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Avantajele învățământului profesional și 

profesional dual 

 Dobândești o calificare profesională prin 

care  poți obține mai ușor  un loc de 

muncă 

 Poți beneficia de o bursă lunară  în 

valoare de 200 de lei pe parcursul 

studiilor 

 După finalizarea cursurilor, îți poți 

finaliza studiile în cadrul unui liceu, însă 

poți decide și să lucrezi în același timp 

 La terminarea studiilor primești un 

certificat de calificare profesională cu 

care te poți angaja atât în România, cât 

și în orice altă țară don Uniunea 

Europeană 

 Pe baza certificatului de absolvire a 

învățământului obligatoriu, îți poți 

continua studiile în învățământul liceal, 

din clasa a XI-a 

Ce avantaje au elevii care aleg învățământul 

profesional dual?  

”Primesc 200 de lei bursă de la stat, plus între 200 şi 

1.000 de lei de la companiile unde fac practica, dar şi 

cazare, masă şi transport, iar după 4ani au locul de 

muncă asigurat. 'Primesc bursă de la stat de 200 de lei 

lunar. Agentul economic, conform legii, oferă o bursă, 

minimum cât oferă statul, adică cel puțin 200 de lei. 

Sunt situații în care oferă şi de 3-4-5 ori mai mult. Aceşti 

agenți economici le asigură copiilor cazare, masă şi 

transport. Le asigură instruirea practică prin specialişti 

ai companiei. Compania are tutori de practică, profesori 

ca să-i pregătească pe elevi, nu numai în meserie, ci şi 

în a fi bun cetățean, să-şi respecte colegii, să plătească 

taxe şi impozite, să fie cuviincios, respectuos, să învețe 

să respecte legile, normele din comunitate. Aceşti copii 

din şcoala profesională sunt ca o echipă cu angajații 

companiei.  

El, fiind în companie timp de patru ani, vede toate 

procesele, îşi vede posibilitățile de avansare în carieră, 

termină şcoala profesională, se înscrie la liceu, face doi 

ani de liceu, Dacă ia bacul, se duce la facultate şi 

ajunge inginer în acea companie sau specialist. Dacă 

nu, face o postliceală şi ajunge maistru. Treptele de 

avansare, cariera sunt deschise', mai spune profesorul 

Fedorca.”  

 

Sursa: 

https://www.libertatea.ro/stiri/invatamant-pe-model-

german-primesti-bani-ca-sa-inveti-iar-cand-termini-

scoala-ai-loc-de-munca-asigurat-video-2023407   

 

           Un nou nivel de învățământ:         

         PROFESIONAL SPECIAL—4 ANI 

Domeniul :         TEHNICI POLIGRAFICE 

Calificarea profesională :  

                                tipăritor offset 
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U 
 

 

n cuvânt de început! 

 

  

Numărul 15 al revistei...  

Revista de Decembrie ...  

O lună minunată, mult așteptată de noi toți.... 

Asemeni acestei luni, la sfârșit de an, când toată lumea, cu mic și mare așteaptă cadouri, și noi ne 

adunăm activitățile, ne facem socotelile, punem în balanță ce am făcut din ce puteam face, ce mai facem și 

ce ne dorim să mai facem!  

Vine moșul sau nu vine??!! 

Veți afla și în acest număr despre activitățile noastre din proiecte, minunata lume ”europeană” prin 

care pășim alături de elevii noștri,o lume plină de vorbe, cuvinte, lecții, abilități, priceperi, deprinderi, 

competențe, dar și o lume cu povești despre cum a fost în Portugalia, pe malul Oceanului Atlantic, cum a 

fost pentru prima oară la practică într-o companie din Europa, la o tipografie din Portugalia, cum a fost la 

cursul de IT și Educație antreprenorială din Italia sau cum a fost și ce am învățat să facem la cursurile de 

Handmade și Decorațiuni interioare din Bulgaria.  

Vom împărtăși cu dvs emoțiile pe care le-am trăit la serbarea Centenarului României, când i-am 

avut alături de noi pe Mihai Dedu și pe Norica Nicolai...    

Veți păși alături de noi prin lumea lui Moș Crăciun, citind din scrisorile noastre către el.   

Și, poate pentru prima oară, vă vom prezenta și câteva gânduri ale altor elevii din școala de masă, 

dar și interviuri cu proprii noștri elevi care au pășit deja în societate, și-au găsit deja drumul în viață, pe 

propriile puteri, singuri și totuși cu noi lângă ei ....                                   

 

  Prof. Florica STOICA   
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ine suntem noi… 
 

 

 

 

 

Motto: "Nu există înălțimi de neatins, ci numai aripi prea scurte."  

Giovanni Papini 

 

Când eram în liceu, am citit absolut întâmplător, o carte despre viața lui Goya, scrisă de             

Feuchtwanger. Citeam tot ce îmi cădea în mână pe atunci - lucru care a avut un impact major a ceea ce 

avea să urmeze - dar povestea aceasta m-a impresionat. Mi s-a părut că era ceva incredibil să îți depășești 

niște limite impuse de lipsa auzului.  

Nu știam, pe atunci, că destinul e uneori nemilos și că va semăna într-o oarecare măsură cu cel al 

lui Goya! 

Când medicul mi-a spus că auzul meu va tot scădea în timp (și timpul acesta a fost atât de scurt!) 

că nu știe cauza (nu că ar mai fi contat), nici nu avea soluția salvatoare, nu avea niciun leac miraculos,    

mi-am dat seama că dincolo de lipsa unui simț aveam de depășit un obstacol mult mai mare, greu de     

trecut: pragul psihologic.  

Și a fost greu, cu adevărat!!! 

Ei da, stigmatul societății există! Și viața e de o cruntă ironie: o studentă la Limbi Străine care își 

pierde auzul… mi s-a părut pe atunci o mare tragedie!   

Mi-am dorit din clasa a IV-a să fiu cadru didactic… și acum părea că odată cu surditatea se        

năruiesc atâtea vise! 

Parcă dispărea o lume… 

Când intri brusc în lumea lipsită de sunete te simți pierdut. Simți din plin schimbarea! 
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Dar cum există un Ajutor Divin, am reușit în timp să depășesc acel prag psihologic de care ziceam, 

șocul inițial de a nu mai auzi vocea umană, ploaia sau zgomotul străzii. Și am înțeles că totuși visele nu 

mor, dar nici nu zboară dacă nu le dai aripi. Abia când am înțeles asta, că totul depinde de mine, m-am 

liniștit!  

Înveți că până la urmă, tăcerea care te înconjoară te învață să îți asculți vocea interioară. Înveți că 

dizabilitatea nu e neapărat o nenorocire ci devine un alt mod de a trăi. Înveți că nu dizabilitatea te          

definește ci modul în care reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. Dar să reacționezi! Să mergi înainte! 

Și iată-mă azi, cadru didactic într-o școală specială pentru deficienți de auz. Am privilegiul și    

plăcerea să lucrez cu suflete pure. Am învățat și eu de la ei și ei de la mine. Nu sunt singurul profesor cu 

dizabilitate auditivă, dar sunt cu siguranță printre puținii care au surzit târziu. 

Dacă ceilalți profesori cu deficiență auditivă s-au adaptat de la lumea tăcerii la lumea celor        

auzitori, adaptarea mea a fost în sens invers. A fost necesar să cunosc și să înțeleg nu doar copiii ci și    

comunitatea și cultura surzilor, precum și limbajul mimico-gestual.  

 Ca profesor deficient de auz într-o școală în care  împărtășești cu copiii și dizabilitatea și         

discriminarea societății, limbajul mimico-gestual  devine mult mai mult decât o cale de comunicare.  

 Eu am avut norocul să mi se spună: ”Haide! Poți 

orice!” Și asta a schimbat percepția mea asupra   multor 

aspecte! ”Poți orice”- asta vreau și eu să le transmit 

copiilor!  

 Consider că este extrem de important să poți să  

înțelegi ce simt și ce vor copiii. Și să încerci să îi faci să 

înțeleagă că deseori limitele sunt cele pe care ți le impui 

singur! Că ”drumul spinos al cunoașterii”  poate fi urcat 

de oricine, surd sau nu, trebuie doar să îți dorești asta! 

Prof.  Nuți  GĂLEȚEANU  
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      Cine suntem noi… 

Motto: ”Toate visele tale se pot împlini dacă ai curajul să le urmezi!”  

Walt Disney 

  

Deşi sunt doar de câteva luni în această şcoală, în care personalul didactic şi auxiliar este dedicat 

trup şi suflet (în adevăratul sens al acestei zicale) elevului deficient de auz, sunt fascinată pe de-o parte de 

felul în care cadrele didactice se folosesc de cel mai mic detaliu, menit să ajute elevul deficient de auz să 

aibe o reprezentare cât mai corectă, reală, a celor predate, iar pe de altă parte, de elevul care îşi             

canalizează forţele, îşi focusează atenţia, ajungând la performanţe precum participarea la olimpiadele  

şcolare. Am fost plăcut surprinsă să vad ce imaginaţie bogată au aceşti elevi, ce lucruri minunate pot face 

cu mâinile lor (potcoave, decoraţiuni de Crăciun etc.). 

În ceea ce priveşte comunicarea cu elevul surd, am plecat de la premiza că vorbirea este un mijloc 

de comunicare specific omului şi constituie un lung şi dificil proces de învăţare, iar elevul surd, va       

depune un efort enorm în procesul demutizării, el simţind în permananţă nevoia de întărire pozitivă.  Aşa 

am şi făcut, am învăţat să-l “simt”, să-i cunosc capacităţile, forţele, timpul de focusare. 

Aşa cum noi, „normalii/auzitorii”, gândim şi ne exprimăm în mod special prin limbaj verbal, ceea 

ce ne oferă un grad de independență şi satisfacție personală, aşa  elevii cu deficiențe de auz, îşi doresc să 

aibă o comunicarea cât mai eficientă, să poată transmită ceea ce-şi doresc, ceea ce cunosc, ce ştiu, ce vor 

să descopere şi asta nu numai prin limbaj mimico-gestual (limbaj cunoscut de o număr restrâns de       

personae), ci prin limbaj total. Elevii cu care am intrat în contact direct, m-au învăţat să privesc lucrurile 

prin ochii lor, să le înţeleg modul în care gândesc, să mă adaptez cerinţelor şi aşteptărilor lor.  

 Mă bucur pentru alegerea pe care am făcut-o din punct de vedere        

profesional, aceea de a lua un post în această şcoală, unde fiecare zi îmi arată 

că elevul deficient de auz este o enciclopedie, care cu fiecare pagină se        

descoperă şi se lasă descoperit.  

Prof.  Liliana  IANCU 
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                                 Elevi buni, buni profesioniști! 

 Pregătirea practică a tinerilor deficienți de auz, bază a  inserției  socio-profesionale  

(GOod students, Good WORKers! The Vocational Training of the Young Hearing Impaired Students 

as a basis for Social-Professional Insertion) - GO WORK!   

2018-1-RO01-KA102-047995 

Prof. Florica STOICA 

  

 În perioada 4-19 noiembrie 2018, un grup de 10 elevi de la clasa      

a XII-a din cadrul școlii noastre au participat la primul stagiu de practică 

din cadrul proiectului   GO WORK!.  

 Cu ajutorul instituției de primire din Barcelos, Portugalia, elevii 

noștri au putut face practică la 2 

tipografii din Portugalia: Grafica 

De Esposende - o tipografie 

offset și una modernă digitală –     

Oficina D’Imagem. 

   

  

 Încă de la aeroport elevii noștri au reușit să se împrietenească cu 

Fernanado, mentorul lor pe parcursul aventurii de 14 zile din  Barcelos. 

Am ajuns la hotel unde am cunoscut alte 2 persoane, familia care      

deținea hotelul … Și pe Rogerio-Gerry, cel care avea să ne însoțească în 

fiecare dimineață și seară pe drumul de la hotel către companiile  unde 

urma să ne desfășurăm stagiile de    

practică și înapoi. 

