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U 
 

 

n cuvânt de început! 

 

  

 

Iată-ne așadar la un nou număr al revistei noastre, un număr care cuprinde secțiuni cu care v-am 

obișnuit deja: secţiuni dedicate proiectelor internaționale în care școala noastră este implicată dar și 

secțiuni noi, precum cele dedicate unor cărți de specialitate  nou apărute sau pagina de Interviuri. 

Dacă în numărul precedent am ”deschis” revista cu prezentarea nivelului de învățământ  

profesional al Școlii noastre (Tehnici Tipografice), care s-a dovedit un succes în  numai trei ani,  în 

numărul acesta vă vom prezenta cu nedisimulată mândrie, o fostă elevă, deficientă de auz care prin 

muncă, pasiune și perseverență a ajuns azi un minunat  cadru didactic . 

De asemenea, vă vom prezenta derularea proiectelor noastre, conferințele la care am participat și 

unde am învățat lucruri noi (învăţăm, învăţăm şi ...  iar învățăm!!!) precum și multe proiecte și activități 

ale elevilor noștri ! 

Nu lipsesc nici din acest număr rebusurile şi jocurile de cuvinte! 

Sperăm să ne citiţi cu plăcere! 

                                                                        

 

  Prof. Stoica Florica 
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C 
 

 

ine suntem noi… 

 

  

 Mă numesc Florina MATEI și sunt deficientă de auz. 

 M-am născut pe 21 iunie 1983 la Vălenii de Munte - deși într-o familie de 

hipoacuzici – aveam toate simțurile  valide. La vârsta de 6 luni, m-am îmbolnăvit și mi s-a administrat un 

antibiotic puternic, kanamicină, fapt ce a dus la pierderea auzului.  

 Părinţii m-au înscris la început la o grădiniță de masă, dar nu mă descurcam alături de copiii 

auzitori, era dificil să mă înțeleg cu ei, așa că părinții m-au mutat la Grădinița Specială pentru 

Hipoacuzici, unde printre copiii cu dizabilități auditive, m-am simțit mult mai în largul meu. 

 În perioada grădiniței am luat lecții intense de logopedie la Spitalul Panduri, lecții ce mi-au fost de 

un real folos atunci când am început clasa I. Deși nu alcătuiam propoziții aveam un oarecare vocabular, 

fapt ce a uşurat munca la cabinetul de logopedie, deja eram dornică să vorbesc normal și sonor, precum 

copiii auzitori. 

  Școala generală am urmat-o în București, în  instituția de învățământ unde, acum, sunt profesor 

educator. Am urmat apoi Liceul Tehnologic Special  din Craiova, sectia de matematică-informatică. 

 Am absolvit Facultatea de Industria Lemnului din  Brașov și după cei 5 ani de facultate a urmat, 

firesc, un Master în ”Modelarea și Optimizarea Lemnului ”. 

 După absolvirea facultății, în perioada 2012-2016  am lucrat ca proiectant mobilier, iar în prezent 

sunt profesor educator la Școala Profesională Specială pentru Deficienti de Auz Sfânta Maria, locul unde, 

precum spuneam mai înainte, mi-am început educația și unde cu bucurie am regăsit printre colegi, o parte 

din foştii mei profesori care m-au primit cu bucurie și mândrie, în mijlocul lor. 

 Mă pasionează călătoriile și îmi place foarte mult să citesc! 

 Planuri de viitor? 

 Am susținut un curs de limbaj în cadrul școlii, am constatat că mi-a plăcut, așa că îmi doresc ca pe 

viitor să am șansa să devin formator LMG. 

 De asemenea, îmi doresc foarte mult să rămân în învățământ, cred că mi se potrivește lucrul cu 

copiii ca mine, cu deficiență de auz, așadar sper sa trec cu 

bine examenele necesare ce mă așteaptă în vară... 

 

Prof. Matei Florina 
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EUROPE’S FRIENDS 

2017-1-RO01-KA219-037409_1 

                                   

                                    Prof. Florica STOICA 

 

Prima întâlnire a partenerilor în proiectul intitulat „„Let’s Discover Europe Together Finding 

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

KA2 -  Parteneriat Strategic între şcoli, a avut loc în Barcelos, Portugalia, între 15 şi 19 ianuarie 2018 şi a 

fost organizat de către instituţia parteneră în proiect  Agrupamento de Escolas de Barcelos din 

Barcelos, Portugalia. 

 Obiectivul major al proiectului îl reprezintă dezvoltarea competențelor elevilor prin îmbinarea edu-

cației formale cu cea nonformală.   

 Obiectivele specifice propuse sunt: 

 dezvoltarea a competențelor de co-

municare în limba engleză, 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 person-

alități capabile să se adapteze cerințelor pieței muncii 

 Un număr de 8 persoane – parteneri din  România, Grecia, Polonia, şi Turcia au participat la 

întâlnire alături de echipa de management şi implementare a şcolii din Portugalia - Escola Secundária de 

Barcelos. 

 Activităţile planificate pentru această întâlnire au fost următoarele:    

 Prezentarea ţărilor şi a caracteristicilor fiecărei instituţii implicate în proiect;     

 Prezentarea sistemului de educaţie al fiecărei ţări partici-

pante în proiect, cu focalizare atât pe învăţământul de 

masă, cât şi pe educaţia specială;     

 Prezentarea și discutarea formularului de aplicaţie al pro-

iectului “Europe’s Friends” şi planificarea activităţilor;   
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 Stabilirea design-ului şi conţinuturilor website-ului proiectului şi a echipei care va lucra la dezvoltarea 

lui  

 Crearea paginii web a proiectului 

               https://europesfriends.com     

 Stabilirea programului de activități necesar 

pregătirii teoretice,  culturale și lingvistice 

pentru cei 35 elevi pe parcursul derulării pro-

iectului 

 Stabilirea logo – ului proiectului  

 Organizare curs formare IT (Turcia); realizare suport curs  

 Stabilirea și detalierea activităților pentru  cele două tabere din Polonia şi Grecia 

 Stabilirea modalităţilor de monitorizare şi evaluare a activităţilor proiectului 

 Vizitarea Agrupamento de Escolas de Barcelos din Barcelos, Portugalia;   

 Vizite culturale  

  

 Prima zi de reunire a participanţilor la pri-

ma întâlnire transnaţională din cadrul proiectului 

Europe’s Friends  a debutat cu Festivitatea de 

primire a  coordonatorilor şi membrilor echipe-

lor de management şi implementare a proiectului 

din România, Grecia, Polonia şi Turcia.  

 

 

 Domnul director al 

instituţiei gazdă Escola Secundária de Barcelos, Jorge Saleiro,  a adresat un 

cuvânt de bun venit oaspeţilor, apoi coordonatorul proiectului din şcoală, Fer-

nando Carvalho, a prezentat obiectivele acestei prime întâlniri din cadrul proiec-

tului. Au fost prezentate activitățile ce se vor derula pe parcursul acestei întâlniri 

de către domnul director JORGE  SALEIRO – workshop-urile şi vizitarea şcolii 

Escola Secundária de Barcelos, întâlnirea cu echipa de proiect din cadrul instituţiei  

şi activităţile de asistenţă la clasă.  
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 În cadrul vizitei prin şcoala gazdă, Escola Secundária de Barcelos, au 

fost observate sălile de clasă mari şi spaţioase,  foarte bine organizate şi dotate cu 

echipament şi tehnologie modernă de comunicare. Şcoala este o instituţie 

modernă construită cu 5 ani în urmă cu fonduri europene.  

 Am observat sălile mari de defăşurare a activităţilor extracurriculare: sala 

de dans, sala de gimnastică, sala de kinetoterapie, sala de teatru şi alte activităţi 

artistice, sala de festivităţi, terenul de sport şi pista de atletism.  
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 Am vizitat cabinetele de informatică,  de desen şi artă, clasele unde îşi desfăşoară activitatea elevii 

cu nevoi speciale, biblioteca şi sala de mese unde elevii îşi iau prânzul în fiecare zi. Şcoala are în total 

2400 de elevi de la nivelul primar până la nivelul liceal inclusiv. 

Clasele  au în medie 30-34 elevi.  

Programul elevilor începe dimineața la 

ora 8:00. După finalizarea cursurilor 

elevii rămân în școală și desfășoară ac-

tivități extracurriculare până la orele 

17:30-19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea am obsevat spaţiile mari administrative un-

de îşi desfăşoară activitatea peste 12 secretari, mai mulţi 

contabili şi administratori de patrimoniu.   

 

 

Fiecare 

profesor are 

spaţiul său, dotat corespunzător cu computer şi diferite mate-

riale didactice conform specializării sale, în care după termina-

rea orelor de predare îşi poate pregăti materialele şi îşi poate 

organiza activitatea pentru ziua următoare.   

 

 

 

Spațiu pentru întâlnirile cu părinții 
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Toţi participanţii au  făcut turul  minunatului oraş Barcelos. 

Am vizitat centrul vechi al oraşului şi ne-am oprit la 

Primăria oraşului unde am fost primiţi de vice primarul 

oraşului şi responsabilul departamentului sistemului de 

educaţie din Barcelos, doamna Arnandina Saleiro.   

 

Aceasta a înmânat fiecăruia dintre 

noi simbolul orașului Barcelos - faimosul cocoș. 

Am participat la workshop-uri și mese rotunde în cadrul cărora a fost prezentat 

stagiul activităţilor derulate în cadrul proiectului de fiecare instituţie parteneră în 

proiect (contractul de finanţare, procedurile realizate de fiecare instituţie pentru 

buna desfăşurare a proiectului, proceduri de acordare a drepturilor salariale pentru 

membrii echipei de management şi implementare în funcţie de legile din fiecare ţară, programul de activ-

ităţi şi modul de realizare a rapoartelor, procesele verbale ce trebuie încheiate la fiecare întâlnire a mem-

brilor echipelor de management şi implementare din cadrul fiecărei instituţii, planul de diseminare şi 

documentele ce trebuie realizate de fiecare partener pentru a dovedi efectuarea acestora, rapoartele finan-

ciare ce trebuie realizate de fiecare partener după realizarea fiecărei activităţi ), sarcinile şi responsabil-

ităţile fiecărui partener implicat în proiect şi termenul de realizare al activităţilor, strategia de monitor-

izare şi evaluare internă a activităţilor din proiect şi modul de raportare cu privire la aceasta, Planul de 

diseminare şi valorizare a rezultatelor proiectului . 

 Ne-am împărțit pe două grupe și  am asistat la două ore de limba engleză, o oră de geografie și una 

de IT: 

  la clasa a IXa C - capitolul „Tomorrow’s world” , lecţia intitulată: The Internet: good or bad?, care 

a avut ca obiective: cunoaşterea avantajelor şi dezavantajelor utilizării internetului, precum şi ex-

primarea acordului/dezacordului elevilor cu privire la utilizarea internetului;  

 la clasa a aXIa D – capitolul: „Our world”, lecţia in-

titulată: Going Veg, care a avut ca obiective: ex-

primarea propriei opinii cu privire la mâncarea vege-

tariană şi beneficiile unei diete zilnice/vegetariene; 
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la clasa a Xa – capitolul ”Integrarea în aria europeană”, lecția intitulată: Localizarea statelor membre 

ale Uniunii Europene și recunoașterea diversității geografice a țărilor Uniunii Europene, care a avut ca 

obiective: identificarea statelor membre ale Uniunii Europene, asezarea acestora pe glob și în UE, cuno-

așterea capitalelor, a tipului de climă, a reliefului, populația și economia acestora, pentru care elevii au 

accesat internet-ul http://www.eurocid.pt ; 

la clasa a Xa – capitolul ”Crearea de site-uri web”, lecția intitulată: 

Tabele în Html.  Maparea imaginilor, care a avut ca obiective: recuno-

așterea importanței tabelelor în html în crearea paginilor web, implemen-

tarea tabelelor în html; realizarea mapării unei imagini în HTML, client-

side, cât și maparea server-side. 

 Lecţiile au avut o durată de 90 de minute fiecare, în care profesorii 

au folosit ca metode şi strategii de predare-învăţare: conversaţia, vizionarea de film, ascultarea unui in-

terviu,  după care elevii şi-au exprimat propriile opinii cu privire la interviul urmărit; învăţarea prin coop-

erare, munca în echipă. Au folosit pe tot parcursul orei, computerele cu acces la internet, tabla SMART, 

videoproiector, manualul, caiete, fişe de lucru. Pentru evaluare  

s-a urmărit gradul de implicare în conversaţie al elevilor, nive-

lul de înţelegere a discuţiei, gradul de realizare a sarcinilor  

prevăzute în fişele de lucru. 

  În cadrul acestei întâlniri a fost creat site-ul proiectului:  

http://europesfriends.com   

 După evaluarea acestei prime activităţi din cadrul proiec-

tului EUROPE’S FRIENDS, a avut loc ceremonia de închidere 

a activităţii. În cadrul unei atmosfere festive, dl. Director Jorge Soleiro, dl. Fernando Carvalho şi d-na 

Adelina Oliveira, au înmânat celor prezenţi certificatele de participare la prima întâlnire transnaţională 

din cadrul proiectului. Fiecare echipă parteneră în proiect a primit drept cadou simbolul şcolii Escola 

Secundária de Barcelos şi simbolul proiectului. 

 

http://europesfriends.com
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Șanse egale la educație și integrare!  

Prof. Nămolovan Georgeta 

 

  

 

 

 

 

 Utilizarea tehnologiilor informatice şi a calculatorului a devenit în zilele noastre un mijloc de 

intervenţie directă în organizarea situaţiilor de învăţare, preluând într-o măsură mai mare sau mai mică o 

serie de sarcini legate de organizarea activităţilor de repetiţie, de exersare, de evaluare. 

 În procesul educaţional, cu atât mai complex cu cât elevul are cerințe educaționale speciale, 

profesorul devine principalul sprijin, coordonator, consultant și un verificator al procesului didactic. 

