Foarte 

scăzut 

Scăzut Mediu Ridicat Foarte 

ridicat 

Implicați copilul în gestionarea cheltuielilor 

casei? 

          

Priviți împreună cu copilul emisiuni educa-

tive la televizor? 

          

Cereți părerea copilului atunci când trebuie 

să alegeți cadoul unei rude? 

          

Copilul vă ajută să reparați când se strică ce-

va în casă? 

          

Atunci când copilul dvs. este lovit/împins de 

alt coleg cât de mult interveniți 

          

Îi dați bani pentru a-și cumpăra singur haine           

Cât de mult se ocupă copilul de ordinea și 

curățenia în camera lui (îngrijirea ves-

timentației)? 

          

Ajutați copilul să-și gestioneze emoțiile neg-

ative? 

          

Atunci când copilul strică ceva cât de mult îl 

certați? 

          

Cât recompensați copilul atunci când face o 

faptă bună? 

          

Când vă certați cu copilul dvs. stabiliți îm-

preună variante de soluții 

          

Oferiți sprijin în căutarea informațiilor 

necesare temelor dificile 
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Elev Niculae Adrian,  

                       clasa a VIIa 

 

Dorohoi                  

Dorohoi este un municipiu în 

județul Botoșani, Moldova, 

România, format din locali-

tățile componente Dealu Mare, 

Dorohoi (reședința), Loturi 

Enescu și Progresul. 

Acesta se află pe malul râului 

Jijia la 36 de km de municipiul 

Botoșani, care este reședința județului cu același 

nume. La recensământul din anul 2011 avea o pop-

ulație de 24.309 locuitori.     

Biserica Sfântul Nicolae din Dorohoi se 

înscrie în categoria biserilor trilobate construite în 

ultimii cincisprezece ani ai vieții de către cel mai 

însemnat domnitor al Moldovei medievale, Ștefan 

cel Mare și Sfânt. 

Biserica de lemn „Nașterea Maicii Dom-

nului”este construită din bârne de stejar pe temelie 

de piatră, având formă de corabie, cu pante repezi 

la acoperiș și având la exterior sculptat în bârnă de 

stejar un odgon de corabie. Monumentul istoric este 

construit în anul 1779, în timpul domnitorului Con-

stantin Moruzi. 

În orașul Dorohoi s-au născut: 

Actori: Octavian Cotescu,  Ștefan Tapalagă, 

Dan Condurache, Rodica Tapalaga …. 

Fizicieni: Theodor V. Ionescu  

Jurnaliști: Liviu Iolu  

Medici: Vasile Bejan, șeful Clinicii de Ob-

stetrică și Ginecologie a Institutului Gregorian din 

Iași; Gheorghe Plăcințeanu, medic profesor univer-

sitar, reformator și întemeietor de spitale. 

Oameni de știință: Ion Plăcințeanu, ma-

tematician,  

Regizori: Dan Pița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Drochia 

 

 

Drochia este un 

oraș din Republica Mol-

dova, reședință a raion-

ului omonim. Este situat în nordul repub-

licii, la o depărtare de 167 km de capitală 

(Chișinău). A fost ridicat la rang de oraș în 

1975 fiind al 2.000-lea oraș din URSS. Nu-

mele orașului provine de la pasărea dropie. 

Populația orașului Drochia este de 

23 mii locuitori, cea mai mare parte a lor 

79% o constituie moldovenii, 12% sunt ruși, 

6% ucraineni și restul 3% reprezentanții ai 

altor minorități naționale. Sistemul de edu-

cație al orașului este format din 5 grădinițe 

de copii, 2 școli medii în care învață 820 

elevi, 4 licee, dintre care unul teoretic în 

care își fac studiile 2.386 elevi și o școală 

polivalentă. 

Drochia este cunoscută pentru o 

seamă de monumente de cultură și spiritual-

itate:  

- Catedrala Adormirea Maicii Dom-

nului, pictată de un mare pictor roman Petre 

Achițenie, un minunat obiect arhitectonic, 

adevărată capodoperă a picturii sacre, obiect 

de artă, care înfrumusețează și domină 

peisajul orașului Drochia.    