  

 În prima zi, când am ajuns la compania OFFICINA D’IMAGEM, 

după ce ne-am  prezentat și am făcut instruirea cu privire la locul de muncă 

și protecția muncii, d-na director Marisa Maia, a început să ne prezinte 

prima operație ce trebuia realizată acolo de elevii noștri.  
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 Recunosc, era pentru   

prima oară când îi vedeam pe 

elevii noștri, efectiv la        

muncă… Am rămas ”mută” de  

uimire atunci când grupa de 

elevi prezentă acolo, Andreea 

D., Florentina B., Robert C., 

Mihai D. și Gabriel B., i-au 

spus doamnei să se oprească și ... au început să lucreze.  

  

 Au reușit să termine într-un timp foarte scurt ceea ce li se pregătise să facă pe parcursul a două ore. 

Toți muncitorii s-au oprit și i-au aplaudat. Ca urmare, după-amiaza doamna în grija căreia fusesem lăsați 

să ne coordoneze, ne-a pregătit alte activități din ce în ce mai diverse și mai grele.  De fiecare dată elevii 

noștri au reușit să îndeplinească toate sarcinile, corect, fără greșeli.  

  

 Au pornit de la 

calculator - puțină 

grafică pe computer, 

apoi, pas cu pas au 

realizat imprimeuri/

colant pentru tricouri 

și costume de sport, și-

au făcut tricouri cu 

propriul lor nume, au realizat afișe de  diferite mărimi, bannere și au ajuns chiar la colantare auto.  

  

 Grupa cealaltă de elevi, Andreea Iordache, Mihaela, Cosmin, Cătălin și  Alex care a făcut prima  

săptămâna stagiul la Grafica de Esposende, tipar offset, a început de la prezentarea aparatelor și a fluxului 

tehnologic, la culegere de litere și realizarea unor produse finale: calendare, chitanțiere, cărți de vizită, etc. 

   

 Cei 10 elevi au făcut practică pe rând la fiecare dintre cele două companii: Grafica de Esposende și  

Oficina D’Imagem. 
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 În perioada de  pregătire practică, elevii clasei a XII-a au învăţat despre:  

-aplicarea procedurilor de reglaj specifice 

maşinilor offset la imprimarea tiparului de 

control; 

-modalităţile de efectuare a tiparului de control; 

-luarea unor măsuri pentru reducerea factorilor de 

risc (substanţe periculoase, bacterii, curenţi de 

aer, temperatură, umiditate, ventilaţie, vibraţii). 

   

  Elevii noștri s-au familiarizat cu domeniul de activitate, cu procesul 

tehnologic de tipărire, cu  modalitățile de utilizare a aparaturii specifice, cu 

regulile de protecţia muncii şi cu aspectele legate de calitatea produselor şi 

serviciilor. Au desfăşurat activităţi specifice ocupaţiei de tipăritor offset, 

sub supraveghere, în vederea formării competenţelor şi deprinderilor de 

muncă şi de lucru în echipă. 

  După prima săptămână, deja directorul de la Grafica de Esposende, 

mi-a spus că ”i-ar opri pe copii la el la companie” și mi-a arătat ce post și 

ce sarcini le-ar da fiecăruia dintre copii să realizeze. I-am explicat că elevii noștri sunt clasa a XII-a și 

dacă dorește în iulie, la finalizarea cursurilor, după susținerea  examenului de competență le vom lua 

bilete și îi vom trimite să-i angajeze.   

  Elevii noștri au reușit în doar câteva zile să îi impresioneze pe  

angajații și pe directorii celor două companii în care au făcut practică, 

astfel că la sfârșitul celor 2 săptămâni, în urma evaluării, le-au acordat 

punctaje maxime, atât la proba practică, cât și la proba scrisă. 
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 În fiecare seară înainte de a ajunge la hotel ne opream cu toții pe 

plajă și admiram nebunia oceanului. Era o atmosferă minunată! 

Oceanul, când calm și liniștit, când agitat, ne răsfăța cu peisajul 

minunat și mirosul proaspăt de alge, scoici și pește! 

  

 

 În cele 2 zile libere, sâmbătă și duminică, am  putut 

vizita orașele Porto și Braga. Am admirat casele minunate și 

culorile vesele din Porto, ne-am plimbat cu barca pe râul 

Douro și am admirat istoria acestui minunat oraș.  

 

 

  Ne-am oprit la o degustare de vinuri delectându-ne cu 

gustul deosebit al vinului de Porto și am făcut un tur al 

cramei, unde am învățat  despre drumul pe care îl fac 

strugurii până a ajunge și a se   ransforma în minunatul lichid 

de Porto.  

 

  În Braga ne-am îmbogățit ochii și mintea cu peisajul minunat oferit de locul unde se înălța  

Mânăstirea lui Iisus, apoi am făcut turul orașului și ne-am oprit să cumpăram daruri pentru cei dragi de 

acasă.  Două săptămâni, ne-am bucurat și am savurat delicii portugheze. Gazdele ne-au răsfățat cu diferite 

mâncăruri și dulciuri specifice, tradiționale. Am cunoscut oameni minunați și greu ne-am rupt de ei, cu 

promisiunea că vom reveni. 

  În opinia mea, acest proiect reprezintă o șansă minunată pentru elevii noștri în vederea integrării pe 

piața muncii.  

 Experiența de muncă, experiența culturală pe 

care au avut-o în aceste zile, certificatul Mobility 

Pass, precum și alte diplome pe care le-au primit în 

urma participării la acest stagiu, în cadrul 

programului Erasmus+, oferă elevilor noștri 

deficienți de auz, șansa unei lumi mai bune, șansa 

găsirii unui loc de muncă care să le poată asigura 

traiul zilnic.    
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 Considerat ”Cenușăreasa” sistemului educațional din România, în cădere liberă în ultimii 20 de ani, 

învățământul profesional a început să fie reabilitat, mai ales după ce s-a dovedit că este singura alternativă 

la „șomerii cu diplomă”.   

 Pornind de la nevoile naționale și cele identificate în urma analizei de nevoi la nivelul școlii, a    

apărut proiectul european, în cadrul programului Erasmus+, acțiunea KA1, VET:  Elevi buni, buni      

profesioniști! Pregătirea practică a tinerilor deficienți de auz, bază a  inserției socio-profesionale - GO 

WORK!. 

 

 Obiectivul major al proiectului îl reprezintă formarea/dezvoltarea competențelor teoretice și 

practice ale elevilor deficienți de auz în vederea inserției socio-profesionale pe piața internațională a   

muncii. 

 

 Partenerii noștri în acest proiect sunt: 

 Associação Terras Lusas-Movimentos Europeus, Barcelos, PORTUGALIA 

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

 

 

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 15/Decembrie 2018 



 

10 

  

 Grupul țintă al proiectului: 

 48 elevi cu deficiențe de auz  ușoare, moderate și severe/grave sau profunde, cu vârste între            

15-20 ani, clasele IX-XII, nivelul special profesional, domeniul Tehnici Poligrafice, calificare       

Tipăritor offset. 

 8 cadre didactice (ingineri, maiștri,  profesori care predau cultura de specialitate) de la clasele IX-XII - nivel 

profesional din cadrul instituției aplicante. 

 

 Obiectivele specifice proiectului GO WORK! sunt: 

 Formarea/dezvoltarea competențelor teoretice și practice ale elevilor deficienți de auz în vederea 

inserției socio-profesionale pe piața internațională a muncii; 

 Îmbunătățirea competențelor transversale la 48 de elevi pentru respectarea și dezvoltarea valorilor și 

eticii profesionale, deschiderii către învățarea pe tot parcursul vieții, pentru formarea unei               

personalități capabile să se adapteze cerințelor pieței muncii; 

 Formarea și dezvoltarea de competențe tehnice specializate pentru 8 profesori în domeniul tehnici 

poligrafice în vederea eficientizării procesului educativ în activitatea cu elevii din IPT special. 

  

 Pe parcursul proiectului vor avea loc 4 fluxuri de mobilități, astfel: 

Flux 1 – an 1, luna 3, în Portugalia - au participat 10 elevi de clasa a XII-a, 2 profesori 

Flux 2 – an 1, luna 7, în Italia - vor participa 10 elevi de clasa a XI-a, 2 profesori 

Flux 3 – an 2, luna 3, în Italia - vor participa 18 elevi de clasa a X-a, 2 profesori 

Flux 4 - an 2, luna 7, în Portugalia -vor participa 10 elevi de clasa a IX-a, 2 profesori 

  

 Fiecare flux este structurat pe o perioadă de 12 zile la care se adaugă 2 zile pentru deplasare.  

 Pentru elevi, activitățile zilnice se desfășoară pe parcursul a 6 ore, între orele 9-12 și 13-16, activități  

practice în tipografii, la diverși operatori economici.  

 Programul cadrelor didactice este de 8 ore pe zi, astfel:  în  intervalul orar 8-12 și 15-17,  aceștia 

participă la activități de job-shadowing în școlile din cadrul țărilor partenere, iar în intervalul 13-15, 

participă la activități practice în tipografii, la operatorii economici, conform programului stabilit împreună 

cu  instituțiile partenere, alături de elevi. 
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 Cele 8 cadre didactice  își vor dezvolta, în urma participării la acest proiect, competențele tehnice în 

domeniul Tehnici Poligrafice, își vor îmbunătăți competențele transversale, necesare unei mai bune 

coordonări a activității agenților economici cu cea a școlii  și a creșterii coerentei informației furnizate 

elevului deficient de auz.  

 

 Profesorii participanți la activitățile de jobshadowing vor facilita transferul de modele europene de 

bună practică în domeniul educației și formării profesionale a elevilor cu CES la nivelul școlii, al școlilor 

profesionale din București și din țară; își vor dezvolta cunoștințele  de limba engleză și competențele     

culturale. 

 

 În urma derulării acestui proiect, 48 de elevi vor avea  cunoștințe, abilități, competențe tehnice      

specializate în domeniul tehnicilor poligrafice; vor dobândi abilități necesare muncii în echipă,            

comportament profesional bazat pe cooperare și colaborare, respect, deschidere față de colegi și            

angajatori; își vor dezvolta competențe de comunicare și lingvistice și își vor îmbunătăți cunoștințele   

despre cultura și tradițiile țărilor gazdă: Portugalia și Italia. 

  

  

 Mulțumim Programului Erasmus + pentru toate oportunitățile pe care ni le oferă în vederea           

asigurării calității educației, a dezvoltării instituției noastre școlare și a îndeplinirii obiectivelor stabilite 

prin planul de dezvoltare instituțională, pentru realizarea misiunii pe care o avem:  

 

 de a dezvolta o cultură a calității la nivelul întregului personal al şcolii, al elevilor şi al părinţilor, 

în vederea educării elevilor cu cerințe educaționale speciale, pentru o dezvoltare durabilă și cetățenie 

europeană. 
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EUROPE’S FRIENDS 

2017-1-RO01-KA219-037409_1 

 

Prof. Emilia BADEA 

În perioada 11-22 mai 2018, am fost  în tabără în Polonia, împreună cu doamna dir. prof. Stoica 

Florica-coordonator al proiectului, doamna prof. Rîmniceanu Ioana, doamna instr. Bujoreanu Liliana și 

șapte elevi din școala noastră, de la clase diferite (Picotici Cosmin, Braniște Ionela, Uță Ioana, Minea 

Alexandru, Turcu Alisia, Niculae Adrian și Simion Iulia) în cadrul 

Proiectului Erasmus +, Europe’s friends – Let’s Discover Europe 

Together Finding  Harmony in Differences. Acolo ne-am întâlnit cu 

elevi și profesori din țările partenere în proiect: Portugalia, Grecia, 

Turcia și țara gazdă Polonia. Am fost cazați la Hotelul Impresja 

Krasiczyn,  lângă faimosul Castel Krasiczyn, în localitatea Krasiczyn 

cu un peisaj de vis, la 8 km de orașul Przemyśl. 