 În contextul în care învățarea centrată pe elev devine baza instruirii asistate de calculator, 

profesorul își completează informațiile predate cu cele obținute cu ajutorul calculatorului; însuși 

manualul nu mai este sursa informaţională de bază, el devenind un mijloc de start care se completează cu 

informaţiile obţinute cu ajutorul calculatorului. 

 În acest context, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” a avut 

prilejulul de a participa la programul ”Toată lumea intră în jocul educației IT” organizat de asociația 

Ateliere Fără Frontiere. Proiectul prezentat de școala noastră,”Șanse egale la educație și integrare!”, 

a fost selecționat de către comisia de selecție în data de 11.10. 2017.  

 Obiectivele principale ale programului au fost:  

 reducerea decalajului informatic; 
 sprijinul unei educații echitabile în România; 
 identificarea structurilor non-profit din România (ONG-uri, instituții de învățămînt și instituții 

sociale) care au nevoie de calculatoare ca mijloc de educație sau integrare socială și/sau 
profesională; 

 consolidarea capacităților structurilor laureate cu scopul de a facilita activități de educație sau de 
predare bazate pe TIC (Tehnologia Informației și Comunicării). 

 Materialul informatic (15 pack-uri informatice primite) a fost livrat împreună cu soft și program 

freeware. Copiii noștri sunt mândri să își dezvolte abilitățile de utilizare a computerului, ei deprind 

modalitatea de navigare pe internet pentru a se informa, își dezvoltă competenţele de comunicare şi 

studiu individual, abilităţile creative, de relaţionare şi de socializare și utilizează computerul atât în 

efectuarea temelor, a referatelor școlare, cât și în învățarea unei limbi străine. 



9 

 Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 14/Martie 2018 

UN SENS DAT VIEȚII 

 Prof. Dunac Marilena 

 Prof. Cimpoeșu Elena 

 

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria” oferă elevilor 

oportunități egale pentru educație și dezvoltare personală prin adaptarea curriculumului școlar la nevoile 

educaționale speciale ale copiilor cu deficiențe auditive prin oferirea de servicii educaționale speciale 

pentru reabilitarea lor auditiv-verbală, permițându-le să depășească dizabilitatea de care suferă și să 

dobândească cunoștințele și abilitățile necesare carierei și incluziunii sociale optime. 

Sarcina noastră este orientată spre modelarea personalității copilului cu deficiențe auditive în toate 

privințele, pentru o integrare socială autentică în viitor. 

Abordarea noastră educațională, împreună cu familiile și 

comunitatea, deține idealul dezvoltării libere, integrale și 

armonioase a individului, formarea unei personalități 

autonome și creative în rândul tinerilor care vor deveni apți 

pentru o integrare socioculturală și profesională completă într-

o lume dinamică, supusă unor schimbări permanente. 

În parteneriat cu alți factori interesați de educație, școala 

noastră va lucra într-un proces de "transparență" și 

"transferabilitate" a competențelor profesionale. 

În ultimii ani școala a fost implicată în numeroase proiecte la 

nivel local, național și internațional, în parteneriat cu diferite 

instituții de învățământ și cu comunitatea locală. Acestea au 

fost ocazii de a scoate la iveală calitățile personale, abilitățile, 

talentul și munca copiilor noștri și mai ales pentru ai încuraja 

să lupte împotriva limitărilor sau prejudecăților lor. 

Sense Internațional (România)- SI(R) este o organizație 

românească înființată în 2001 cu scopul de a îmbunătăți viața persoanelor cu surdocecitate și deficiențe 

senzoriale multiple din țara noastră. Prin programe la nivel național ce promovează intervenția timpurie la 

nou-născutul cu deficiențe senzoriale, educarea copiilor cu surdocecitate/DSM și oferirea de servicii 

vocaționale și de pre-profesionalizare, SI(R) reușește să aducă o schimbare în bine în viața a sute de 

persoane cu acest tip de dizabilitate. 
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         Organizaţia non-guvernamentală Sense Internaţional (România), a demarat, în anul 2012, proiectul 

„Un sens dat vieţii” pentru tineri cu deficienţe multisenzoriale (deficienţe de auz, văz şi vorbire), cu 

scopul de a le facilita accesul la educaţie adecvată şi la integrare socială. 

          Scopul proiectului a fost de a furniza servicii vocaționale tinerilor cu surdocecitate și deficiențe 

senzoriale multiple în cadrul unor tipografii digitale, 

oferindu-le șansa de a învăța o meserie. Inițial în acest 

proiect au fost cuprinse doar trei școli speciale, printre care 

și școala noastră.   

        Pornind de la un miniatelier de tipografie, în 2013, 

astăzi, în 2018,  în Școala Profesională Specială pentru 

Deficienți de Auz ”Sf. Maria”, prin înființarea nivelului  de  

învățământ profesional special de 4 ani, cf. OMEN 

3218/2014, numărul elevilor școlii a crescut simțitor, atât la 

nivelul profesional de învățământ, cât și la cel primar și 

gimnazial.  Elevi din toată țara se înscriu în școala noastră  

cu gândul de a urma cursurile școlii profesionale, de a obține 

un certificat de competențe profesionale și o calificare în 

domeniul Tehnici Poligrafice, de tipăritor ofset.  

 Școala noastră oferă și posibilitatea ca elevii claselor 

IX-XII, nivel profesional, să participe la stagii de pregătire 

practică în străinătate prin intermediul programului european Erasmus +. Elevii pot face astfel practică în 

cadrul unor companii din Italia, Bulgaria, Portugalia dotate cu echipament și aparatură modernă . 

 Absolvenții școlii noastre devin astfel 

independenți, indivizi responsabili, capabili 

să decidă asupra propriei cariere. 
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Concursul-aptitudini, talent, perseverență 

Prof. Dichiseanu Doina 

 

           Din toate timpurile, întrecerile de orice fel 

au ocupat un loc important în dezvoltarea, 

dorința de autodepășire, recunoașterea meritelor 

individuale și ridicarea în evoluția permanentă a 

individului.  

           An de an, în fiecare unitate de învățământ 

se susțin testări sub formă de extemporale și teze, 

urmând ca elevii cu aptitudini native să intre în 

concursuri unde își antrenează spiritul 

competitiv. 

           Învățământul de calitate aduce cât mai 

mulți elevi cu reușite școlare bune și foarte bine, elevi ce sunt înscriși la concursuri sau teste naționale. 

          Corpul profesoral, modul de organizare a procesului instructiv-educativ, întreținerea relațiilor cu 

părinții, activitățile școlare și extrașcolare, au un efect benefic asupra performanțelor educaționale și chiar 

psihicului elevilor. Implicarea profesorului coordonator este esențială. Doar împreună se poate ridica 

ștacheta personală a elevului, ambii tinzând spre același obiectiv de biruință, de experiență și pregătire 

superioară. 

           Trăim într-o societate a competiției, în care există pe de o parte motivația interioară a fiecărui elev, 

iar pe de altă parte motivația exterioară etalată la un nivel mai înalt decât cel al clasei sau școlii. 

Neâncetat, profesorii susțin și încurajează eforturile elevilor de aș-i depăși propriile rezultate. 

           Este clar că toți participanții antrenați într-un Concurs Național sunt câștigători prin însăși prezența 

productivă, prin experiența acumulată, prin dorința de-a continua aprofundarea și exercițiul permanent al 

materiei, a dorinței de-a retrăi spiritul competitiv. 
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 Considerate ca activități extrașcolare, concursurile naționale se desfășoară într-un climat relaxant, 

ce diminuează tensiunea exercițiilor din timpul anului școlar. Ele reprezintă pentru elevii meritoși cel 

mai important nivel de evaluare, unde se pot afirma și dovedi cine sunt cu adevărat. Este și ocazia de a 

relaționa cu restul colegilor de generație, de a lega prietenii și de a se bucura de timpul petrecut 

împreună.  

 

 Mulți prind gustul competiției și succesului ambiționându-se într-o pregătire următoare și 

susținută. 

 Experiența stă în degete și cap. Așa se face că, după un șir de concursuri naționale, am acceptat 

provocarea de a intra în rândul concursurilor internaționale. 

 Ascultându-le intuiția, am trimis lucrări ale elevilor, la un concurs internațional organizat la Paris, 

cu tema ”Le gest en liberte” cinci lucrări ale elvilor și dintre cele 35000 de lucrări înscrise, premiate 

fiind primele zece, elevii noștri au câștigat locurile II, V și Vii, invitați fiind, alături de profesorul 

coordonator la gala finală. 

 Nu succesul merită recompense, ci efortul, iar arta tinde inevitabil spre bine, într-un mod 

pozitiv, prezentând frumusețea tuturor celor mai bune calități ale omului. 
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Strategia Națională acțiunea Comunitară - SNAC 

 

Prof. Cristache Daniela Nela 

 

Spectacolul În prag de sărbătoare din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, 

desfășurat în decembrie 2017 le-a dezvoltat și le dezvoltă voluntarilor răbdarea, implicarea și 

devotamentul, iar beneficiarii dobândesc respectul de sine şi îşi apreciază mai mult propria valoare şi 

propriile merite, ajungând, astfel, să câştige şi aprecierea celorlalţi. 

      

Motto: 

Dacă mi se spune – uit 

Dacă învăţ – îmi amintesc 

Dacă mă implic – învăţ 

      

Acţiunile şi programele comunitare, ca activităţi voluntare, reprezintă o oportunitate de învăţare 

valoroasă, care nu vine prin studierea cărţilor, ci prin implicarea activă şi personală în procesul de 

învăţare . 

 Să fii voluntar înseamnă să ai puterea de a schimba lumea, să ai provocări, realizări și un sentiment 

de implinire inegalabil.  

 Schimbarea începe cu tine!  

                                           Ia atitudine! Fii mai bun!  

                                                                     Luptă pentru ceea ce crezi și o să ai câștiguri nebănuite.  

                                                                                   Voluntariatul îți oferă șansa de a te descoperi ! 
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Strategia Națională acțiunea Comunitară - SNAC 

 

Voluntariatul – calea spre fericire 

 
Eleva Baciu Roxana, clasa a X-a D,Colegiul National „Matei Basarab” 

 
Mă uit la copii și văd în ochii lor bucurie deplină. Sunt bucuroși că au găsit indiciile de la 

vânătoarea de comori. Am observat că în viață lucrurile mărunte, dar semnificative, te bucură, drept 
pentru care ar trebui să urmăm exemplul acestor copii minunați. 

Stau pe bancă și le observ 
comportamentul. Nu se diferențiază cu nimic de 
ceilalți, sunt doar niște copii jucăuși, ce vor să li 
se acorde atenție. 

Împreună cu ei ne jucăm rațele și 
vânătorii. Îmi aduc aminte de copilărie și mă 
bucur să-i surprind cum aleargă de colo-colo, în 
speranța că nu vor fi eliminați. 

Așa este și în viață... Alergi dintr-o parte 
în alta până găsești un grup care să te accepte 
așa cum ești, alături de care să trăieși clipe 
minunate și să nu-ți fie frică de faptul că vei fi 
privit de sus. Eu astfel îi văd pe ei – niște copii care reușesc să fie uniți și să se tratateze de la egal la egal. 

Mă îndrept cu pași mărunți spre încăperea în care desenează. Mă surprinde faptul că desenează 
mai frumos decât noi. Un zâmbet îmi apare pe față, sufletul spunându-mi că sunt niște copii speciali. 

Se joacă, se joacă și iar se joacă – nu numai ei radiază de fericire, ci și voluntarii din Colegiul 
Național “Matei Basarab”, căci atunci când ajuți pe cineva, te ajuți pe tine însuți. 

Și oare de ce n-ar fi așa fiecare zi? Să ne ajutăm apropiații și împreună să reușim să evoluăm 
frumos, să ne formăm caractere puternice și demne de respectat. 

Am plecat de acolo schițând un zâmbet, dar cu părere de rău, căci doar în câteva ore ajungi să te 
atașezi de niște suflete atât de pure. Nu mai voiam să merg la ore – consider că în urma acțiunilor de 
acest tip reușești să-ți creezi noi orizonturi, să te maturizezi și să capeți valori umane importante. Însă, în 
ciuda acestui lucru, m-am îndreptat spre ieșire... 

Ne-au îmbrățișat și parcă nu mai voiau să ne dea drumul; poate se temeau că, odată ce vom pleca, 
le vom lua și fericirea cu noi. 

Dar nu, nu avem de gând să-i lăsăm cu această impresie, le-am promis că ne vom întoarce și că 
împreună vom petrece niște momente pline de viață și culoare. 

În această zi, spiritul mateist și-a făcut simțit prezența – am dăruit, fără să ne așteptăm să primim 
ceva înapoi, mulțumindu-ne cu niște zâmbete sincere. Un mic gest, dar care aduce împlinire sufletului... 
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Sunt elev! Sunt fericit!  
 

                                     Elev Nichifor Yanis - clasa pregătitoare 
                                                                                      prof. coord. Roxana Popa 

 

 
 

 

 Până mai ieri nu ştiam mai nimic despre lumea care mă 

înconjoară. Astăzi sunt elev în clasa pregătitoare şi am învăţat 

să scriu, să citesc,  să comunic cu colegii mei şi cu doamnele 

profesoare.   

 Tot aici, am stabilit primele contacte cu lumea 

numerelor, am învăţat să observ mediul înconjurător şi să mă 

joc organizat singur şi în echipă.  

        

Am descoperit o altă lume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumesc!  
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DA! ŞI TOTUŞI... TREBUIE!!! 

