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C 
ine suntem noi… 
     
                                                                                                                         
                                                                                
      
     Suntem ȘCOALA PROFESIONALĂ pentru Deficienți de Auz ”Sfânta 

Maria”. În al treilea an de la înființarea acestui nou nivel de învăţământ cu profilul Tehnici poligrafice, 

specializarea Tipăritor offset, în acest început de an școlar, în prima zi a lui Răpciune 2017, ne-am 

schimbat denumirea.  

 Am pornit în anul 2012 de la un atelier, PRINT XXI, înființat prin proiectul Un sens dat vieții, 

inițiat de Fundația Sense Internațional, cu finanțarea Fundației Orange, în care beneficiarii direcți au fost 

8 copii cu deficiențe senzoriale multiple şi deficienţe severe, grave şi profunde. Acum, peste 40 de tineri 

fac aici, în acest atelier, orele de instruire practică, dar mai mult decât atât, ei merg şi în tipografii 

adevărate: Regia Autonomă Monitorul Oficial și Tipografia C.N.I.   Coresi S.A.   

          Suntem mândri. Ce urmează? 

 Din 15 ianuarie 2018, 12 elevi vor fi angajați cu contract de muncă de 4 ore / zi până la 

terminarea studiilor la MASTER Print S.A. și 3 elevi la SOTHIS Print S.A.  

 ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL  pentru 12 elevi. Operatorii economici vor fi alături 

de noi și în această nouă formă de învățământ. 
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PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR  

Prof. Roxana BERDEI  

Misiunea Școlii Profesionale Speciale pentru 

Defcienți de Auz ”Sfânta Maria” este de a crește 

calitatea educației și formării profesionale a elevilor 

deficienți de auz prin implementarea de strategii și 

metode de lucru inovative care să conducă la 

dobândirea de noi competențe, care ulterior să le 

permită elevilor inserția socio-profesională.     

 

Pentru realizarea acestui deziderat în perioada 

2017 – 2019, școala va derula și va coordona, în cadrul Programului  Erasmus+, acțiunea KA1 

proiectul  ”Quality Education for a Safer Future of the Hearing Impaired Students, for Equal Job 

Opportunities on the European Market   - Ready for the Future” nr. 2017-1-RO01-KA101-036577. 

          

  Partenerii din cadrul acestui proiect sunt: 

 

 Special High-School for Deaf-Mute Children - Ssudus prof. Dr. St. Belinov, Plovdiv, Bulgaria 

 Association for Career Development and Training, Plovdiv, Bulgaria 

 Associazione Artistica Culturale ”A Rocca”, Barcellona Pozzo di Gotto, Italia 

 EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L., Arcos de Valdevez, Portugalia 

 

Obiectivul general al proiectului  îl reprezintă  dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

din școala noastră în domeniul educației pentru a inova și îmbunătăți calitatea procesului de predare-

învățare-evaluare, astfel încât să putem oferi activități și programe educaționale corespunzătoare 

nevoilor tinerilor cu deficiențe de auz, conform politicilor educaționale ale U.E.,  în vederea creșterii 

șanselor de angajare pe piața europeană a muncii. 
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Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc: 

 

 dezvoltarea competențelor de management școlar în domeniul vocațional în vederea armonizării  

activităților manageriale cu cele din școli europene cu vechime în acest domeniu 

 consolidarea cunoștințelor cu privire la metode și mijloace alternative, strategii și instrumente 

specifice disciplinelor cu caracter practic-aplicativ în concordanță cu particularitățile 

psihoindividuale ale elevilor deficienți de auz și cu cerințele pieței muncii 

 dobândirea de competențe necesare organizării, derulării, monitorizării activităților de formare 

profesională a elevilor  pentru o mai bună orientare școlară și profesională a elevilor 

 îmbunătățirea competențelor artistice, vocaționale, antreprenoriale și în domeniul  IT  pentru 

realizarea activităților curriculare și extracurriculare adecvate nevoilor elevilor deficienți de auz 

 dezvoltarea abilităților în vederea elaborării unei noi discipline opționale ”Educație 

antreprenorială”  care să contribuie la sporirea calității și atractivității ofertei educaționale a școlii 

noastre. 

 

Grupul țintă este format din 20 de cadre didactice și personal didactic-auxiliar, astfel: 

 4 profesori membri din conducerea școlii (C.A., C.E.A.C.) 

 8 profesori de psihopedagogie specială/alte specialități 

 6 profesori educatori 

 2 instructori de educație extracurriculară din școală . 

 

Principalele activități care se vor derula în cadrul proiectului sunt: 

 

 Martie 2018 - participarea a 5 persoane, timp de 5 zile,  la activități de Job Shadowing în Bulgaria 

 Iunie 2018 - participarea a 5 persoane, timp de 5 zile, la activități de Job Shadowing în Portugalia 

 Octombrie 2018 - participarea a 5 persoane, timp de 10 zile, la cursuri de formare în Bulgaria –

”Handmade”, ”Decorațiuni interioare” 

 Decembrie 2018 - participarea a 5 persoane, timp de 10 zile, la cursuri de formare în Italia – ”IT-

ul baza unui viitor sigur”, ”Educație antreprenorială” 
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     Ca urmare a  derulării proiectului toți participanții se vor 

dezvolta pe plan profesional. Vor cunoaște modul de organizare a 

unei școli vocaționale din U.E.,  pe nivele, profiluri  educaționale, 

disciplinele din trunchiul comun și cele opționale din școlile 

vocaționale din UE. Își vor dezvolta competențele manageriale care 

vor fi ulterior armonizate în activitățile de conducere a școlii și vor 

în implementarea unei politici educaționale conform modelelor 

europene, astfel încât pe termen lung școala să păstreze titlul de 

Școală Europeană și să crească cifra de școlarizare fi utilizate  în 

implementarea unei politici educaționale conform modelelor 

europene, astfel încât pe termen lung scoala să păstreze titlul de 

Școală Europeană și să crească cifra de școlarizare. Își vor forma 

competențe în domeniul managementului clasei, vocațional, își vor 

dezvolta abilitățile în domeniul artelor plastice, meșteșugului, în domeniul  IT și educației 

antreprenoriale. 

 

Se va îmbogăți curriculumul școlii prin realizarea unui opțional atractiv transdisciplinar  

”Educație  antreprenorială”. În cadrul școlii noastre se va înființa un Centru de documentare și de 

resurse atât pentru părinți, cât  și pentru profesorii care lucrează cu elevi cu CES. 

 

Profesorii din școală vor beneficia de cunoștințele, competențele dobândite de participanții direcți  

prin transferul, valorizarea rezultatelor obținute 

în cadrul mobilităților, își vor însuși cunoștințe, 

metode și tehnici de predare noi, își vor forma/

dezvolta competențe practice, vocaționale în 

cadrul unor sesiuni de formare organizate la 

nivelul instituției. 

În perioada septembrie – noiembrie 2017 au 

avut loc sesiuni de prezentare a proiectului atât 

în școală cât și la nivelul municipiului 

București.  

În luna noiembrie a avut loc concursul de 

selecție al participanților, urmând ca primul grup format din cinci persoane să participe în luna martie 

2018 la activități de job-shadowing în Bulgaria. 

 

         Foto: Prima întâlnire a echipei de proiect  
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EUROPE’S FRIENDS 
 

           Prof. Florica STOICA 
 

Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi.  
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic  

nu ne permite să știm cum va fi lumea lor.  
Atunci să-i învățăm să se adapteze”. 

                                                                          (Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) 
 

În ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să-şi dezvolte stări afective 

pozitive, să manifeste interes, să-şi formeze atitudini, să-şi completeze aria de preocupare, la nivelul 

școlii noastre ne-am propus să ne lărgim sfera de activităţi prin proiecte educaţionale desfăşurate la 

nivelul comunităţii locale, dar şi prin implicarea în proiecte pe plan naţional şi internațional. Ceea ce am 

și reușit în ultimii ani. 

 În acest an școlar școala noastră a obținut finanțare europeană pentru două proiecte în cadrul 

programului Erasmus +:  ”Quality Education for a Safer Future of the Hearing Impaired Students, for 

Equal Job Opportunities on the European Market  - Ready for the Future” nr. 2017-1-RO01-KA101-

036577, acțiunea KA1 – educație școlară și „Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in 

Differencies - EUROPE’S FRIENDS”, nr. 2017-1-RO01-KA219-037409_1, acțiunea KA2 -  

Parteneriat Strategic. Aceste proiecte se vor desfășura pe parcursul a doi ani ,din 1 septembrie 2017 până 

pe 31 august 2019.     

Elevii deficienți de auz au o motivație scăzută în ceea ce privește învățarea limbii engleze. 

Cunoștințele generale cu privire la istoria, geografia, cultura, tradițiile țărilor europene sunt  limitate, 

programele școlare nu sunt adaptate nevoilor elevilor deficienți de auz. In ultimii ani în sistemul 

educațional românesc planurile cadru au suferit modificări, reducându-se numărul de ore de istorie și 

geografie pe care le parcurg elevii săptămânal. În educația tuturor elevilor și îndeosebi în cea a 

deficienților de auz educația formală trebuie îmbinată cu cea nonformală pentru a putea înțelege mesajul 

transmis și pentru a-și forma competențe în aceste domenii.     

Utilizarea tehnologiei moderne IT este absolut necesară pentru aprofundarea cunoștintelor din 

diferite domenii educaționale, de aceea atât cadrele didactice cât și elevii trebuie să cunoască diferite 

programe de operare IT. De asemenea elevii cu CES au o stimă de sine scăzută datorită tendinței 

societății de a-i exclude.  

EUROPE’S FRIENDS își propune să aducă împreună 70 de elevi, dintre care 28 sunt deficienți 

de auz, care învață în școli din România și Polonia, iar 30 provin din medii sociale defavorizate și astfel 

să fie combătută discriminarea și segregarea și încurajată incluziunea socială.  

Proiectul EUROPE’S FRIENDS vizează atingerea țintelor strategice comune celor 5 școli 

partenere din România, Grecia, Polonia, Portugalia și Turcia: 

 sistem de învățământ compatibil cu normele UE prin reconsiderarea modului de abordare a activității 
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de către cadrele didactice 

 reducerea abandonului școlar 

 asigurarea de șanse egale privind accesul la educație a elevilor 

Prioritățile orizontale care stau la baza acestui proiect, conform Programului Erasmus+ sunt: 

 îmbunătățirea competențelor de bază și transversale ale elevilor  

 dezvoltarea competențelor sociale, civice, culturale ale elevilor 

 educația formală și nonformală ca bază a învățării pe tot parcursul vieții 

 combaterea discriminării și segregării 

 incluziunea socială 

Obiectivul major al proiectului îl reprezintă dezvoltarea competențelor elevilor prin îmbinarea 

educației formale cu cea nonformală.   

Obiectivele specifice propuse sunt: 

 dezvoltarea a competențelor de comunicare în limba engleza, limbaj mimico-gestual și IT atât pentru 

elevi cât și pentru profesori  

 dezvoltarea competențelor sociale, civice, interculturale  necesare  deschiderii către învățarea pe tot 

parcursul vieții, pentru formarea unei personalități capabile să se adapteze cerințelor pieței muncii 

Prin acest proiect ne dorim ca persoanele cu deficiență de auz, cât și cele fără deficiență să 

conștientizeze importanța cunoasterii limbajului mimico-gestual în vederea unei comunicări optime, iar 

participanții în proiect să își însușească/ dezvolte limbajul semnelor.  