- monumentul Marelui Poet Național 

Mihai Eminescu  

- bustul lui Ștefan cel Mare și Sfânt  

- Poienița Luminoasă - un loc de re-

laxare și retragere în sânul naturii din afara 

orașului, a localurilor frumoase și primi-

toare în număr mare, care fac din acest oraș 

un loc demn de vizitat. 

 

Orașe în oglindă 
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TEATRUL STELA POPESCU 
 

Prof. Badea Emilia  

 

TEATRUL STELA POPESCU este unul dintre cele două ansambluri muzicale româneşti dedicate 

copiilor, tinerilor – formulă unicat în viaţa artistică internaţională! Dacă OPERA COMICĂ PENTRU 

COPII, lansată în 1998 (fondator Smaranda Oțeanu-Bunea), are in Palmares 70 de premii nationale si in-

ternaţionale, a lansat un larg repertoriu (de la opere la balete academice), TEATRUL STELA POPESCU 

– fondat tot de criticul muzical Smaranda Oțeanu-Bunea în 2015, îşi propune să cucerească tinerii me-

lomani prin musicaluri, spectacole folclorice incendiare, gale de dans şi muzică ce promovează hituri de 

ultimă oră. 

 

 

 TEATRUL STELA POPESCU este 

un teatru care aduce in prim plan coregrafii 

moderne, ingenioase, dinamice, de la baletul 

preclasic la techno, de la folclorul autentic la 

prelucrările de ultimă oră, dar va lansa şi mu-

sical-uri originale, semnate de tinerii noştri 

compozitori.  

 

 

         

 

TEATRUL STELA POPESCU oferă spectacole și 

școlilor speciale din București. Elevii școlii noastre au par-

ticipat cu plăcere la spesctacolele:  ” Festivalul cântecului 

care face minuni”, ” Harap Alb ”- balet clasic, adaptare 

după basmul lui Ion Creangă, ”Chirița la Iași”, după V. 

Alecsandri. 
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ÎNTREBĂRI și RĂSPUNSURI despre NATURĂ 

                                                                                      Elev – Martin Corina, clasa a VIIIa                       

Care este copacul butoi? 

Baobabul mai este numit și copacul butoi, având un trunchi foarte gros, cu un diametru de până la 

9 metri. Acesta poate fi o sursă de apă nu numai pentru om, dar și pentru animale. 

Elefanții mișcă trunchiul baobabului pentru a elibera apa din fibre. El poate stoca și până la 1 000 

de litri de apă. 

 

                                              

                                    
 

Știați că?    

 Pulpa fructelor baobabului este comestibilă,fiind cunoscută sub numele de pâinea maimuței.    

 Care este cea mai înaltă iarbă?                        

 Bambusul arată ca un copac, dar de fapt este o iarbă uriașă. Crește și câte 2 centimetri pe oră, 

ajungând în 5-6 săptămâni până la 25 de metri. Florile sunt foarte mici, fără petale, și formează cea mai 

mare grupă de plante polenizate de către vânt.  

 

 Știați că? 

 Bambusul se folosește ca plantă decorativă de apartament, putând fi dirijat să crească în forme 

spiralate, în funcție de expunerea la lumină.                                .   
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    Infirmieră -  Chiţoranu Marcela 
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 UN  VIS  SORTIT  SĂ  DEVINĂ  

                                                REALITATE 

Prof. POP  MONA-LUIZA 

 

Are 19 ani și toată viața înainte.  Este un visător din categoria celor care știu însă ce așteaptă 

de la viață.  Noi l-am cunoscut atunci când abia învăța să își scrie și să își dactileze timid numele.  Azi 

este un tânăr cu ambiții și speranțe, care se gândește mult mai optimist la viitor. 