                                                               
                                                                    Profesor educator, responsabil S.U. şi S.S.M. – Florina Petre 
 

 Nu ştiu de ce, dar toţi sunt foarte supăraţi şi chiar enervaţi de simulările care se fac periodic pentru 

pregătirea în caz de situaţii de urgenţă! Sunt lucruri pe care cred că le ştiu, pe care cred că le pot controla 

în astfel de situaţii, dar realitatea a arătat că niciodată nu eşti suficient de pregătit pentru că nu poţi să-ţi 

anticipezi reacţia. Şi tocmai reacţia este cea pe care trebuie să ţi-o educi şi asta nu se face decât exersând. 

Dacă eşti pregătit ai o şansă în plus la viaţă. La cutremurul din 1977, nimeni nu era pregătit!!! Şi asta s-a 

văzut. Oameni maturi au acţionat total greşit pierzându-şi viaţa din această cauză. Au sărit de la balcon în 

disperare, au fugit pe scări, care s-au prăbuşit...  

        Sunt câteva lucruri pe care e bine să le cunoaştem:  

Fiecare trebuie să identifice în casă un loc mai potrivit: în tocul uşii sub o grindă de rezistenţă, sub o 

masă-dacă aceasta este solidă; ideea este de a fi ferit de obiectele care s-ar putea desprinde de pe pereţi. 

Trebuie să rămâi în casă pentru că scările sunt primele care pot să cadă; ATENŢIE! Balconul este un 

element vulnerabil care trebuie şi el evitat!!! 

 Şi dacă ai sânge rece şi poţi judeca în astfel de situaţii, să închizi gazul şi lumina pentru a evita 

astfel pericolul unor explozii. 

Când mişcarea telurică s-a oprit, nici atunci nu trebuie să ne năpustim afară fără să ne asigurăm că o 

putem face în siguranţă! Şi dacă putem să ne luam cu noi, măcar actele şi banii, îmbrăcăminte dacă afară 

este frig. 

Odată ajunşi afară este bine să ne îndepărtăm de clădiri cât mai repede cu putinţă! 
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Cine a trăit experienţa unui cutremur major ştie despre ce vorbesc şi ştie că pentru a acţiona corect 

este necesar să repetăm mereu aceste reguli pentru ca atunci când e nevoie, să vină totul de la sine. Pot 

relata acest lucru din experienţa personală. După cum am mai spus, nu eram pregătiţi în 1977 pentru 

cutremurul care a fost, dar mie acasă bunica, care avea experienţa cutremurului devastator din 1940, îmi 

repetase adesea că este bine ca în astfel de situaţii să mă adăpostesc în tocul uşii unde se află o grindă de 

rezistenţă. Asta şi ca să fii protejat în cazul unor posibile căderi de mobilier. Şi atâta mi-a repetat încât 

atunci când a avut loc cutremurul, (eram la masă şi învăţam, fiind la liceu pe vremea aceea, asta la ora 

9,15 şi nu mă mai văitam cât de mult trebuie să învăţ!) şi primul lucru pe care l-am făcut a fost să sar de 

la masă şi să mă prind cu mâinile de tocul uşii, căci smucitura era atât de puternică că mă arunca în afară. 

NU puteam să fac acest lucru dacă Bunica nu mi-ar fi repetat asta mereu! Nu aş fi ştiut ce să fac, unde să 

mă duc. 

Iar noi ca profesori purtăm şi responsabilitatea pentru elevii noştrii, aşa că                           

DA! ŞI TOTUŞI ... TREBUIE!  

Să facem aceste exerciţii de simulare, fie că ne place fie că nu!  

 Conform programului stabilit, în ianuarie 2018, a avut loc exerciţiul de simulare de cutremur la 

care au participat toţi elevii şi tot personalul didactic şi nedidactic prezent în şcoală.  

 În semestrul al II lea, vor avea loc două simulări, una de incendiu şi alta de cutremur la care sper să 

răspundeţi prezent la fel ca şi la aceasta!  
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Sub semnul lui Eminescu 

Dena Andreea, elevă în clasa a XIa 

 

Pe 15 ianuarie 2018, în școala noastră s-a organizat 

activitatea extracurriculară “Sub semnul lui Eminescu”, cu 

prilejul zilei de naștere a marelui poet român, Mihai Eminescu. 

 

 

Doamna profesoară Gîrniceanu Cristina, profesor de Limba 

și Literatura Română, a prezentat elevilor școlii noastre un 

material despre Mihai Eminescu.  

 

 

 

Eminescu a ridicat poezia la rang de capodoperă, 

îmbinând un bogat fond de idei cu o limbă românească 

impecabilă, sintetizând cele mai importante valori din 

literatura naţională şi cea universală. Şi totuşi, poezia sa 

prinde culoare, iar poetul este un simbol al iubirii neîmplinite. 

 

 

Elevii au participat și 

ei la activitate recitând câte o strofă din câteva poezii ale marelui 

poet. Cu această ocazie ei au remarcat că din poeziile poetului 

reies sentimente, precum visarea, singurătatea, fericirea, dorul, 

bucuria.  

   

În încheierea activității, elevii au fost invitați să vizioneze 

expoziția de desene “Sub semnul lui Eminescu” din atelierul de creație al școlii noastre.  
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                                              100 de ani de la unificarea României 

                        

                                                                          Martin Corina, elev clasa a IXa 

 

La 1600, Mihai Viteazul a reușit pentru prima dată unificarea Principatelor Române. 

      

 

Revoluția de la 1848 a declanșat speranța într-un viitor comun al tuturor românilor. 

        

 

Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Țării Românești și al Moldovei, în 1859, a semnat 

un prim pas concret și un succes pentru eforturile de unire. 

      

 

Prima Constituție a țării (1866), realizată sub regele Carol I, a pus bazele legale pentru dezvoltarea 

modernă și unitară a națiunii. 

        

 

În urma Războiului Ruso-Turc din anii 1877-1878, România și-a obținut independența față de 

Inperiul Otoman. 

      

 

Toate aceste momente au dus  la Marea Unire din 1918, înfăptuită sub Regele Ferdinand I, care 

marchează începutul României de azi, încununând eforturile depuse de poporul român de-a lungul 

secolelor. 
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În contextul aniversării celor 100 ani de la Marea Unire, conștienți de necesitatea redeșteptării 

conștiinței naționale, stimularea interesului elevilor pentru tradiție, formarea de sensibilități deschise spre 

valori, în cadrul atelierelor de abilități practice elevii școlii noastre au învățat să realizeze mărțisoare, 

felicitări, semne de carte folosind motive populare românești. Ei au înțeles că elementele tradiției trebuie 

să se regăsească în ceea ce reprezintă imaginea cotidiană. 
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Constantin Brâncuşi 

                  (19 februarie 1876 - 16 martie 1957)  
Eleva Lincă Daniela, clasa a VIIa 

Constantin Brâncuşi, geniul artei contemporane, a dăruit României ceva unic în lume, ceva 

ceea ce omul a căutat dintotdeauna, o scară la cer: Coloana 

infinitului.  

Infinită a fost iubirea lui Brâncuşi pentru România şi 

pentru artă. Pentru un timp infinit numele său se va identifica cu 

cel al ţării noastre.  

De la un copilaş bătut cu nuiele de tatăl său a ajuns unul 

dintre cei mai importanţi artişti ai secolului al XX-lea.  

A mers 2000 de kilometri pe jos, şi-a ars mâinile cu apă 

fierbinte, a îndurat foamea şi boala, pentru ca în final el însuşi să 

afirme: 

„Opera lui Brâncuşi nu este o expresie locală, ea este 

esenţa celei mai înalte expresii a purităţii universale şi va 

rămâne de-a lungul secolelor viitoare singurul obstacol peste 

care nu se va putea trece.”  

Se pare că eternitatea chiar s-a născut la sat. În România. 

[ https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/viata-infinitului-constantin-brancusi-dupa-ce-ai-vazut-

una-din-pasarile-lui-brancusi-nu-mai-poti-vedea-o-pasare-in-zbor-ca-inainte ] 

Constantin Brâncuși a fost sculptor, pictor și fotograf român care și-a făcut cariera în 

Franța. Considerat un pionier al modernismului, unul dintre cei mai influenți sculptori ai secolului al XX-

lea, Brâncuși este numit patriarhul sculpturii moderne. În calitate de copil, el și-a manifestat aptitudinea de 

a sculpta sculpturile din lemn. Studiile formale l-au dus mai întâi la București, apoi la München, apoi 

la École des Beaux-Arts din Paris în perioada 1905-1907. Arta lui accentuează liniile geometrice curate 

care echilibrează formele inerente materialelor sale cu aluziile simbolice ale artei reprezentative. Brâncuși 

a căutat inspirație în culturile non-europene ca sursă de exotism primitiv, la fel ca Paul Gauguin, Pablo 

Picasso, André Derain și alții. Totuși, alte influențe apar din arta populară românească trasabilă prin 

tradițiile bizantine și dionisiace. [https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Brâncuși]   

ROMÂNI  DE  10.0 



22 

 Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 14/Martie 2018 

 

 

 

Sărutul Mademoiselle Pogany  

Muza adormită 

Cumințenia Pământului 

Masa tăcerii 

Coloana Infinitului 

Poarta sărutului 

Opere realizate de Constantin Brâncuși 
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Familia  
 una din cele mai vechi și stabile forme de 

comunitate umană 
 asigură perpetuarea speciei umane, evoluția 

și continuitatea vieții sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

În 
urmă cu 100 de ani.  Căsătoria 
Căsătoriile se legau după reguli stabilite de 

societate sau de Biserică. 
Femeile văduve nu se putea căsători decât 

după anul de doliu. 
Bărbaţii aveau interzis la însurătoare după a 

treia nevastă. 
Credinţa diferită era un impediment în calea 

căsătoriei.  
Fetele de la ţară se căsătoreau în jurul vârstei 

de 14 ani. Domnişoarele de pension de la oraş 
se măritau la 17-18 ani sau după terminarea 
facultăţii, la 21 de ani.  

Băieţii de la ţară se căsătoreau, de regulă, 
înainte de stagiul militar.  
În urmă cu 100 de ani. Nunta 
•Nunţile erau, atât la ţară, cât şi la oraş, 

adevărate spectacole care durau la ţară până la 
trei zile. 
•Zestrea (dota sau darul de nuntă) avea rolul 

de a-i ajuta pe tinerii căsătoriţi să pună bazele 
familiei. 
• Darul de nuntă sau zestrea miresei: la ţară – 

pământ, plapumă, perne, cuverturi, ţesături; la 
oraş - bani, veselă 
sau mobilier.  

FAMILIA DE LA 1918 PÂNĂ ASTĂZIFAMILIA DE LA 1918 PÂNĂ ASTĂZI. 100 DE ANI ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN 
Prof. Daniela Dumitrescu 

FamiliaFamilia  „modernă” „modernă” ––  
ziua spălatului (1901)ziua spălatului (1901)  
 
 
 
 
 
 
 
Familia azi 
•Și-a pierdut mult din 
caracterul ei de 
instituție socială 
•Devine din ce în ce mai mult un loc de refugiu 
afectiv ca reacție la condițiile stresante ale 
mediului exterior 
•Cuplul, familia sunt mai mult interesate de 
satisfacerea propriilor interese și mai puțin de 
realizarea sarcinilor pe care societatea le 
atribuie instituției familiale.  

•Obediența și 
conformismul 
devin nefunc-
ționale 
•Autorității i se 
substituie coope-
rarea susținută de 
valori ca: 

egalitatea, schimbarea, comunicarea 
Familia azi. Relații 
•Modificări profunde în ceea ce privește 
relațiile dintre membrii ei  
•Nu mai există un model unic, dominant, în 
care bărbatul decide, atât în privința hotărârilor 
care vizează viața conjugală, cât și a celor care 
privește relația cu copiii 
•Copiii au un mai mare control asupra 
propriului destin   
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În urmă cu 100 de 

ani. Roluri 

•Bărbatul era cel 
care susţinea finan-
ciar casa 
•Femeia se ocupa 
de gospodărie şi de 
copii 
•Condiţia esenţială 
a unei neveste bune 
era să fie supusă 
•Bărbatul avea voie 
să-şi certe nevasta, 
ba chiar să o şi 
lovească dacă era 

neascultătoare 
•La oraș, în familiile înstărire, soţul se ocupa cu 
susţinerea financiară a căminului, iar doamnele 
aveau mai degrabă viaţă socială 
•De educaţia copiilor se ocupau bonele.  
•Indifelitatea masculină era tolerată, atât la sat, 
cât şi la oraş.  

Familia azi. Roluri 

•Schimbări în cadrul functiilor familiei și în 

distribuirea rolurilor conjugale.  

•Soțul nu mai este considerat singurul care 

contribuie la bugetul familiei.  

•Femeia capătă 

independență 

economică 

•Soția are grijă nu 

numai de familie dar 

mai este încadrată în 

câmpul muncii.  

 

CONCLUZII: 

Familia a cunoscut avantaje și dezavantaje 
și într-un caz și în celălalt. 
 
Prin modernizare 
-a crescut autodeterminarea familială  
-individul a pierdut un mediu securizant 
 
Libertatea crescută 
-este plătită cu un sentiment al insecurității 
mai mare 
-impune eforturi sporite de adaptare 
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Hai să dăm mână cu mână! 

Mionea Daniela, instructor educație extracurriculară  

Una dintre cele mai importante misiuni ale şcolii este aceea de a forma la tinerele generaţii 

sentimentul patriotic, iubirea de neam şi de ţară. La Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz 

“Sfânta Maria”, grija faţă de acest aspect se manifestă prin implicarea copiilor în diferite activităţi şi 

acţiuni extracurriculare menite să–i ajute să–şi descopere cultura, tradiţia şi mai ales evenimentele istorice. 

Deşi însuşirea cunoştinţelor de istorie şi înţelegerea evenimentelor din trecut sunt foarte dificile pentru 

copilul cu deficienţă de auz, totuşi, nu este imposibil. Şi atunci când activitatea este organizată, pregătită 

pentru a fi accesibilă, rezultatele pot fi surprinzătoare.  