 

Grupul țintă este format din: 

 28 de elevi deficienţi de auz din şcoli din România, Polonia, nivel gimnazial, cu vârste cuprinse între 12

-16 ani 

 42 de elevi fără CES din şcoli din Portugalia, Turcia  şi Grecia, nivel gimnazial, cu vârste cuprinse între 

12-16 ani 

 52 de cadre didactice care predau în cele 5 şcoli partenere 

În cadrul proiectului vor avea loc: 

 două întâlniri transnațtionale în Portugalia, ianuarie 2018 

și România, iunie 2019 

 curs IT pentru cadre didactice în Turcia, martie 2018  

 Tabăra ”Meșteșuguri tradiționale” - Polonia, în mai 2018 

 Tabăra ”Patrimoniul UNESCO”- Grecia, mai 2019 

In fiecare tabără vor participa câte 7 elevi din fiecare 

școală care vor fi însoțiți de câte două cadre didactice. 

In cadrul proiectului vor fi realizate următoarele produse: 

 site-ul proiectului 

 10 lectii interactive despre istoria, geografia, cultura si traditiile tarilor UE 
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 5 ghiduri despre istoria, geografia, cultura și traditiile țărilor UE, elaborate în limba națională a țărilor 

partenere, limba engleză și transpuse în limbaj mimico-gestual 

 2 filme de prezentare a taberelor la care au participat elevii și activitățile derulate de aceștia împreună cu 

cadrele didactice 

 

 

 

 

Proiectul a debutat cu competiția de alegere a logo-ului proiectului, precum și cu pagina de 

facebook a acestuia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo realizate de elevii 

 din România 

Logo realizat de elevii din Polonia 

Logo realizat de elevii din Turcia 
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Proiectul se 

va finaliza cu 

Conferința 

internațională EUROPE’S FRIENDS, care se va desfășura în România, în iunie 2019.  

 

Logo realizate de elevii din Portugalia 

Logo realizat de elevii din Grecia 
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 INTEGRATIONSKINDERTAGESSTATE  

LEBENSHILFE BERLIN  
7-10 decembrie 2017 

VIZITA DE STUDIU 

Prof.  Florica STOICA 

 
 În perioada 7 - 10 decembrie 2017, 3 cadre didactice din şcoala noastră au participat la o vizită de 
studiu în Berlin alături de inspectori , directori şi alte cadre didactice din sectorul 6 al Municipiului 
Bucureşti. Această activitate a fost organizată de Casa Corpului Didactic din Bucureşti şi Inspectoratul 
Şcolar al Municipiului Bucureşti-sector 6 , în cadrul proiectului  EACEA-05-2016,  Incluziune socială 
prin educaţie, formare şi tineret, programul ERASMUS+, acțiunea K3 - ”Incluziunea socială a 
educabililor “ (SOIL), 580276-EPP-1-2016-AT-EPPKA3-IPL-SOC-IN care are ca obiectiv 
 dezvoltarea competenţelor cheie ale tinerilor din medii dezavantajate în perspectiva includerii sociale 
a acestora.  
 In acest proiect sunt parteneri:  Atempo Betriebsgesellschaft mbH – Austria, SCHENCK Consult-
ing and Initiative School on the Move - Germania, UNIVERSITY OF EAST LONDON –Marea Brita-
nie, GEMEENTE MAASTRICHT – Olanda, CENTRUM PREVYSKUM ETNICITY A KULTURY – 
Slovacia, CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREȘTI – România. 
 Printre produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la  nivelul   
parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia, amintim  faptul că SoIL pune la dispoziţie practici ino-
vative şi eficiente pentru învăţarea individualizată, experienţa şi abilitatile tuturor partenerilor de a le 
adapta, disemina şi adopta în sistemele lor. Metoda “Lectură uşoară” (atempo/AT) sprijinită de mijloace 
multimedia (RIX/UK) va fi încadrată în abordarea “Biroul de învăţare colegială” (Şcoala în devenire/
DE).  
 Participanţii la această vizită au avut şansa de a afla cum funcţionează sistemul de învăţământ din 
Germania. Am vizitat grădiniţa particulară incluzivă  INTEGRATIONSKINDERTAGESSTATE -
LEBENSHILFE BERLIN  în care erau înscrişi 170 de copii cu vârste cuprinse între 1-7 ani. În această 
grădiniţă erau şi copii cu cerinţe educaţionale special cu diferite grade de diyabilitate. Grupele de copii 
se realizau în ordinea înscrierii neţinându-se seama de vârsta sau de gradul de dizabilitate al copilului. 
O grupă putea avea 1-2 copii dacă aceştia aveau deficienţe severe, 1-4 copii dacî în grupă erau copii cu 
deficient uşoare sau moderate şi 1-6 copii fără deficienţe. Pe lista de aşteptare în vederea înscrierii se 
aflau încă 200 de copii. Aceştia erau primiţi în grădiniţă  în ordinea înscrierii. Totuşi se ţinea seama şi 
de situaţia materială a familiei sau de modul de organizare a acesteia.  
 
 Finanţarea este asigurată în proporţie de 93% de stat şi 7% din veniturile grădiniţei  în ur-
ma contractelor cu diferite ONG-uri, asociaţii, sponsorizări. 

 Programul de funcţionare al 
grădiniţei este 7:00-17:00. Oferta 
educaţionlă cuprinde activităţi din 
domeniul educaţiei pentru sănătate, 
educaţie financiară, teatru, înot, activităţi 
terapeutice şi recuperator-compensatorii.  
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Printre metodele şi strategiile utilizate în 
educaţia copiilor sunt folosite cu succes  
alternativele educaţionale de tip Step by 
Step şi Montessori.  
 

  

 

 

Copiii sunt obligaţi să participe la activităţi în aer liber în fiecare 
zi timp de o oră şi jumătate.  

În funcţie de programul de activităţi ce se derulează în fiecare zi 
copii îşi pot alege unde doresc să participe.   

  

 În Germania există 16 landuri şi fiecare are 
propriul regulament în ceea ce priveşte educaţia, 
fiecare are propriile manuale. Evaluarea instituţiei se 
realizează de Administraţia locală, iar evaluarea 
copiilor de către directorul instituţiei. La fiecare 6 luni 
se verifică dacă obiectivele stabilite în fişa de 
dezvoltare a copilului au fost realizate şi în funcţie de 
progresul copilului se trece la un alt nivel de pregătire. 

 Pe parcursul acestei vizite de studiu 
am putut vizita Parlamentul Germaniei 
precum şi Ambasada României.  

 Aici am fost onoraţi să fim primiţi 
de ambasadorul României la Berlin 
Excelenţa Sa dl. Emil Hurezeanu cu care 
am putut discuta în voie despre sistemul 
de educaţie din Germania, dar şi despre 
problemele cu care se confruntă sistemul 
de învăţământ românesc. 
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“Chimia – prietena copiilor” 

Prof. Florica STOICA 

Prof. Georgeta NĂMOLOVAN 

”Succesul înseamnă să continui când toți ceilalți renunță” 

 

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria”, a fost partener în cadrul 

proiectului ”Chimia - prietena copiilor”, coordonat de Liceul Teoretic ”Marin Preda” din sectorul 6, 

proiect finanțat în cadrul programului CIVITAS.   

CIVITAS (Parteneriatul Civic pentru Educație) este o inițiativă a PROEDUS (Centrul de 

Proiecte Educaționale și Sportive București), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, Consiliul Municipal al Elevilor, Palatul 

Național al Copiilor, Casa Corpului Didactic a Municipiului București, Federația Sindicatelor Libere 

din Învățământ și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar.  

În condițiile creării unei societăți bazate pe cunoaștere un factor cheie al dezvoltării personale a 

elevilor îl reprezintă stimularea creativității acestora. În acest sens, rolul profesorului modern constă în 

sprijinirea elevului. Acest lucru presupune atât stimularea imaginației, a voinței cât și a perseverenței 

acestuia  

CIVITAS (Parteneriatul Civic pentru Educație) este o inițiativă a PROEDUS (Centrul de 

Proiecte Educaționale și Sportive București), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, Consiliul Municipal al Elevilor, Palatul 

Național al Copiilor, Casa Corpului Didactic a Municipiului București, Federația Sindicatelor Libere 

din Învățământ și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar.     

În condițiile creării unei societăți bazate pe cunoaștere un factor cheie al dezvoltării personale a 

elevilor îl reprezintă stimularea creativității acestora. În acest sens, rolul profesorului modern constă în 

sprijinirea elevului. Acest lucru presupune atât stimularea 

imaginației, a voinței cât și a perseverenței acestuia. 

Chimia vizează observarea şi perceperea lumii  în 

întregul său, cu componentele, procesele şi fenomenele 

caracteristice, ca învăţare şi aplicare. A experimenta 

înseamnă a-i pune pe elevi în situaţia de a concepe şi a 

practica ei înşişi un anumit gen de operaţii, cu scopul de a 

observa, a studia, a verifica, a măsura rezultatele. 

 Experimentul de laborator este o formă de activitate 

independentă a elevilor şi în acelaşi timp, o cale de 

dezvoltare a interesului  pentru chimie, ca ştiinţă. 

 În cadrul proiectului s-au realizat 6 sesiuni de 

experimente, pe parcursul a 2 ore pe zi,  timp de trei 
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săptămâni (grupe de 10/15 elevi). Toate 

activitățile s-au desfășurat în laboratorul de 

chimie al școlii. Deși proiectul a vizat doar elevii 

claselor a VIIa și a VIIIa, la activitățile practice 

au participat și elevii claselor a VIa, precum și 

elevii claselor IX-XI nivel profesional special.  

Proiectul “Chimia – prietena copiilor” a 

urmărit dezvoltarea competențelor profesorilor 

de chimie în vederea realizării activităților în 

cadrul nonformal;  

Schimbarea percepției despre impactul chimiei 

în viața elevilor are la bază stimularea acestora pentru studiul chimiei. 

În cadrul proiectului s-au realizat 6 sesiuni de experimente, pe parcursul a 2 ore pe zi,  timp de 

trei săptămâni (grupe de 10/15 elevi). Toate activitățile s-au desfășurat în laboratorul de chimie al 

școlii. Deși proiectul a vizat doar elevii claselor a VIIa și a VIIIa, la activitățile practice au participat și 

elevii claselor a VIa, precum și elevii claselor IX-XI nivel profesional special.  

 

Proiectul “Chimia – prietena copiilor” a urmărit dezvoltarea competențelor profesorilor de 

chimie în vederea realizării activităților în cadrul nonformal; dezvoltarea abilităților practice a cel puțin 

360 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a din învățământul de masă și a 25 de elevi deficienți de auz 

prin experimente practice și distractive; stimularea 

elevilor pentru studiul chimiei și orientarea școlară 

și profesională către acest domeniu, dezvoltarea în 

rândul elevilor a competențelor de înțelegere a 

diversității culturale, responsabilizare, leadership, 

lucru în echipă, planificare, organizare sau 

coordonare. 

 Activitățile practice s-au desfășurat în 

același timp în toate cele 7 școli partenere:  Liceul 

Teoretic “Marin Preda”, Colegiul Național 

“Gheorghe Lazăr”, Școala Profesională Specială 

pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria”, Școala 

Gimnazială “Șerban Vodă”, Școala Gimnazială Nr. 

24, Școala Gimnazială “Titu Maiorescu”, Școala 

Gimnazială Nr. 79 “Academician Nicolae 

Teodorescu” .  
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S-au alăturat școlilor partenere și Asociația 

Profesorilor de Chimie din București și 

Fundația Culturală Ideea Europeană. 

 

Proiectul s-a finalizat prin realizarea unui 

ghid “Idei de educație nonformală pentru 

predarea chimiei în gimnaziu”,  a 

Jurnalului de proiect, realizarea unei 

expoziții photovoice în fiecare instituție 

parteneră. 