Programul stabilit în tabără a constituit o modalitate eficientă de a promova valorile culturale  din 

fiecare ţară parteneră şi a oferit oportunitatea unui dialog 

intercultural. Activităţile au inclus şedinţe de proiect, ateliere de 

lucru (mâncăruri tradiționale specifice fiecărei țări, lecții de 

geografie și istorie, dansuri tradiționale specifice fiecărei țări, 

jocuri specifice fiecărei țări, meșteșuguri specifice fiecărei țări, 

obiceiuri și tradiții specifice fiecărei țări, photovoice),    vizite la 

obiective de interes cu referire la tematica proiectului,  întâlniri 

cu diferite oficialităţi din Przemyśl. 

Grupaţi în echipe multiculturale, s-a reuşit promovarea obiectivelor turistice, meșteșugurilor,  

mâncărurilor tradiționale, dansurilor tradiționale, jocurilor tradiționale, tradiţiilor şi obiceiurilor din ţara 

natală, identificând diferenţele şi asemănările culturale dintre ţările partenere. Elevii şi cadrele didactice 

din cele cinci ţări participante în proiect s-au implicat cu drag  în 

toate activităţile. Deşi erau din ţări diferite, toţi elevii au fost la fel 

de dornici de a experimenta şi învăţa lucruri noi. S-a făcut schimb 

de informaţii cu ceilalți  copii despre cum petrec timpul liber, 

despre cum se distrează, despre obiceiuri, despre geografia sau 

despre istoria fiecărei ţări. Limba engleză i-a ajutat să comunice, 

dar şi să învețe    cuvinte din limba ţărilor partenere proiectului.  
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 Am avut ocazia în cadrul atelierelor desfășurate în tabără, de a 

observa, compara, experimenta şi evalua propriile metode şi              

caracteristicile sistemului nostru de învăţământ având ca obiectiv 

principal dimensiunea aplicativă şi creativă în educația elevilor, lucrul într

-un mediu european şi stabilirea unui dialog intercultural, pentru a      

împărtăşi cunoştinţe, experienţă, bune practici, a promova valorile 

culturale şi educative româneşti. Cu acest prilej, s-a realizat un schimb de experienţă şi s-a facilitat 

cunoaşterea reciprocă cu efecte în formarea profesională. 

 Am vizitat școala parteneră în proiect din Przemyśl, unde am 

primit informații cu privire la sistemul de învăţământ polonez, iar  

momentele artistice pregătite de elevii şi profesorii din această școală 

au reușit să promoveze istoria, tradițiile, obiceiurile și dansurile 

tradiționale poloneze. 

Elevii au fost încântați de toate obiectivele turistice vizitate.   

Orașul Przemyśl ne-a încântat cu Orașul Vechi, unde sunt patru biserici  frumoase diferite care se 

află  una lângă cealaltă și fortăreața de la granița polono-ucrainiană.  

Am vizitat Castelul Krasiczyn, care este unul dintre cele mai 

frumoase din țară, unde se remarcă cele  patru turnuri rotunde  care 

simbolizează ordinea mondială, iar denumirile acestora semnifică cele 

patru niveluri ierarhice ale puterii: Dumnezeu, biserică, monarhie și 

nobilime.  

Am vizitat și Muzeul de arhitectură 

populară din orașul Sanok din gama Bieszczady, care  este cel mai mare 

muzeu în aer liber al arhitecturii tradiționale din Polonia, cu accent pe 

cabane rustice simple și, bineînțeles, pe biserici din lemn. Bazele 

muzeului sunt bine organizate în funcție de regiune și de etnie, 

permițând vizitatorilor să vadă distincțiile subtile din stilurile de 

construcție dintre diferitele popoare montane. 

 Am făcut drumeție în Munții Bieszczady, din Carpații Polonezi. Am 

vizitat și barajul Solina, care este cel mai înalt baraj din Polonia  situat în 

Munţii Bieszczady, unde a apărut una dintre cele mai mari "eco-picturi 

murale" din lume. Grupul PGE polonez a însărcinat o echipă de artiști și 

muncitori să presurizeze straturi de murdărie din barajul Solina pentru a 

crea o artă de mare amploare "graffiti" cu faună și floră originară din 

regiune. Masivul mural are o lățime de 91 metri și o înălțime de 64 metri.  
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 Barajul Solina, finalizat în 1969 și care generează 200 MW de electricitate, a fost   

responsabil pentru crearea celui mai mare lac artificial din țară, Lacul Solina. Barajul, 

atracție turistică populară este situat lângă Parcul Național Bieszczady. Noul eco-mural 

al barajului Solina ilustrează o varietate a vieții sălbatice și a plantelor din Munții     

Bieszczady, de la diferite specii de pești până la prădători obișnuiți, precum lupul și 

vulturul. Vizita la Auschwitz-Birkenau e o experiență care greu se poate transcrie în 

cuvinte. Amenajat în memoria celor peste 1,1 mil. de victime naziste care și-au găsit 

sfârșitul aici în timpul celui de-al doilea Război Mondial. Am părăsit îngândurați fostele lagăre, gândindu-

ne și profesori și elevi, la ce norocoși suntem că trăim în aceste vremuri. 

 Am vizitat și orașul Cracovia, situat în Valea Vistulei. Un 

important centru turistic,  acest oraş este vestit nu doar pentru atmosfera 

boemă, marile teatre, galerii şi muzee, dar şi pentru că reuşeşte să 

îmbine într-un mod unic tradiţia cu istoria şi simţul contemporan. Aici 

am vizitat Orașul Vechi care are o mulțime de statui din bronz și 

monumente de marmură. Cea mai emarcabilă este monumentul lui Adam Mickiewicz situat în Piața 

Centrală. Am vizitat și catedrala impunătoare numită Sfânta Maria (cea mai faimoasă din cele 100 de 

catedrale ale orașului), prin fața căreia treceau calești cu turiști, trase de cai de rasă, care ne-au 

impresionat forte mult și am făcut și noi un tur al orașului cu 

acestea.  

 Am vizitat și vestitul castel Wavel fosta  reședință a 

regilor Poloniei și catedrala gotică Wavel, unde sunt 

mormintele mai multor regi polonezi. Tot aici am văzut și 

statuia dragon de care se leagă o legendă. Se spune că un 

dragon trăia într-o peșteră din dealul Wavel, care se hrănea cu 

locuitorii orașului, cu fecioarele de atunci. Când a venit vremea fiicei regelui Krakus, acesta i-a adunat pe 

cei mai curajoși tineri pentru a-l omorî pe dragon, cu promisiunea că cel care va reuși, va primi mâna 

fiicei sale. Un cizmar și-a încercat norocul și a pus în fața peșterii un berbec umplut cu pucioasă, iar 

dragonul când l-a mâncat a fost cuprins de flăcări. A încercat să stingă focul cu apa râului Vistula însă nu 

a reușit. Și astfel cizmarul s-a însurat cu fiica regelui.  

 Tabăra din Polonia a fost pentru copii o bucurie pe care nu o vor uita curând. Au fost două          

săptămâni frumoase, alături de persoane minunate! S-au legat prietenii, s-au vizitat locuri ce i-au uimit, au 

trăit experienţe inedite şi au dobândit cunoștințe noi.  

 Pentru mine a fost o experienţă de neuitat ce va    rămâne veşnic în sufletul meu. M-am întors acasă 

cu dorinţa, ca în viitor, noi toţi, să reunim familia  Europe’s friends, pentru un alt schimb de idei, gânduri 

și  sentimente!                     
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Let’s Discover Europe  

Together Fimding Harmmony in Diferencies 

-EUROPE’S FRENDS- 

 Prof. Daniela CRISTACHE 

  

În perioada 19-23 martie 2018 a avut loc cursul de formare 
IT -BASED TEACHING METHODOS, THE KEY TO 
SUCCESS IN SCHOOL la Bakirkoy Cumhuriyet Secondary 
School ISTANBUL/TURCIA, în cadrul parteneriatului strategic 
între școli, Let’s Discover Europe Together Fimding 
Harmmony in Diferencies-EUROPE’S FRENDS, cu nr. 2017-
1RO01-KA219-037409_1, acțiunea KA2, coordonat de Școala 
Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”, 
România.  

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea 
competențelor elevilor prin îmbunătățirea educației formale cu 
cea non-formală.  

Obiectivele urmărite a fi realizate pe parcursul proiectului sunt: 

 dezvoltare competențelor de comunicare 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 personalități capabile să se adapteze cerințelor pieții muncii. 

La acest curs au fost prezente 12 cadre didactice din cele 4 școli partenere (România, Grecia, 
Polonia, Portugalia).  

În cadrul acestui curs de formare am învățat și am utilizat: 

-EDMODO: file:///C:/Users/MEETING/DownloadsEdmodo _Teacher QuickStart Guide.pdf  

-PREZI, https://www.wikihow.com/Use-Prezi  

-GOOGLE DRIVE,  https://support.google.com/drive?source=404#topic=14940  

-PHOTOSHOP, https://www.wikihow.com/Use-Adobe-Photoshop-Tools  

-SCRATCH,  https://www.instructables.com/id/How-to-use
-Scratch/  

-PUBLISHER,  https://www.wikihow.com/Use-Microsoft-
Publisher  

-GOOGLE FORMS,  

https://support.google.com/docs/answer/6281888?
co=GENIE.Platform%3D Desktop&hl=en  

-KAHOOT, https://files.getkahoot.com/academy/
Kahoot_Academy_Getting_Started_Guide_2nd_Ed-
June_2016.pdf  

-GOCONQR http://www.edtechroundup.org/reviews/
examtime-create-organize-and-study-for-free  
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   PLOVDIV 

O EXPERIENȚĂ DE NEUITAT 

 

 

Prof.  Marilena DUNAC 

 

 Proiectele din cadrul programului Erasmus + oferă oportunitatea de a petrece o perioadă în alte țări 

pentru a dobândi competenţe în diferite domenii. 

 Am fost onorată să particip în cadrul proiectului Ready four the Future, acțiunea  KA1,  educație 

școlară, formarea cadrelor didactice, împreună cu alte patru colege din școală, la Cursul de formare Hand-

made si Interior Decorations, desfăşurat în Plovdiv, Bulgaria în perioada 14-25 octombrie 2018.  

Gazda noastră a fost  Career Development and Training Associations-AKRO, 

Plovdiv, Bulgaria, reprezentată de doamnele Milena Ilieva si Liliana Sapunova.   

 Am studiat într-un mediu atractiv, interactiv, bazat pe activități practice. 

Formatorii au făcut cursurile deosebit de interesante, stimulându-ne permanent 

curiozitatea și interesul. 

 Am învățat să creăm obiecte handmade,  să personalizăm un eveniment 

sau o bijuterie punându-ți la propriu amprenta asupra lui. Am fost în Atelierul lui 

GG Sisters unde am învățat lucruri minunate despre decorațiuni interioare. 

 Cursul propus ne-a arătat cum să creăm un climat atractiv și stimulativ de 

învățare, cum să formăm elevilor  abilităț noi, în domeniul Handmade și Interior 

Decorations, în context de dezvoltare personală și 

profesională pentru a deveni membri activi și re-

sponsabili, în comunitățile lor și în societate.  

 Această experienţă incredibilă mi-a oferit impresii plăcute, cunoaşterea 

unor lucruri minunate, oameni şi locuri deosebite.  

 Împreună cu colegele mele am vizitat cele mai   renumite locuri din 

Plovdiv. Centrul Vechi renumit prin arhitectura clădirilor, cu locurile 

incredibile, m-a cucerit! 
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Quality Education for a Safer Future of the Hearing 

Impaired Students,  

for Equal Job Opportunities on the European 

Market   

 

Ready for the Future 

2017-1-RO01–KA101-036577 

 

Curs de formare 

 

IT-THE BASIS FOR A SECURE FUTURE.  