 

 

În data de 23 ianuarie 2018 s-a desfășurat o activitate 

extracurriculară cu scopul de a rememora ziua de 24 ianuarie. Copii au aflat despre semnificația Unirii la 

români și despre dorința de veacuri a acestui popor 

ca cele 3 regiuni să fie unite într-o singură țară. 

Elevii au aflat că prima Unire s-a realizat sub Mihai 

Voevod Viteazu’ la 1601, dar a durat foarte puțin și 

dorința poporului și o parte din visul lor s-a 

îndeplinit abia la 24 ianuarie 1859.  

 

1854 2018 
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 Copiii au aflat despre principalii făuritori ai acestei Mici Uniri: Alexandru Ioan Cuza (primul 

domnitor al celor două țări Române: Moldova și Țara Românească) și Vasile Alecsandri, cel care a scris 

textul pentru cântecul emblemă al momentului: Hora Unirii. 

 Această activitate a fost o sinteză a cunoștințelor dobândite în orele de Limba și LiteraturaRromână, 

educație muzicală și istorie. Activitatea s-a încheiat într-un mod entuziast, asemeni vremurilor de demult. 

Elevii, alături de profesorii lor, au cântat și au jucat Hora Unirii. Menționăm că ei au simțit nevoia să fie 

români adevărați și o mare parte dintre ei au participat la această activitate îmbrăcați în costume populare 

asemeni strămoșilor noștri.  

 



27 

 Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 14/Martie 2018 

                                                                               Poveste de Crăciun 

                                                                                                                       Prof. Ispas Gabriela 

Este deja o tradiţie a şcolii noastre ca serbările şcolare să fie pregătite cu multă seriozitate,  ele fi-

ind cunoscute în comunitatea locală ca adevărate spectacole.  

De data aceasta vă voi povesti despre Serbarea de Crăciun din decembrie 2017 care a fost… o 

serbare de poveste . Şi nu orice poveste , ci o…POVESTE DE CRĂCIUN.  

Şi povestea nostră începe cam aşa:  

A fost odată, ca niciodată, că dacă nu ar fi nu s-ar povesti, la  Şcoala Profesională Specială pentru 

Deficienţi de Auz “Sfânta Maria” din Bucureşti, nişte elevi care iubesc foarte mult anotimpul iarna, pentru 

că ei la fel ca toţi copiii din lumea asta  au un Moş iubit şi drag pe care îl aşteaptă în fiecare an cu multă 

nerăbdare. Şi pentru că Moşul trebuie primit aşa cum se cuvine,  au pregătit o serbare frumoasă la care l-

au invitat în calitate de Oaspete de Onoare, bineînţeles.  

Şi ca în orice poveste Ei - copiii, ajutaţi de profesorii lor s-au luat la trântă cu toate limitările im-

puse de dizabilităţile lor şi ca nişte buni şi curajoşi luptători ce sunt au reuşit să depăşească multe greutăţi 

şi mai ales prejudecăţi.  

Şi pentru ca să mă credeţi am să vă spun că aceşti adevăraţi Feţi –Frumoşi şi Ilene Cosânzene au 

colindat, dansat, au spus poezii, au făcut acrobaţii spre încântarea publicului spectator şi mai ales a 

Moşului care i-a răsplătit cu daruri frumoase. În spatele acestui eveniment stă foarte multă muncă făcută 

cu dăruire de către toţi specialiştii şcolii şi nu numai.Tot personalul şcolii a participat - fiecare pe segmen-

tul lui - cu profesionalism şi drag la reuşita acestui adevărat spectacol. 

Totuşi… am să vă spun un secret: un rol deosebit de important l-a avut doamna directoare Florica 

Stoica - un profesor şi Om cu o inimă imensă.  

Iată câteva din momentele de neuitat: 

 

Dansuri populare româneşti            Deschideţi portiţele, să intre Căpriţele!         Colinde cu clasa aVII-a A 
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 La acest minunat spectacol ni s- au alăurat oameni dragi și apropiați școlii 
noastre: dl. Primar al sectorului 6 Gabriel Mutu, dna. director a Administrației Școlilor sector 6, Daniela 
Dumitru, dna. inspector  școlar pentru management instituțional sector 6 Daniela Bădescu, dl. inspector 
școlar ISMB Răzvan Călugăreanu, dl. inspector școlar ISMB Dogaru Gheorghe, precum și dl. Mădălin 
Boțonea și dna Veronica Tănase reprezentanți ai Primăriei Municipiului București, dl. Trifan Bogdan – 
reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 6, reprezentanți ai Fundației Sense International România, 
Fundația So Si Se Sa și  Federația pentru Accesibilizarea României. 
 

  

 

 

 

 

  

  

 Fiecare copil a demonstrat că îndrumat aşa 
cum trebuie poate să fie un învingător şi s-a confirmat încă odată faptul că uneori, acolo unde medicina nu 
poate face foarte mult,  
                             EDUCAŢIA POATE FACE MINUNI.  
 Povestea de Crăciun,  de data aceasta este  O POVESTE FĂRĂ DE SFÂRŞIT…. 

Cor (Limbaj Mimico Gestual) al şcolii noastre  Clasa a- X-a Profesională – Dans modern  

Acrobaţii cu Trupa Aripi        

Colinde, colinde ... 
                         cu eleva Prundeanu Costina  
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Tot mai sus 
Panouri noi, ambiții noi  

                                                                                                       prof. Coroian Mirabela 

Așa cum v-am mai povestit, elevii școlii noastre 

sunt tare încântați de  ora de escaladă ce a 

devenit parte din activitatea școlară. Deși am zice 

că sunt micuți și firavi, copiii noștri nu încetează 

să ne surprindă cu elanul, curajul și priceperea lor 

pe verticală. Aceștia așteaptă nerăbdători 

săptămână de săptămână, antrenamentul iar noi 

suntem mândri să le putem împărtăși bucuria, 

energia și curiozitatea și în acest mod.  

Micii noștri sportivii au crescut, la fel și 

abilitățile lor, motiv pentru care s-a născut  

 

dorința ca panoul de escaladă montat în sala 

de sport să fie schimbat cu unul 

corespunzător noilor nevoi. Mulțumită celor 

de la Climb Again, care demonstrează de 

fiecare dată, grijă, pasiune și profesionalism 

în tot ceea ce fac, împreună cu echipa lor au 

pregătit o surpriză pentru elevii școlii 

noastre.  Rezultatul a fost peste așteptări. Un 

panou mare, cu munți, culmi înalte și soare. 

Reacția copiilor sumarizată a fost: "Mie îmi 

place să mă cațăr pe perete mare și vreau sa 

ajung la soare". Iar nouă ne place să îi 

urmărim, în fiecare săptămână, cum 

chicotesc, zâmbesc și depășesc limite. 
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Patrula ECO 

Elev Dena Andreea, clasa a XIa 

 

          Patrula ECO este un proiect de responsabilitate socială 

dedicat tuturor celor care doresc să se implice ȋn protejarea 

mediului înconjurător. 

 Acest proiect presupune: 

 implicarea copiilor, părinților și a comunității locale în 

observarea directă a problemelor de mediu din vecinătatea 

perimetrului local în general; 

 competiţia şi, în acelaşi timp, a spiritului de echipă prin 

asumarea de roluri cu scopul de a responsabiliza elevii 

pentru a proteja mai bine mediul înconjurător; 

 asigurarea unei competiţii deschise şi creative în domeniul 

protejării mediului înconjurător, motivată prin acordarea 

de premii celor mai buni participanti. 

          În data de 29.11.2017 în holul școlii noastre s-a 

desfășurat activitatea cu titlul "”Colectăm cu drag și spor!".  La activitatea mai sus menționată au 

participat elevi ai școlii noastre de la clasele I-XI, precum și profesorii acestora. Elevii noștri au fost foarte 

bucuroși pentru că au putut aduce un beneficiu naturii în acest fel. La sfârșitul activității s-au colectat: 4 

kg de  becuri/neoane și 4 kg de baterii. 

         Doar dacă ne unim forțele și suntem cu toții aproape de natură, vom reuși să ne ușurăm munca și 

să ajutăm mediul înconjurător atât de esențial vieții noastre.  

 Vrem ca la sfârșitul fiecărei activități din cadrul proiectului 

Patrula ECO să putem spune că vrem să trăm într-o țară curată, 

cu o natură frumoasă, într

-o societate care respectă 

legea, mediul și oamenii. 



31 

 Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 14/Martie 2018 

Implică-te în viața ta! 
 

Prof.Caradaică Ioana și prof. Mogîldea Claudia 

 

 

Săptămâna “Implică-te în viața ta” este un program de activități cu caracter non-violent, care s-a 

desfășurat în școala noastră în perioada 19 – 23 februarie 2018.  

Aceste activități au avut ca grup țintă elevii deficienți de auz din școala noastră și s-au desfășurat 

după următorul plan: 

 Fii inteligent, nu fi violent! - activități desfășurate la clasă,  în cadrul orelor de Consiliere și 

orientare. 

 O zi fără incidente! – confecționarea unor postere, în cadrul orelor de Terapie ocupațională, sub 

indrumarea profesorilor-educatori.   

 Infracțiunile contra persoanei – prezentarea în Comisia de prevenire și combatere a actelor de 

violență a unor filmulețe în care se explică infracțiunile prevăzute în Codul Penal. 

 Suntem Fair-play!- organizarea unor întreceri sportive sub coordonarea profesorului de sport și sub 

supravegherea instructorilor de educație. 

 Unde-i lege, nu-i tocmeală! – prezentarea Codului Penal în care sunt prevăzute sancțiunile aplicate 

minorilor care săvârșesc infracțiuni.  

Scopul acestor activități îl constituie asigurarea unui mediu școlar armonios, liniştit, sănătos şi 

sigur pentru întreaga colectivitate, iar obiectivele propuse au fost atinse prin desfășurarea acestor 

activități. 

Activitățile au avut un impact pozitiv asupra elevilor noștri, confirmarea venind din modul în care 

aceștia s-au implicat în activități. Cele mai apreciate activități au fost, bineînțeles cele care au făcut apel la 

abilitățile elevilor și anume: abilități sportive, artistice și practice. Concursurile sportive și realizarea de 

postere au fost deci în topul preferințelor.   
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Pentru elevii de la nivelul gimnazial și profesional, prezentarea unor filmulețe care au avut ca 

temă ,,Minoritatea și pedepsele aplicate minorilor” precum și ,,Infracțiunile împotriva persoanei”,  

prevăzute în Codul penal s-au dovedit a fi foarte bine alese și au venit în întâmpinarea nevoii acestora de a 

afla mai exact care sunt faptele pedepsite de lege și cum se aplică sancțiunile în cazul minorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sperăm că aceste activități au schimbat în mod 

pozitiv comportamentul elevilor noștri și percepția acestora 

în legătură cu faptele sancționate de lege. 

 

 Le dorim să aibă o viață lipsită de violență și de teamă! 
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România  

TIMIȘOARA 

Timișoara, cel mai mare oraș din sud-
vestul țării, este situat pe canalul navigabil 
Bega, în Câmpia Timișului. 

Timişoara este  primul oraș din Europa 
cu străzile iluminate electric (1884), a 
beneficiat de unul dintre cele mai vechi 
sisteme publice de aprovizionare cu apă 
potabilă de pe teritoriul României (1732) și 
primul tramvai electric din România (1899). 

Între instituțiile culturale și de interes 
public  sunt cunoscute: Castelul Huniade, 
Opera, Palatul Baroc, Teatrul Național, 
vestigiile Cetății Timișoara, Catedrala 
Ortodoxă, Domul romano-catolic, multe 
parcuri ( Parcul Botanic, Parcul Central, 
Parcul Copiilor ).  

Cu ocazia sărbătorilor se organizează 
în Piața Victoriei, Târgul de Crăciun și Târgul 
de Paște, precum și alte târguri tematice. 

Știați că … ?  

 poeta Ana Blandiana s-a născut în 
Timișoara în anul 1942 ? 

 

Piața Victoriei 

Piața Unirii 

Castelul 
Huniade 

Portugalia 

BARCELOS 

 Barcelos este un oraș 
portughez din districtul 
Braga, în regiunea de nord 
și sub-regiunea Cávado cu 
aproximativ 20 625 de locuitori. Cel mai înalt 
punct din oraș este situat în São Gonçalo la o 
altitudine de 488 metri la parohia Fragoso. 
 Barcelos, la 21 km vest de Braga, este 
cunoscut pentru două lucruri: o piaţă vastă care 
are loc în fiecare joi şi un cocoş tânăr foarte viu 
colorat şi curios.  Ultimul este omniprezent pe tot 
cuprinsul Portugaliei sub nenumărate forme, de 
la inele pentru ţinut cheile la tricouri, ca simbol 
al justiţiei. Cea mai cunoscută legendă a 
"cocoşului din Barcelos" (o Galo de Barcelos) 
spune că, odinioară, un om bogat a dat o 
petrecere mare. La finalul petrecerii, el a observat 
că tacâmurile sale valoroase au fost furate de un 
oaspete. El a acuzat un pelerin, care a fost dus în 
faţa instanţei. Deşi pelerinul spunea că este 
nevinovat, judecătorul nu l-a crezut. Astfel, în 
timp ce judecătorul se pregătea să mănânce un 
cocoş prăjit, pelerinul i-a spus că dacă este 
nevinovat, cocoşul din farfuria sa va cânta de trei 
ori. Iar în momentul în care pelerinul urma să fie 
executat, minunea s-a împlinit, iar cocoşul a 
cântat. Aşa se face că tânărul cocoş a salvat viaţa 
pelerinului. Povestea se termină câţiva ani mai 
târziu, când pelerinul revine în Barcelos şi ridică 
o statuie. 
 Deşi povestea cocoşului din Barcelos este 

doar o legendă, cert este că odată ajuns aici vei 

vedea efigiile. In afara zilei în care este 

organizată piaţa, Barcelos este un loc adormit cu 

două puncte principale de vizitat: un muzeu cu 

obiecte de lut şi Museu Arqueologico. 