 

Activitățile propuse au constat în utilizarea unor metode non-formale pentru însușirea, în 

cadrul experimentelor realizate, a unor informații despre: proprietățile unor indicatori (albastru de 

metilen, indigo carmin, galben de iod, fenolftaleină sau naturali), amestecuri omogene (soluții de 

zahăr de concentrații diferite) sau eterogene (ulei și apă) cu densități diferite, fenomenul de 

cristalizare, efectul acidului sulfuric asupra zahărului, obținerea efectului de blitz (arderea unei 

panglici de magneziu), obținerea gheții fierbinți, proprietățile dioxidului de carbon, ale oxigenului 

(obținerea în laborator), ale polimerilor (poliacrilatului de sodiu), ale drojdiei, ale unor săruri 

(carbonat de sodiu, carbonat de bariu, bicromat de potasiu, bicromat de amoniu), ale grăsimilor, 

săpunurilor și detergenților ori ale suspensiilor sau coloizilor (efectul Tyndall). 

 

 

 

Proiectul a oferit avantajul dezvoltării relațiilor interpersonale între elevii școlilor 

participante, precum și a dezvoltării conștiinței apartenenței la grup, elevii participând în proiect ca 

reprezentanți ai școlii lor. Proiectul a avut impact și asupra profesorilor, oferindu-le acestora șansa de 

a-și cunoaște elevii și în altă 

ipostază decât cea obișnuită a 

orelor de curs. Interacțiunile 

profesor-elev de tip coaching, au 

creat între profesori și elevi o altfel 

de apropiere și de cunoaștere, o 

relație care a eliminat multe dintre 

constrângerile orei de curs. De 

asemenea, proiectul a creat 

premisele unei colaborări 

permanente între unitățile 
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participante, pentru dezvoltarea de noi proiecte/activități comune, în scopul educării, formării şi 

stimulării elevilor lor pentru studiul chimiei  în viitor. 

 

Prin implementarea proiectelor de educaţie nonformală elevii sunt ghidaţi de ideile de 

creativitate, participare activă și iniţiativă. Creativitatea elevilor este o resursă importantă a cărei 

valorificare poate produce schimbări 

pozitive, atât în funcţionarea 

instituţiilor de învăţământ, cât și în 

comunităţile pe care acestea le 

deservesc. Participarea activă în 

procesul de educaţie nonformală este 

o condiţie necesară pentru 

dezvoltarea cu succes a 

competenţelor propuse și a 

abilităţilor de viaţă . 
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 ”DINCOLO DE SEMN - comunicare fără bariere”  este 

un alt proiect finanțat de CIVITAS / PROEDUS, în parteneriat 

cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Federația 

Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, Consiliul Municipal al 

Elevilor, Palatul Național al Copiilor, Casa Corpului Didactic a 

Municipiului București, Federația Sindicatelor Libere din 

Învățământ și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din 

Învățământul Preuniversitar, care s-a desfășurat în luna 

noiembrie 2017. 

 În acest proiect inițiat de noi și coordonat de Seminarul 

Teologic Ortodox din București, am fost parteneri cu Şcoala 

Gimnazială Nr. 81, Şcoala Gimnazială  Nr. 150, Şcoala 

Gimnazială nr. 163, Şcoala Gimnazială  nr. 167 și Şcoala 

Gimnazială nr.186 „Elena Văcărescu”. 

 ”DINCOLO DE SEMN - comunicare fără bariere”   și-a 

propus  cultivarea toleranței și a respectului pentru diversitate, 

integrarea în societate a copiilor cu deficiențe și în special deficienți de auz. Există multe proiecte care au 

ca  obiectiv integrarea copiilor cu deficiențe de auz în lumea auzitorilor. Copiii deficienti de auz sunt 

pregătiți să se integreze în societate.  

Caracterul de inovație al proiectului DINCOLO DE SEMN - comunicare fără bariere a constat în 

faptul că aici copiii auzitori din școlile partenere  au fost integrați în lumea celor neauzitori, într-o lume a 

comunicării predominant nonverbale. Copiii auzitori au fost inițiați în limbajul semnelor, limbaj propriu 

persoanelor deficiente de auz. La rândul lor, copiii inițiați în limbajul mimico – gestual i-au învățat pe co-

legii de clasă  despre comunicarea cu persoanele deficiente.  

Este dovedit faptul că metoda învățării reciproce este foarte eficientă în procesul de educație. Pe 

Prof. Cristina GÎRNICEANU 
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lângă faptul că dezvoltă comunicarea, relaţionarea, cooperarea în grup, învățarea reciprocă dezvoltă 

respectului faţă de opiniile altora, exersează gândirea şi vorbirea. 

  Pe lângă deprinderea de a comunica cu persoanele deficiente de auz, beneficiarii activi-

tăților au înțeles rolul comunicării nonverbal în trans-

miterea unui mesaj. Trainerii au elaborat și editat un 

ghid de comunicare nonverbală pentru uzul elevilor, 

profesorilor și părinților. 

 Profesorii din școlile implicate în proiect au par-

ticipat activ în toate activitățile de pregătire și imple-

mentare. Profesorii implicați în activitățile desfășurate 

în ateliere vor putea valorifica experiența dobândită 

prin realizarea de noi proiecte.  

  Valoarea adăugată a proiectului a constat în implicarea activă și educativă a părinților în activi-

tățile copiilor lor. Realizarea proiectului s-a bazat pe conlucrarea celor trei categorii vizate: elevi, părinţi 

şi profesori.  Astfel, în etapa pregătitoare profesorii din echipa de implementare de la nivelul Scolii 

Profesionale Speciale  pentru Deficienți de Auz au fost selectați 12 elevi formatori în limbajul sem-

nelor.  Partenerii din învățământul de masă  au selectat grupul ţintă – beneficiarii direcţi, 15 elevi din 3 

clase la nivelul unității. Acești elevi inițiați în limbajul semnelor  i-au inițiat pe colegii lor de clasă. 

  Toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului  DINCOLO DE SEMN - comunicare fără 

bariere au reușit să creeze o comunitate unită și armonioasă, în care fiecare este acceptat și valorizat, 

așa cum este. 
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Proiect Civitas -  1918-2018 – România de 10.0 
 

                                                                                                    Prof. Carmen Nicoleta MOROŞAN 
                                                                                                        Şcoala Gimnazială Nr. 163 

    Aplicant: Școala Gimnazială nr. 163 

    Să fie oare titlul unui film? Al unei cărți?  Nu, e povestea unui Centenar de 10.0. 

 

 

   Având în vedere era tehnologică în dezvoltare permanentă, 

uităm cine suntem și de unde venim. Ne aflăm în competiții dure 

unii cu ceilalți și uităm că, în fond, avem aceeași Mamă. Scopul 

proiectului Civitas :,,1918-2018 – România de 10.0” a fost ca 

adulții, să-și reamintim originile și să îi învățe și pe copii să 

prețuiască cu sinceritate ceea ce sunt: români. Să își cunoască isto-

ria, să conștientizeze cine sunt și ce pot, și să viseze împreună la o 

Românie de mâine. Acest proiect Civitas, finanțat de Proedus – 

Centrul de proiecte și programme al Primăriei Capitalei, a apărut 

din dorința de a-i transforma pe copii în proprii șlefuitori ai lui 

AZI și ai lui MÂINE, motivați să își cunoască și să își promoveze 

țara în care trăiesc prin desene, obiecte de artizanat, colaje, momente artistice.  

Prin toate activitățile propuse am celebrat, de fapt, Centenarul Marii Uniri. Am încercat să le transmitem 

copiilor dragostea față de țară, să-i responsabilizăm și pe părinți s-o facă, dar și pe profesori, răspunzând la 

cele trei întrebări esențiale:,,Cum este România de azi, la o sută de ani de la Marea Unire, prin prisma 

evenimentelor marcante: monarhia, cele două războaie mondiale, comunismul, revoluția din 1989, 

democratizarea, afilierea la norme și standarde europene?”, ,,Cum va fi mâine?”. 

 Proiectul a avut ca scop încurajarea și dezvoltarea simțului artistic, abilităților și a creativității unui 

grup țintă format din 367 de 

preșcolari prin participarea 

alături de părinți la ateliere și 

activități specifice, sub 

îndrumarea cadrelor didactice.  

 

  

 

 S-a desfășurat în perioada 

06-30.11.2017 și a cuprins șase 
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activități. Prima activitate a constat în realizarea unui atelier de artă, în care copiii, alături de părinți, au 

realizat un colaj reprezentând cu culori corespunzătoare formele de relif pe harta României. A doua 

activitate a fost un atelier de modelaj. Copiii, împreună cu părinții, au realizat obiecte de artizanat folosind 

lutul. La al treilea atelier au fost decorate obiectele de artizanat lucrate anterior. A patra activitate a fost un 

atelier de desen, tema fiind:,,România de mâine prin ochii noștri”. A urmat un workshop destinat exclusiv 

cadrelor didactice implicate în proiect, iar ultima activitate a fost GALA PROIECTULUI.  

 Parteneri ai proiectului: Grădinița nr. 62, Școala Gimnazială nr. 162, Grădinița nr. 187, Grădinița nr. 

40, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ,,Sfânta Maria”, Școala Gimnazială nr. 88, 

Școala Gimnazială nr. 125, Școala 

Gimnazaială ,,Constantin Brâncuși” 

– București. 

 Au participat 367 copii, 367 

părinți, 19 cadre didactice, opt 

unități de învățământ din cinci 

sectoare ale Capitalei, 17 grupe de 

copii.  

 Parteneri externi: 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București – sector 6, Primăria Municipiului București – sector 6, 

Asociația Liber la Educație, Cultură și Sport, Aurora Tudor – solist de muzică populară, revistele pentru 

copii:,,Cutezătorii” și ,,Luminița”. 

 Cele trei categorii de actori au avut roluri diferite pe toată perioada derulării proiectului, însă au 

format o echipă. Copiii au fost beneficiarii direcți. Activitatea destinată cadrelor didactice – workshopul – 

a avut rolul de a-l provoca pe profesor să-și pună întrebări, dar și să ofere răspunsuri clare la temele 

abordate.  

 Doamna Oana Șiclovan, președintele Asociației ,,Liber la Educație, Cultură și Sport” a prezentat 

proiectul în cadrul emisiunii TVRi - ,,Corespondent”, difuzată pe 23.11.2017. 

 Revista pentru copii ,,Cutezătorii” a publicat un articol despre activitățile proiecului.  

  Cu obiectele de lut am realizat o expoziție la Inspectoratul Școlar al Municipiului București – Sector 

6, iar desenele copiilor cu tema:,,România de mâine prin ochii noștri” au fost expuse la Primăria 

Sectorului 6 – București.  

 Mulțumim tuturor! 
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Artt-terapia- lumină și culoare 
 

        În data de 16 noiembrie 2017 am asistat la o conferință extrem de interesantă : ”E mai ușor să 

îngrijesti un copil fericit”, conferință ce s-a desfășurat la Biblioteca Academiei Române și a avut ca 

temă centrală Intervenţia artistică și artterapia în sprijinul copilului vulnerabilizat de boală sau 

handicap fiind  organizată cu sprijinul Delegației Valonia Bruxelles la București de către Fundația 

Internațională Pentru Copil și Familie „Dr. Alexandra Zugrăvescu” şi Asociația Lapsus Lazuli 

din Bruxelles. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au luat cuvântul, în deschidere, directorul adjunct al  Bibliotecii Academiei, domnul Cornel 

Lepădatu precum și delegatul general la București, Eric Poppe. 