ENTREPRENEURIAL EDUCATION 

Associazione Artistica Culturale  A ROCCA 

Barcellona Pozzo Di Gotto, Messina, Sicilia, Italia 

3-14 decembrie 2018 

Prof.  Alin  MĂRICUȚOIU 

 

Programul Erasmus+ este experiența pe care fiecare cadru didactic ar trebui să o „guste”, să o 

trăiască. E unul din cele mai memorabile lucruri. Te ajută să înveţi lucruri noi, să cunoști locuri, persoane, 

culturi noi.  

Primul contact direct cu partenerii noștri a fost o experianță culturală. Partenerii din Italia ne-au 

prezentat cultura lor, modul lor de viață, specificul bucătăriei italienești. Noi am prezentat diferite 

informații  despre România și despre școala noastră.  

La cursul de IT la care am participat în Italia, în cadrul acestui proiect, am învățat despre: 

-jocul interactiv pe Kahoo.it – 11 întrebări generale despre siguranța utilizării internetului (spasm, 

phishing emails); 

-creare colaj foto cu programul Photo Grid; 

-creare material video cu programul iMovie; 

-creare de lecții cu programul TedEd; 

-cum putem transforma tableta într-o tablă virtuală; 

-noțiuni introductive pentru crearea unei pagini web cu ajutorul aplicației Weebly; 

-cum poți crea un cont pe platforma Edmodo - platforma de comunicare, colaborare și coaching pentru 

școli, profesori și elevi.   



 

18 

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 15/Decembrie 2018 

 Rețeaua Edmodo oferă profesorilor posibilitatea de a partaja conținut cu colegii, elevii și chiar cu 

părinții. Am creat simple animații, diferite jocuri educaționale, am făcut conectarea datelor cu elevii. 

 Am învățat despre siguranța pe internet:    

 -Virușii – atenție la emailurile primite. E-mailul trebuie să fie safe; dacă nu e, să nu fie deschis    nimic, 

linkuri sau attachements!; 

 -Safe banking, paypall – dacă ai dubii, nu plăti!; 

 -Crearea unei parole – există și programe care generează parole; 

 -Să recunoaștem și să ștergem emailurile phishing (formă de fraudă pe internet pentru hackers de a fura 

datele personale legate de contul bancar și parola de acces); 

 -Accesul prin wifi deschis este nesigur; să nu avem încredere în rețele de wifi fără parolă; când   folosim 

free wifi, să folosim doar site-urile sigure! 

Am făcut turul orașului Barcellonna PG cu unul dintre partenerii noștri italieni. Am văzut         

simbolul orașului, catedrala, primăria, monumentul închinat eroilor din primul război mondial.  

Am vizitat orașul Taormina: teatrul grec - al doilea teatru antic ca mărime din Sicilia, biserica  

Madonna della Rocca, piața IX Aprilie, piața Belvedere, parcul orașului. 

Am vizitat vulcanul Etna. Am fost la o altitudine de aprox. 2000m, am văzut craterul Silvestru. 

Relieful era lipsit de vegetație datorită erupțiilor frecvente ale vulcanului. 

În Catania, am văzut piața Domului, târgul tradițional de Crăciun. Am făcut excursii culturale la 

Messina (lacul, catedrala) și Milazzo: parcul natural, panorama orașului, lacul Ganzirri, Baia del Carciofo, 

castelul din Milazzo – monument național al Italiei, îmbinare a mai multor culturi (este făcut din lavă  

vulcanică și piatră). De asemenea, am văzut Domul castelului, construit în anul 1600. Am făcut și o vizită 

la Galeriile Vittoria Emanuele, în portul orașului Messina, la Primăria orașului Messina, prin piața       

Cairoli.  

Programul Erasmus+ oferă o varietate de oportunități! 
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Noi experiențe de învățare 

-NEWTON-  
 

                                             Prof. Claudia MOGÎLDEA 
 

 Elevii din școala noastră au avut oportunitatea de a participa în 

programul Horizon 2020, proiectul NEWTON (Networked Labs for 

Training in Sciences and Technologies for Information and 

Communication), în perioada martie-decembrie 2018.  

 Acest proiect pune accent pe modalitățile de educație non-formală și informală și include: 

- educație informală bazată pe realitatea augmentată, care implică jocuri, spații virtuale, medii imersive; 

- conținut multimedia educațional (multi-senzorial, multimodal), producții cinematografice, accesibil în 

medii virtuale de învățare. 

 Aceste abordări sunt valabile în special în ceea ce privește creșterea interesului pentru științele 

exacte, deoarece facilitează înțelegerea subiectelor considerate dificile. 

 Scopul proiectului NEWTON este dezvoltarea și integrarea unor instrumente inovatoare pentru 

predare și învățare, pentru a crea laboratoare noi sau de a le interconecta pe cele existente și de a construi 

o platformă pan-europeană de învățare care sprijină diseminarea rapidă a conținutului de învățare către o 

gamă largă de utilizatori. 

 Obiectivele proiectului NEWTON: 

1) dezvoltarea și implementarea unui set de mecanisme noi TEL (Technology-enhanced learning) care 

implică o stimulare multi-modală și multi-senzorială. 

2) să dezvolte, să integreze și să implementeze o tehnologie nouă: realitatea augmentată, gamification și 

învățare auto-dirijată.  

3) realizarea unei platforme care să poată  conecta toate părțile interesate în educație, prin reutilizarea 

conținutului și susținerea/generarea de conținut nou, creșterea schimbului de conținut în diverse forme, 

dezvoltarea și diseminarea unor noi scenarii de predare. 

4) personalizarea și adaptarea atât la nivelul conținutului cât și al prezentării informațiilor ce urmează să 

fie achiziționate de către elevi. 

5) validarea impactului platformei și a eficienței scenariilor didactice la nivel european. 

Acest proiect transformă procesul de învățare într-o activitate plăcută, interesantă și utilă, cu ajutorul   

celor mai recente inovații tehnologice: gamification (învățarea bazată pe elemente specifice jocurilor) și  

învățarea auto-dirijată (învățarea autonomă). 
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 Elevii noștri au avut posibilitatea de a lucra în laboratorul Media al școlii pe tablete, laptopuri și  

calculatoare performante, de ultimă generație. Aici au accesat platforma proiectului, și-au deschis conturi 

și au rulat diferite lecții de biologie, istorie, fizică și chimie folosind tehnologia 3D, Augmented Reality și 

Virtual Reality. Conținutul a fost dezvoltat de SIVECO România.  

 ”Elevii noștri au nevoi diferite față de copiii din alte școli, astfel încât procesul educațional trebuie 

să fie interactiv și bazat pe vizualizare. Cu ajutorul tehnologiei 3D din lecțiile dezvoltate de SIVECO   

Romania, fizica tocmai a devenit materia preferată a elevilor noștri", a declarat doamna profesoară       

Florica Stoica, director la Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria”. 

 Un element din cadrul acestui proiect care i-a încântat pe elevii noștri a fost lecția de chimie –     

atomul. Prin softuri bine realizate, cu susținere teoretică din partea doamnei profesoare Pop Mona și cu 

traducerea în LMG de către doamna profesoară Caradaică Ioana, ei au putut înțelege mult mai bine care 

este structura atomului și chiar au realizat ei diferiți atomi direct în soft. Din echipa care ia ”însoțit” pe 

elevi de-a lungul frumoaselor și interesantelor lecții au făcut parte și doamna director a școlii noastre,   

Florica Stoica și doamnele profesoare Marilena Bratu (Universitatea București-FPSE), Claudia Mogîldea 

și Maria Burdușel. 

 Cel mai puternic impact asupra elevilor deficienți de auz l-au avut lecțiile desfășurate în tehnologia 

Realitate Virtuală (Virtual Reality). Deși la început au fost puțin sceptici în a încerca ochelarii virtuali, 

după ce au intrat în realitatea virtuală cu greu se mai puteau ”rupe” de aceasta.  

 Fiecare elev merită să trăiască emoția unor astfel de activități și să participe la astfel de proiecte! 
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100 de EROI, 100 de PORTRETE 

Prof.  Daniela   DUMITRESCU  

 

 Marți, 20 noiembrie, la sala Gheorghe Focşa, a Muzeului 

Național al Satului ”Dimitrie Gusti”, un grup de elevi (clasele IX-

XII) de la Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz 

“Sfânta Maria”, în urma invitației de către doamna Cristina 

Liberis, au participat la vernisajul expoziției “Eroi de Război - 

100 de portrete” , organizat cu ocazia celebrării celor 100 ani de 

România.  

  

 Elevii noștri, însoțiți de doamna director Stoica Florica și de 

doamnele profesoare Dumitrescu Daniela, Caradaică Ioana și   

Pană Mirabela, au fost impresionați de solemnitatea momentului. Ei au fost ajutați în înțelegerea celor 

expuse la vernisaj de doamna profesoară Caradaică Ioana care a transpus toate informațiile în limbaj 

mimico-gestual.  

La acest eveniment au fost prezenți academicieni, (Ioan 

Aurel Pop, președintele Academiei Române), diplomați, 

reprezentanți ai Patriarhiei, istorici de artă, reprezentanți ai 

ministerului Apărării Naționale, Ciprian Olinici - directorul 

Trinitas TV, urmași ai celor ce au luptat la Mărășești și Oituz.  

Prin acest proiect, instituția de cultură fondată imediat după 

Marele Război de Dimitrie Gusti, şi-a propus să prezinte, în 

special tinerei generații, dar nu numai ei, 100 de personaje care au 

crezut în idealul naţional, au luptat pentru el, s-au sacrificat şi cu 

sângele lor au trasat graniţele României Mari.   

Cele 100 de portrete de eroi aparţin ţăranilor, învăţătorilor, preoţilor, medicilor, infirmierelor,   

artiştilor, ziariştilor, politicienilor, basarabenilor, bucovinenilor, transilvănenilor şi nu-i puteam omite pe 

eroii veniţi de la sute şi mii de kilometri distanţă să ajute poporul român aflat pe marginea prăpastiei    

istoriei: Misiunea Militară Franceză şi Misiunea Crucii Roşii Americane. 

 

Avem datoria să nu-I uităm!   
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Strategia Națională acțiunea Comunitară - SNAC 

 

Prof. Marilena ION,  

Liceul Teoretic Jean Monnet  

 

 Simplitatea arată mereu ceea ce este dincolo de fațada fiecărui om. Sunt mulți dintre noi care 

fac acte umanitare pentru a înregistra la CV o... acțiune. Dar sunt mulți, totodată, care simt, doresc și sunt 

împreună cu cei de lângă ei. Nu văd ACTE UMANITARE, ci văd un normal, în aceste gesturi. Este 

identic cu “emitem cuvinte ca să Vorbim, dar   uităm să emitem cuvinte ca să Comunicăm”. 

O intensă plăcere de a cunoaște copii, adulți, de a te bucura împreună cu ei, de a împărți un       

moment, un covrig, zâmbete, frumusețea unui gest. Ne-am pregătit pas cu pas, în sala voastră de sport, cu 

emoții, cu spectatori, cu admirație, cu căzături, cu repetări multiple, cu îmbrățișări, cu schimbări de pași 

de dans, cu încurajări reciproce, cu…fețele pictate pentru momentul din decembrie, când prin mișcările 

corpurilor noastre am fost pe scenă cu bucurie și cu sufletele deschise. ECHIPA VESELĂ am numit-o eu! 

