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  În anul în care școala noastră a împlinit 

100 de ani, cei 10 elevi din prima generație de 

tipăritori offset de la Scoala Profesionala 

Speciala pentru Deficienti de Auz "Sfanta 

Maria" au avut examenul de absolvire, pe care l-

au luat cu brio! 

  Pe 30 mai, Mihaela Mehedințu, 

absolventă acum, scria pe pagina ei de Facebook: 

Au trecut doisprezece ani , simt ca ieri am 

început scoala. Hai sa ridicam pălăria pentru 

anii ce au trecut!  

  Ne bucurăm și noi alături de ei, de 

familiile și de profesorii lor. Le dorim mult 

succes în tot ceea ce urmează și îi felicităm din 

tot sufletul! 

  Am pornit cu un vis, cu un atelier căruia 

i-am zis PRINT XXI. Proiectul Sens pentru viață 

a început în urmă cu 7 ani, la inițiativa Sense 

International Romania, sprijinit de Fundatia 

Orange și Fundația Medicor, totul pentru ca 

tinerii deficienți de auz, cu surdocecitate și 

deficiențe senzoriale multiple să învețe o meserie 

care să le permită un trai independent.  

  Iată că după 7 ani începem să culegem 

roadele! 

  Toți absolvenții primei generații de 

Școală profesională sunt angajați. Lucrează în 

meseria pentru care s-au pregătit și sunt foarte 

apreciați. 

 

    

  

 

 

 

 

Prima generație  

de tipăritori offset - absolvenți ai școlii noastre 

Director, prof. Stoica Florica 

 

Cine suntem  
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 Competiţia Naţională “Made for 

Europe”  valorizează şi promovează  produsele 

realizate în cadrul proiectelor finanţate prin 

programele europene. Minea Alexandru, elev în 

clasa a VII-a A al Şcolii Profesionale Speciale 

pentru Deficienţi de Auz  “Sfânta Maria”, a 

reprezentat unitatea noastră şcolară la faza 

naţională a acestei competiţii care s-a desfăşurat la 

Cluj.  

  Produsul cu care a participat Alex, la a 

XII-a ediţie a Concursului Naţional “Made for 

Europe” a fost realizat în cadrul 

proiectului „Let’s Discover Europe 

Together Finding Harmony in 

Differencies – EUROPE’S 

FRIENDS” un proiect de 

parteneriat strategic din cadrul 

Programului Erasmus+ care are ca 

obiectiv dezvoltarea competențelor elevilor prin 

îmbinarea educației formale cu cea nonformală. În 

cadrul acestui proiect a fost creat un ghid online 

care conţine informaţii despre monumentele aflate 

în Patrimoniul UNESCO din România.  

Concursul Naţional “Made for Europe”- o competiţie pentru 
învingători 

 

Prof. Roxana Popa, 

Coordonator proiecte și programe 
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Comisia de jurizare a apreciat relevanţa 

educaţională a produsului realizat în cadrul 

proiectului pentru unitatea de învăţământ, 

transferabilitatea, caracterul practic, caracterul 

valorizator al acestui produs și calitatea 

prezentării, obţinând un bine meritat loc I la 

această competiţie națională unde au fost 

prezentate 128 de produse.  

  

Ghidul se adresează tuturor celor interesaţi 

să afle cât mai multe despre ţara noastră, români, 

străini din Uniunea Europeană, persoane cu 

dizabilităţi şi reprezintă o promovare a României 

în Europa. Materialul realizat sub îndrumarea 

doamnei profesoare Cristina Gîrniceanu este o 

reală sursă educațională deschisă pentru părinți, 

elevi și profesori. În demersul  educativ  ghidul 

poate fi integrat cu succes în cadrul orelor de 

geografie, istorie, arte dar şi în orele de consiliere 

şi orientare fiind un material atractiv şi uşor de 

folosit.  

  

Ghidul România – Patrimoniul UNESCO 

poate fi utilizat oricând şi se găseşte postat pe site-

ul proiectului www.europesfriends.com fiind 

disponibil atât în limba engleză, limba română, cât 

şi în limbaj mimico-gestual.  

  

  Alex, în calitate de reprezentant al 

României în cadrul proiectului „Let’s 

Discover Europe Together Finding 

Harmony in Differencies – EUROPE’S 

FRIENDS”, a reuşit să prezinte atractiv şi 

interactiv Ghidul România – Patrimoniul 

UNESCO, promovând astfel valorile ţării 

noastre. 