 Cu 60 de parohii, Barcelos este 

municipalitatea cu cel mai mare număr de parohii 

din Portugalia. 

Zeca Andrei,  
elev clasa a VIIIa 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Portughezi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Portughezi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Districtul_Braga
https://ro.wikipedia.org/wiki/Districtul_Braga
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo
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SFATURI PENTRU PROFESORII CARE LUCREAZĂ CU ELEVI CU 
DEFICIENȚĂ DE AUZ 

Prof. Țîrlui Ileana Florentina 

 
Lucrul primordial în meseria de profesor este dragostea pe care trebuie să o manifeste pentru elevi. 

Cine iubește copiii și știe să și-i apropie găsește mai ușor drumul spre inima lor și-i poate influența 

profund. Profesorul care-și iubește elevii are o atitudine 

atentă, caldă delicată, față de fiecare dintre ei, este sensibil 

față de toate încercările și succesele lor. Față de profesorul 

care-i respectă și-i iubește, elevii devin sinceri și deschiși, iar 

față de cel pedant, distant și ursuz, elevii devin închiși și 

neîncrezători. 

DE REȚINUT!!!  

1. Stați întodeauna cu fața la cel cu care vorbiți; 

2. Aveți grijă să vă fie fața în lumină și la distanța 

potrivită 1-1,5 m; 

3. Fața să fie cât mai liberă și cât mai bine conturată (fără barbă, mustață, fără păr lăsat pe față, 

machiajul să fie adecvat conturării ochilor și buzelor); 

4. Nu mestecați gumă, nu țineți țigara la gură când vorbiți cu copilul deficient de auz ; 

5. Stați permanent la nivelul copilului cu care vorbiți ( stați pe scaun, stați pe covor); 

6. Vorbiți natural, fără să vă grăbiți, dar nici prea lent. 

7. Vorbiți clar, dar fără exagerări - nu țipați; 

8. Folosiți un limbaj simplu; 

9. Folosiți numai o sintagmă sau o propoziție de fiecare dată. Un întreg mesaj este prea mult pentru un 

copil deficient de auz; 

10. Folosiți numai câte un cuvânt atunci când este posibil; 

11. Puneți accentul pe cuvântul mai important, fără a lua în considerare cuvintele mai puțin importante 

care îl preced sau îl urmează; 

12. Amintiți-vă că un copil deficient de auz nu poate citi de pe buze un cuvânt pe care nu-l cunoaște 

încă; 

13. Stabiliți contact vizual cu copilul - priviți-l în ochi atunci când îi vorbiți; 

14. Dialogați cu copilul, priviți-l în ochi atunci când îi vorbiți; 
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15. Dialogați cu copilul, având grijă ca el să vorbească mai mult; 

16. Puneți întrebări care “să deschidă” discuția, nu să o închidă. De exemplu: “Ce face băiatul din 

imagine?” 

17. Scopul întrebărilor este de a da copilului posibilitatea să răspundă și să vorbească, nu să dea 

neapărat un răspuns “corect”; 

18. Lăsați copilului timp să răspundă. Copiii deficienți de auz au nevoie de mai mult timp de gândire. 

Fiți răbdător. 

19. Încurajați verbal copilul “Bravo!” “Ai reușit!” “Bine!” etc.; 

20. Răspundeți unei variante greșite a copilului, dându-i varianta corectă. De exemplu “Aceasta este o 

fereastră” și nu “NU este o ușă”; 

21. Când copilul face o greșeală gramaticală repetați propoziția în forma ei corectă; 

22. Uitați-vă în oglindă și închipuiți-vă că trebuie să fiți “citit” de un copil surd, sau închideți sonorul 

la televizor și încercați să ghiciți ce se vorbește; 

23. Nu uitați că citirea buzelor este o activitate obositoare și amintiți-vă acest aspect atunci când 

vorbiți unui deficient de auz sau unei clase întregi. 

 
Bibliografie: 

http://www.giftedforyou.eu/ro/ghid-auz.html 

 

http://www.giftedforyou.eu/ro/ghid-auz.html
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O DUPĂ – AMIAZĂ LA PATINOAR 

Prof. - ed. Florina Petre 

 Aşa cum ne-am obişnuit, de câțiva  ani, iată că şi anul acesta în luna ianuarie am reușit să ajungem 

la patinoarul Moghioroş. De data asta suntem doar 3 clase: clasa a VIII a, clasa a VII a B şi clasa a X a 

B. Deși am întâmpinat unele  probleme la intrare, administratorul patinoarului ne-a acordat în cele din 

urmă gratuitate și ne permite accesul  pe patinoar spre bucuria copiilor. Este o zi însorită, nu-i nici prea 

cald, dar nici prea frig, aşa că suntem foarte  încântaţi. Nu ştiu toţi să patineze dar sunt dornici să înveţe 

şi încet-încet mai cu câte o căzătură, mai cu câte o ezitare  reuşesc să-şi menţină echilibrul. Efortul le 

prieşte după atâta stat în bancă, chiar dacă poate vor face puţină febră musculară. După o oră şi un sfert 

dau deja semne de oboseală, aşa că îi las să mai facă câteva ture, să mai facă poze şi ne pregătim de 

plecare. Soarele s-a cam dus şi odată cu el s-a instalat un pic de ger. Obrajii li s-au îmbujorat, unii ar mai 

sta dar... După atâta mişcare, sigur vor mânca zdravăn. 

A fost o după-amiază minunată, ne-am distrat, ne-am bucurat de timpul petrecut în aer liber, de 

mișcare, şi cu toții ne dorim să revenim şi altadată!  
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În parc 
 

Prof. Nicolae Mihaela Magdalena 
   

         Iarna, anotimpul acela geros și alb, s-a dovedit anul acesta a avea un aer  primăvăratic. Pentru că îmi 

place să văd doar partea bună a lucrurilor, m-am hotărât să-i duc pe copiii de la grădiniță în explorarea  

altor parcuri decât cele din apropierea  școlii noastre. 

       Spre bucuria lor, am pornit spre parcul Moghioroș și nu în 

căutarea Crăiesei Zăpezii, ci cu dorința de a-și face noi prieteni și a se 

conecta cu natura.  

       Această activitate extracurriculară a oferit  copiilor prilejul de a 

socializa și a se juca împreună cu ceilalți copii din parc. Scopul 

acestei plimbări mai atipice a fost să aducem un zâmbet pe fața 

copiilor, și să le dăm ocazia unor  noi interacțiuni cu cei de aceeași 

vârstă cu ei. 

       Rolul educativ al jocului în aer liber este deosebit. Când ieși cu 

cei mici  afară, ai ocazia să îi înveți lucruri fundamentale pentru  

siguranța lor. 

       Prichindeii de la grădiniță au nevoie de activități ce implică 

deprinderi de comportament în societate, de  viață activă, dar și  

diseminarea unor lecții învățate pe parcursul  drumului către 

cunoaștere, pe care ei sunt abia la început.    

    Spațiul verde, ieșirile în aer liber, îi ajută pe copii să evolueze din 

punct de vedere psihic, fizic și emoțional, le oferă posibilitatea de a se 

mișca în voie  și de a împărtăși  

părinților sentimentele trăite, 

îmbunătățind relația școală-copil-

părinte.  

    Plimbările în afara școlii reprezintă o formă de  educație informală 

importantă în fomarea  personalități micuțului, contribuie la 

dezvoltarea gândirii și  la însușirea unor  formule de politețe în 

diferite contexte: “Mulțumesc!” , “Cu plăcere! “,“Te rog!”  

        Cei mici și-au luat doza de fericire înmagazinând amintiri 

frumoase și valoroase. Expunerea copilului la aer curat îi oferă o 

stimulare multisenzorială care are un rol deosebit în dezvoltarea 

intelectului în copilăria timpurie. 

      Pentru copii, a fost un moment prielnic pentru a-și consuma 

energia și a se cufunda în cele din urmă într-un somn liniștit la 

întoarcerea la  grădiniță. 

       În concluzie, jocul în aer liber are importanță majoră în 

dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copilului. 
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ORA DE POEZIE 

                                          Mehedințu Mihaela,  

                                              Elevă, clasa a XIa 

 

 

Semnat,  

Copilul tău! 

 

Dacă vreodată te întrebi, să știi că sunt bine. 

Că mă descurc așa cum pot. 

Fără sfaturi, încurajări, urmez tot ce mi-ai spus! 

 

Dar nu pot să uit vorbele aruncate. 

Că a fost o greșeală că m-ai făcut. 

De atunci mi-am pus pe inimă scut. 

 

Dar e OK! Am trecut peste toate! 

Îți doresc doar binele 

Și mă gândesc că poate așa a fost să fie 

Când ai ales să fugi, 

Că Dumnezeu îți dă cât poți să duci! 

 

Am ajuns străini cu același sânge în vine. 

Te port în inimă, 

Că e bine sau rău. 

Asta e pentru tine, MAMĂ! 

 

Semnat,  

Copilul tău! 
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TOP 10 - CELE MAI SĂNĂTOASE ALIMENTE 

Niculae Adrian Ionuț, elev clasa a VIIIa 

 

Jurnaliștii de la The Medical News Today au alcătuit o listă a alimentelor care sunt și 

gustoase și te ajută să îți păstrezi sănătatea.  

Iată care sunt acestea: 

Merele. Sunt o excelentă sursă de antioxidanți, care luptă cu radicalii liberi, răspunzători de îmbătrânire 

și de apariția mai multor boli. Multe studii spun despre măr că este 

„fructul miraculos” care prelungește viața. Cercetătorii de la 

Universitatea din Florida au descoperit că femeile care au început să 

mănânce mere în fiecare zi au înregistrat o scădere cu 23 de procente a 

colesterolului rău din sânge și o creștere cu 4% a celui bun, după numai 

6 luni. 

Migdalele. Sunt bogate în nutrienți, printre care magneziu, vitamin E, 

calciu, fibre și riboflavin. Ajută la menținerea unui nivel ridicat de 

colesterol bun în sânge, datorită acizilor grași nesaturați pe care îi conțin. 

Migdalele contribuie la îmbunătăţirea aspectului pielii, a părului şi a 

unghiilor, la întărirea oasele. În ciuda faptului că sunt foarte mici, migdalele 

au un conţinut mare de fibre şi proteine.  

Broccoli. Este bogat în fibre, calciu, potasiu și fitonutrienți, care reduc 

riscul apariției bolilor de inimă, a diabetului sau a unor tipuri de cancer. 

Conține, de asemenea, vitamina C și beta-caroten, care e un 

antioxidant. 100 de grame de broccoli pot aduce 150% din doza zilnică 

recomandată de vitamina C, eficientă în cazul răcelilor. Atenție, însă! 

Dacă este prea mult gătit, multe din aceste beneficii dispar.  

Afinele. Sunt bogate în fibre, antioxidanți și fitonutrienți. Unele studii 

au legat consumul de afine de scăderea riscului de obezitate. Afinele 

luptă impotriva bolilor la mai multe niveluri și sunt un instrument 

pentru menținerea unei stări bune de sănătate, utilizate însă insuficient. 

Știți probabil despre sucul de afine că este o unealtă de luptă împotriva 

infecțiilor bacteriene ale tractului urinar. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Infectii-urinare/infectii-ale-tractului-urinar_7783


40 

 Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 14/Martie 2018 

Peștele gras: somon, păstrăv, hering, sardine sau macrou.Aceste tipuri de 

pește au mult ulei în țesuturi, fiind astfel bogate în Omega 3, despre care 

studiile arată că au rolul de a reduce nivelul de colesterol, menţin inima 

sănătoasă şi ajută la prevenirea depresiei. De asemenea, uleiul de pește 

este recomandat în bolile inflamatorii, precum artrita.  

 

Verdețurile. Varza, spanacul, salata și toate frunzele verzi sunt 

benefice pentru sănătate. Spanacul, de exemplu, este foarte bogat în 

antioxidanți, mai ales când este crud, preparat la aburi, sau fiert 

foarte puțin. Este o sursă de vitamine A, B6, C, E și K, dar și de 

seleniu, zinc, fosfor, cupru, acid folic, potasiu, calciu, magneziu și 

fier. Salata verde are  proprietăți detoxifiante: consumul regulat de 

salată verde ajută la eliminarea toxinelor din organism, în special la 

nivelul intestinului gros, previne constipația și îmbunătățește 

semnificativ digestia, motiv pentru care se recomandă să fie consumată atât înainte de masă, cât și în 

timpul ei. Mai mult, salata verde purifică și fluidifică sângele, reglează nivelul colesterolului, dar și pe cel 

al ghicemiei. Ea este gustarea perfectă pentru cei aflați la dietă: salata verde este săracă în calorii, 

sățioasă, accelerează procesul de eliminare și chiar reglează apetitul, ajutându-ne să scăpăm de 

kilogramele în plus într-un mod natural și sănătos.  Are proprietăți antistres: sărurile prezente în salata 

verde îi conferă acesteia proprietăți tonice și reconstituante, ușurează respirația și diminuează stresul; mai 

mult, un consum frecvent de salată verde ne ajută să renunțăm,încetul cu încetul, și la vicii, fie că este 

vorba despre tutun, alcool sau narcotice. De asemenea, consumată seara, salata verde funcționează ca un 

ușor sedativ și ne ajută să dormim neîntorși până țesuturile tinere pentru mai mult timp și îi ajută pe cei 

mici să crească mari și puternici, aceste săruri contribuie la funcționarea normală dimineața. De 

asemenea, sărurile de iod din compoziția salatei verzi previn și ajută la ameliorarea durerilor reumatice, 

mențin salata verde are proprietăți antireumatice: cantitatea semnificativă de a glandei tiroide și au un 

puternic  efect antisclerotic.  Consumul regulat de salată verde contribuie la sănătatea ficatului și 

stimulează buna sa funcționare, fiind recomandată din plin în caz de dischinezie biliară sau hepatită 

cronică. Varza este o legumă extrem de bogată în fitonutrienți, Acest aliment oferă o serie întreagă de 

beneficii pentru sănătate, de la efectele sale antiinflamatorii, până la protecția pe care o oferă tractului 

digestiv și sistemului cardiovascular.  
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Cartofii dulci. Chiar dacă la noi nu sunt încă foarte populari, 

cartofii dulci sunt bogați în fibre, beta-caroten, carbohidrați 

complecși, vitamina C și vitamina B. Ei conțin glutation, un 

compus care întărește sistemul imunitar și intervine în diferite etape 

ale metabolismului. Cercetătorii au descoperit recent o substanţă în 

cartoful dulce care poate ajuta la prevenirea cancerului intestinal şi 

celui mamar. Chiar dacă se cheamă "dulce", acest cartof previne 

diabetul, ajută la stabilizarea nivelului optim de zahăr din sânge și 

la diminuarea rezistenței la insulină.  