“Să asculți dansul și să privești muzica” este sintagma după care m-am orientat în relaționarea cu 

Marius, Alexandru, Ioana, Mădălina, Daniela, Mihaela, Emi, Mia, Anisia, Andrei. Întotdeauna ai ceva de 

descoperit și de învățat de la sufletele curate din jur, atunci când acorzi timp și îl împărtășești cu ei. Nu 

sunt doar elevi, nu sunt doar adolescenți, ci sunt suflete de la care ai ce învăța, la rândul tău. Trebuie doar 

să ai recepție și conștientizarea în legătură cu ceea ce înseamnă gestul tău asupra unor suflete.  

Știți impactul avut asupra monnetiștilor participanți alături de voi, colegii  noștri de la Școala 

Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria”, la spectacolul “În prag de Sărbătoare” 

- ediția a XII-a, din data de 17 decembrie 2018?  

Nici eu nu am știut-o, real, până în momentul reînceperii activității școlare în ianuarie, când,     

efectiv, am fost asaltată de către fiecare, în momentul în care ne întâlneam pe hol, în fața școlii sau în sala 

de sport: “Doamna! Când mai mergem să dansăm cu colegii noștri?”, “Doamnaaaa! Când începem noul 

dans?”, “Doamna! Ce mai știți? Ați făcut colajul?”, “Doamna! Avem o colegă nouă și mai vor încă doi 

prieteni de ai mei să vină!”  

Acesta este impactul acestor strategii naționale de acțiuni comunitare: nu realizarea unor acte   

pentru că “ne cere profa” sau pentru că “trebuie”, ci legarea unor frumoase prietenii și observarea unor noi 

suflete inocente. 

 Sufletul, percepția, cunoașterea, “ascultarea gesturilor celorlalți și privitul cuvintelor”.  

Mulțumesc superbei doamne profesor Daniela Cristache pentru tot ajutorul acordat și pentru     

oferirea posibilității de a vă cunoaște! Suntem pe drum, deja, pentru concursul din mai!  
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Strategia Națională acțiunea Comunitară - SNAC 

Elevi de la Liceul Teoretic Jean Monnet 
  

“Să lucrez în echipă cu acești copii a fost una din cele mai frumoase experiențe ale mele. Am învățat cât 

de importantă e conexiunea între oameni. Mă bucur foarte mult că am avut această experiență și sunt 

sigură că și colegii mei au fost la fel de încântați ca și mine. Sper ca elevii Școlii Profesionale Speciale 

pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria” să fie mulțumiți de colaborarea cu noi și să păstram o relație de 

prietenie bună și în continuare.“  -  Anisia, clasa a IX-a E 

   

“Acești copii mi-au oferit o lecție de viață extraordinară, arătându-mi cât de ușor de atins este de fapt 

fericirea, dar și faptul că nici o problemă nu trebuie să stea în calea ei. Ei m-au învățat să înțeleg cu 

adevărat puterea unui zâmbet, a prieteniei și cât de multe lucruri  frumoase se pot construi cu ajutorul  

perseverenței. Mă bucur mult că am avut ocazia să particip la această experiență minunată și îi felicit pe 

toți pentru muncă și dedicație. “  -  Mihaela, clasa a X-a A 

 

“Prin acest proiect am descoperit o lume nouă în care dragostea și prietenia plutește în aer înconjurându-

ne pretutindeni. Am aflat ce înseamnă să fii diferit și cât de important este asta. Am avut ocazia să 

privesc prin alți ochi lumea și să înțeleg cât de valoroase sunt micile detalii. În timpul acestui proiect nu  

s-au legat prieteni, ci s-a format o familie unită în care putem să râdem și să plângem, știind că 

întotdeauna va fi cineva lângă noi să împărtășească acele momente memorabile.”   -  Mia, clasa a XI-a D 
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“PITICII VESELI” 
 

Motto: “Nimeni nu-i perfect, doar dragostea-i perfectă” 

 

 Cine și-ar fi imaginat că intrarea mea ca educatoare pentru prima dată la 

grădiniță îmi va aduce atâta satisfacție și bucurie?  

 În prima zi am pășit sfioasă în clasă gândindu-mă cum voi putea să îi fac pe 

acești copii minunați să se apropie de mine. La început plângeau, erau gălăgioși, ceea ce era și normal 

pentru că se desprindeau de mâna mamei, cel mai frumos și blând chip pentru ei și trebuiau să apuce    

mâna mea, a educatoarei. Se simțeau singuri, în nesiguranță. Aici a trebuit să intervin și să transform   

lacrimile în zâmbete. Cred cu tărie că sufletul unui copil îl poți vindeca doar cu iubire. 

 Nu mi-a fost ușor deloc la început, dar când pui suflet și faci totul 

cu dragoste, dăruire și implicare reușești. Pentru a lucra cu copiii, înainte 

de toate, trebuie să îți fie foarte dragi, să ai multă răbdare, bunătate, 

iubire, iertare, dăruire. De multe ori trebuie să fim ca ei, să dăm în 

mintea lor. Și cât de fericiți sunt când facem acest lucru!!! Această 

fericire pe care și eu am simțit-o când alături de ei mă rostogoleam pe 

covor, când ne băteam cu frunze, când alergam unii după alții. 

 Ce sentiment mai frumos și mai plăcut să ai în această meserie decât atunci când copilașul vine   

dimineața la grădi și te sărută, te strânge în brațe cu atâta putere și sinceritate, când îți dă la o parte părul 

de pe obraz pentru a te săruta, când primești mesaj de la părinte cu textul “mulțumesc pentru ceea ce    

faceți pentru copilul meu”, atunci când ai terminat lucrarea de realizat și copilul cere să mai repete       

lucrarea, atunci când în sala de clasă se aud râsete de copii. 

 Dacă mă întrebi cum mă simt după o zi de lucru, îți pot răspunde astfel: bucuroasă, mândră,        

satisfăcută sufletește, uneori agitată și stresată pentru că uzura este mare. Am fost tentată la un moment 

dat să renunț la această meserie, un gând totuși nu îmi dădea pace,    

acesta fiind copiii. Și cum Dumnezeu așează lucrurile așa cum trebuie, 

am ajuns din nou printre copii.  

 Cred cu tot sufletul că această meserie nu este pentru oricine! 

 Mulțumesc pe această cale doamnei director Stoica Florica, 

pentru că  m-a primit cu brațele deschise în această minunată instituție.

  

Din suflet pentru suflet de copil,   

Prof. MORARU-BOGDAN Gabriela 
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ACTIVITĂŢILE  EXTRACURRICULARE  PREŞCOLARE   

ÎN OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
 

Prof.  Carmen POPA 

Grădinița nr. 218 

 

 Problematica educaţiei dobândește în societatea contemporană noi conotații, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ, 

de pe instrucție pe educaţie. 

 În contextul afirmării unei viziuni holistice asupra educaţiei, şcoala nu mai poate răspunde singură 

nevoilor tot mai complexe ale societății, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversității 

umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega 

importanța educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educația extracurrriculară, adică 

cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, își are rolul și locul său bine stabilit în formarea           

personalităţii copiilor.  

 Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară           

activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfășurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii, sau 

activităţi desfășurate în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţile extracurriculare care se desfăşoară 

sub îndrumarea educatoarelor. Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este 

în mod natural complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. 

 În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate formele 

de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, excursii, tabere, 

serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiași grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate    

școlare pe diferite teme, etc.  

 La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a        

substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul educatoarei 

(dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe 

necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a crea şi de a organiza activităţi educative 

stimulative. 

 În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă  cu 

realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din 

mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare cantitate de informaţii 

despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte (în funcţie de: mediul rural-urban,     

derularea anotimpurilor, meserii, etc). Îşi formează reprezentări simple despre structura şi condiţiile de 

viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi 

bogăţiile patriei sau despre trecutul istoric al poporului român (chiar dacă e puţin prematur pentru nivelul 

lor de dezvoltare intelectuală).  
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 În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de 

respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să admire 

natura, parcul cu florile, să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de   unele insecte pentru a

-şi asigura proviziile, acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al 

animalelor manifestând nemărginită afecţiune faţă de ele. 

 

 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 

constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Atât 

activităţile turistice cât şi cele de concurs contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea vocabularului activ, a     

socializării si la stimularea dezvoltării biopsihosociale a celor mici; astfel copiii pot reda cu mai multă 

creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi practice (de desen, pictură, 

modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea limbajului, iniţiativă în cadrul jocurilor, etc. Materialele 

didactice acumulate în decursul acestor tipuri de activităţi extracurriculare: planşe, imagini, vederi, măşti,      

costumaţii, albume foto, diapozitive, diplome, cărţi, pietricele, ierbare, etc. rămân o dovadă liberă a     

activităţilor desfăşurate şi « o punte către trecutul educaţional extracurricular » în care au fost implicaţi în 

diferite contexte. 

  

 Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate extracurriculară 

în grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Această formă de 

activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa unei surse inepuizabile de 

impresii puternice.  

 

 Vizionarea unor filme pentru copii, diafilme, desene animate, spectacole de teatru, serbări constituie 

« un izvor de informaţii » dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor acţiuni             

interesante. De exemplu, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau sportive 

urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, 

stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură, etc. Filmul 

comic, spectacolele cu caracter distractiv au darul să stârnească râsul copiilor prin diverse contraste de 

situaţii sau ironii. Desenele animate sunt cele mai gustate de către copii datorită, mai ales, liniei stilizate 

pe care o au imaginile.  

  

 Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, recomandarea emisiunilor 

de televiziune pentru copii şi selecţionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenţă       

pozitivă mai evident conturată.  

 

 Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii 

şi  bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. 

Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera de sărbătoare ce se 

instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea pentru artă, pentru   

frumos. 
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 Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe diferite (pe   

diferite faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea şi 

personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea     

cultivării şi promovării lor. 

  

 Concursurile sportive vin ca o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă   

plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de aruncat 

la ţintă etc. 

  

 Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către copii, cât şi 

de factorii educaţionali în măsura în care: 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

 organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea 

procesului de învăţământ; 

 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 

 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 

 participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate 

susţinută; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

 sunt caracterizate de optimism şi umor; 

 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 

 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

  

 În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare are un caracter colectiv care conduce la 

„sudarea legăturii” dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup si să aparţină unui grup sa colaboreze, să 

accepte si sa respecte părerile celorlalți. 
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 Copilăria - O poezie cu ritm iambic 
 

Prof.   Mihaela  NICOLAE 

 

 

 

    “Copilul este aidoma albinei care adună nectarul pentru a 

face miere.  

Copilul preface totul în miere.”  

Antoine de Saint-Exupery 

 

 În urmă cu trei ani am pășit pentru prima oară în Grădinița “Piticii veseli” din cadrul Școlii 

Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria”. 

Acest spațiu viu și colorat mi-a trezit amintiri despre copilărie, despre acea perioadă feerică, plină 

de basme și poezii. Am simțit imediat, în jurul meu, bucurie, prietenie, începuturi, 

curiozități și m-au încercat fel de fel de emoții; însă, un lucru era clar: îmi plăcea 

ceea ce vedeam și voiam să fac și eu parte din această poveste cu pitici, prințese și 

multe alte personaje. Grădinița are un rol fundamental atât în dezvoltarea abilităților 

și cunoștințelor, cât și în formarea personalității copiilor, fiind un portal spre o lume 

mai educată, mai creativă și mai unită.  

În acest mediu, se învață de timpuriu, principalele valori umane: iubirea, 

credința, prietenia, ajutorul, adevărul. Toate aceste trăsături se formează treptat, 

prin joc de rol, activități cognitive și metode de cunoaștere și exprimare a emoțiilor. 

Jocurile de rol le dezvoltă imaginația, creativitatea iar în acest fel crește și gradul de 

socializare. Copilul întră în lumea poveștilor, se descoperă pe sine și pe ceilalți,  creează o stare de 

armonie și explorează mult mai ușor mediul înconjurător.  