 

 

 
 

 

http://www.europesfriends.com
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NECUVINTE  

Două premii la Festivalul Naţional de Teatru pentru Elevi 

„George Constantin“  

Cristina Gîrniceanu 

Coordonator  trupa  de teatru gestual  Necuvinte 

 

  Festivalul Naţional de Teatru pentru Elevi „George 

Constantin“ este una dintre cele mai mai importante competiții 

de teatru pentru elevi din țară.  Iniţiat de Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Casa Corpului 

Didactic a Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului 

Bucureşti, Fundaţia Culturală „George Constantin“; coordonat 

de doamnele Diana Melnic (inspector şcolar general adjunct) şi 

Elena Ştefan (inspector şcolar pentru activități educative 

extrașcolare), acest festival  adună an de an familia teatrului 

şcolar de la noi.   

  În 2015  trupa de teatru gestual Necuvinte din școala 

noastră a obținut Marele premiu cu piesa Visul unui pierde vară 

(în juriu, Mihai Constantin, Catrinel Dumitrescu, Ioan Gyuri 

Pascu). În 2016, a obținut Premiul pentru regie la același festival cu piesa Hai Hui (în juriu, Mihai 

Constantin, Catrinel Dumitrescu, Gheorghe Ifrim) 

 

  Anul acesta, la a XIX-a ediție din 2019, s-au înscris în competiție 95 de trupe din toată țara, 

din școli gimnaziale, licee, cluburi ale copiilor, asociații culturale 

etc. Doar  13 trupe de la liceu și 9 de la gimnaziu au urcat pe scena 

Colegiului Național Matei Basarab pentru competiția finală pe 1 și 

2 iunie 2019. În juriu, Anca Ioniță, Catrinel Dumitrescu, Radu 

Apostol și Andrei Runcanu. 

 

 

  Visul lui Don Quijote a fost piesa prezentată de trupa 

de teatru gestual Necuvinte.  Un spectacol de 10 minute fără 

cuvinte, 10 minute care ar putea fi despre visul oricui dintre noi, care vorbesc despre iubire, despre 

pasiune, despre forța năucitoare a ficţiunii.  10 minute despre omul prins în vârtejul acestei lumi grăbite 

şi de multe ori absurde, despre omul care nu ar putea rezista fără platoșa Visului sau a Iubirii. 10 minute 

în care copiii de pe scenă au trăit visul, au transmis emoția, au făcut publicul să vibreze, să râdă și să 

plângă.  
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  Am obținut două premii importante: Marele Premiu al festivalului și Premiul pentru rol 

principal masculin, Alexandru Minea.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Am dovedit că 

putem ajunge la sufletul celorlalți fără cuvinte. Am dovedit că 

putem transmite fără să strigăm.  

  Ne-am bucurat și am primit aceste premii nu doar ca pe o 

recunoaștere a muncii noastre, ci ca pe o dovadă că facem bine ceea 

ce facem și ca pe un îndemn să continuăm. 

 

 Aplauze pentru  

Alexandru Minea - Don Quijote,  

Bogdan Vasiliu - Sancho Panza,  

Daniela Lincă - Dulcineea,  

Marian Ciurlea și Daniel Oncioiu.  
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  În perioada 2019-2021 în cadrul școlii 

noastre se va desfășura un nou proiect european, 

parte a programului Erasmus+, acțiunea KA1, 

proiect de mobilitate intitulat ”Fiecare copil este 

important! Pregătirea profesorilor pentru o 

educație incluzivă a copiilor cu dizabilități  - T-

EACH!  ”,  cu nr. 2019-1-RO01-KA101-062716. 

Pagina de socializare a proiectului este https://

www.facebook.com/T-each-Erasmus-

116846106370653/     

 Acest proiect a apărut ca urmare a nevoii 

atingerii țintei strategice din Programul de 

Dezvoltare Europeană al școlii: sccentuarea 

dimensiunii europene a educației în vederea 

incluziunii și integrării socio-profesionale a 

elevilor cu cerințe educationale speciale. 

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în 

domeniul educației speciale pentru a inova și 

îmbunătăți calitatea procesului de predare-

învățare-evaluare, în vederea furnizării unor 

activități și programe educaționale 

corespunzătoare nevoilor tinerilor cu deficiențe 

de auz și tulburări din spectru autist conform 

politicilor educaționale ale Uniunii Europene în 

vederea creșterii șanselor de incluziune socială. 

  Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- achiziționarea și dezvoltarea de către membrii 

echipei manageriale a  competențelor de 

management școlar în domeniul educației 

speciale în vederea armonizării activitățlor 

manageriale cu cele din școli europene cu 

vechime în acest domeniu 

- familiarizarea cadrelor didactice și a 

instructorilor de educație extracurriculară cu 

metode și mijloace alternative, strategii și 

instrumente specifice elevilor cu TSA în 

 

Din proiecte adunate 

Fiecare copil este important!  

 

Pregătirea profesorilor pentru o educație incluzivă a 

 copiilor cu dizabilități  

T-EACH!   

                                                                                                   Prof. Florica Stoica 
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- dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și  
instructorilor de educație extracurriculară necesare 
organizării, derulării, monitorizării activităților 
instructiv-educative a elevilor cu TSA ptentru 
facilitarea progresului acestora 

- însușirea cunoștințelor de către cadrele didactice 
și instructorii de educație extracurriculară despre 
terapiile specifice copiilor cu TSA (ABA, 
TEACCH, PECS, etc),  în vederea sporirii calități 
actului educațional și, implicit, sporirea 
atractivității ofertei educaționale a instituției 
noastre 

  

 Activitățile ce se vor desfășura vizează 
cooperarea între sistemul educațional european și 
cel special românesc astfel încât să se poată 
acoperi deficitul de metode și materiale necesare 
pentru educația copiilor cu deficiență de auz și 
tulburări în spectrul autist (TSA). Ne dorim o 
educație la standarde europene, iar experiența 
acumulată în acest proiect ne va facilita o calitate 
ridicată a actului educațional în lucrul cu elevii 
deficienți de auz și cu TSA. 

  

 Derularea proiectului va conduce la 
obținerea unor rezultate cu un impact pe termen 
mediu (abordarea prin metode, mijloace și tehnici 

moderne în cadrul procesului instructiv educativ) 
și lung prin dezvoltarea competențelor 
manageriale pentru membrii din echipa de 
conducere, achiziția de informații privitoare la 
metode și tehnici de lucru în educața copiilor 
deficienți de auz cu TSA. 

 In cadrul proiectului vor avea loc mobilități 
în 4 fluxuri, astfel: 

 4 persoane timp de 5 zile vor parcurge cursul: 
”Efficient & Effective Project Management for 
EU funded Projects”  în Limassol, Cipru 

 4 persoane, timp de 12 zile vor participa la 
activități de job shadowing în Austria 

 4 persoane timp de 12 zile vor participa la 
activități de job shadowing în Cehia 

 8 persoane timp de 5 zile vor parcurge cursul: 
"Fiecare copil este important! Educația speciala 
în Finlanda și în Europa"  în Finlanda 

 Fiecare participant la mobilitate va deveni 
formator capabil să transfere modele europene de 
bune practici în domeniul educației speciale 
contribuind la dinamizarea practicii didactice în 
școala Românească.  

 

                                                 



 

8 

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 17 / decembrie 2019 

Efficient And Effective Project Management  

For EU Funded Projects 

2019 - 1 - RO01 - KA101 - 062716  

 

Limassol, Cipru   

25 – 29 noiembrie 2019 
                                        

                                       Prof. Elena Cimpoeșu 
                                               Prof. Marilena Dunac 

In perioada 25-29 noiembrie 2019 un grup 

format din patru cadre didactice de la Școala 

Profesională Specială pentru Deficienți de Auz 

“Sfânta Maria” din București au participat la un 

curs de pregătire Erasmus+, în Limassol, Cipru. 

Acestea au fost Cimpoeșu Elena-Nicoleta, Dunac 

Marilena, Iosif Mihaela si Nicolae Mihaela-

Magdalena. 

Obiectivul general al proiectului numit 

“Fiecare copil este important! Instruirea 

profesorilor pentru a oferi educație incluzivă 

copiilor cu dizabilități T-Each” este reprezentat de 

dezvoltarea profesională a profesorilor școlii 

noastre în domeniul educației, pentru a inova și 

îmbunătăți calitatea procesului de predare-

învățare-evaluare, pentru a oferi activități 

educaționale și programe adaptate nevoilor 

tinerilor cu deficiențe de auz și tulburări din 

spectrul autist, în conformitate cu politicile 

educaționale ale Uniunii Europene, în vederea 

creșterii șanselor de incluziune socială. 