Germenii de grâu. Conțin mulți nutrienți vitali, precum vitamina E, 

acid folic, zinc, magneziu , fosfor și acizi grași esențiali. De asemenea, 

sunt o sursă importantă de fibre. Germenii de grâu reprezintă alimentul 

ideal pentru o alimentație sănătoasă și ajută la ameliorarea mai multor 

afecțiuni, protejează mușchii, aparatul circulator, plămânii și 

îmbunătățesc  acuitatea vizuală.  

Avocado. Multă lume se ferește de acest fruct din cauza conținutului 

ridicat de grăsimi, în mod greșit. Este adevărat că aproximativ 

75% din caloriile din avocado vin din grăsimi, însă este vorba 

despre grăsimi monosaturate (grăsimi bune). Sunt bogate în 

vitamina B, K și E și au un conținut mare de fibre solubile și 

insolubile. Studiile au arătat că un consum regulat de avocado 

reduce nivelul de colesterol din sânge. Alte studii, aflate încă la 

început, leagă nutrienții din avocado de oprierea evoluției 

cancerului oral.  

Fulgii de ovăz. Există studii care spun că dacă mănânci un bol 

cu fulgi de ovăz în fiecare zi, scade nivelul colesterolului din 

sânge, mai ales dacă era foarte ridicat. Sunt bogați în 

carbohidrați complecși, fibre solubile, care încetinesc digestia și 

mențin nivelul glucozei din sânge. De asemenea, sunt foarte 

bogați în vitamina B, acizi grași omega 3 și potasiu.  
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Andra vă învaţă să pregătiţi  

 

                                       Salată de fructe!!! 

 

 
      INGREDIENTE 
 
 4 kiwi curăţate de coajă  

  4 mere curăţate de coajă 

 2 banane 

 un ananas proaspăt sau în cutie 

  sucul de la o lămâie 

 1/2 ceaşcă suc de ananas  

 
MOD DE PREPARARE: 

 
Într-un vas, se amestecă fructele tăiate cu sucul de lămâie şi cel de ananas. 

Se pot adăuga câteva linguri de miere sau zahăr.  

Salata se păstrează la frigider pâna se serveşte. 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrică realizată de eleva Moraru Andra, clasa a II a A 
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Sfaturi pentru o postură corectă 
 

Prof. Mogîldea Claudia 

 

Tot mai mulți dintre noi ne luptăm cu o postură incorectă a corpului, 

ca urmare a noului stil de viață adoptat: lucrul prelungit în fața calculatorului 

(la serviciu sau acasă), folosirea excesivă a telefonului mobil, purtarea genții 

doar pe un umăr, felul în care dormim, sedentarismul, excesul de greutate 

corporală etc. Semnele unei posturi incorecte sunt: cap și gât aplecate 

înainte, umeri adunați, căzuți spre anterior, spate ușor cifozat (“cocoșat”) și 

genunchii flectați (îndoiți). 

 Pe lângă factorul inestetic, postura 

incorectă a corpului poate determina în timp 

diferite afecțiuni de coloană vertebrală, 

dezechilibre între segmentele corpului, oboseală 

cronică.  

 Din fericire, postura corporală poate fi corectată, în cele mai multe 

cazuri, dacă ne dorim acest lucru și dacă perseverăm în adoptarea unor măsuri 

corective. Obiectivul este adoptarea unei posturi corecte a corpului cu un 

consum minim de energie. Pentru atingerea acestui obiectiv există câteva 

trucuri, sfaturi de urmat.  

 În  activitățile ce presupun păstrarea timp îndelungat a aceleași poziții, 

poți face o pauză și să lipești spatele de un perete. Cu spatele la un perete 

lipește călcâiele, fesele, umerii și capul de perete și respiră ușor. Menține 

poziția 1-2 minute. 

În activitățile ce presupun poziția așezat pe scaun ai grijă să stai cu spatele 

lipit de spătarul scaunului, umerii trași în spate și lăsați în jos și tălpile lipite de sol.  Evită să ții timp 

îndelungat picioarele încrucișate sau poziția picior peste picior și distribuie greutatea ta corporală în mod 

egal pe cele două picioare.  

Cea mai bună poziție în care poți dormi este culcat pe o parte cu genunchii flectați (îndoiți). 
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Dacă ești o persoană care lucrează stând mai mult jos, trebuie să faci o pauză de minim      2 

minute la fiecare 30-40 minute lucrate pentru a-ți întinde mușchii și a-ți îndrepta coloana vertebrală. 

 Dacă îți petreci ziua mai mult în picioare, încearcă să stai câteva minute jos, la fiecare două ore, 

pentru a-ți odihni spatele. 

Să nu uitam totuși că efectuarea exercițiilor fizice este o metodă eficientă de a-ți corecta sau de a-

ți menține postura corectă: mers pe jos, înot, ciclism, Qi Gong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Și cum fiecare 

obicei nou are nevoie de timp (cel puțin 3 săptămâni) pentru a se întipări în subconștient, este bine să-ți 

stabilești un semn care să-ți amintească să-ți corectezi postura. Poate fi vorba de o alarmă pe telefon, 

de un bilet pe monitor, de o brățară sau un ceas pus la mână altfel… 

 

În concluzie, ai grijă la postura pe care o adopți, stai cât mai corect, aranjează-ți un mediu de lucru 

ergonomic, poartă încălțăminte cât mai comodă, practică un sport și dacă este cazul, mergeți la 

specialist! 
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Cea mai bună poziție în care poți dormi este culcat pe o parte cu genunchii flectați (îndoiți). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă ești o persoană 

care lucrează stând mai mult jos, trebuie să faci o pauză de minim  2 minute la fiecare 30-40 minute 

lucrate pentru a-ți întinde mușchii și a-ți îndrepta coloana vertebrală. Dacă îți petreci ziua mai mult în 

picioare, încearcă să stai câteva minute jos, la fiecare două ore, pentru a-ți odihni spatele. 

Să nu uitam totuși că efectuarea exercițiilor fizice este o metodă eficientă de a-ți corecta sau de a-

ți menține postura corectă: mers pe jos, înot, ciclism, Qi Gong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Și cum fiecare 

obicei nou are nevoie de timp (cel puțin 3 săptămâni) pentru a se întipări în subconștient, este bine să-ți 

stabilești un semn care să-ți amintească să-ți corectezi postura. Poate fi vorba de o alarmă pe telefon, 

de un bilet pe monitor, de o brățară sau un ceas pus la mână altfel… 

În concluzie, ai grijă la postura pe care o adopți, stai cât mai corect, aranjează-ți un mediu de lucru 
ergonomic, poartă încălțăminte cât mai comodă, practică un sport și dacă este cazul, mergeți la 
specialist! 

https://viataverdeviu.ro/cele-mai-bune-pozitii-de-dormit  

http://brodiewelch.com/meet-qi-gong-yogas-less-popular-cousin/ 

https://viataverdeviu.ro/cele-mai-bune-pozitii-de-dormit
http://brodiewelch.com/meet-qi-gong-yogas-less-popular-cousin/
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Grădina cu trandafiri 

 

                                                              

Elev Constantin Florian, clasa a IVa   

 

 

Trandafirul este una dintre cele mai cunoscute şi vechi plante ornamentale. Se spune că ar fi apărut 

în China şi încet, încet s-a răspândit în lume. Legenda spune că în Europa l-ar fi adus Alexandru Macedon. 

Trandafirul este nelipsit din grădinile iubitorilor de flori şi pentru cei care nu ştiu este denumit şi 

„regele florilor". Pentru cei care doresc să cultive un “rege” în grădina lor  în rânduri ce urmează vă ofer 

câteva sfaturi. 

 

Cum plantăm trandafirii-reguli de bază: 

1. Săpăm o groapă (mai mare decât rădăcina butaşilor de trandafir); 

2. Amestecăm pământul cu un îngrăşământ din oase/îngrăşământ organic; 

3. Aşezăm butaşul/trandafirul în groapă şi adăugăm pământul peste el; 

4. Udăm (aşteptaţi să intre în pământ apa şi bătătoriţi pământul cu piciorul); 

5. Dacă locuiţi într-o zonă mai rece, trandafirul trebuie plantat mai adânc. Dacă trandafirul  are o 

singură rădăcină trebuie plantat  la o adâncime mai mică. 

 

 

 

 

 

Succes şi o grădină regală! 
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NOUTĂȚI EDITORIALE  

 

”Înfruntând viața”  

VASILE ADAMESCU 

 

 Cartea autobiografică "Infruntând viața", ne arată cum un 

om rămas fără auz și văz, două simțuri elementare, nu pierde timp 

plângându-și de milă și începe să descopere lumea prin alte 

metode specifice.  

 Cartea ne arată că nu există " NU POT"  
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DINCOLO DE LIMITE 
Prof. Nuți Gălețeanu 

Motto: ”Nu există înălțimi de neatins ci numai aripi prea scurte” 
(Giovanni Papini) 