Ceea ce s-a întâmplat și de Crăciun. Anul acesta au venit la noi, elevi transpuși în diferite           

personaje, fascinând-i pe toți copiii din școală și creând, astfel, o adevărată artă magică. Cei mici, de la 

grădiniță au fost foarte entuziasmați de cadouri și de chipurile inocente și vesele ale voluntarilor. Și noi, 

adulții,    ne-am simțit pentru o clipă copii, căci este important să păstrăm în inimi acel spirit ludic, ca o 

rază de soare care împrăștie căldură peste tot în jurul ei. 

Perioada copilăriei este un tărâm al cunoașterii, al exprimării și trăirii emoțiilor de orice fel, al  

startului în minunata călătorie, numită viață. Noi, educatorii îi instruim pe ce mici, iar ei, la rândul lor ne 

învață cum să zâmbim, cum să ne bucurăm de orice lucru mărunt și cum să păstrăm în noi acea magie care 

oferă culoare vieții – jocul, este un temeinic schimb de experiențe. 

Esența copilăriei constă în faptul că cei mici se pot transpune,   

într-un context amuzant, în orice personaj sau animăluț:            

Superman, Zâna Măseluță, fluturași, șoricei etc. Universul         

fantastic al poveștilor îi captivează încă de la cea mai fragedă    

vârstă. 

 Așadar,  

 haideți cu toții, să intrăm în lumea fascinantă a              

prichindeilor, în care orice este posibil, atât timp cât nu uităm de 

basmele cu final fericit ale copilăriei! 
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Fenomenul  ”BULLYING” 

Prof. Ioana CARADAICĂ 

 

        Ce este bullying-ul? 

  

 Curtea școlii este acest micro-univers social în care copiii primesc 

primele lecții de viață în afara familiei. Vorbim despre Validare, 

Acceptare, Empatie… dar din păcate vorbim și despre Teamă, Rușine, 

Respingere. De cele mai multe ori, încărcarea negativă de la școală 

reverberează și acoperă emoțiile pozitive, ambiția și potențialul copiilor. 

  

 Bullying reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic, care are 

trei caracteristici: 

 intenționat – agresorul are intenția să rănească pe cineva; 

 repetat – aceeași persoană este rănită mereu; 

 dezechilibrul de forțe – agresorul își alege victima care este percepută ca fiind vulnerabilă, slabă și nu 

se poate apăra singură. 

  

 Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, 

de umilire. Un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său de cunoștințe sau de către colegi care 

îl strigă într-un anume fel (făcând referire la aspectul fizic sau probleme de ordin medical/ familial).   

Uneori aceste tachinări se transformă în îmbrânceli sau chiar, în unele cazuri, în lovire. 

 

 Termenul „bullying” s-ar traduce și prin „intimidare”, dar nu se rezumă doar la asta, pornește de la 

simpla necăjire până la violență fizică. Comportamentul de bullying, copii îl învață de la adulți, copii mai 

mari, de la televizor și este mult mai des întâlnit decât ne-am dori să credem. Se întâmplă pe coridoarele 

școlii, în curte, pe străzi și, din păcate, uneori și în sălile de clasă, în familie. Nedepistat la timp,            

bullying-ul poate lăsa traume și repercusiuni ireversibile asupra adaptabilității copilului în societate. 

  

 Cazurile de bullying implică cel puțin un agresor și o victimă, iar, în unele cazuri, există și martori. 

Agresorul vrea să fie cel mai cool rănindu-i, intimidându-i sau jignindu-i pe cei din jurul său.  De cele mai 

multe ori nu are empatie și chiar se bucură că produce durere celorlalți. Dorește să domine și să-i         

controleze pe ceilalți. Agresorul abuzează de putere pentru a-i răni pe ceilalți, deliberat și în mod repetat.  

http://www.telefonulcopilului.ro/uploaded/stop%20bullying/ASOCIATIA_TELEFONUL_COPILULUI_GHID_PROFESORI.pdf
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Victima (persoana agresată) este copleșită de teamă. Unii elevi sunt predispuși să fie abuzați din cauză 

că sunt „diferiți”.  

 

De cele mai multe ori, victimele agresorilor sunt elevii care au următoarele caracteristici: 

 supraponderali sau subponderali, 

 au abilități sociale scăzute, 

 au puțini prieteni sau nu au prieteni, 

 sunt săraci sau bogați, 

 au religie sau rasă diferită, 

 sunt scunzi sau prea înalți, 

 au slabe abilități sportive, 

 sunt inteligenți, talentați, 

 au dizabilități fizice, 

 sunt persoane noi din grup, 

 au părinți divorțați sau 

 sunt pur și simplu „diferiți” de ceilalți. 

 

            Care sunt cauzele bullying-ului? 

Expunerea la violență a unei persoane poate duce mai departe  la alte fenomene de bullying, atât 

din partea agresorului, cât și din partea celui agresat. De multe ori, agresorul adoptă violența ca ultimă 

posibilitate de defulare și exprimare, fiind la rândul său abuzat ori neglijat. Cauzele cele mai des întâlnite 

pot fi lipsa de empatie, egocentrismul, orgoliul, superficialitatea relațiilor umane și, mai ales, expunerea și 

preluarea unor modele de comportament similare – de cele mai multe ori, copilul reproduce cu semenii 

săi ceea ce vede acasă. 

 

           Recomandări și soluții de combatere – copilăria să rămână la locul ei 

 

Cele mai multe beneficii în ceea ce privește eliminarea bullying-ului le-ar aduce schimbarea     

mentalității de la o vârstă cât mai fragedă. Acest lucru se realizează însă printr-un plan pe termen mai lung 

ce ia în calcul următoarele: 

 

1. Metode non-formale de educare anti-bullying: jocurile de rol, prin care copiii să înțeleagă postura în 

care se expune fiecare parte a acțiunii de bullying și să conștientizeze consecințele grave pe care  

neglijarea le poate avea. 
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 2.  Abordarea subiectului, la nivel de profunzime, la orele de dirigenție din școli ori în cadrul orei 

de Consiliere și Orientare. 

 3.   Organizarea de seminarii și dezbateri libere, întâlniri cu psihologi sau persoane care au fost 

parte a fenomenului bullying și care au reușit să depășească situația, ca exemplu de bună practică. 

 4.  Anunțarea imediată, de către elevi, a unui adult (profesor, director, învățător, consilier școlar, 

mediator școlar, supraveghetor / părinte) ori de câte ori este constatat un act de bullying asupra unui coleg. 

 

Cu toții ne dorim școli în care relațiile de colaborare, colegialitate și prietenie să primeze. În fond, 

vorbim despre locul în care copiii obțin deprinderi esențiale și dezvoltă relațiile definitorii pentru viitorul 

lor. 

 

Este necesar ca școala să rămână mediul sigur și prietenos unde  copiii obțin cunoștințe și             

deprinderi esențiale și dezvoltă relații definitorii pentru viitorul lor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying 
http://www.unicef.ro/media/fenomenul-bullying-cum-il-depistam-si-cum-il-combatem-pentru-scoli-mai-

sigure/  
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http://www.unicef.ro/media/fenomenul-bullying-cum-il-depistam-si-cum-il-combatem-pentru-scoli-mai-sigure/
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L abio lectura  

 

Prof.  Daniela  DUMITRESCU 

Prof.  Ileana ȚÎRLUI 

 

Labiolectura (citirea de pe buze) este perceperea vizuală a limbajului verbal sub forma orală 

după mișcările vizibile ale organelor fonatoare și după fizionomia interlocutorului. 

Modalități de realizare a citirii labiale: 

-  ideo-vizuală: citire de pe față - mijloc rudimentar de înțelegere a comunicării folosit înaintea 

demutizării, realizându-se asocierea ideii exprimate cu mimica, gesturile și imaginea globală 

corespunzătoare     mișcării buzelor și celorlalte organe fonatoare vizibile. Prin exercițiu, copilul își va 

aminti modelele labiovizuale vehiculate în comunicarea verbală și va ajunge să le reproducă în același 

fel în care le-a văzut deja. 

- vizual-fonetică: fiecărui element al articulației i se asociază o imagine vizuală proprie. Expresia     

vizuală a sunetelor este asociată cu percepțiile tactil-articulatorii (pe parcursul activităților specifice de   

demutizare, palparea organelor fonoarticulatorii are rol atât în articulație cât și în stabilirea legăturii 

dintre sunetul articulat și imaginea lui labială. 

- ideo-vizual-fonetică: imaginile vizuale evocă cuvântul articulat, cu semnificație cunoscută;            

perceperea vizuală a unei întregi propoziții, fraze sau a unui text contribuie la declanșarea stereotipiilor 

verbale pe bază de sens. 

Procedee metodice pentru citirea labială: 

- Conversații uzuale: organizate pentru perceperea de pe buze a expresiilor curente simple și a           

întrebărilor și răspunsurilor uzuale simple: calendarul naturii, formule de salut, etc. 

- Dictări “labiale” 

- Jocuri (ghicirea obiectului/acțiunii/imaginii corespunzătoare unei anumite imagini labiovizuale) 

- Povestiri 

- Exerciții gramaticale 

- Exerciții de recunoaștere și diferențiere a sunetelor “ vizibile” și “nevizibile”, a creșterii și scăderii 

vizibilității în raport cu ambianța lor fonetică, a consoanelor omorganice și a omonimelor vizuale             

(p-b-m; f-v; j-z; t-d, etc.) 
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Logoped ia 

Prof.  Liliana  IANCU 

 

Vorbirea, la fel ca şi mersul în picioare, este o abilitate care se învaţă. Deoarece elevii învaţă cel mai 

rapid prin joacă, voi prezenta o serie de metode şi procedee logopedice, aplicabile în procesul demutizării 

elevilor cu deficientă de auz. Aceste metode şi procedee ajută la realizarea flexibilităţii organelor de   

A. Metode şi procedee cu caracter general-

exerciții pentru: 

 

 motricitatea facială:  

 ridicarea şi coborârea sprâncenelor; 

 umflarea simultană şi alternativă a obrajilor; 

 imitarea râsului; 

 închiderea ochilor. 

 

 motricitatea labială: 

 vibrarea buzelor prin imitarea sforăitului –    

cu ajutorul degetului, apoi independent; 

 țuguierea buzelor, imitarea sărutului; 

 acoperirea unei buze cu cealaltă;  

 umflarea obrajilor şi reţinerea aerului. 

 

 motricitatea linguală: 

 scoaterea limbii;  

 ridicarea limbii deasupra buzei superioare şi 

deplasarea ei stânga/ dreapta, sus/ jos; 

 ridicarea limbii pe cerul gurii, în spatele     

incisivilor; 

 deschiderea gurii şi scoaterea ritmică şi rapidă 

a limbii, apoi retragerea ei. 

 

 

 

 

 motricitatea mandibulară: 

 ridicarea şi coborârea ritmică  a maxilarelor, 

stânga/ dreapta cu opunerea rezistenţei; 

 imitarea rumegatului. 

 

 

 educarea respiraţiei: 

 să miroasă, să sufle în fluier, serveţel, gorniţe; 

 umflarea şi retragerea simultană a obrajilor; 

 imitarea râsului; 

 să soarbă cu paiul/ să sufle în bucăţi de       

serveţel (concurs); 

 să imite tusea, strănutul; 

 să îşi dreagă vocea; 

 să imprastie apa pe o foaie cu paiul; 

 fotbal pe masă cu mingi din vată (să sufle); 

 să sufle nasul; 

 să stingă lumânarea; 

 să umfle un balon; 

 inspirat şi expirat însoţit de un sunet (vocale). 
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 educarea auzului fonematic: 

  „Deschide urechea bine!” 

  ”Telefonul fără fir” 

 exerciţii de identificare a sursei şi direcţiei sunetelor; 

 identificarea sunetelor produse de instrumente muzicale; 

 identificarea sunetelor produse de animale. 