Obiectivele cursului au fost:  

 dobândirea unor cunoștințe despre 

raportarea proiectelor CE; 

 să înțeleagă obligațiile privind vizibilitatea, 

comunicarea și diseminarea programelor 

finanțate de CE; 

 pregătirea și analizarea obligațiilor ce 

rezultă din auditele CE; 

 înțelegerea importanței monitorizării și auto

-evaluării proiectelor; 

 crearea instrumentelor de evaluare pentru 

proiect; 

 înțelegerea aprofundată a riscurilor 

financiare și implementarea măsurilor de 

atenuare. 

 

 

Formatorul cursului organizat de Shipcon 

Limassol LTD a fost Carmelo Pollichino. 

Impreună cu acesta și colegii cursanți din Uniunea 

Europeană ( Cehia, Ungaria, Franța, Islanda), am 

parcurs, în cele cinci zile, cursul de pregătire în 

management de proiect. 

Prima zi, a avut ca și obiectiv “Raportarea 

proiectelor – Ce este necesar pentru CE?” și 

“Vizibilitatea sprijinului oferit de UE”. 

S-au dezbătut: 

 Raportările tehnice; 

 Raportările financiare; 

 Validarea raporturilor de către  CE; 

 Procedurile de plată de către CE. 

În partea a doua a zilei : 

 Organizațiile de publicitate; 

 Obligații de comunicare și diseminare. 
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Toți participanții la curs împărțiți în 5 grupe 

mixte, din diferite state europene au avut de 

rezolvat sarcini care au creat o atmosferă plăcută și 

o foarte bună coeziune de grup, determinând 

socializarea și cooperarea membrilor grupului. 

Prima activitate a avut ca sarcină de lucru 

construirea, din 20 de coli A4 albe, a unui om. 

Acesta trebuia să fie mai înalt decât lungimea a 

două coli A4 alăturate pe lungime (aproximativ 60 

cm) și să stea în picioare. 

 Unii participanți nu au putut folosi 

decât mâna dreaptă, alții doar mâna stângă,  unii au 

putut folosi ambele mâini dar nu au putut vorbi, iar 

alții puteau contribui doar cu idei, fără a pune 

efectiv mâna pe materiale. Astfel s-a realizat 

coeziunea de grup, cu o activitate distractivă din 

care fiecare membru 

care a participat la 

curs a putut trage 

învățăminte. 

       În cea de-a doua 

zi s-a discutat despre  

“Audituri” și “Moni-

torizarea proiectelor”. 

Capitolul “Audituri” a 

conțnut: 

 Diverse nivele de 

audituri; 

 Primul, al doilea și al treilea nivel de audituri; 

 Vizite de evaluare. 

În cea de-a doua parte a zilei, s-a discutat 

despre: 

 Scopul monitorizării; 

 Indicatori de performanță; 

 Evaluator intern/

manager de 

evaluare a calității; 

 Evaluator extern. 

 

Activitatea din 

cea de-a doua zi a 

continuat cu grupele 

constituite în ziua 

anterioară. Aceste 

grupe au avut de ales 

o temă pe care să o transpună într-un proiect 

finanțat cu fonduri europene.  

În cea de-a treia zi s-a discutat despre  

“Instituirea unui sistem de evaluare fiabil și 

eficient pentru proiectele finanțate de CE” si 

“Profilul managerului/coordonatorului de proiect”. 

 Scopul și importanța evaluării; 

 Strategii de 

evaluare; 

 Metode de 

evaluare; 

 Diseminarea 

rezultatului 

evaluării; 

 Kituri și 

instrumente 

pentru 

coordonatorul de 

proiect.  

În cea de-a doua parte a zilei s-a discutat despre: 

 Principiile unui bun management al programelor 

finanțate de CE; 

 Instrumente de comunicare interna; 

 Instrumente administrative 

 Instrumente pentru managementul financiar. 

In penultima zi de curs, cea de-a patra zi, s-

au discutat noțiuni financiare: “Management 

financiar” și “Monitorizare financiară”, acestea 

urmărind urmatoarele subpuncte: Identificarea 

riscurilor financiare; Reducerea riscurilor 

financiare; Instrumente de prognoză pentru un 

management financiar eficient, în prima parte a 

zilei, iar în a doua parte: 

 Raportari financiare; 

 Optimizarea monitorizării financiare; 

 Rolul și importanta auditului extern al 

conturilor. 
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In ultima zi de curs au fost făcute studii de 

caz pe temele: “Revizuire anuală – obligații ale 

consorțului” și “Evaluarea anuală de către CE”. 