 
 Am văzut cândva o emisiune TV, intitulată ”Oameni ca noi”… în ziua respectivă a fost și un 
documentar despre persoane  deficiente  de auz. Mă gândeam, că într-un anume sens, putem zice ”oameni 
ca noi” și totuși dacă nu ai o asemenea deficiență nu poți să le înțelegi ”lumea”, lupta cu discriminarea , 
eforturile de a fi considerați ”egali” cu ceilalți… 
 Și totuși printre noi există oameni cu surdocecitate (lipsiti de văz și auz) , oameni care au cunoscut 
prea bine întunericul și tăcerea. 
 În toată lumea, sunt cunoscute doar trei cazuri de persoane cu surdocecitate care și-au învins cu 
adevărat dizabilitățile, au absolvit studii superioare și au scris chiar și cărți: Hellen Keller, Olga 
Skorohodova și Vasile Adamescu. 
 Vasile Adamescu s-a născut pe 5 septembrie 1944, în comuna Borcea, la 14 km de Fetești,cu toate 
simțurile intacte. În urma unei meningo-encefalite, își pierde auzul și văzul total, la vârsta de 2 ani. 
 Comunicarea cu cei din jur este aproape inexistentă și nimeni din familie nu mai speră la 
recuperarea lui, știind că -medical vorbind- nu exista vindecare. Dizabilitățile erau definitive. 
 În anul 1955, la vârsta de 11 ani este înscris de tatăl său la Școala  pentru Orbi din Cluj Napoca. Cu 
ajutorul cadrelor didactice de aici și a lectorului Valer Mare, de la secția 
de Defectologie (Univ. Cluj), Vasile Adamescu este instruit  cu succes. 
Deși este nevoie de18 ani pentru absolvirea școlii și a liceului, reusește -
cu multă ambiție- să termine o facultate și să devină la rândul lui 
profesor, în liceul în care învățase și el cîndva. 
 Cu ajutorul tehnologiei, am reușit să stau de vorbă cu domnul 
profesor Vasile Adamescu, un OM EXTRAORDINAR, care a răspuns pe 
larg la câteva întrebări pe care i le-am adresat cu emoție. 
 Dar înainte de a reda conversația cu dânsul țin să precizez că i-am 
citit cartea, primul volum din autobiografia ”Înfruntând viața” pe care o 
recomand călduros, cu toții avem multe de învățat din tenacitatea 
dânsului. 
 De asemenea, la recomandarea dânsului am vizionat pe YouTube și 
câteva filmulețe/imagini din copilăria dânsului, de pe vremea când lungul 
drum al Cunoașterii abia începea. Am înțeles astfel mai bine , de ce pe 
toată perioada școlarizării , dânsul a fost considerat un ”experiment”. 
 Redau mai jos dialogul deosebit de interesant cu profesorul 
Adamescu, cu  mențiunea că sublinierea ultimului răspuns îmi aparține. 
Am văzut oameni care și-au pierdut Credința și Încrederea în Cel de Sus pentru lucruri mai ”mici”. Pentru 
mai puțin… 
 Întrebările sunt puține și scurte dar răspunsurile nu reprezintă ”puțin”, merită citite. 
 ”Așa cum am stabilit o să vă rog să îmi răspundeți la câteva întrebări, domnule profesor Adamescu! 
 Sunteți, clar, un om excepțional, o ”sursă de inspirație ” de neprețuit!  
 Vă mulțumesc că v-ați dat acordul pentru a vă adresa câteva întrebări: 
 1. Care a fost momentul în care ați înțeles sensul cuvintelor? (faptul că fiecare obiect, lucru, 
obiect, acțiune are un ”nume”? ) 
 Imediat după venirea mea la școala din CLUJ, am fost dus la grădiniță. Nu știam  ce   se petrece cu 
mine. Nu am știut de ce merg cu trenul, ce este un tren… 
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 Când am intrat în sălile din școală, pășeam nesigur, speriat. Îmi lipsea ieslea vitelor, porumbarul, 
salcâmul din curtea casei părintești, animalele… Am avut mare noroc că am fost primit la școală și că am 
dat peste niște cadre didactice deosebite, oameni inimoși, care, printr-o muncă extraordinară, au reușit sa 
facă din mine ceea ce sunt astăzi. 
 Profesoara Florica Sandu, cea care s-a ocupat de demutizarea mea și de instruire, a încercat tot felul 
de modalități prin care să mă facă să vorbesc. Într-un sfârșit, după multe luni de zile, am scos primul sunet 
– a -, apoi, sunetul – p -. 
 M-a învățat să formez primul cuvânt, APA, și mi-a băgat mâna sub robinet, în timp ce curgea. 
Atunci mi-am dat seama că așa se chema acea substanță. Eram fericit. Pe cine întâlneam prin școală, îl 
luam, îl duceam într-o încăpere în care exista chiuvetă, porneam, băgam mâna sub jet și pronunțam 
răspicat APA. Oamenii din instituție erau impresionați. Însă adevăratul moment în care am înțeles că totul 
are un  nume, o întrebuințare, a fost acela în care, profesoara mea, a vrut să mă învețe sunetul F. S-a gândit 
să asocieze focul cu acest sunet. A aprins un chibrit, mi l-a dat în mână, iar eu, speriat fiind de căldura 
focului, am scăpat bățul pe jos iar covorul vechi din muzeul școlii s-a aprins puțin. Am simțit mirosul de 
ars. Profesoara a stins și nu s-a întamplat nimic. Mi-am adus aminte de un moment din copilărie, în care, 
nesupravegheat fiind, am dat foc fânului din grajdul de vară și s-a produs un incendiu destul de mare. Nu s
-a întâmplat nici atunci ceva rău, din fericire, pentru că oamenii din vecinătate au stins repede flăcările. 
 2.Când ați înțeles că sunteți diferit de ceilalți oameni? 
 Mi-am dat seama că sunt diferit de ceilalți oameni, destul de târziu. După demutizare, am învățat 
multe lucruri noi și atunci am înțeles ce s-a întâmplat de fapt cu mine, cum mi-am pierdut simțurile. Mi-
am dorit mult să-mi recapăt vederea și auzul, am fost la mulți medici, dar din păcate nu s-a putut face 
nimic. M-am consolat și am înțeles că viața poate fi frumoasă și în această situație. 
 3. Și când v-ați acceptat cu adevărat deficiențele ? A fost un proces dureros ?  
 Pentru mine a fost un mare avantaj că pierderea simțurilor s-a produs în copilăria fragedă și nu îmi 
mai amintesc mare lucru de dinaintea acestei nenorociri. Dacă aș fi rămas fără aceste simțuri mai târziu, în 
adolescență de exemplu, mi-ar fi fost mult mai greu. 
 Așa, în aceste condiții, m-am obișnuit repede și nu pot spune că mi-a fost foarte greu. Eu m-am 
obișnuit așa, nu mi-aș dori să mai văd sau să aud. Știu că, atunci când va fi momentul să plec la 
Dumnezeu, pe lumea cealaltă, o să văd și o să aud. 
 4. Care credeți că e menirea dvs pe Pământ? 
 Cred că menirea mea este să ajut oamenii cu dizabilități și să le fiu exemplu. Asta am și făcut toată 
viața și voi face cât voi mai putea. Am avut ocazia să lucrez 40 de ani cu elevi cu deficiențe și să militez 
pentru drepturile acestei categorii de oameni. Sunt fericit că pot fi un om util societății. 
 5. Eu cred cu tărie că fiecare om are un Dar și Dumnezeu are o cale a Lui ca acel om să își 
folosească darul . Care credeți   că este darul /talentul dvs???? 
 Sunt de acord cu ceea ce ați spus. Eu consider că Dumnezeu m-a protejat toată viața. I-am simțit și îi 
simt prezența mereu. Pot spune că am primit foarte multe daruri: talentul la sculptură, talentul de a preda 
copiilor cu deficiență, poate talentul de a scrie. 
 6. Ce v-a determinat să nu renunțați la viață, ce v-a determinat să mergeți înainte, în momentele dvs 
de cumpănă?  
 Eu nu am simțit să am momente de cumpănă. Am iubit și iubesc mult viața. Îmi doresc să trăiesc cât 
mai mult și mă rog mereu lui Dumnezeu pentru asta. Încerc să am mare grijă de sănătatea mea fizică și 
psihică. Sunt sigur că credința în DUMNEZEU M-A AJUTAT SĂ RĂZBAT. 
 7. Fiindcă ați trecut prin mari experiențe de viață, credeți că există Dumnezeu????? 
  
 NU AM NICI CEA MAI MICĂ ÎNDOIALĂ. CRED CU TĂRIE CĂ EXISTĂ DUMNEZEU. ” 
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Priveşte cu atenţie fotografiile şi vei descoperi o mică parte din UNIVERS ! 

Locul unei frunze în Galaxie !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Pământul                                                     

 

 

 

 

Elev Raicu Mario,  

clasa a VIIa A 
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Ionuț vă prezintă 
                                                      CURIOZITĂȚI DESPRE MĂRȚIȘOR 

http://diez.md/2016/03/01/altfel-de-curiozitati-despre-martisor/ 
 Ştiaţi că… Luna Martie era prima lună a anului pe vremea geto-dacilor? 
Astfel prima zi a noului an geto-dac era în data de 1 martie, iar calendarul avea două anotimpuri: vara şi 

iarna. 
Mărţisorul era considerat un talisman norocos, oferit de anul nou împreună cu urările 
de bine, sănătate, dragoste şi bucurie. 
Şnurul de mărţişor este alcătuit din două fire de lână răsucite, colorate în alb şi roşu şi 
reprezintă unitatea contrariilor: vară-iarnă, caldură-frig, lumină-întuneric. 
Unele legende populare susţin că mărţisorul ar fi fost tors de Baba 
Dochia în timp ce urca cu oile la munte.  

 Știați că… Numele lunii martie vine de la Marte, zeul roman al războiului? 
Această lună era considerată o lună favorabilă începerii războiului. Până în anul 45 î. Hr. 
anul începea la 1 Martie. Dupa această dată, Iulius Cezar introduce Calendarul iulian și 
începutul anului este considerat 1 ianuarie. 
 Știați că… La începuturi, mărțișorul era o monedă? 

La începuturi, mărțișorul consta dintr-o monedă de aur la care se atașa o sfoară făcută 
din două părti răsucite, una roșie și alta albă, pe care copiii și oamenii obișnuiau să o 
poarte la gât. Există credința, conform căreia, această amuletă aducea noroc și fericire. 
Fetele purtau mărțișorul până când înfloreau copacii, moment în care legau mărțișorul 
de trunchiul unui copac, iar cu moneda își cumpărau brânză, pentru a avea o față albă și 
frumoasă tot anul. 
 Știați că… Mărțișorul nu se poartă până la aceeași dată în toate zonele? 

Astfel că, în unele zone se poartă până pe data de 9 marie, în alte zone până la 12 martie sau până când 
vișinul ori trandafirul înflorește.  
 Știați că… Nu toți poartă mărțișorul la piept? 
În unele zone, șnurul mărțișorului este legat la mână, la gât sau la pieptul copiilor de către părinți, care îl 
ofereau înainte de a răsări soarele, pe data de 1 martie. În alte zone, femeile legau șnurul și la animale, 
pentru a le proteja de rău, de foamete, boală etc. 
 Știați că… Mărțișorul nu este doar o tradiție a țării noastre? 
Acest obicei, de a oferi un mărțișor, este o tradiție în România, Moldova și teritoriile locuite de români 
sau aromâni. Mărțișorul este întâlnit și în Albania, Macedonia sau în Bulgaria.  

                           ATELIERUL DE MĂRȚIȘOARE DIN 
ȘCOALA NOASTRĂ: 
 
 

 
Niculae Adrian Ionuț, Elev, clasa a VIII a 
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Povestea Mărțișorului 

                                                                      http://www.anidescoala.ro  

 Prima zi a primăverii calendaristice este sărbătorită de români într-un mod cu totul special. Bucuria 
reîntoarcerii anotimpului călduros este dublată de primirea sau oferirea micilor cadouri numite mărţişoare. 
În jurul sărbătorii Mărţişorului s-au ţesut multe legende. Iată una dintre cele mai frumoase poveşti , citită 
cu plăcere la orice vârstă. 
 Cu mulţi ani în urmă, la poalele munţilor cu vârfurile ascunse în nori 
trăia o femeie bătrână, pe nume Dochia. Ea avea o fiică vitregă pe care o ura 
tare mult. Nu ştia ce să mai născocească pentru a-i face bietei fete zilele 
amare. 
 Într-o zi friguroasă de sfârşit de iarnă, ce-i mai trecu prin cap 
bătrânei? Îi dădu fetei o haină neagră si murdară şi îi spuse să se ducă la râu, 
să o spele până când haina va deveni albă. 
 Biata fată, ce să facă? Se duse, intră cu picioarele în apa rece ca gheţa 
şi începu să spele cum putea ea mai bine. Dar din ce spăla, haina se făcea şi 
mai urâtă. Lacrimi de suferinţă curgeau pe obrajii fetei şi se transformau în 
steluţe mici de gheţă. Fata nu îndrăznea să se întoarcă acasă cu haina 
murdară, deşi frigul aproape ca o transformase într-un sloi de gheaţă.  
 Atunci trecu pe acolo un flăcău chipeş, ce purta la pălărie o floare 

roşie. Rămase tare mirat de ceea ce a văzut. O 
întrebă pe fată de ce se chinuie aşa, iar aceasta îi povesti totul despre mama 
ei vitregă. Flăcăul stătu puţin pe gânduri, apoi îi spuse fetei: 
 –   Eu sunt Mărţişor, fiul Primăverii, voi încerca să te ajut. Dar mai 
întâi, pune-ţi această floare roşie în păr. 
  Zicând acestea, Mărţişor îşi luă floarea de la pălărie şi i-o dărui fetei. 
 – Acum mai spală încă o dată haina şi du-te acasă. 
 Fata făcu întocmai, spălă încă o dată haina, o puse în coş şi se întoarse 
cu spaima în suflet acasă. 
 Dochia cea răutăcioasă o aştepta în prag: 
 – Ei, ia să văd, mi-ai îndeplininit porunca, ori ba? 
 Fata scoase haina din coş şi, ce să vezi? Haina era curată şi albă ca 
neaua. Dochia a rămas mută de uimire, la fel si fata. Dar când aceasta s-a 
aplecat să ia haina, floarea rosie i-a căzut din păr pe zăpada albă. Baba 
Dochia a văzut-o şi a zis: 
 – Au înflorit florile, înseamnă că a venit primăvara, voi pleca cu oile 

pe munte. 
 Şi aşa a făcut. Şi-a pus pe ea mai multe cojoace şi a plecat. 
 Primele zile au fost foarte călduroase, aşa că Dochia îşi lepăda treptat cojoacele şi le arunca. După 
ce a aruncat şi ultimul cojoc, vremea s-a schimbat, a început să ningă, să viscolească. A vrut să se întoarcă 
în sat dar drumul nu se mai cunoştea. 
 Atunci în faţa ei a apărut Mărţişor, care i-a spus: 
 – Să simţi şi tu frigul şi durerea, aşa cum le-a simţit şi fiica ta. Rău faci, rău găseşti. 
 Mărţişor dispăru într-un nor pufos de zăpadă. Baba Dochia şi oile sale s-au transformat în sloiuri de 

gheaţă, care nu se topesc decât primăvara târziu, când râurile se umflă şi se 

prăvălesc la vale, parcă supărate pe satele de la poalele munţilor, unde 

primăvara vine mai devreme. 
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SĂ AFLĂM MAI MULTE DESPRE POSTUL PAȘTELUI 

Prof. dr. Dogaru Gheorghe 

 Potrivit învăţăturii de credinţă ortodoxă, postul 

este cel mai adesea definit ca fiind o abţinere benevolă, 

de la faptele rele şi anumite mâncăruri, având un scop 

religios şi moral. De aici putem trage uşor concluzia că 

a posti este un act de voinţă, care însumează în el fiinţa 

umană în urcuşul duhovnicesc. El se adresează tuturor 

creştinilor deopotrivă, însă în pedagogia divină, Biserica 

s-a  îngrijit totdeauna ca cei mai tineri, bătrânii sau cei 

suferinzi să conştientizeze postul în special de fapte, 

viaţa e mai mare decât postul, şi postul nu e decât un 

instrument. De aceea postul adevărat este cel dublat de milostenie şi rugăciune.  

 Seara dinaintea începerii postului, credincioşii prăznuiesc lăsatul secului pentru Postul cel Mare. 

Cina din seara lăsatului de sec este strict familială: cei mici vizitează pe cei mari, copiii pe părinţi, finii pe 

naşi. Cei care vin să petreacă lăsatul secului cu cei dragi aduc un dar (colaci, cozonaci, friptă, băutură), 

mănâncă și beau până  târziu.  

 Există obiceiul ca oaspeţii să sărute mâna gazdei şi să-şi ceara "iertăciune" unii de la alţii, ca să 

intre curaţi în post.  

 Postul Mare sau Păresimile (în latină quadragesima) este în creștinism perioada de asceză și 

pocăință premergătoare Paștilor. Postul Mare durează patruzeci de zile, la care se adaugă săptămâna 

Patimilor. În perioada Postului Mare creștinii manifestă o grijă spirituală sporită, prin renunțarea la 

alimentele de proveniență animală și se înalță sufletește prin rugăciunea însoțită mereu de faptele cele 

bune.  