 Scopul conferinței a fost acela acela de a sensibiliza opinia publică cu privire la importanța și 

utilitatea intervenției terapeutico-artistice în sprijinul copiilor aflați în unități de îngrijire (spitale, 

centre rezidențiale specializate). 

 

          Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost prezentarea 

deosebită susținută cu umor de Asociația Lapsus Lazuli 

din Bruxelles.  

 ”Docteur ZINZINS” sunt o echipă de artiști 

profesioniști care prin arta și umorul lor conferă copiilor 

vulnerabilizați de boală sau diverse deficiențe momente 

unice de veselie și evadare din suferință… 

Prof. Nuți GĂLEŢEANU 
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 Ce am învățat din cele văzute este că uneori gesturile cele mai simple sunt cele mai profunde, 

că zâmbetele, jocul și cuvintele potrivite au darul de  a alina suferința umană. Că magia prin care poți 

colora viața unui copil se află în fiecare dintre noi.  

 

           Ce am aplicat din cele învățate: am încercat și noi să dăm lumină și culoare copiilor noștri 

deosebiți, prin joc și artterapie! 
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FĂRĂ VOCE 

 

 În perioada 4-6 iulie 2017, a avut loc Conferința 

Internațională  despre  Comunicarea Augmentativă și 

Alternativă, desfășurată la sediul Facultății de Psihologie 

și Stiințele Educației. 

  

 România a avut 

ocazia și onoarea  să 

organizeze a 11-a 

Conferință  Regională de Comunicare Augmentativă și Alternativă, 

pentru Europa Centrală și de Est ; această ediție a fost una aniversară, 

cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la inaugurare (inaugurare ce a a 

avut loc în 1997 în Ungaria). 

  

 Sesiunea inaugurală a fost deschisă 

de către prof. univ. dr. Florin Verza, prodecanul Facultății de Psihologie 

și Stiințele Educației, Universitatea.București. 

În prima zi a Conferinței, participanții au vorbit în special despre istoria 

comunicării augmentative și  alternative (AAC). 

       

          La pauză, a urmat un moment emoționant, dansuri moderne 

prezentate de grupuri mixte de elevi cu nevoi speciale (deficiențe vizuale 

și de locomoție) si elevi ”normali”, din cadrul SNAC. 

Au fost multe prezentări, toate interesante dar amintesc aici numai 

câteva….         

În prima zi a conferinței, doamna directoare a 

Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz 

”Sfânta Maria”, prof. Stoica Florica, a susținut o 

frumoasă prezentare a Proiectului NEWTON, împreună 

cu dna prof.univ. Marilena Bratu. 
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 A doua zi a Conferinței AAC a adus multe  alte prezentări 

interesante și amintesc aici ,prezentarea deosebită susținută de 

Mascha Legel: ”Filmul meu, povestea mea”- unde filmul revine o 

poveste de comunicare remarcabilă, arătând totodată și progresele 

înregistrate de subiecții filmati, într-un interval de câțiva ani. 

 O altă prezentare interesantă la care am asistat a fost cea  

susținută de Vicki Pearson despre sistemul de comunicare 

SIGNALONG. 

 Kate McCallum și Sally Featon au prezentat limbajul 

Makaton, limbaj ce este utilizat cu succes în peste 43 de țări. ”Sign 

Out Lord” a avut mare succes în Marea Britanie. 

Ziua a treia -și ultima- a conferinței a adus în atenția celor prezenți posibilitățile și limitele 

existente în utilizarea device-urilor mobile pentru 

copiii cu dizabilități multiple, în cadrul unor 

workshop-uri interesante fiind prezentate ultimele 

tehnologii asistive precum TOBII și HARPO 

(prezentare Harpo: Jarosław Urbański) dar și 

tehnologii noi (eye-gaze) și software interesante , 

precum Grid 3 (prezentat de Theodoros Kyprianidis 

și Maggie Mahoney -Abble Tech). 

 

 

 Dar ce m-a impresionat cu adevărat în acele zile a fost prezența unei tinere deosebite din 

Finlanda, ELINA INO, un suflet mare, ”închis” 

într-un trup firav. Deși țintuită în cărucior, Elina 

ne-a arătat tuturor, că viața merită trăită, așa cum 

ni s-a dat. Că întotdeauna  Omul este mai mult 

decât un trup !!! 
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Scopul general al conferinței a fost  acela de a face un schimb de  bune practici despre 
implementarea unor  strategii pentru  a se oferi șanse egale în comunicare persoanelor non-verbale 
(persoane cu paralizii cerebrale, autism, deficiențe mintale severe, afazie, alalie etc.). 

Dar dincolo de scopul acesta aș adăuga un altul, acela de a asculta cu adevărat și pe cei 
diferiți, suflete prea mari, închise în corpuri prea mici; VOCI NEAUZITE din cauza tumultului vieții 
dar ATÂT DE FRUMOASE! 

Închei cu o poezie cu un mesaj deosebit de puternic, poezie a cărei autoare este Elina Ino! 
Dar dincolo de scopul acesta aș adăuga un altul, acela de a asculta cu adevărat și pe cei 

diferiți, suflete prea mari, închise în corpuri prea mici; VOCI NEAUZITE din cauza tumultului vieții 
dar ATÂT DE FRUMOASE! 

  
Închei cu o poezie cu un mesaj deosebit de puternic, poezie a cărei autoare este Elina Ino! 

FĂRĂ VOCE 
 
”Fără voce strig tare pentru tine 
  
Îmi strig tare neliniştea 
Dar tu nu auzi 
  
Îmi strig tare secretele întunecate, 
Dar tu nu auzi nimic 
 
 Îmi strig tare temerile, care au lăsat cicatrici adânci 
Dar tu nu ma poţi auzi 
În timp ce tu îţi continui viaţa, fără să auzi nimic, 
Eu continuu strigătu meu fără voce, pe care nu îl aude nimeni.” 
(trad.Mihai-Atanasie Petrescu) 
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Călătorind prin necunoscut 
 

Elev Antonio Adrian IONESCU ,  

Liceul Teoretic Marin Preda, clasa a X- a D 

Prof. Coordonator Cristache Daniela 

 

          Credeam că toate sunt frumoase, că toată lumea are măcar un pic din toate. Aș fi putut să zic 

ca toți avem parte de orice și avem totul atunci când, de fapt, credem că nu avem parte de nimic. Tot-

ul se învârtea în jurul nostru și ne vedeam doar pe noi, dar ce o povestesc în continuare o să schimbe 

total această percepție a fiecăruia   

                              

         În anul școlar 2016-2017 am luat parte la un proiect alături de Școala Gimnazială Specială     
pentru Deficienți de Auz „Sf.Maria”, cu ai căror elevi am reusit, într-un timp relativ scurt, să formăm 
o trupă de dans. Pare ciudat, având  în vedere că sunt persoane care nu pot percepe muzica. Era o 
dimineată friguroasă de decembrie. Ne-am întâlnit la ora 8 și am plecat spre acea școală. Am ajuns 
acolo și toți eram foarte veseli. Era acel spirit de glumă într-un grup de prieteni apropiați. Intrăm și 
suntem conduși direct la sala de sport unde ne asteptau ceilalti copii. Odată intrați acolo, se așterne o 
liniste asurzitoare între noi. Am fost primiți atât de ospitalier și călduros, încât parcă din prima 
secundă simțeam că îi cunoșteam de ani. Ne-am înțeles mai greu, ei fiind copii cu deficiențe de auz și 
de vorbire, dar sunt niște oameni speciali. Ei ne sunt superiori. Nu, nu mi-e greu să accept sau să con-
cep asta, ei chiar ne sunt superiori. Ne plângem când nu primim ceea ce dorim, în timp ce ei se mul-
tumesc cu ceea ce au, chiar dacă nu au fost înzestrați cu toate percepțiile senzoriale pe care le avem și 
noi. Gândesc la fel ca noi și chiar sunt mai inteligenți decât mulți, deși unii dintre  noi, ceilalti, credem 
că lumea lor tăcută nu rezonează cu lumea exterioară. 
 Am înțeles atunci că nu “beția de cuvinte” și intensitatea tonului ne fac mai deștepti. Am făcut 
o apreciere critică tăioasa în ce am spus anterior, dar este doar adevărul. Mulți refuză să invețe și au 
toate posibilitățile, dar se limitează, punându-și “ziduri” și fiind lipsiți de dorința de a-și depăși con-
diția, în timp ce aceștia învață și își doresc să facă ceva în viață, ignorând deficiența pe care o au.  

Am cunoscut oameni extraordinari printre acești copii, dar adevărații oameni cu probleme sun-

tem noi, cei care nu realizăm toate fericirile care ne sunt aduse pe tavă, în timp ce ei luptă pentru a 

avea aceste fericiri. Ei sunt oamenii care merită totul pentru eforturile pe care le fac. Revenind la dan-

sul pentru care eram acolo, au învățat imediat toate mișcările pe care fetele li le-au arătat și s-au sin-

cronizat foarte bine, bazându-se pe ritmul interior. După câteva ore de antrenament, a iesit totul per-

fect. După aceea, am mai fost cateva zile la rând la repetiții alături de aceeași oameni minunați.  

    Urma concursul, iar fetele erau pregatite să arate pe scena tot ce au mai bun. Cu unele  emoții, 

dar mascate perfect,au dat totul pe șcenă și a iesit un spectacol 

mirobolant. Pot spune că a fost cea mai frumoasă experiență 

alături de niște oameni magnifici și niște suflete    calde.  

    A fost o învăătură pentru toți și o lecție de viață extraordinară 

pentru toată lumea și sper să mai am parte de astfel de experi-

ențe.  
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N E  C Ă Ț Ă R Ă M  Î M P R E U N Ă !  

Proiectul de escaladă “Climb Again” 

                                

                                                 Prof. Mirabela COROIAN                             

 

          Escalada este sportul care presupune cățărarea pe un 
perete de stâncă (în natură) sau pe un panou artificial (în 
sală) folosind propriile forțe. Obiectivul este unul singur – 
să ajungi în vârf sau să termini un traseu predefinit fără să 
cazi. Calea prin care îți atingi obiectivul, însă, nu e nicio-
dată singulară – escalada este un sport complex, care te so-
licită atât fizic, cât și psihic, și care testează permanent 
forța, rezistența, echilibrul și controlul mental al 
cățărătorului. 
          Cu ajutorul oamenilor minunați de la Clubul Sportiv 
Climb Again copiii noștri au antrenamente de escaladă de 
câteva ori pe săptămână atât la sala de escaladă cât și pe 
panourile special amplasate în sala de sport a școlii noastre. 
          Misiunea asociației Climb again este aceea de a în-
curaja și susține copiii, tinerii și adulții cu nevoi speciale să 
practice escalada ca o metodă de terapie pentru dizabilitate, 
de dezvoltare a abilităților de viață și de integrare socială. 
          Aceștia lucrează cu elevii școlii noastre atât în sens 
terapeutic, cât și cu perspective competiționale, în conform-
itate cu normativele emise de Federația Română de Alpin-
ism și Escaladă și cu cerințele strategiilor elaborate de Min-
isterul Tineretului și Sportului. 
         De-alungul timpului, copiii noștri au manifestat un 
deosebit interes pentru activitățile desfășurate iar munca 
susținută a câtorva dintre ei a avut ca rezultat obținerea un-
or premii atât la concursuri naționale cât și la concursuri 
internaționale de paraclimbing. 
         Frumusețea acestui sport vine din dezvoltarea holis-
tică pe care o impune practicantului: rezolvarea unei 
probleme, găsirea celei mai ușoare variante de a termina un 
traseu, depășirea obstacolelor, dar și întărirea încrederii în 
sine și în ceilalți, toate acestea construiesc sentimentul de 
împlinire al celui care ajunge sus și se pot transforma într-o 
poveste de succes pentru elevii noștri. 
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Prof. Florina PETRE 

Proiectul „Logopedia” este un proiect dezvoltat la nivel  național de către Organizația Salvați 
Copiii, cu sprijinul financiar al Fundației Orange, prin fondul de finanțare ”Lumea prin Culoare și 
Sunet”, dedicat îmbunățățirii calității vieții persoanelor cu deficiențe auditive și de vedere. Proiectul a 
avut drept rezultat crearea unui software deosebit de util, platforma digitală ”Logopedia”. 