Numele lui este TUDOSE PETRE – COSMIN și este unul din elevii  clasei a X-a 

învățământ profesional (domeniul: Tehnici poligrafice – specializarea: Tipăritor offset) din Școala 

Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” din București. Petre a urmat cursurile 

școlii noastre pe tot parcursul ciclului primar și gimnazial, înscriindu-se încă din anul școlar trecut în 

proaspăt înființatul învățământ profesional din aceeași unitate de învățământ, alături de alți 11 elevi. 

 

 

 

Petre este un elev cu deficiențe senzoriale multiple (handicap accentuat) care se străduiește 

în fiecare zi să afle cu propriile puteri tainele tipografiei și care este din ce în ce mai mândru de reușite-

le lui. S-a integrat foarte bine în colectivul clasei, fiind atras de activitățile practice specifice domeni-

ului pentru care  a optat și pe care acești elevi le desfășoară atât în atelierul de tipografie al școlii, cât și 

la operatorii economici unde  se derulează practica de specialitate. Este foarte atent și din ce în ce mai 

exigent cu rezultatele muncii lui.  Are răbdare și speranța că mâine va reuși să se descurce singur într-o 

meserie pe care a început deja să o iubească.                                                          
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            The ENGLISH PAGE:       

 JACK & SAM 

The Union Jack is the name of the British flag.  It consists 

of three crosses: of England, Scotland and Ireland.  The 

jack used to be the name of the flag which was hung from 

the back of a ship. 

 

(“Union Jack” este numele drapelului britanic. El este 

compus din trei cruci: a Angliei, Scoției și Irlandei.    

“Jack” era și numele steagului care se atârna la spatele/ 

pupa unui vas maritim). 

 

Uncle Sam is the nickname for the federal government or the typical citizen of the USA.   

It arose in the neighborhood of New York about 1812, as a funny way of reading the initials US (United 

States) printed on government supplies for the army as …. “Uncle Sam”! 

(“Unchiul Sam” este porecla dată guvernului federal sau cetățeanului tipic american.  Ea a luat naștere în 

vecinătatea orașului New York, pe la 1812, ca o maniera glumeață de a citi inițialele US (Statele Unite) 

inscripționate pe proviziile federale pentru armată ca fiind …de la “Unchiul Sam”!) 

Rubrica JACK & SAM va mai prezinta:       

SOCCER    (Fotbalul englezesc)         

          

                                               

                                                                                                      

                                                                                                            

This game, also known as Association Football, was born in 

Britain and has become the most popular sport in Europe. Each 

season hundreds of clubs, great and small, set out on a long trail 

that culminates with the Cup Final in May, played before a roar-

ing, singing crowd of 80,000 at Wembley Stadium. A similar 

scene takes place in every town and city in Britain. Apart from the professionals, there are over 

1,500,000 men and women who play football as amateurs.  
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(Acest joc, cunoscut ca “Fotbalul englezesc”, a luat naștere în Marea 

Britanie și a devenit cel mai popular sport în Europa.  În fiecare sezon, 

sute de cluburi, mari sau mici, pornesc pe un drum lung care culminea-

ză cu Finala Cupei din luna mai, jucată în fața unei mulțimi de 80,000 

de spectatori care urlă și cântă pe stadionul Wembley.   

O scenă similară se petrece în fiecare oraș, mai mic sau mai mare, din 

Marea Britanie.  

 În afară de profesioniști, există 1,500,000 de bărbați și femei care joacă 

fotbal ca amatori.) 

                                 

 

 

 

AMERICAN  FOOTBALL  (Fotbalul american) 

 

This game is different: it is played with an oval-shaped ball by two teams who wear special equipment, as 

American football is more brutal than soccer.  However, it is very spectacular and huge crowds support 

their favorites, cheering, waving silk rosettes and flags, wearing colored scarfs and paper hats, throwing 

crackers and singing.  As in soccer, the best players are real national heroes and are paid huge sums of 

money. 