 

 

(https://iuliageorgiana.files.wordpress.com/2014/01/default.jpeg) 

 

 dezvoltarea memoriei auditiv verbale: 

 reproducerea de serii de silabe fără sens; 

 memorarea unor cifre; 

 exerciţii de recunoaștere a sunetelor din cuvânt pe baza analizei auditive; 

 să formeze un cuvânt cu un anumit sunet. 

 

 B. Metode cu caracter specific - se adresează strict sunetului afectat. Procesul de corectare          

presupune parcurgerea a patru etape: 

 Etapa de  emitere a sunetului - obţinerea izolată a sunetului 

 Etapa de consolidare - exersarea sunetului în silabe fără sens în care sunetul se află la început, la 

mijloc şi la sfârşit în cuvânt. Apoi se trece la cuvinte care conţin sunetul respectiv pornind de la cele 

mai simple la cele mai complexe;  La final se exerseaza în propoziţii din ce în ce mai grele. În această 

etapă nu este indicat să folosim sunetul cu care se confundă.  

 Etapa de diferenţiere - când sunetul este consolidat, se exersează alături de sunetele cu care se  

aseamănă în silabă şi în cuvânt. Se diferenţiază de sunetul cu care se confundă. Se introduc cuvinte în 

care se află sunete cu care se aseamănă (Sa-Za, Șa-Sa, Ța-Sa, Sac-Zac, etc.) 

 Etapa de automatizare - autocontrolul este minim şi poate emite sunetul cu uşurinţă. Se consideră că 

sunetul a fost însuşit.  

  

 Încă de la început, în activităţile logopedice se urmăreşte redarea încrederii copiilor în propriile  

posibilităţi, crearea convingerii că deficienţa de auz nu presupune o tulburare ce nu poate fi depăşită.   

 În cazul elevilor deficienţi de auz, toate aceste etape, sunt însoţite şi suţinute de către profesorul 

psihopedagog, prin limbaj mimico-gestual şi labiolectură. 
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3 Decembrie - Ziua Internaţională a Persoanelor cu 

Dizabilităţi 

România - 100 de ani pentru viitor 

 

Afrodita BUTCARU, părinte 

 

Cu prilejul acestei zile importante pentru 

celebrarea persoanelor cu dizabilităţi, dar şi 

sărbătorirea Centenarului României, în Şcoala 

Profesională pentru Deficienţi de Auz ˶Sf. Maria” a 

avut loc evenimentul ”România - 100 de ani 

pentru viitor”. Elevii noștri au încântat publicul  

prin programe artistice în care cuvântul a stat mână 

în mână cu gestul.  

 Oprite parcă din rutina zilei, personalităţi din spectre 

diferite ale societăţii şi reprezentanţi ai  Şcolii româneşti, 

precum: d-na inspector general pentru învățământ special din 

MEN, Liana Mitran, d-na inspector școlar general ISMB, 

Diana Melnic, d-na insp. Daniela Bădescu, d-na Norica 

Nicolai-deputat în Parlamentul European, Tudor tim Ionescu, 

consilier general al Primăriei Municipiului București, Bogdan 

Trifan și Boțonea Mădălin, consilieri Primăria Municipiului 

București și Primăria Sectorului 6, precum şi “matinalii” PRO-

TV: Mihai Dedu, Andreea Marinescu și Monica Cătuțoiu au 

dorit să împărtăşească cu aceste suflete „tăcute” emoţiile prin 

zâmbet şi culoare. Mihai Dedu a ştiut să le câştige încrederea şi iubirea copiilor prin felul său jovial de a 

iniţia jocuri şi de a crea buna dispoziţie, radiind de fericire că petrece momente bune cu aceşti copii 

extraordinari. A recitat, alături de elevii noștri, versuri ale poeților noștri cunoscuți și a cântat din tot 

sufletul, bucurându-ne și pe noi părinții, cadrele didactice și 

bineînțeles copiii. 

Mesajul celor mici a fost “Preţuieşte viaţa, bucurându-te 

de tot ceea ce ai primit în dar!” arătându-ţi continuu 

recunoştinţa, iar acest lucru îl poţi face numai aplecându-te 

asupra celor aflaţi în nevoi.  

Acesta nu este un mesaj meschin sau ipocrit, ci venit de

-abia după ce i-ai cunoscut şi ai văzut cum în compensaţie 

aceşti copii au primit în schimb multă sensibiltate pe care cu 

generozitate o revarsă asupra tuturor. 
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Programul artistic a avut ca activități: „100 de ani sub semnul poeziei”- recital de poezie și 

transpunere în limbaj mimico-gestual; „Jucăm româneşte”- hore și dansuri specifice poporului român; 

„Unirea - un vis împlinit”, unde ne-am prins mână cu mână elevi, părinți, profesori, invitați; dans 

contemporan -„Eliberare”etc. Pentru câteva clipe, invitaţii au fost puşi în situaţia de a comunica prin 

intermediul semnelor, devenind deliciul copiilor şi cu entuziasm au recitat din creaţiile autorilor canonici, 

descoperind jocul, empatizând cu micii actori. 

 Tot cu această ocazie, „oamenii de bine” care au simţit 

că este nevoie de ajutorul lor, au donat şcolii o imprimantă și o 

presă termică pentru inscripționarea tricourilor, cănilor și 

șepcilor, pentru atelierul de tipografie PRINT XXI, unde copiii 

îşi efectuează orele de practică, arătându-şi măiestria, 

specializându-se în domeniul Tehnicilor Poligrafice, 

calificarea tipăritor ofset.  

 

 

Cei mici au fost foarte încântaţi când dl. consilier general Tudor 

Tim Ionescu le-a făcut cunoscută problema câinilor fără stăpân, de aceea 

au şi ei nevoie de o familie, de iubire. Elevii au apreciat spectacolul  

deosebit oferit de cățeluși și au fost și mai încântați, când la finalul 

spectacolului, au primit ”căţeluşi din pluş”. Tim Ionescu le-a ”furat” 

astfel simpatia copiilor promițându-le că va reveni cât de curând. 
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Ce sărbătorim la Centenarul Marii Uniri? 
 

Andrei ZECA, elev, clasa a IX-a A 

Dacă ar fi să rezumăm în câteva idei, în 2018, la Centenarul 
Marii Uniri, toți cei care simt românește sărbătoresc: 

Credința românilor care au făcut Unirea că toată suflarea 

românească trebuie să trăiască împreună, într-un singur stat, 

ROMÂNIA. 

Efortul susținut al românilor, de-a lungul timpului, de a nu uita că 

sunt români. 

Năzuința românilor de a înfăptui Marea Unire, avută de-a lungul 

secolelor, indiferent de vicisitudinile istoriei. 

Tenacitatea liderilor și a elitelor românești care au întreprins 

toate cele necesare ca Unirea să devină realitate. 

Eroismul și jertfa celor fără de care visul românilor de veacuri, 

Marea Unire, nu ar fi fost posibil. 

Nesupunerea românilor în fața imperiilor vremelnice care i-au 

afectat interesele și neacceptarea unei sorți potrivnice. 

Ambiția românilor de a rămâne împreună după 100 de ani de la 

Marea Unire. 

Rațiunea românilor de a căuta în permanență cele mai bune 

împrejurări pentru concretizarea aspirațiilor legitime și valorificarea acestor ocazii. 
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O scurtă privire aruncată asupra hărții României anului 2018 și a celei din 1918 ne arată că 

bucuria Centenarul Marii Uniri nu poate fi deplină. România nu mai arată ca acum 100 de ani, după 

Marea Unire. În 28 iunie 1940, în urma Pactului Ribbentrop-Molotov, România este sfâșiată, din nou, și 

pierde Basarabia, Bucovina și Ținutul Herței. Umbra acelei zile, tragice pentru România, este încă 

resimțită de întreaga suflare românească. Comemorarea Centenarului României, pe lângă o sărbătoare 

plină de bucurie, trebuie să fie și un motiv de reflecție, dar mai ales de conștientizare că e de datoria 

noastră să refacem ceea ce au pus în operă românii în ziua de grație 1 decembrie, a anului 1918.  

Harta României 1918 vs harta României 2018  

 Cuvintele lui Nicolae Titulescu, rostite la Ploiești, în 3 mai 1915, la întrunirea Acțiunii Naționale, 
în chestiunea Ardealului, adaptate la anului 2018, prin înlocuirea Ardealului cu Basarabia, Bucovina și 
Ținutul Herței, trebuie să răsune în mințile și inimile oricărui om care simte românește! 

 Problema care se pune azi României, e înfricoșător, dar simplu; sau România pricepe datoria pe 
care i-a creat-o evenimentele în curs, și-atunci istoria ei abea începe, iar viitorul ei va fi o răzbunare 
prelungită și măreață a umilințelor ei seculare; sau România, mioapă la tot ce e „mâine”, cu ochii mari 
deschiși la tot ce e „azi” nu pricepe și înlemnită stă pe loc, și atunci istoria ei va înfățișa pentru vecie 
exemplul unic și mizerabil, al unei sinucideri viețuite. 
 Din împrejurările de azi, România trebuie să iasă întreagă și mare! 
 România nu poate fi întreagă fără Ardeal!  
                                                                                                   (Nicolae Titulescu – 3 mai 1915) 

Deci, la 100 de ani de la Marea Unire, trebuie să știm că, România nu este întreagă fără Basarabia 

și fără nordul Bucovinei! 

Sursa: http://centenarulromaniei.ro/ce-inseamna-centenarul-marii-uniri/ 
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PRILEJ DE BUCURIE  - Serbarea  Crăciunului 

Prof. Gabriela  ISPAS  

 Pentru mine personal, cele mai multe momente frumoase din copilărie pe care le 

păstrez  ca pe o   comoară scumpă sunt cele legate de anotimpul iarna, cu toate farmecele 

şi deliciile sale.  

 Oricât de prinsă aş fi de grijile de zi cu zi, momentul primului fulg de zăpadă sau 

prima zi din luna decembrie mă întoarce în timp la magia sărbătorilor de iarnă. Iar dacă   

se întâmplă cumva totuşi să  întârzii a–mi aduce aminte, mărturisesc 

cu bucurie că nu-mi permit elevii mei. Privirile şi zâmbetele lor fericite în aşteptarea 

a tot ce se va întâmpla, nu-mi permit să fiu altfel decât un om fericit care este obligat 

să se bucure fie şi doar pentru a păstra bucuria din ochii lor frumoşi!  

 Ceea ce mă face să zâmbesc cel mai tare este faptul că începem să-i scriem 

Moşului despre dorinţele noastre. Trebuie să fim bineînţeles foarte cuminţi şi mai 

ales eu cea care trimit scrisorile şi trebuie să dau raport Moşului despre 

comportamentul copiilor de peste an. Nu că Moşul nu ar şti, dar e nevoie şi de   

confirmarea mea. Şi apoi trebuie să vă spun că oricât de mult îi apăr eu pe elevii mei, în 

relaţia cu Moşul trebuie să fim cât se poate de corecţi pentru că dacă eu evit să spun 

adevărul, risc să nu primesc cadoul meu personal. Şi să vedeţi ce ne mai străduim cu 

toţii să arătăm latura cea mai frumoasă a noastră. Şi atunci încep căutările... Cu ce-l 

putem încânta?  Ce-i putem arăta că ştim să facem mai bine? Bineînţeles o serbare de Crăciun. Iar 

serbarea... pentru elevii de la Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz ”Sfânta Maria” – 

chiar are un rol aparte în viaţa lor.  

 Este aşteptată şi muncită cu mult drag şi nu este copil care să nu-şi 

dorească să ia parte la ea. Poate şi pentru că el se poate manifesta plenar şi are 

prilejul să fie apreciat, aplaudat, remarcat la scenă deschisă. Este locul în care 

fiecare copil poate arăta că are talent, iar la sfârşitul ei, de fiecare dată copilul 

pleacă cu o treaptă mai sus pe scara stimei de sine!  