 

Platforma cuprinde 11 jocuri educaționale adresate copiilor cu dificultăți de auz și de vorbire și 

este structurată pe trei secțiuni:  

  Dezvoltarea vocabularului  
  Structurarea limbajului 
  Emiterea sunetelor 
 
Alături de MEN și CCD Cluj-Napoca și de alte 9 instituții de învațământ și Școala Profesională 

Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfînta Maria”, București este partener în acest proiect. 
 

În data de 12 octombrie 2017 a avut loc prezentarea platformei ”Logopedia”, și în can-

celaria școlii noastre în prezența profesorilor interesați, prezentare realizată de doamna profesor 

Imbir Irina (expert logoped).  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         

Dna prof. Imbir Irina ne-a prezentat jocurile disponibile pe platforma digitală … 
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….iar cadrele didactice prezente au ascultat cu interes! 

 

 

 

 

 

 

 

Informațiile prezentate au fost utilizate cu succes la clasă, elevii fiind încântați de jocurile 

existente pe această platformă și de posibilitatea de a-și întări astfel, cunoștințele. 
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Concursul Naţional pentru elevi cu deficienţe de auz 

Iași, ediția a VII-a 

          Elev Radu ENE, clasa a IXa A 

 
 Liceul Tehnologic Special ,,Vasile Pavelcu” din Iaşi a organizat, alături de Inspectoratul Şco-

lar Judeţean Iaşi și Ministerul Educației, în perioada 08 - 11 mai 2017, cea de-a VII-a ediţie a 

Concursului Naţional pentru Elevi cu Deficienţe de Auz. 

 Obiectivul general al concursului este stimularea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea 

creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play. 

 Au participat  88 de elevi din ciclul gimnazial (clasele a VII-a şi a VIII-a) din 13 instituţii de 

învăţământ special din ţară. Disciplinele de concurs au fost: limba şi literatura română, matematică, 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiei și educaţie plastică. 

 Din  Școala Profesională pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” din București au participat opt 

elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, îndrumați de prof. Gîrniceanu Cristina, Pop Mona, Stoica Florica, 

Dichiseanu Doina. Cu emoții au intrat în concurs Zeca Andrei, Tănase Andreea, Irimia David, Niculae 

Adrian, Martin Corina, Mihai Bianca, Stancu Ionuț și Ene Radu. Rezultatele au fost pe măsura muncii 

depuse. Am obținut premiul II la matematică  clasa a VIII-a (Martin Corina), și la   educație plastică clasa 

a VII-a (Irimia David), premiul III la Tehnologia informației și a comunicării, clasa a VII-a (Niculae 

Adrian) și la Educație plastică – clasaa VIII-a (Mihai Bianca) și mențiune la limba şi literatura română 

clasa a VIII – a (Ene Radu).  

 Despre copiii deficienți de auz se vorbește de cele mai multe ori ca parte a unui grup vulnerabil care 

are nevoie de asistență socială. Acum vorbim despre niște copii care au învățat să își organizeze timpul, să 

facă față unei competiții, au învățat ce înseamnă efortul, disciplina,  perseverența, răbdarea și 

responsabilitatea.  

 Acești copii extraordinari au avut 

curajul de a accepta provocările care i-ar fi 

putut împiedica şi dezechilibra. Acești 

copii sunt pregătiți să facă față vieții cu 

toate încercările ei.  
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PREMIUL I - ”Made for Europe” - 2017 

Prof. Cristina GÎRNICEANU  

 Etapa naţională a Concursului naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe 

europene ,„MADE FOR EUROPE”, ediţia 2017, s-a desfășurat la Colegiul „Ștefan Odobleja” din Cra-

iova, în perioada 25-29 aprilie 2017. 

 Acesta a debutat prin vizitarea expoziţiei de produse finale realizate în cadrul a peste 100 de pro-

iecte educaţionale europene, care au reflectat originalitatea, creativitatea și imaginaţia elevilor și cadre-

lor didactice: albume, materiale auxiliare, reviste, website-uri, DVD-uri, dicţionare, Twin Space-uri, 

broșuri, culegeri de probleme, filme, costume, picturi, spectacol etc. 

 Evaluarea a fost realizată de către inspectori școlari pentru proiecte educaţionale, criteriile fiind 

relevanţa educaţională a produsului proiectului pentru unitatea de învăţământ, transferabilitatea pro-

dusului, caracterul practic (utilitatea produsului educaţional), caracterul valorizator al produsului 

final și calitatea prezentării produsului educațional. 

 Peste 100 de elevi din toată țara au prezentat pro-

dusele finale ale proiectelor pe care școlile participante 

le-au derulat prin finanțare din programe europene.  

 Scoala noastră s-a calificat la etapa națională în 

urma rezultatelor obținute la faza municipală a com-

petiției.  

 Atunci, dar şi acum la faza naţională ne-am 

clasat pe primul loc cu Ghidul de conversație Român 

– Englez – Limbaj mimico-gestual, produs dezvoltat 

în cadrul proiectului, din cadrul programului Erasmus 

*, acţiunea KA2, Innovative Technologies for Active Language Class - I-TALC - 2014 – 1 – FR01- 

KA-002536.  Împreună am descoperit cât este necesar un astfel de Ghid și l-am realizat. 

 



 

30 

                 Dincolo de cuvânt- Revistă semestrială pentru părinți și copii            Nr. 13 / Decembrie 2017 

Diversity Week 

                                                                

Prof. Emilia BADEA 

”Diversity Week” este un festival organizat de British Council în parteneriat cu Light Into 
Europe Charity şi Active Watch. 

 
În fiecare an la British Council sunt organizate activități cu ocazia Săptămânii Diversității. 

Și anul acesta elevii Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz ,, Sfânta Maria ”, au 
fost invitați să participle la activitățile care sărbătoresc diversitatea, desfășurate în perioada 4-8 
decembrie 2017. 

Activităţile din program au inclus ateliere, menite să promoveze o mai bună înţelegere a 
asemănărilor şi diferenţelor dintre noi, într-un mod interactiv şi distractiv. 

Elevii clasei a VII-a A, au participat cu drag  alături de alți elevi,  la ,, Atelierul japonez de 

rulat Sushi ” și la ”Atelierul de pantomimă”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ce am învățat? 
 
Au învățat că Sushi este cel mai renumit 

preparat din bucătăria japoneză.  Elevii au 
învățat ce ingrediente și ustensile se folosesc la 
prepararea lui.  Au ales singuri ingredientele și 
au rulat singuri sau cu ajutor, câte un Sushi. 
  Atelierul de pantomimă, a avut ca scop 

îmbunătățirea abilităților de comunicare non-

verbală a elevilor prin intermediul unei serii de 

jocuri.  
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            Prof. Iuliana SUFIDEANU  

                                                                                                                 Mihaela SEBASTIAN 
 
  Bullying-ul – este acea formă de violenţă fizică şi psihologică, acea conduită ce presupune 
existenţa intenţiei, care duce la producerea de prejudicii (distrugere, rănire) unor persoane (chiar şi 
propriei persoane) şi care poate determina apariţia unor noi forme de violenţă. 
          Olewus în 1991 considera bullying-ul ca fiind acel comportament ce presupune utilizarea unei 
atitudini repetate şi intenţionate de „intimidare” în scopul câştigării de putere asupra altei persoane. 

Provocatorii de violenţă de tip „bullying” sunt persoane ce necesită atenţie, care doresc să iasă în 
evidenţă. Ca şi caracteristici ale agresorului putem aminti: 

 

   lipsa de afecţiune 

 absenţa aprobării 

 absenţa îndrumării 

 absenţa feedback-ului pozitiv 

 lipsa iubirii 

 neglijarea 

 ncurajarea unor noi stiluri de viaţă 

 noi moduri de impunere 

  noi modalităţi de a câştiga bani (droguri, prostituţie, găşti) 

  fizic dezvoltat 

 impulsiv 

 părere foarte bună despre propria persoană 

 deficit de atenţie: în timpul orelor vorbeşte, doarme, desenează, etc 
  

Mediul din care provine agresorul: 
 poate fi unul organizat, cu părinţi bine situaţi social (avocaţi, doctori, ofiţeri, profesori, etc), dar 

care au impresia că au dreptul la orice, au dreptul de a acţiona în modul în care doresc 
 poate fi dezorganizat, cu părinţi divorţaţi sau care se ceartă frecvent, sau cu unul sau amândoi 

părinţii alcoolici. 
 

În ambele situaţii tânărul: 

 se poate simţi neglijat de părinţi, poate simţi absenţa afecţiunii 

 poate fi bătut 

 îi lipseşte educaţia de bază 

 este martor la violenţa fizică sau verbală dintre părinţi, dezvoltând o atitudine pozitivă faţă de 
acest comportament. 

 
Agresorii ce apelează la bullying se angajează în acte cu caracter de agresiune pentru a intimida. 

Astfel de acte pot fi: 
 ameninţări, hărţuiri 
 izolarea unor persoane de persoane de grup 
 răspândirea de zvonuri 
 loviri cu pumnul, cu piciorul, îmbrânceli 
 priviri sfidătoare 
 port de arme albe 
 furtul diferitelor obiecte de la colegi.   
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Intimidarea în interiorul şcolii poate avea  consecinţe grave asupra copiilor agresaţi: 
 se vor simţi simţi subestimaţi 
 pot avea depresii 

Copiii agresaţi pot avea următoarele caracteristici: 
 copii sensibili, tăcuţi, izolaţi social, fără încredere în sine 
 percepuţi ca incapabili de a se apăra, mai puţin dezvoltaţi fizic decât agresorul 
 reacţionează plângând sau se retrag ruşinaţi în faţa actelor de agresiune 
 au puţini prieteni sau deloc 
 afişează comportamente asociate cu depresia 
 cu deficienţe (fizice sau de vorbire). 

 
În ceea ce priveşte prevenţia şi ameliorarea fenomenului bullying şi a violenţei în şcoală 

sunt necesare intervenţii la diferite niveluri. Astfel: 

 intervenţii la nivel individual: 
 cunoaşterea cât mai aprofundată a copilului şi identificarea cât mai timpurie a celor cu 

potenţial violent 
 scoaterea în evidenţă a aptitudinilor şi intereselor acestora 
 evitarea centrării pe sancţiune şi aplicarea mai degrabă a mecanismelor recompensă-

sancţiune 

 intervenţi la nivel familial: 
 terapie familială 
 consiliere familială 

 intervenţii la nivelul şcolii: 
 cunoaşterea cât mai temeinică a surselor posibile de violenţă 
 regulamentul şcolar să fie un mijloc real de prevenţie şi intervenţie 
 creşterea rolului consilierului şcolar 
 stimularea exprimării libere a opiniilor elevilor în cadrul dezbaterilor curente 
 tratarea temelor ce privesc problematica violenţei în cadrul orelor de dirigenţie 

 intervenţii la nivel social: 
 monitorizarea la nivel naţional a fenomenelor de violenţă din şcoli 
 campanii de conştientizare a acestui fenomen cu ajutorul media 
 discipline opţionale centrate pe prevenţia violenţei, etc. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Debarbieux, E., La violence en milieu scolaire, ESF, Paris, 1999 
2. Iosifescu, S., Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti, 2001 
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Campania “19 Zile de prevenire a abuzurilor și violenței 

asupra copiilor și tinerilor” 

 
Prof. Claudia MOGÎLDEA   

                                                                                                                                                         Prof. Ioana CARADAICĂ 

 

În perioada 1-19 noiembrie 2017, elevii școlii noastre au fost implicați în ,,Campania 19 Zile 

de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor”. Alături de profesorii lor, elevii 

deficienți de auz pe parcursul a mai multor zile au discutat si au vizionat filmulețe cu și despre 

violență. 