(Acest joc este diferit: se joacă cu o minge de formă ovală, de către două echipe care poartă echipament 

special, deoarece fotbalul american e mai brutal decât fotbalul englezesc.  Cu toate acestea, este foarte 

spectaculos – mulțimi imense de oameni își sustin favoriții ovaționând, fluturând rozete și stegulețe de 

mătase, purtând fulare colorate și coifuri de hârtie, aruncând cu petarde. 

La fel ca în cazul fotbalului englezesc, cei mai buni jucători sunt adevărați eroi naționali și sunt plătiți cu 

sume imense de bani.) 

                 

                                                 Prof. Ramniceanu Ioana (Limba engleza) 

                                                      Traducere: Ene Radu (Cl. a VIII-a A) 

                   Sursa: Manual de Limba Engleza – Cl.aIX-a, aX-a, Scoala de Arte si Meserii 
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CURIOZITĂȚI DE PE TOT GLOBUL:  

 

                                                     ANUL NOU CHINEZESC  
 

  Pentru cei mai mulți dintre noi, Revelionul este sărbătoarea dintre ani – anul care se 

sfârșește pe 31 decembrie la miezul nopții și  anul care începe după ultima bătaie a ceasului: ora 24 și o 

secunda!   Este interesant de știut că pragul dintre cei doi ani nu este la fel reprezentat în cultura Chinei, 

cea mai populată țară a lumii, cu aproape un milliard și jumătate de locuitori! 

  Astfel, Anul Nou Chinezesc nu începe la 1 Ianuarie 2017, ci la …. 28 ianuarie 2017 și se 

va termina la 15 februarie 2018! Anul Nou este cea mai importantă sărbătoare tradițională a chinezilor, 

care durează ….. 15 zile și se încheie cu Festivalul Lampioanelor! 

             

Lanterne pe străzile din Nanjing, China                                            Festivalul Lanternelor la Memorialul fostului 
                                                                                                                 Președinte al Chinei – Taipei, insula Taiwan 
 

 
          Parada de Anul Nou Chinezesc, cu tradiționalul Dragon și artificii 

Pregătirile pentru sărbătoarea Anului Nou încep cu o lună înainte: oamenii cumpără cadouri, deco-

rațiuni, îmbrăcăminte și alimente, fac curățenie în case (pentru a alunga ghinionul!), vopsesc ferestrele și 

ușile în roșu (pentru a aduce noroc!).   
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Chinezii decorează multe încăperi cu benzi din hârtie roșie (Chu Lian), pe care sunt scrise urări de 

fericire, viață lungă și prosperitate.   În Ajunul Anului Nou, chinezii respectă câteva tradiții: la masa festivă 

se servesc “fructe de mare” ( scoici, molusșe, calamari, broască țestoasă, etc) și găluște; culoarea roșie 

se regăsește și în îmbrăcăminte, deoarece se crede ca alungă “spiritele rele”. 

Alt obicei este Plicul Roșu: cei căsătoriți oferă bani în plicuri roșii copiilor și adulților necăsătoriți.  

Apoi, familia pornește să viziteze rudele și prietenii, ca să le ureze de Anul Nou – aici găsim o asemănare 

cu “colindele” noastre!  La fel ca în Occident, de Anul Nou Chinezesc vechile certuri trebuie uitate. 

 Anul Nou Chinezesc se sărbătorește nu numai în China, ci și în afara granițelor, unde trăiesc mai 

mult de 50 de milioane de chinezi; 9,3 milioane în Thailanda, 6,5 milioane în Malaysia, 4,9 milioane in 

S.U.A.   În Statele Unite, la San Francisco (în Chinatown), se va desfășura una dintre cele mai mari parade 

de Anul Nou Chinezesc din afara Chinei, a doua fiind la Londra, în Regatul Unit, unde trăiesc cca. 500 000 

de chinezi. 

                                

 

Festivalul Lanternelor Magice pe fluviul Tamisa – Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

 

Conform Zodiacului Chinezesc, Anul 2017 este numit Anul Cocoșului de Foc.  Astrologii  spun 

că va fi un an al energiilor puternice și al momentelor unice, rare, cu ocazii nesperate și bucurii pe care le 

vom ține minte toată viața.    Așa să fie! 