 

Tot în ultima zi a avut loc înmanarea 

certificatelor de participare care atestă cunoștințele 

și noile competentț dobândite iî urma participării la 

această mobilitate:  

 

 Intelegerea profunzimii și a importanței 

gestionării eficiente și eficace pentru 

proiectele finanțate cu fonduri UE; 

 Dobândirea unor cunoștințe valoroase în 

legătură cu obligațiile ce decurg din 

proiectele finanțate de UE; 

 

 Ințelegerea responsabilitățlor 

celor implicați în managementul 

și coordonarea proiectelor; 

 Intelegerea responsabilitățlor 

celor care se ocupă de progresul 

tehnic și financiar al unui proiect 

finanțat de UE; 

 Aprecierea importanței aplicării 

ceor mai bune principii și practici 

pentru un bun management; 

 Identificarea riscurilor financiare 

legate de programele finanțate de 

CE; 

 

 

 

 Stabilirea măsurilor de atenuare a riscurilor 

financiare identificate; 

 Aprecierea importanței auditurilor interne și 

externe. 

 

Informațiile și activitățile desfășurate au 

fost bine transmise și în totalitate înțelese. Acestea 

au avut obiective clare, specificate atât la început 

cât sș pe parcursul întregului curs. 

 

Cursul acesta ne-a ajutat foarte mult în 

formularea și dezvoltarea unor viitoare proiecte, 

depunerea unor formulare de aplicație corecte , 

bine formulate, care să fie aprobate și 

implementate în cadrul școlii noastre, pentru a 

eficientiza procesul de integrare în viața socială 

și pe piața muncii a persoanelor cu deficiență 

de auz, precum și a celor cu tulburări din 

spectrul autist. 



 

11 

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 17 / decembrie 2019 

 
Cel de-al treilea flux de pregătir e 

practică pentru elevii clasei a X-a, nivel 
profesional, din cadrul proiectului  ”Elevi buni, 
buni profesioniști! Pregătirea practică a tinerilor 
deficienți de auz, bază a  inserției socio-
profesionale, (GOod students, Good WORKers! 
2018-1-RO01-KA102-047995 a avut loc în 
Barcellona Pozzo di Gotto /Catania, Italia, între 11 
şi 22 noiembrie 2019, fiind organizată de instituţia 
parteneră în proiect  Associazione Artistica 
Culturale „A Roccaˮ Barcellona Pozzo di Gotto, 
Italia.  

Au participat 10 elevi de la clasa a X-a 
însoţiţi de instr. Bujoreanu Liliana, prof. Petre 

Florina şi prof. Badea Emilia.  
În cadrul mobilității  am vizitat Liceo 

Artistico Statale Emilio Greco, Catania, unde am 
asistat la ore, tipografiile Da Danilo 
S.R.L.,Cooperativa Universitaria Gymnasium Art 
şi Grafiche Greco,şi la sfârşit de săptămână s-au 
organizat ieşiri, vizite culturale prin care am 
descoperit locuri minunate din Sicilia. 

 Elevii au fost împărţiţi în trei grupe şi au 
fost repartizaţi la tipografiile Da Danilo S.R.L., 
Cooperativa Universitaria Gymnasium Art şi 
Grafiche Greco, pentru stagiul de pregătire 
practică. 

La Liceo Artistico Statale Emilio Greco, ne
-am întâlnit cu directorul şcolii d-nul Antonino  
Alessandro Masimino, directorul adjunct d-na 
Alessandra Policastro şi alţi profesori. 

Au fost prezentate sistemele de educaţie 

din fiecare ţară  şi au fost discutate aspecte ale 
educaţiei elevilor cu nevoi speciale din fiecare 
ţară, modul de organizare a învăţământului special 
în România şi modul în care se realizează 
integrarea elevilor cu nevoi speciale, cu diferite 
dizabilităţi în şcolile inclusive din Italia. 

Aici ne-a fost prezentată o elevă de origine 
română, pe nume Paticia Ioana Mureşan, din 
Brăila, plecată cu părinţii din România cănd avea 
vârsta de doi ani. Patricia ne-a însoţit şi de-a 
lungul vizitei prin şcoala gazdă şi ne-a informat că 
şcoala poartă numele de la sculptorul sicilian care 
a trăit în secolul trecut și a fost gândită pentru 
pregătirea elevilor pentru a studia la Academia de 
Arte Plastice și / sau la Facultatea de Arhitectură. 