Scopul propus al acestor activități a fost asigurarea unui mediu școlar armonios, liniştit, 

sănătos şi sigur pentru întreaga colectivitate, iar obiectivele ce au fost atinse prin desfășurarea acestor 

activități au fost: 

1. Reducerea fenomenului de violenţă fizică, verbală și emoțională în perimetrul unităţii de 

învăţământ şi în zonele adiacente acesteia. 

2. Creşterea gradului de informare a elevilor prin implicarea activă în activităţile campaniei. 
Activitățile desfășurate au fost coordonate de un grup de profesori ai școlii: profesori 

coordonatori, Mogîldea Claudia și Stoica Florica; doamnele profesoare Caradaică Ioana, Badea Emilia, 

Borcea Valentina și Ispas Gabriela. 

În prima activitate „Ce este și ce nu este violența?” s-au supus discuției cele trei forme ale 

violenței: fizică, verbală și emoțională. Elevii participanți au fost grupați în mai multe echipe, fiecare 

echipă alegându-și forma de violență pe care să o discute, prin metoda brainstorming. Elevii au 

identificat astfel exemple de violență și au trecut informațiile pe o foaie de lucru. Activitatea s-a 

încheiat cu discutarea acestor informații, toate exemplele identificate de elevi au fost scrise pe tablă.  
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În activitatea „Violența distruge suflete!”, elevii claselor IV-XI au vizionat câteva filmulețe 

educaționale despre forme ale violenței.  

 

După vizionarea fiecărui filmuleț s-au purtat discuții libere cu elevii. Aceștia au identificat tipul 

de violență ce reieșea din filmuleț, victima/ele și agresorul/ii, cauzele și efectele violenței. În final ei au 

propus soluții pentru rezolvarea situațiilor prezentate în filme care să nu degenereze în violență. Adrese 

(linkuri) filmulețe: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=oWd9gTyjYXE 

 https://www.youtube.com/watch?v=u3PgH86OyEM 

 https://www.youtube.com/watch?v=B2h_PO9subA 

 https://www.youtube.com/watch?v=ffqp6f0_rzw 

 

  
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oWd9gTyjYXE
https://www.youtube.com/watch?v=u3PgH86OyEM
https://www.youtube.com/watch?v=B2h_PO9subA
https://www.youtube.com/watch?v=ffqp6f0_rzw
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Am spus împreună „Stop violenței! Alege să iubești!” în cea mai îndrăgită activitate. Elevii au 

avut posibilitatea de a vorbi liber despre actele de violență cu care s-au confruntat atât la școală cât și 

acasă. Cu ajutorul celorlalți colegi, au putut fi stabilite cauzele care au dus la violență, au fost identificate 

soluții pentru prevenirea violenței și finalul pentru fiecare situație în parte a fost schimbat într-un final 

fericit.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Activitatea, 

„Unde-i lege, nu-i tocmeală!„ a început prin vizionarea unui filmuleț despre abuz. Elevii au purtat 

discuții despre acest filmuleț, identificând formele de abuz, cauzele care au dus la abuzul asupra copiilor 

și consecințele abuzului asupra acestora. (https://www.youtube.com/watch?v=LUuhDDC-_EE) 

În speranța că elevii au înțeles mai bine formele de violență, cauzele și posibilele efecte pe 

termen scurt și lung, ne propunem ca în fiecare an să desfășuram acest tip de activitate în școala noastră. 

https://www.youtube.com/watch?v=LUuhDDC-_EE
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 În această vară, membrii Comisiei Naționale de Specialitate pentru învățământ special s-au 
întâlnit la Zărnești pentru realizarea Planurilor cadru pentru învățământ special, care nu mai fuseseră 
revizuite din anul 2008.  În cadrul acestei întâlniri, s-au realizat noi planuri cadru care în acest moment 
sunt supuse dezbaterii publice, urmând a fi aprobate prin Ordin de ministru.  
 Venind în sprijinul elevilor deficienți de auz și din dorința de a dezvolta competențe de co-
municare, au fost propuse ore de Limbaj mimico - gestual şi Labiolectură în Trunchiul comun, deci 
obligatorii, de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a, iar în programul de terapii a fost propusă o 
oră de Audiologie educațională, mai ales în sprijinul elevilor cu implant cohlear. 
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APLICAŢII TEORETICE ŞI PRACTICE ALE 

RELAŢIEI DINTRE SFÂNTA SCRIPTURĂ ŞI CONŢINUTURILE PROGRAMEI 

DE RELIGIE , CLASA  a V-a 

                                                                                                   Prof. Dr. Gheorghe DOGARU 

Potrivit definiţiei, Sfânta Scriptură este colecţia cărţilor pe care Sfânta Biserică le consideră 

sfinte şi canonice, pentru că sunt scrise sub inspiraţia Duhului Sfânt. Această colecţie cuprinde un 

număr de 66 de cărţi împărţite în două mari grupe, 39 ale Vechiului Testament şi 27 ale Noului 

Testament. Ele sunt sfinte fie că vorbim despre originea lor, fie ca ne referim la conţinutul lor. 

 În ceea ce priveşte programa şcolară aceasta se 

defineşte astfel:  

 Programa şcolară pentru disciplina Religie – 

cultul ortodox reprezintă o ofertă curriculară pentru 

clasa a V-a, învățământul gimnazial. Disciplina este 

prevăzută în planul-cadru de învățământ în aria 

curriculară Om şi societate, având un buget de timp 

de 1 oră/săptămână, pe durata unui an şcolar – în 

conformitate cu Planurile-cadru de învățământ pentru 

învățământul gimnazial aprobate prin OMENCS nr. 

3590/05.04.2016. Programa disciplinei Religie este 

elaborată potrivit modelului de proiectare curriculară 

centrat pe competențe.  

Construcția programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de 

formare al elevului din ciclul gimnazial, care descrie aşteptările exprimate față de elev la sfârşitul 

învățământului gimnazial, prin raportare la cerințele exprimate în Legea educației naționale nr. 

1/2011 cu completările şi modificările ulterioare, precum şi prin raportare la caracteristicile de 

dezvoltare ale elevilor. 

Pornind de la importanţa competenţelor pentru viaţa activă într-o societate a cunoaşterii 

specifică secolului XXI, prezentul document prezintă programa şcolară de Religie – Cultul Ortodox 

pentru clasele a V-a  pe baza modelului de proiectare curriculară centrat pe competenţe, care vizează 

înzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de competenţe de tip funcţional. 

Scopul studierii Religiei este acela de a forma personalităţi în concordanţă cu valorile 

creştine, prin integrarea cunoştinţelor religioase în structurarea de atitudini moral-creştine şi prin 

aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa proprie şi a comunităţii. 

 Programa este în aşa fel concepută încât să încurajeze creativitatea didactică şi adecvarea 

demersurilor didactice la particularităţile elevilor. Profesorii îşi pot concentra atenţia în mod diferit 
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asupra activităţilor de învăţare şi asupra practicilor didactice. 

Dacă este să privim concret alcătuirea programei de religie la clasa aV-a, aceasta este structurată 

astfel: 

 Trei seturi de Competenţe generale, 

 Trei seturi de Competenţe specifice,  

 Patru Domenii de conţinut, şi 

 Conţinuturile. 

 Cunoscând toate aceste elemente cheie despre Sfânta Scriptură şi Programa Şcolară pentru clasa a 

V-a, putem stabili cu uşurinţă atât aplicaţii teoretice cât şi practice. 

         Toate aceste sunt posibile, printr-o bună pregătire a fiecărui cadru didactic  în domeniul metodicii, 

dar şi în specialitate. Pentru aceasta este recomandat participarea la cursuri de formare şi formare 

continuă atât prin grade didactice cât şi prin alte forme de perfecţionare.  

          Aplicaţiile practice ale conţinuturilor programei de religie pentru clasa aV-a, sunt strâns legate de 

cele teoretice. O mai bună familiarizare cu conţinuturile Sfintei Scripturi, se face in mod direct cu citirea 

temelor abordate teoretic, direct din Sfânta Scriptură. Astfel elevul ia contact direct cu cartea în sine, se 

produce acea emoţie sfântă, el citeşte din ,,Cuvântul lui Dumnezeu” şi află adevărurile religioase. 

O altă aplicaţie directă este o vizită sau o excursie tematică, pentru recunoaşterea ,,pe teren” a 

cunoştinţelor dobândite teoretic, sau deplasarea într-o biserică pentru identificarea în iconografia 

picturilor murale şi din icoane a scenelor ce conţin elementele studiate la clasă. 

Pentru că se pune un mare accent pe interdisciplinaritate şi abordare transcurriculară, în cadrul 

orelor de religie se pot organiza ateliere de pictură atât pe sticlă cât şi pe lemn sau diferite cercuri de 

literatură sau dialog pe teme religioase şi transpunere a acestora în practică printr-un comportament 

adecvat. 

Multe din aceste se regăsesc şi în sugestiile metodologice pe care programe ni le sugerează şi ni le 

pune la dispoziţie, însă factorul cel mai important este persoana umană dornică să-şi depăşească propria 

condiţie. 

 

Vă doresc tuturor spor în sacra misiunea de dascăl de religie şi Bunul Dumnezeu să ne dăruiască 

acea înţelepciune de a şti să trăim frumos unul cu celelălalt. 
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REGELE MIHAI I 

 
                                                                                                   Elev Mario Raicu, clasa a VIIa A 

  

 Mihai I a fost regele României între 20 iulie 

1927 și 8 iunie 1930, precum și între 6 septembrie 

1940 și 30 decembrie 1947.  

 A fost unul dintre puținii foști șefi de stat din 

perioada celui de-al Doilea Război Mondial care au 

trăit și în secolul XXI.  

 Mihai s-a născut la Sinaia, fiind fiul 

principelui Carol (viitorul rege Carol al II-lea) și al 

prințesei Elena a Greciei. Din partea tatălui este nepot 

al regelui Ferdinand I și al reginei Maria, iar din 

partea mamei nepot al regelui Constantin al Greciei. 

 Astfel, Mihai al României este descendentul 

celor mai importante familii regale și imperiale ale 

Europei, printre ele numărându-se familiile regale 

britanică, rusă și habsburgică, strămoși direcți ai săi fiind țarii Nicolae I și Alexandru al II-lea al 

Rusiei, regina Victoria a Marii Britanii, împărați habsburgi, regi ai Prusiei, Portugaliei șamd. 

 Este stră-strănepot al reginei Victoria a Marii Britanii atât pe filieră maternă, cât și paternă. Este 

văr de gradul trei al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. 

 

    Născut: 25 octombrie 1921, Castelul Peleș, Sinaia 

  Decedat: 5 decembrie 2017, Aubonne, Elveția 

  Soție: Ana, Principesă de Bourbon-Parma (căs. 1948) 

  Părinți: Carol al II-lea al României, Regina mamă Elena 
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Foto: Elevii Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” la Palatul Regal,  

           unde au depus flori în memoria Regelui Mihai I. 
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                                                                                                           Prof. Marilena DUNAC 

 

 Fiecare copil are un talent special, care poate sau nu să fie descoperit. Tocmai de asta, un 

părinte trebuie să se asigure că îi oferă copilului şansa de a-şi descoperi talentul. De cele mai multe 

ori cel care îşi dă seama că are de aface cu un copil talentat este învăţătoarea sau un profesor.  