 

Prof. Ioana Râmniceanu   (Limba engleza) 

                                       Sursa: ww.realitatea.net: 

Fotografii: Wikipedia 
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PENTRU PĂRINȚI ȘI ELEVI, INFORMAȚII UTILE 

                                    Metodologie pentru acordarea burselor  

Administrator financiar– Crețu Margareta 

  Un elev poate beneficia într-un an şcolar de o singură categorie de bursă, dar are dreptul să 

opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. 

 Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii 

şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada 

pregătirii practice. 

 Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, în următoarele situaţii: 

a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură 

disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare; 

b) absolvenţilor învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ 

profesional, cursuri cu frecvență,într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat; 

c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

 Nu pot constitui criterii de acordare /neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa 

politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în 

străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 

 Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau 

a susţinătorilor legali. 

 (1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de 

modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. 

(2) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare. 

 Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu 

frecvență din învățământul preuniversitar de stat: 

       a) orfani de ambii părinți sau bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori 

bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm 

bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau 

infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă  

ori reumatism articular, handicap locomotor;  

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe  baza certificatului eliberat de medicul specialist și 

avizat de medicul de familie /medicul de la cabinetul școlar. 

       b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să 

studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu; 

       c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: 

             -nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 

50% din salariul minim net pe economie; 

             -nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi 

de 40.000 mp,în zonele montane. 

 Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/

reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, 

în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de 

ajutor social. 

 Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte 

doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.  

 La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie,se iau în calcul toate veniturile cu 

caracter permanent realizate de membrii familiei,inclusive  alocaţia suplimentară. 

      În semestrul  al II- lea din anul şcolar în curs, în unitatea noastră şcolară vor primi burse  un 

număr de 23 elevi.( Extras din  Ordinul 5576-2011 ,,CRITERII GENERALE de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat”) 
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Dragobetele 

Prof. de Religie Ștefan Ciufu 

 

 

 

 

 

 

 

 În ziua de 24 februarie Biserica Ortodoxa sărbătorește “Întâia și a doua aflare a capului Sf. 

Ioan Botezatorul”, iar în mitologia românească, Dragobete era zeul tinereții, al veseliei dar și al iubirii.  

Conform unor legende populare, Dragobetele este chiar fiul babei Dochia, un tânăr chipeș și iu-

băreț care obișnuia să seducă toate femeile care îi ieșeau în cale.       

  În vremurile de demult și în unele zone chiar și în prezent, de 

Dragobete tinerii îmbrăcați în haine frumoase obișnuiau să se adune 

în păduri și să culeagă buchete cu primele flori ale primăverii. Cu-

lesul florilor se făcea cu voie bună dar și cu cântece și un fel de joc 

numit zburătorit. Fetele strângeau în această zi ghiocei, viorele și 

tămâioase, pe care le puneau la icoane, pentru a le păstra până la 

Sânziene, când le aruncau în apele curgătoare. 

 

                                                                                             

http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68449-innoirea-si-sfintirea-credinciosilor-in-taina-marturisirii-dupa-invatatura-bisericii-ortodoxe
http://www.crestinortodox.ro/sarbatorile-lunii/68262-intaia-si-a-doua-aflare-a-capului-sfantului-ioan-botezatorul
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Dezvoltarea globală a copilului 

Prof. Constantinescu Carmen 

 

 Copiii trebuie să aibă parte de un 

start cât mai bun în viaţă. 

 

 La grădiniţă formăm deprinderi 

importante în dezvoltarea globală ce pun 

bazele învăţării pe tot parcursul vieţii. 

 Curiozitatea  şi  interesul trezește 

dorinţa copilului de investigare a realităţii 

din jur, de a afla lucruri noi, de a şti şi de a 

dori să înveţe cât mai multe despre cele ce-l înconjoară, toate acestea susţin procesul învăţării. 