 
Patricia ne-a explicat că aici liceul are o 

durată de cinci ani şi clasele sunt notate de la I  la 
V. Şcoala are mai multe profile: arhitectură și 
mediu, grafică, design, media audiovizuală, design 
de artă vestimentară, design de scenă/scenografie. 

Şcoala are în jur de 380 de elevi, iar clasele au 
în jur de 15-17 elevi în care sunt incluşi şi  elevii 
cu CES. Fiecare elev cu nevoi speciale are un 
profesor de sprijin care îl însoţeşte pe tot parcursul 
zilei. Elevii cu CES au şi clase speciale pentru 
diferite activităţi: terapii şi activităţi specfice în 
cabinete special amenajate; terapie ocupaţională 
etc. De asemenea am vizitat şi spaţiile 
administrative. 

Am vizitat 
tipografiile Da 
Danilo S.R.L., 
Cooperativa 
Universitaria 
Gymnasium Art şi 
Grafiche Greco, 
unde elevii au 
desfăşurat activităţi 
specifice ocupaţiei 
de „ Tipăritor 
Offset ˮ şi am 
cunoscut echipa cu 
care aceştia au 
lucrat. 

     GO WORK! 
”Elevi buni, buni profesioniști! Pregătirea practică a tinerilor 

deficienți de auz, bază a  inserției socio-profesionale 
 (GOod students, Good WORKers!  

 
Prof. Badea Emilia 
Prof. Petre Florina 

Instr. Bujoreanu Liliana 
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Activităţile de practică în tipografii au 
reprezentat un câştig evident în dezvoltarea 
profesională a elevilor, comunicarea în limba 
engleză dar şi învăţarea unor cuvinte în  limba 
italiană.  

Aici, elevii din şcoala noastră, au  avut şansa 
de a-şi îmbogăţi cunoştinţele, de a cunoaşte 

oameni şi locuri noi, de a 
lega prietenii.  

În excursiile desfăşurate, 
noi şi elevii am vizitat 
Catania, Etna, Taormina, 
Siracuza, Noto, unele 
dintre ele incluse în 
Patrimoniul UNESCO al 
Italiei.  

În Catania am văzut  
Bazilica Cattedrale 
Sant'Agata, Piazza del 
Duomo, Castelul Ursino 
Mănăstirea Benedictină, 

Universitatea din Catania, Palazzo Biscari, 
Biserica Sant'Agata de pe cupola căreia am 
admirat oraşul, Teatrul Romano, Porta Garibaldi. 

   Am urcat pe Etna la aproape 3 000 m 
altitudine şi noroc că am avut parte de vreme bună. 
Vulcanul Etna are înălțimea de 3340 m, fiind cel 
mai înalt și cel mai activ vulcan din Europa. 
Excursia a  fost spectaculoasă, fiindcă am avut 
parte de imagini unice, neobișnuite, care nu 
seamănă cu nimic, pe care, poate, nu le vom mai 
vedea curând în altă parte. 

În Taormina sunt Palazzo Corvaja, o cladire de 
origine arabă, care astăzi gazduieşte biroul    
turistic şi un muzeu al folclorului local. În Piazza 
IX Aprilie am văzut vechiul Turn cu Ceas, din 
secolul XII,Cattedrala di San Nicola, Biserica San 
Giuseppe. 

În Siracuza, orașul lui Arhimede care și-a găsit 
moartea în timpul luptei romanilor pentru 
cucerirea orașului, am văzut Piazza Arhimede,  
Catedrala Santa Maria delle Colonne, Palatul 

Episcopal, Biserica din Santa Lucia alla Badia, 
Palazzo Beneventano del Bosco, Castelul 
Maniace.  

 În Noto  am văzut Catedrala Santi Nicola e 

Corrado în Piazza del Municipio, Palazzo 
Ducezio, Palatul Episcopal, Biserica Santissimo 
Salvatore, Biserica Santa Chiara, Palazzo 
Landolina di Sant'Alfano.  

  

 Mobilitatea s-a încheiat cu 
decernarea Certificatelor de participare, 
pentru profesori şi elevi, de către 
organizatori. 