 

 Ea, desenează de când o ştiu, desenează de mică! Ilinca Alexandra, căci despre ea este vorba, 

depistată cu un diagnosticul de surditate congenitală, găseşte mereu plăcerea de a desena. Elevă în 

clasa a VI a B, desenează în egală măsură pentru plăcerea ei cât şi pentru plăcerea celor din jur. Este 

un copil special prin acest talent.  

 

 Desenele pe care le face, le face din 

pasiune şi nimic altceva.  

 

 “Talentul natural ajută în orice 

domeniu, dar pasiunea dăruieşte şi 

desăvârşeşte” (Alina Militaru) 

 

 Ce este de fapt talentul ei, în desen? 

 

 E simplu: doi ochi, două urechi, două 

mâini….Tom şi Jerry, Alexandra este fasci-

nată de aceste personaje dar desenează orice. 

 

Întrebată ce alege să facă în timpul 

liber între a desena și a sta pe calculator, 

răspunsul ei este:  “Aleg să desenez!”   
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Despre limbajul mimico-gestual 

 

Prof. Ileana ŢÎRLUI 

 

 De-a lungul timpului, probabil că nici o altă formă de comunicare umană diferită de limbajul 

verbal nu a generat atât de mult interes precum limbajul mimico-gestual. Din păcate, pentru multe 

secole și chiar și în prezent, limba maternă a persoanelor surde a fost interpretată mai degrabă ca un 

mijloc de comunicare „de compromis”, lipsit de strălucirea și autenticitatea pe care o are limbajul 

verbal.  

           Limbajul mimico-gestual (sau limbajul semnelor) este un limbaj de exprimare și de gesturi 

naturale de configurare-spațiu și percepția vizuală prin care persoana surzi poate stabili un canal de 

comunicare cu mediu social, indiferent dacă sunt persoane surde care știu limbajul sau cineva care 

cunoaște limbajul semnelor. În timp ce un canal de comunicare pentru vorbire este vocal-auditiv, 

limbajul semnelor se transmite pe un canal gestual-vizual.Interpreții care folosesc limbajul semnelor 

lucrează în reuniuni la care participă participanți hipoacuzici și realizează interpretarea din limba vor-

bită în limbajul semnelor și invers. Interpretul stă pe scaun sau în picioare într-un loc cât mai vizibil 

participanților cu probleme de auz. 

            Deși numeroase gesturi și expresii se pot 

recunoaște universal dincolo de frontierele 

naționale sau culturale, nu există un limbaj al 

semnelor unic și universal care să fie înțeles de 

toată lumea. De fapt, în lume există peste 100 și 

dialecte ale semnelor. 

Limbajul mimico-gestual nu este limbajul 

de conjunctură pentru persoanele surde care își 

afirmă identitatea culturală și lingvistică; din 

contră, s-ar putea spune că limbajul verbal (scris 

sau oral) este maniera ocazională de comunicare 

a persoanelor surde în diverse situații sociale, în 

vreme ce limbajul mimico-gestual este cel în care 

aceste persoane comunică cel mai frecvent.  

 

Dacă o familie de români pleacă la lucru 

într-o țară străină, membrii acesteia vor comunica 

între ei tot în limba română, chiar dacă în celelalte situații vor utiliza limba cunoscută de majoritate. 
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În acest sens,  putem afirma că nu există un context specific de utilizare a limbajului mimico-gestual 

de persoanele surde altul decât viața de zi cu zi, cu toate elementele acesteia. 

 

 Încercând să definim limbajul mimico-gestual, trebuie să acoperim mai multe perspective. 

Putem spune, pentru început, că limbajul mimico-gestual este forma complexă de comunicare bazată 

pe un sistem bine închegat de gesturi 

executate manual, însoțite de o 

mimică potrivită, pentru a asigura și 

întreține comunicarea dintre oameni, 

îndeosebi dintre persoanele surde.  

 

Mergând mai departe, trebuie să 

adăugăm faptul că, în sens cultural, 

limbajul mimico-gestual reprezintă 

„limba maternă” a persoanelor surde 

care formează comunitatea surzilor, 

precum și elementul central al culturii 

distincte a acestora, pe baza căruia se 

transmit valori și norme specifice. Achiziționarea limbajului mimico-gestual de către copiii surzi 

parcurge etape similare celor parcurse de copilul auzitor în dezvoltarea vorbirii. Nu există în 

momentul de față nici o statistică oficială cu privire la numărul de persoane care folosesc sau cunosc 

limbajul semnelor. 
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                                                                                                               Prof. Florina MATEI 
 

 

În anul școlar 2017-2018, am susținut cursuri de limbaj gestual pentru părinții 

auzitori ai unor elevi deficienți de auz din școala noastră. 

Fiind eu însămi persoană cu dizabilitate auditivă am înțeles pe deplin nevoia de 

comunicare a fiecărui părinte cu propriul copil, dorința părinților  acestor copii de a  

înțelege mai bine dorințele și visele copiilor. 

Cursurile s-au desfășurat cu regularitate, iar părinții interesați au participat activ, 

fiind atenți la modul de realizare  al fiecărei dactileme și la poziția mâinii în realizarea 

gesturilor.  

De asemenea ei au înțeles pe parcursul acestor cursuri că de o importanță deosebită 

este ca fiecare gest să fie însoțit de pronunțarea cuvântului cât mai clar și cu fața întoarsă 

spre copil, ca acesta să poată să deprindă și tainele labiolecturii. 

Este important pentru familiile și prietenii auzitori ai copiilor cu dizabilitate auditivă 

să accepte realitatea și să înțeleagă limbajul nativ al acestor copii. 

De asemenea am încercat să le arăt importanța comunicării totale în cazul copiilor 

lipsiți de auz!  

Limbajul gestual este foarte important ,dar el trebuie însoțit întotdeauna de o mimică 

expresivă și de o mișcare a buzelor reală. 

M-am bucurat că am putut ajuta părinții să comunice mai ușor cu copiii lor și să 

înțeleagă că limba semnelor nu este ușoară, dar merită învățată pentru a-și putea sprijini și 

”asculta” copiii mai bine!  

  

 

 

 

Sursa foto: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=wip.ro.dlmg 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=wip.ro.dlmg
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10 sfaturi pentru igiena mâinilor 
 

Infirmieră Marcela CHIŢORANU 
 

 
Pentru a evita anumite boli precum gripa,  hepatita A, diareea, infectiile oculare, alergiile este 

suficient să te speli pe mâini . 

 

1. Înmoaie-ți bine mâinile în apa. Este bine ca mâinile tale să fie bine înmuiate în apă caldă pentru a 

permite curatarea bună a mâinilor. Freacă, cu săpun, palmele, degetele și unghiile pentru îndepărtarea 

microbilor și bacteriilor.  

 

2. Folosește un săpun adaptat nevoilor tale. Pentru spălare, este bine să folosești un săpun lichid, cu 

pH neutru.  Dacă ești la serviciu sau într-un loc public evită să folosești sapunul solid. Acesta poate fi 

o adevarată sursă de microbi.   

 

3. Efectuează gesturile corecte. Odată pielea bine înmuiată și clăbucul gata făcut, partea tehnică în-

cepe. Freacă bine mainile si insistă asupra tuturor suprafețelor, de la vârful degetelor, până la închei-

eturile mâinilor. Nu te grăbi, pentru că riști să te speli superficial și să nu îndepartezi toate bacteriile. 

 

4. Folosește o periuță. Odată pe zi sau chiar mai des, curață-ti unghiile cu o periuță specială pentru 

acest scop, care are perii foarte subțiri și rigizi pentru a intra în cele mai strâmte locuri. Chiar dacă 

unghiile tale sunt scurte, dar mai ales dacă sunt lungi, freacă-le ușor cu periuța imediat după aplicarea 

săpunului. Poți utiliza chiar o periuță de dinți mai veche. 
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5. Clăteste-te foarte bine. Clătește-te bine cu apă multă, la început caldă și din ce în ce mai rece, 

pentru a nu lăsa nicio urmă de săpun pe mâini. 

 

6. Usucă mâinile cu grijă. Pentru a îndepărta excesul de apă de pe mâini este bine să folosești un 

prosop de hârtie, pe care ulterior să-l arunci. Evită să-ți usuci mâinile la uscătorul electric, pentru că 

acestea au strâns de-a lungul timpului numeroase bacterii și nu fac decât să le împrăștie pe mâinile 

tale curate. 

 

7. Spală-te eficient în momentele cheie. Este inutil să te speli pe mâini dacă imediat pui mâna pe 

animale sau te apuci de grădinărit. Dacă știi că ai de făcut căteva lucruri ce solicită munca fizică în 

mizerie și praf, este de preferat să mai aștepți, după care să te cureţi eficient mai ales dacă te 

pregăteşti să iei masa. De asemenea, este bine să îţi cureti mâinile cu grijă înainte de culcare. 

 

8. Folosește mănuși. În cazul în care te ocupi de activităti care împlică folosirea unor substanțe acide, 

toxice, nu ezita să porți mănuși. De asemenea, chiar și curățenia în gospodărie și utilizarea unor pro-

duse abrazive necesită utilizarea unor mănuși de protecție pentru a evita crăparea pielii. Prin aceste 

mici crăpături, bacteriile intră și se instalează cu ușurință. Dar, asta nu înseamnă că după terminarea 

sarcinii nu trebuie să îți speli mâinile. 

 

9. Obligatoriu trebuie să te speli pe mâini: Înainte de a mânca, Înainte și după ce ai fost la toaletă; 

După ce ai circulat cu un mijloc de transport în comun; După ce ai fost într-un spital; După ce te-ai 

întors de la scoală etc. 

 

10. Adoptă soluții de compromise. Dacă nu ai posibilitatea de a folosi apa și săpunul, poți folosi: 

șervețele umede antibacteriene, gel de curățare. Alcoolul etilic conținut de aceste produse poate înla-

tura microbii în doar câteva secunde. 



 

47 

                 Dincolo de cuvânt- Revistă semestrială pentru părinți și copii            Nr. 13 / Decembrie 2017 

Orașe în oglindă 
 

  

 Sinaia  

este un oraș în județul Prahova, Muntenia, 
România. Situat în Valea Prahovei, el s-a 
dezvoltat odată cu această regiune turistică și 
a fost ales drept reședință regală de către 
Carol I, care a construit aici castelul Peleș. 
 Sinaia, una dintre cele mai frumoase 
stațiuni montane din România se prezintă 
vizitatorului cu un bogat trecut cultural si 
social. Fosta reședință a regilor, și purtând un 
nume sfânt, cel al Muntelui Sinai, ce a fost 
dat pentru prima oară Mănăstirii Sinaia de 
către Spătarul Mihail Cantacuzino (sec 
XVII), Sinaia îmbină neîntrecut frumusețea 
naturii cu cea a artei arhitecturale.  
  Castelul Peleș este unul dintre cele mai 
importante edificii de tip istoric din 
România, având caracter de unicat și este, 
prin valoarea sa istorică și artistică, unul din 
cele mai importante monumente de acest fel 
din Europa celei de-a doua jumătăți a secolu-
lui al XIX-lea. 
 Castelul Peleș   a fost construit la 
dorința regelui Carol I al României (1866-
1914), după planurile arhitecților Johannes 
Schultz, Carol Benesch  și Karel Liman, și a 
fost decorat de celebrii decoratori J. D. Hey-
mann din Hamburg, August Bembé 
din Mainz și Bernhard Ludwig din Viena. 
 Castelul beneficiază de un patrimoniu 
artistic impresionant constând în colecţii de 
vitralii, mobilier şi arme ce conţin piese 
datând încă din secolul al XV-lea. 
 