 Şi bineînţeles efortul copiilor a fost 

răsplătit de Moş Crăciun în persoană, care 

a fost foarte darnic anul acesta. A citit cu 

atenţie scrisorile lor şi s-a străduit să le 

îndeplinească dorinţele. Bucuria din ochii 

lor îl va aduce de bună seamă şi la iarna 

viitoare! 
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Cu ...    Ioana FLOREA, elevă, clasa a XI-a A 
 
-Bună! Cine ești tu? 
-Bună ziua! Eu sunt Ioana, deficientă de auz, elevă în clasa a XI-a 
A profesională. Sunt născută a doua fată în familie, iar după mine, 
la o distanță mare de timp, s-au născut încă o soră și un frate, pe care îi iubesc foarte mult! 
-De ce ai vrut să lucrezi? 
-La școală terminam programul la ora 14.00, iar după, mă duceam mereu cu colegii la plimbare... 
Ajunsesem să mă plictisesc, să mă plimb prin parc și prin magazine fără bani prea mulți la mine... 
De când mă știu mi-a plăcut să dansez și îmi doream să fac un curs de dans, dar aveam nevoie de 
bani... așa că m-am gândit să mă angajez… 
-Cum ai aflat de acest loc de muncă? 
-Mai întâi am încercat să găsesc ceva prin doamna dirigintă care m-a ajutat să-mi scriu un CV pe 
care l-am trimis în mai multe locuri, dar nu am primit nimic...În vară, stând la sora mea, în chirie, 
(noi suntem din Ploiești) mergeam la cumpărături în magazinul blocului. Acolo am citit într-un afiș 
că vor să angajeze și persoane cu deficiență. M-am gândit imediat că pot avea o șansă! L-am 
întrebat pe domnul de la pază cu cine pot vorbi pentru angajare. Așa am ajuns în biroul șefei mele.  
Pentru că nu am terminat încă școala și nu am experiență, m-au angajat pe un post de începător, 
pentru un program de 6 ore (15.00-21.00). 
-Care a fost primul tău post la serviciu? 
-Am lucrat pe un post de manipulant mărfuri, timp de 5 luni. După cele 5 luni, șeful meu m-a  
recomandat pentru un post de casieră. Am fost foarte bucuroasă, dar și îngrijorată pentru că trebuia 

să memorez toate codurile de la legume, fructe și panificație. La 
început era mult mai greu să comunic cu oamenii, nu prea 
înțelegeam ce spuneau ei și ei nu înțelegeau ce spuneam eu. Dar am 
stat o lună pe lângă o colegă și am învățat. În timp am reușit să 
comunic și cu oamenii auzitori, cumpărătorii. Acum mi-e ușor să 
lucrez la casierie.  
-Ce post ți-a plăcut mi mult? De ce?  
-Casier. Pentru că în postul de manipulant marfă trebuia să mă mișc  
repede, să ridic greutăți...La început mi-a plăcut, mă gândeam că mai 
slăbesc, dar apoi am început să obosesc mereu...Eu nu pot să mă 
mișc repede și mereu, pentru că sunt mai lentă de felul meu... :) 
-Cum te simți acum la serviciu? 
-Sunt mulțumită, mă simt bine, mă înțeleg cu colegii și șefii care nu 
se comportă urât cu mine când greșesc! :) 
-Mulțumesc mult Ioana! Spor la treabă! 
-Mulțumesc și eu! 

Inter
viu
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Cu ... Andreea DENA, elevă, clasa a XII-a A  

 
 
 
-Bună! Cine ești tu? 
-Bună ziua! Eu sunt Andreea Dena, elevă cu 
deficiență de auz în clasa a XII-a profesională. 
Multă lume mă strigă Dena :)  
-Cum te-ai hotărât să te angajezi? 
-Anul trecut în iunie, doamna Mirabela Pană m-
a întrebat dacă nu vreau să mă angajez la o        
tipografie, aici, în București. Eu am spus da, că 
îmi doresc să lucrez. Eu provin dintr-o familie   
numeroasă, suntem șase frați la mama și un ban 
în plus e bine venit... :) 
-Cum a decurs interviul de angajare? 
-Doamna profesoară a mers cu mine și acolo 
unde nu înțelegeam primeam ajutor de la ea prin   
limbaj mimico-gestual. Am fost întrebată ce știu să fac în tipografie și unde am învățat ceea ce 
știu. Eu m-am interesat de condițiile de muncă, de ce documente am nevoie la dosarul de angajare 
și de salariu. Totul a decurs foarte bine. Am fost foarte bucuroasă și  foarte fericită că m-am 
angajat! 
-Cum este la muncă? 
-Din prima zi de muncă am făcut cunoștință cu toții colegii mei. Nu am avut deloc emoții! Am   
înțeles că trebuie să facem o echipă, să ne ajutăm între noi, să respect regulile de la muncă. Mă  
înțeleg foarte bine cu colegii cu care lucrez! Între timp s-a angajat și colega mea de la clasă, Flori.  
-Ce faceți voi două, mai precis, la tipografie? 
-Serigrafie, gravură laser, ambalăm marfa, termoplastie… 
-Cum te descurci și cu școala și cu serviciul? 
-La început mi-a fost foarte greu. Dimineața de la ora 8.00 sunt la școală. Imediat după terminarea 
orelor de curs plec la serviciu, unde muncesc patru ore. Era obositor, dar în timp m-am obișnuit.  
-Andreea care este avantajul faptului că tu muncești? 
-Acum mă simt independentă, pot avea banii mei cu care decid singură ce să fac. Mă simt matură 
și sigură pe mine! 
-Mulțumesc mult Andreea! Spor la treabă! 
-Mulțumesc și eu! 

 

Inter
viu
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NOUTĂȚI EDITORIALE  

 

Despre limba semnelor române…. 

       Limba semnelor românești (LSR)?  

Sau limbajul mimico gestual românesc(LMGR)? 

   

 Întrebările par simple, dar constituie un     

subiect mult discutat, comentat și  analizat în     

comunitatea surzilor din România. (În România 

aprox. 25.000 persoane folosesc limba semnelor, o 

„cifră” deloc neglijabilă!) 

  

 Pe fondul acestei controverse care pare fără sfârșit, a apărut 

recent un dicționar ilustrat, elaborat de prof. dr. Florea Barbu, în cadrul unui program Erasmus +, 

intitulat Limba semnelor în România. 

După cum se arată și în Prefața semnată de prof. Rusu Demmys Leonard, dicționarul pe care îl 

prezentăm -pe scurt- este  „rezultatul muncii și preocupărilor pe care profesorul Barbu Florea le are de 

mult timp în legătură cu Limba Semnelor din România”  (apreciez personal, la modul pozitiv folosirea 

majusculelor de către prof. Rusu). 

Deși dicționarul ilustrat cuprinde un vocabular minimal, constatăm că acesta este structurat     

tematic și înainte de a se trece la formulele de salut și prezentare prin semne, prof. Barbu ne prezintă 

unele elemente de gramatică (ceea ce mi se pare important, fiindcă mulți auzitori consideră că limba 

semnelor e lipsită de gramatică și că nu ar avea nici un fel 

de reguli, ceea ce este fals!). 

Remarcăm de asemenea că gesturile compuse sunt 

prezentate în imagini succesive, pentru o mai bună 

înțelegere și o executare cât mai corectă. 

Dicționarul este un instrument util, pentru noi 

cadrele didactice care lucrăm cu elevi deficienți de auz dar 

și pentru părinții copiilor cu dizabilități auditive care își 

doresc o comunicare cât mai eficientă cu aceștia. 

În încheiere, consider că apariția acestui dicționar 
constituie un prim pas vizibil în eforturile care se fac 
pentru o omogenizare a limbii semnelor române la nivel 

național. 

Prof. Nuți  GĂLEȚEANU 
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ORAȘE  ÎN OGLINDĂ 
                              Sibiul 

 

 Sibiul, este un oraș 
pitoresc situat în partea   
sudică a Transilvaniei, pe 
râul Cibin, foarte aproape 
de centrul geografic al   
României. Este unul dintre 

principalele centre ale coloniștilor sași  stabiliți 
în zonă. Orașul a fost capitală a Transilvaniei 
între anii 1692-1791 și 1849-1865.  
 Sibiul este o adevărată capitală turistică și 
culturală din centrul țării, atrăgând în continuare 
prin farmecul său aparte, prin tradiția conservată 
atât de bine, dar și printr-un decor      natural și 
istoric   deosebit. În anul 2007, a fost Capitală 
Culturală  Europeană, iar în 2019      Sibiul va 
deveni Regiune  Gastronomică         Europeană.  
 
Ce putem vizita în Sibiu:  
Piața Huet, Piața Mică și 
Piața Mare, situate în 
centrul vechi al Sibiului, 
cu monumente de 
arhitectură bisericească 
sau laică, se constituie într
-un tot unitar, un vast muzeu și totodată o lecție 
de istorie.  
Podul minciunilor servea ca loc de întâlnire a 
negustorilor din Piața  Mică.  
Palatul Bruckenthal, construit în stil baroc, 
deschis pentru public ca muzeu începând cu 
anul 1817.  
Casa albastră clădirea adăpostește în prezent 
Galeria de artă românească.  

Casa Altemberger-
Pempflinger - Muzeul de 
istorie, este cea mai 
importantă construcție    
civilă în stil gotic din 
România.  
Turnul archebuzierilor, 
Turnul olarilor,  Turnul 

gros - astăzi, în clădirea de la baza    turnului își 
desfășoară activitatea Filarmonica de stat din 
Sibiu și Parcul Astra. 

Przemyśl 
 

 

Przemyśl, este un pitoresc  

orăşel la frontiera polono-

ucraineană. Este al doilea 

cel mai vechi oraș din 

sudul Poloniei (după 

Cracovia) și datează din secolul al     VIII-lea. 

Regiunea     Przemyśl a fost un loc de dispută 

între Regatul polonez, Rusia Kieveană și 

Regatul maghiar, începând cu secolul al       X-

lea. În perioadă Renașterii, orașul a fost un 

important centru comercial. Populația orașului 

era alcătuită dntr-un număr mare de naționalități 

(polonezi, ucraineni, evrei, germani, cehi, 

armeni și tătari). 

În anul 1772, orașul a   

devenit parte a Imperiului 

austriac, fiind atașat     

regiunii Galiția. Biblioteca 

ruteană din localitate a fost 

înființată în anul 1804. 

Ce putem vizita :  

Muzeul Fortăreței Przemyśl,  
Muzeul Regional Przemyśl,  
Castelul Przemyśl,  
Muzeul Național Przemyska,  
Castelul Kazimierzowski,  
Orașul Vechi din Przemysl,  
Fortăreața Przemysl ,  
Catedrala și Basilica,  
Underground of 
Przemysl,  
Muzeul Archdiocesan,  
Biserica Carmelita Sf. 
Teresa,  
Catedrala Sf. Ioan 
Botezatorul,  
Fosta Biserică Iezuită,  
Biserica Franciscană Sf. Maria Magdalena,  
Muzeul clopotelor și conductelor,  
Scuarul din piaţa Rynek-  
 

Corina MARTIN, elevă, clasa a X-a A 
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Bucuria Crăciunului...! 

Crăciunul a venit, 

Noi cu drag ne-am întâlnit 

Pe Domnul Iisus Hristos 

Să-l sărbătorim frumos. 

 

La o zi de sărbătoare 

Ne-am pregătit cu mic, cu mare 

Pentru serbarea de Crăciun mult așteptată 

Și cu colinda bine învățată. 

 

În noaptea sfântă a lui Hristos 

Ne rugăm evlaios 

Sănătate, pace și bucurie 

Pentru noi toți mereu să fie! 

 

 

Elevii clasei a VIII-a A  
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Valentin MANALACHI, clasa a XI-a A 
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