 Dorinţa copilului de a participa la diferite activităţi individuale sau de grup dezvoltă iniţiativa 

ceea ce presupune încredere, motivaţie şi pune bazele capacității autonome de învăţare. 

 Capacitatea copilului de concentrare a atenţiei asupra unei sarcini şi de a o duce la bun sfârşit, 

chiar dacă întâmpină dificultăţi reprezintă  persistenţa. 

 Această capacitate se dezvoltă în timp la copiii preşcolari şi contribuie semnificativ la acumularea 

de progrese în învăţare. 

 Dezvoltarea creativităţii reprezintă capacitatea de a-şi extinde singur cunoaşterea pe baza 

cunostinţelor/experienţelor deja acumulate, utilizând modalităţi noi de combinare a lor în forme diferite, 

găsirea de soluţii diverse pentru aceeaşi situaţie problematică, de construcţie a unor realităţi noi utilizând 

lumina, imaginea, cuvântul, sunetul, mişcarea , dansul, şi materialele din jurul său. 

 Experienţele şi trăirile caracteristice presupun explorarea trăirilor afective, ca şi a proceselor de a 

construi, compune sau inventa. 
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 Prin intermediul unor asemenea experienţe 

copiii acumulează cunoştinţe şi abilităţi, cât şi o 

sporită receptivitate perceptivă, care le va permite să 

reacţioneze de o manieră personală la ceea ce văd, 

aud, ating sau simt. Aceste experienţe pot fi 

prezente în contextul acelor discipline care solicită 

răspunsuri personale, imaginative, emoţionale şi 

uneori acţionale la stimuli . 

 

  Dezvoltarea comunicării acoperă stăpânirea 

exprimării orale prin învăţarea limbajului mimico-

gestual, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea 

verbală şi scrisă. 

 

 Se apreciază că prin interacţiune în situaţii 

de grup, preşcolarii devin capabili să exploreze 

experienţele altor persoane şi să-şi extindă astfel 

propriul repertoriu de experienţe semnificative. Se 

urmăreşte ca aceştia să înţeleagă, utilizând 

modalităţi de exprimare adecvate pentru diferite 

categorii de auditoriu. 

 Se recomandă ca toate instituţiile de învăţământ preşcolar să furnizeze contexte în care preşcolarii 

să se poată exprima şi să utilizeze activ mijloacele de comunicare. 

 



Dincolo de cuvânt   -   Revistă semestrială pentru copii și părinți            nr. 12 / Martie 2017 

38 

                                  

 

 

Primăvară 

 

Elevi - Braniște Ionela și Lincă Daniela, clasa a VI-a A 

 

 

Primăvară minunată, 

Ai venit la mine în casă 

Ai adus bucurie și căldura 

Cea mult așteptată. 

 

Pomii toți au înmugurit, 

Câmpul a înverzit, 

Totu-i cânt și veselie 

Soarele ne zâmbește cu prietenie. 

 

De 1 Martie vom pregăti un mărțișor, 

De Babe vom scăpa ușor, 

Gândul bun să ne aducă  

Un Paște senin și binecuvântat!  

 

Felicitări realizate de elevii: Uță Ioana, Harasim Gabriel , clasa a VIa A  
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CAREU MAGIC AL ȘCOLII 

Propunător: Prof. Constantinescu Carmen 

  

 În următorul careu gasiți cuvintele de mai jos. 

 Cuvintele sunt trecute pe orizontală ( de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, pe 

verticală  ( de sus în jos sau de jos în sus) sau pe diagonală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Cuvintele sunt :  

           școala, elev, profesor, director, diriginte, coleg, etaj, bibliotecă. 

  

                                                                 Succes! 

 ș 
A F R T Z U I P G 

A C O L E G Q D D V 

R D O I P V C A I C 

S I J A T E R Y R A 

R R E E L E V A I T 

S E T O D A N I G V 

A C E T O I L B I B 

E T O V O P S A N E 

D O R F G A S T T I 

P R O F E S O R E M 
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Elev : Manalachi Valentin, clasa a IXa 