 
 

 

 Sintra  
 
 
este un oraș din districtul Lisabona, Portu-
galia, situat la cca 25 km vest de Lisabona, 
înscris pe lista patrimoniului cultural mondi-
al UNESCO 
 Sintra este asemănător cu Sinaia, aici 
fiind construită reşedinţa de vară a familiei 
regale. Palácio da Pena din Sintra, con-
strucţie care datează din secolul al XIX-lea, 
se ridică semeţ pe vârful Muntelui Pena.  
 Palatul Pena a fost construit în prima 
parte a secolului al 19-lea ca reședință în 
timpul reginei Maria a II-a și a prințului con-
sort Fernando al II-lea pe locul unei 
mănăstiri vechi, pe un deal cu vedere pano-
ramică asupra Sintrei și a împrejurimilor. 
Este un castel romantic prin definiție, 
Neuschwanstein Castle al Portugaliei. 
 Palacio de Pena este desemnat una din-
tre cele şapte minuni ale Portugaliei. Aşezat 
pe vârf de munte, palatul domină împreju-
rimile, fiind vizibil în zilele senine de la 
Lisabona, de la distanţa de 33 de kilometri. 
 Pena are o arhitectură neobişnuită: 
îmbină stiluri care exprimă influenţa stăpâni-
torilor şi cuceririlor Portugaliei –  de la rom-
ani şi arabi, la spanioli şi indieni. Un 
amănunt important: portughezii au lăsat un 
indiciu săpat în piatră, care spune multe 
despre mândria lor de a fi marcat era navi-
gaţiei. La intrarea în palat te scrutează de sus 
Zeul Triton  – fiu al lui Poseidon, zeul mării. 

 
 
 
 

Elev Andrei ZECA, clasa a VIII-a 
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NOUTĂȚI EDITORIALE 
 

NUȚI  NINE  GĂLEȚEANU  
Influența limbajului gestual asupra limbajului   verbal  (forma scrisă) 
 

 ”Motivația scrierii acestei lucrări a rezultat în urma propriei mele experiențe și în egală 

măsură din observarea și cunoașterea particularităților altor deficienți de auz . 

       Astfel a apărut această lucrare pe care am structurat-o în 5 capitole distincte  

      În primul capitol am analizat  deficiența de auz și preocupările existente în trecut  față de 

educarea deficienților de auz. 

 În al doilea capitol am adus precizări asupra faptului că limbajul gestual constituie 

principala modalitate de comunicarea persoanelor deficiente de auz, putând fi considerat cu adevărat 

limbajul matern al acestora. 

 În al treilea capitol am tratat un alt aspect important: integrarea școlară și socială a 

deficienților de auz. 

Cel de-al patrulea capitol al lucrării cuprinde metodologia cercetării. Având în vedere tema 

lucrării am aplicat ca probe compunerea liberă și compunerea după imagini date. 

 Capitolul V cuprinde rezultatele cercetării. Menționez că le-am asigurat tuturor subiecților un 

interpret în limbaj gestual pentru înțelegerea deplină a cerințelor. 

Ultimul capitol cuprinde concluziile cercetării, precum și recomandările rezultate în urma 

acestora.” 
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MIRCEA VLAD  

Viața și iubirile unui profesionist 

Domnul profesor Mircea Vlad, fost inspector general în cadrul Ministerului Educaţiei pentru 

învăţământul special, autor a 12 cărţi de specialitate, la evenimentul de lansare a celei de a 13 a cărți 

”Viața și iubirile unui profesionist”, alături de alți profesioniști în educație specială din București.  
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Colibri sunt singurile păsări care pot zbura în urmă şi 
aripile lor pot bate până la 80 de ori pe secundă. 

 

Pisicile dorm în medie 70% din viaţa lor, 
ceea ce înseamnă că o pisică în vârstă de 
nouă ani a fost trează timp de numai 3 ani.  

 

Delfinii dorm întotdeauna cu un ochi deschis. 
Aceştia produc sunete diferite prin care îi 
cheamă pe ceilalţi membri ai grupului. 

  

Furnicile nu dorm niciodată. 

  

Girafa este cel mai inalt ani-
mal de pe planeta, ea avand, 
totodata, o limba extrem de 
lunga pe care o poate folosi 
pentru a se spala in urechi. 
 

Șarpele este surd. 

 

Urșii polari sunt stângaci. 

 

O cârtiţă poate săpa un tunel de 90 de me-
tri într-o singură noapte. 

 

Elev Andreea DENA  
          clasa a XIa A 



 

51 

                 Dincolo de cuvânt- Revistă semestrială pentru părinți și copii            Nr. 13 / Decembrie 2017 

CULORILE TOAMNEI PRIN OCHI DE COPIL 
                                                                        
                            Elevi: Ionela BRANIŞTE, Daniela LINCĂ și Ioana  UŢĂ, clasa  a VII-a A,  
                                          Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „ Sf. Maria”  
 
             
În activitățile de terapie ocupațională, noi am făcut desene cu tema „Culorile toamnei”.   
 
                               

 
 

     
   
  

   

                            
                                                      
 
 
 
  

   

   

   

O zână cu rochie din frunze ruginii a 

sosit. Este toamnă. Vacanța a zburat ca un stol 

de rândunele. Zilele calde s-au dus, iar soarele 

nu mai încălzește așa de tare. 

 

Toamna este anotimpul în care zilele 

devin din ce în ce mai scurte și mai răcoroase, 

nopțile devin din ce în ce mai lungi și mai 

friguroase.  Ploile de toamnă sunt lungi şi reci.  
 

Gutuile cu puf galben ca de pui și cu 

parfumul lor amețitor colindă prin 

livadă. Strugurii colorați nu mai au răbdare și 

așteaptă să fie zdrobiți de gospodari. Merele 

aurii, roșiatice, verzui sunt adorate de copii.  

Bogățiile toamnei sunt minunate. 
 

Toamna este un anotimp plin de culori 

si farmec. Frunzele pot cădea pe zi ce trece și 

până la venirea iernii toți copacii rămân fără 

frunze frumos colorate. 

 
„ Toamna este o simfonie, artă 

vie, în mii de culori. ” 
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Crăciunul este una dintre sărbătorile foarte importante din fiecare an. Încă din primii ani de viață 

simțim magia ce învăluie această perioadă. Cine nu are amintiri frumoase legate de Crăciun? Zăpada, 

mirosul cozonacilor și al scorțișoarei, 

pregatirile mamei, merele coapte, bradul 

nelipsit din casele noastre, multitudinea 

globulețelor colorate, îngerașii, cadourile, 

luminițele, colindătorii, tradițiile și multe 

altele. 

 

Crăciunul ne oferă posibilitatea să ne 

arătăm dragostea față de cei dragi, 

generozitatea, plăcerea de a oferi, dorința de a 

aduce zâmbetul pe buzele tuturor, Crăciunul 

ne aduce aminte că putem fi mai buni, că ne 

putem îndrepta greșelile făcute pe tot parcusul anului. Ne face să medităm la ceea ce suntem cu 

adevărat, ne ajută sa ne recunoaștem pe noi înșine, ne hrănește sufletele cu bucuria de a împărți și de a 

primi.  

 

Pur și simplu, în sufletele tuturor se naște dorința de a ne descoperi și părțile bune, ne oferă 

speranța că încă putem face lucruri fenomenale.  

Dacă pe parcursul anului, suntem obosiți și avem senzația că orice efort depus este în zadar, 

acum avem ocazia să ne trezim din acest coșmar, să uităm de toate grijile, să respirăm aerul rece al 

iernii, să-l lasăm să ne străpungă plămânii, să ne bucurăm de zăpadă, măcar pentru câteva minute, să 

luăm o pauză, o pauză bine meritată și să ne facem ordine în gânduri și să ne bucurăm de micile plăceri 

oferite tot ce înseamna frumos.  

 

Deschide-ți inima si privește către un nou început! 

 

Sărbătoarea Crăciunului reprezintă bucurie, fericire, voie bună, este ocazia perfectă să ne 

Prof. Claudia COSTĂCHIOIU 
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întâlnim cu cei dragi și să petrecem timp de calitate așa cum poate nu ne permitem să o facem în timpul 

anului, fiind preocupați, poate, de cu totul altceva

( serviciu, casă, facturi). Trebuie să uităm de 

probleme și să ne aducem aminte de copilărie, de 

Moș Craciun, de cadouri și să zâmbim. Să zâmbim  

pentru că încă un an este aproape de final, am trecut 

prin bune și rele, am învins din nou, și de data 

aceasta! Și uite-ne aici, cum ne bucurăm de ceea ce 

contează cu adevărat! 

 

Vorbeam mai sus de magia ce domnește în 

perioada aceasta. Să ne închipuim că suntem din nou 

copii, că dăm timpul înapoi și că trebuie să ii scriem Moșului o scrisoare. Ce dorințe aveți? Ce i-ați cere 

Moșului anul acesta? Ce ați spune dacă și de data aceasta el vă îndeplinește dorințele? Ar fi magic, nu? 

Dacă în copilărie, umpleați pagini întregi, scriindu-i Moşului toate jucăriile pe care vi le doreați, cu 

siguranță, acum, la maturitate lucrurile s-au schimbat. Ne dorim liniște sufletească, pace, multe momente 

fericite alături de familie și de prieteni. Dacă ne-am trezi în dimineața zilei de 25 decembrie și am simți 

aceste lucruri, măcar pentru o zi? Dacă sufletele noastre ar zâmbi de fericire din nou după un an atât de 

greu? Să scrii despre Moș Crăciun, nu este deloc ușor. El este un personaj din basmul iernii, cel care 

îndeplinește dorințele tuturor. Dacă el chiar există și ar putea face ceva magic în viețile noastre? Acesta 

este spiritul Crăciunului, în care noi am crezut cu tărie copii fiind. Să crezi că totul este posibil și că 

aceasta este perioada când visele ni se îndeplinesc. Nu avem nimic de pierdut. 

 

Magia Crăciunului există, trebuie doar să credem în ea și să vrem să o vedem. Este cea mai 

frumoasă perioadă din an, haideți să zâmbim mai des, să fim mai buni, să iertăm, să simțim magia! 

Bucuria răsună în inimile celor care cred cu adevărat în miracolul din această perioadă. 
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MOȘ CRĂCIUN EXISTĂ! 

                                          
                                                                                                   Afrodita BUTCARU, părinte 

 
Copiii din Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” i-au scris lui 

Moș Crăciun. Cu inima îndoită, căci au auzit că nu există. Prinși de gândul vesel al vacanței, aproape au 

uitat de scrisorile pe care le-au trimis. 

Totuși, luni, 11 decembrie, aproape  160 de copii deficienți de auz au așteptat, cu nerăbdare și 

speranță, să vină Moșul. Și a venit! A venit datorită campaniei "Fii și tu Moș Crăciun" lansată de 

Fundația "SO.SI.SE.SA.". 

Bucuria de pe fețele copiilor face cât o mie de cuvinte.  

   Vă mulțumim, spiriduși ai moșului ! 
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Elev Adrian, NICULAE  clasa a VIIIa A 

REBUS DE  ... SEZON 
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    SURPRIZĂ! 
 
                                                                                              Elev  Corina MARTIN, clasa a IXa A 
 
Căutaţi, căutaţi şi identificaţi! 

Cine găseşte mai multe  cuvinte  ce caracterizează anotimpul în care ne aflăm, a câştigat! 