 Astfel, când postim nu trebuie să schimbăm doar felurile de mâncare, respectiv să înlocuim carnea 

şi alte alimente de origine animală cu produse vegetale, ci şi 

comportamentul. Schimbarea felului de a mânca trebuie să 

fie însoţită şi de schimbarea atitudinilor oamenilor în viaţă, 

a relaţiilor cu Dumnezeu, cu ceilalţi şi cu lumea materială. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99ti


54 

 Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 14/Martie 2018 

 Un rol deosebit în determinarea şi fixarea duratei Postului Mare l-a avut, probabil, numărul 40 care 

apare în Vechiul Testament de mai multe ori. Principalele evenimente care implică acest număr ar fi cele 

patruzeci de zile ale potopului, cele patruzeci de zile petrecute de Moise pe muntele Sinai, cele patruzeci 

de zile în care iscoadele evreilor au cercetat pământul Canaanului, în care aveau să intre, cele patruzeci 

de zile parcurse de Sfântul Prooroc Ilie spre a ajunge la muntele Hore, cele patruzeci de zile pe care 

Dumnezeu le pune înaintea poporului din Ninive, spre a se pocăi. 

 În Noul Testament există anumite pasaje-cheie unde se aminteşte de numărul de patruzeci de zile, 

cele patruzeci de zile petrecute de Mântuitor în pustiul Carantanie, cele patruzeci de zile de la Înviere şi 

până la Înălţare, timp în care Mântuitorul le dă Sfinţilor Apostoli ultimele învăţături. 

 Un ultim indiciu la fel de important ar fi cei patruzeci de ani petrecuţi de poporul lui Israel în 

pustiu. Simbolismul acestei perioade este unul forte şi reprezintă cu siguranţă timpul în care Dumnezeu 

încearcă lealitatea fiilor lui Israel, în vederea renaşterii unei noi generaţii fidele lui. 

 Postim pentru a recupera raiul pierdut. Sfântul Vasile cel Mare mărturiseşte că "postul are aceeaşi 

vechime ca și omenirea". Amintim că înainte de căderea omului în păcat, Adam și Eva erau vegetarieni. 

Consumul de carne a fost permis de Dumnezeu după Potop. Dacă omul în rai postea, înseamnă că postul 

nu aduce o pervertire a firii omeneşti. El nu trebuie privit ca o pedeapsă, ci trebuie ţinut cu bucurie. De 

aceea Sfinţii Părinţi nu vorbesc niciodată despre asprimea sau greutatea postului, ci totdeauna de 

dulceaţa postului.  

 Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că trebuie "să mâncăm pentru a trăi, nu să trăim pentru a 

mânca”. Aşadar, în post trebuie să căutam să reducem o 

parte din hrana materială pentru a spori hrana spirituală. 

Încercarea noastră de a pregăti mâncăruri cât mai alese de 

post, denotă un ataşament pătimaş faţă de lume. E semn că 

suntem stăpâniţi de pofte şi plăceri. Iar atunci când nu 

avem parte de mâncăruri alese, dar dublăm cantitatea de 

hrană vegetală, ajungem la îmbuibare și nu mai putem 

vorbi de post. 

 Postul cel adevărat nu stă doar în evitarea unor 

alimente. Dimpotrivă, fară rugăciune el poate duce la 

slăbirea trupului. Dar prin rugăciune, trupul este întărit. Biserica a fost tot timpul atentă la acest aspect. 

Nu a căutat niciodată să slăbească trupul. Ea oferă pogorăminte celor aflaţi în boli şi suferinţe, adică nu 

le mai cere acestora să postească, arătând prin aceasta dragoste şi nu dispreţ fată de trup.  
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Ea a vestit neîncetat că atunci când trupul suferă, nu mai este nevoie de o nevoinţă în plus. 

 Adam și Eva prin neascultare s-au hrănit din darurile lui Dumnezeu, uitând de El. Iar acest gest a 

făcut ca omul să se alipească pătimaş de lume. Lumea a devenit un mijloc de satisfacere a poftelor şi a 

încetat sa-L mai descopere pe Dumnezeu în ea. Prin post, omul caută să se elibereze de toate poftele care 

au pus stăpânire asupra sa, ca să se raporteze într-un mod corect față de Dumnezeu, lume și semeni. 

Postim ca să transformăm alipirea noastră pătimaşă faţă de lume în iubire milostivă. Ne eliberăm de 

păcate şi ne curăţăm simţirile. Iar atunci când omul are simţurile curate are parte de o putere sporită de 

rugăciune, vede în fiecare om pe Dumnezeu şi astfel postul devine un câştig și nu o pierdere cum adeseori 

este privit. 

 Ţineţi postul din dragoste şi fără constrângeri și veţi avea parte de multe binefaceri. Noi 

postim cu multă dreaptă socoteală.  

 Postul înseamnă disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

https://www.crestinortodox.ro   
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20 de sfaturi ale Mariei Montessori  

Butcaru Afrodita, părinte 

 

Dacă aceste sfaturi ar fi citite de părinți o dată pe săptămână relația lor cu 

copiii s-ar îmbunătăți. 

 

1. Copiii învață totul din mediul înconjurător. 

2. Respectă copilul în toate manifestările lui. 

3. Oferă-i libertate de mișcare în siguranță. 

4. Oferă-i libertate de a alege. 

5. Dă-i șansa să câștige tot mai multă independență. 

6. Invață-l prin prezentarea activității, nu prin corectare. 

7. Implinește-i nevoile și, în același timp, ajută-l să vadă care sunt și 

nevoile celorlalți. 

8. Ai răbdare. Dacă un copil are nevoie de mai mult timp pentru a învăța 

ceva, acordă-i-l. 

9. Un copil care este criticat frecvent învață să-i judece pe alții. 

10. Dacă un copil se simte acceptat, învață să aibă încredere în el. 

11. Respectă-ți copilul atunci când a greșit și își poate repara greșeala. 

Oprește-l atunci când acțiunile pe care vrea să le facă sunt potențial periculoase. 

12. Nu-ți vorbi de rău copilul, indiferent dacă acesta este sau nu de față. 

13. Concentrează-te mai degrabă pe ceea ce vrei să educi bun în el, nu pe răul pe care vrei să-l eviți. 

14. Intotdeauna fii pregătit să răspunzi când te solicită copilul, căci atunci are nevoie de ajutor. 

15. Când nu are nevoie de ajutor, nu interveni. 

16. Nu întrerupe un copil când este concentrat asupra unei activităț: se odihnește, lucrează sau doar îi 

observă pe alții. 

17. Un aspect foarte important este mediul în care locuiește copilul și în care nu trebuie să se regăsească 

obiecte inutile. 

18. Intotdeauna vorbește și comportă-te cu copilul având cele mai bune maniere și oferă-i tot ce ai mai 

bun în tine. 

19. Ajută-ți copilul să-și depășească imperfecțiunile. Fă acest lucru cu grijă, reținere și în liniște, cu 

înțelegere și dragoste. 

20. Ajută-l pe copil când caută o activitate și fii neobservat atunci când și-a găsit-o deja. 

 

Bibliografie: 

http://centruldeparenting.ro/20-de-sfaturi-de-la-maria-montessori-pe-care-trebuie-sa-le-stie-toti-parintii/  

Maria Montessori  

(31 august 1870 - 6 mai 1952)  

a fost medic și pedagog italian, 

care a creat o metodă specială 

de educare a copiilor foarte 

tineri, Metoda Montessori, 

înființând peste tot în lume școli 

care aplicau metoda sa.  
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PĂRINȚI BUNI, PĂRINȚI INTELIGENȚI 

                                                                                                       Prof. Berdei Roxana 

 

 

 

 

 

 Părinții buni dau cadouri, părinții inteligenți 

își dăruiesc propria lor ființă. Această deprindere a 

părinților inteligenți conduce la dezvoltarea 

autostimei copiilor, a capacității de a prelucra pierderi 

și frustrări, de a filtra stimulii care produc stres, de a 

dialoga și de a asculta. Mulți părinți muncesc ca să le 

dea copiilor tot ce e mai bun pe lume, dar uită să 

deschidă pentru ei, cartea vieții lor. De ce este 

fundamental pentru formarea personalității copiilor 

ca părinții să se lase cunoscuți? Pentru că aceasta este 

principala modalitate de a forma emoția și a crea 

legături solide și profunde. 

 Părinții buni alimentează corpul, părinții inteligenți alimentează personalitatea. Este 

deprinderea care îi ajută pe copii să dezvolte spiritul de observație, sentimentul că sunt în siguranță, 

curajul, optimismul, capacitatea de a fi lider, de a depăși teama și de a preveni conflictele. Părinții 

buni au grijă de hrănirea fizică a copiilor. Îi stimulează să aibă un regim alimentar bun, cu alimente 

proaspete și sănătoase. Părinții inteligenți merg mai departe. Ei știu că personalitatea are nevoie de o 

hrană psihică excelentă și se îngrijesc de alimentele care îmbogățesc inteligența și emoția. Părinții 

inteligenți nu formează eroi, ci ființe umane care își cunosc limitele și forțele. 

 Părinții buni corectează greșelile, părinții inteligenți își învață copiii cum să gândească. 

Această deprindere contribuie la dezvoltarea conștiinței analitice, a obișnuinței de a gândi înainte de 

a reacționa, fidelității, cinstei, capacității de pune întrebări și a responsabilității sociale. A educa nu 

înseamnă a repeta cuvinte, ci înseamnă a crea idei și a produce o stare de încântare. Personalitatea 

copiilor și tinerilor este în continuă fierbere, pentru că niciodată nu se întrerupe construcția și 

reconstrucția gândurilor. Părinții buni pedepsesc atunci când copiii lor dau greș. Părinții inteligenți îi 

stimulează să facă din fiecare lacrimă, o ocazie de a evolua. 

”Copiii nu au nevoie de părinți 
extraordinari, ci de ființe umane care să 
vorbească limba lor și care să fie 
capabili să pătrundă în inima lor.” 
                              Dr. Augusto Cury 
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 Părinții buni își pregătesc copiii pentru aplauze, părinții inteligenți își pregătesc copiii pentru 

eșecuri. În felul acesta părinții inteligenți contribuie la dezvoltarea motivației, îndrăznelii, răbdării, 

perseverenței, capacității de depășire a obstacolelor, abilității de a crea oportunități și de a le 

valorifica. Părinții buni educă inteligența logică a copiior. Părinții inteligenți le educă sensibilitatea. 

 Părinții buni vorbesc, părinții inteligenți dialoghează ca niște prieteni. Această deprindere a 

părinților inteligenți contribuie la dezvoltarea solidarității, sociabilității, bucuriei de a trăi, 

optimismului, înțelegerii interpersonale. Între a sta de vorbă și a dialoga este o mare diferență. A sta 

de vorbă înseamnă a vorbi despre lumea care ne înconjoară în general, a dialoga înseamnă a vorbi 

despre lumea în care suntem. A dialoga înseamnă ”a relata experiențe, a împărtăși ceea ce se află 

ascuns în inima fiecăruia, înseamnă a pătrunde dincolo de cortina comportamentelor, înseamnă a 

dezvolta înțelegerea interpersonală” (Gardner, 1995). Comportamentele nepotrivite ale copiilor 

sunt, de multe ori, strigăte puternice care imploră prezența, dragostea și atenția părinților. 

 Părinții buni dau informații, părinții inteligenți povestesc istorioare. Este deprinderea care 

dezvoltă creativitatea, spiritul inventiv, perspicacitatea, raționamentul schematic, capacitatea de a 

găsi soluții în situații tensionate.  Părinții buni sunt o enciclopedie de informații, părinții inteligenți 

sunt povestitori agreabili. Sunt creativi, iscuțiți, capabili să extragă minunate lecții de viață, din 

lucrurile cele mai simple.  

 Părinții buni oferă oportunități, părinții buni nu renunță niciodată. Această deprindere a 

părinților inteligenți contribuie la dezvoltarea: capacității de a prețui viața, speranței, perseverenței, 

motivației, fermității, capacității de a se analiza, de a depăși obstacole și eșecuri. Părinții buni sunt 

toleranți față de anumite greșeli ale copiilor, părinții inteligenți nu renunță niciodată la ei, chiar 

dacă îi decepționează și trec prin tulburări emoționale. Părinții inteligenți sunt semănători de idei și 

nu controlează viața copiilor lor.  

  

Lumea poate să nu dea șanse copiilor noștri, dar nu trebuie să ne pierdem niciodată speranța 

că ei vor deveni oameni de valoare! 

 

BIBLIOGRAFIE:  

[1] Augusto Cury -  ”Părinți străluciți, profesori fascinanți”, 

Editura For You, București, 2005 
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A venit primăvara…  

Rebus 

Elevii clasei a III-a A, coordonați de prof. Borcea Valentina 

1. Neobosite, se întorc la noi în țară 

    Să-și facă cuibul și familia lor dragă….  

 

2. Prima lună de primăvară ….. 

 

3. Mic și voinic, 

    Ca un clopoțel vestește  

    Că natura înflorește…  

 

4. Îl confecționăm sau îl cumpărăm 

    Cu șnur îl legăm  

    Noi fetele cu drag îl purtăm… 

 

5. Galben și rotund apare, 

   Strălucește din ce în ce mai tare, 

   Cerul tot îl luminează 

   De la răsărit  până după amiază… 

6. Bate încet sau bate tare, 

    Face curat pe ogoare…  

 

7. Este floarea cea mai parfumată 

    Are cupe multe minunate, 

    Albe, bleu, roz sunt colorate 

    Și albinele sunt încântate… 

 

  8. Îl legăm de mărțișor, 

     Alb și roșu împletit  

    Toată luna martie  

    Este binevenit… 

 

9. Roșie pe aripioare 

    Are multe buline pe spinare, 

   Stă pe o frunză mereu la soare… 

SOARE   BUBURUZA    GHIOCEL   ȘNUR   PĂSĂRI   ZAMBILĂ   VÂNT   MĂRȚIȘOR   MARTIE 
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Elev Zeca Andrei , clasa a VIIIa A 

5  1 2      
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