 La finalul acestei mobilităţi am 
fost mândri şi entuziasmaţi, atât noi 
profesorii cât şi elevii, că am avut 
prilejul să ne bucurăm de frumuseţea 
insulei Sicilia şi să ne perfecţionăm pe 
plan profesional. 

 Participarea la această mobilitate 
a promovat ideea că fiecare proiect 
Erasmus este o oportunitate de învăţare 

pentru cei implicaţi, atât  profesori cât şi elevi. 
Fiecare participant are de învăţat şi de câştigat în 
acelaşi timp. 
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              În perioada 1-12 decembrie 2018 am 

participat la cursul de formare IT şi Anteprenoriat 

în cadrul proiectului ERASMUS+, acţiunea KA1,  

„Educaţie de calitate pentru un viitor mai sigur al 

elevilor deficienţi de auz, pentru şanse egale de 

angajare pe piaţa europeană - Pregătiţi pentru 

viitor” , nr. 2017-1-RO01-KA101-036577. 

 Pentru mine, experienţa acestei mobilităţi 

Erasmus+  a reprezentat un exercițiu de adaptare, 

integrare și învățare, o experienţă de neuitat, foarte 

utilă atât pentru dezvoltarea mea profesională, cât 

şi personală. Mi-am îmbunătățit competențele 

pedagogice şi abilităţile de predare, m-am bucurat 

să schimb informaţii despre cultura şi civilizaţia 

popoarelor noastre (român şi italian). Am căpătat 

încredere în  mine şi am realizat că sunt capabilă 

de lucruri pe care nu aş fi crezut că le pot face, mi-

am îmbunătăţit competenţele de comunicare în 

limba engleză şi am exersat expresii uzuale din 

limbă italiană. 

  În cadrul mobilităţii s-au desfășurat 2 

sesiuni de curs, în primele zile 5 zile, cursul de 

"IT-the basis for a secure future" , iar în 

următoarele 5 zile cursul de “Educație 

Antreprenorială”,  cursuri furnizate de 

EprojectConsult şi Associazione Artistica 

Culturale A ROCCA, par tener i în cadrul 

proiectului nostru.       

 Partenerii noştri au o rețea de peste 

500 de companii de găzduire din diferite 

sectoare de activitate situate în 3 orașe diferite 

în apropiere de sediul EprojectConsult din 

Barcellona Pozzo di Gotto - 98051- Messina, locul 

unde noi ne-am format               

EprojectConsult şi Associazione Artistica 

Culturale A ROCCA oferă o gamă largă de cursuri 

de formare, conduse de formatori profesioniști 

veniți din toată Europa. 

În cadrul cursului de "IT-the basis for a 

secure future"  am învăţat să utilizăm mai multe 

platforme gratuite, pe care le putem folosi cu 

succes în activitatea noastră didactică.   

În această mobilitate am întâlnit oameni 

calzi și primitori și am putut să interacționez şi să-

mi îmbogăţesc cunoştinţele despre cultura italiană. 

Am fost plăcut impresionată de seriozitatea 

furnizorilor de curs, aceștia ne-au stat în 

permanență la dispoziție și ne-au ajutat atunci când 

am avut neclarități referitoare la suportul de curs 

sau orice altceva. Consider că, atât personal cât și 

profesional această experienţă europeană este un 

câștig pentru mine dar şi pentru colegii şi elevii 

mei. 

Mobilităţile ERASMUS 

experienţe de neuitat 

 

Prof. Roxana Popa 
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Kahoot este o platformă  gratuită 

cu ajutorul căreia se pot creea teste 

interactive. A fost inventată pentru a fi 

accesibilă tuturor persoanelor, la clasă sau în 

alte medii de învăţământ din întreaga lume.  

Kahoot-face învățarea distractivă, 

antrenantă și de impact pentru toți elevii 

indiferent de nivel lor de dezvoltare. Pe 

această platformă putem să creăm jocuri 

distractive de învățare în câteva minute sau 

să alegem dintre milioane de jocuri existente. 

Platforma TED-Ed – De ce TED-Ed ? 

Pentru că ne oferă sute de animații, 

videoclipuri scurte, care stârnesc curiozitatea 

elevilor. Tot aici găsim, de asemenea, mii de 

lecții bazate pe videoclipuri organizate pe 

disciplinele. 

Pe platforma TED-Ed putem să 

creăm lecții personalizate pentru elevi, 

adăugând întrebări interactive, subiecte de 

dezbatere, animațiile TED-Ed preferate, 

discuțiile TED sau orice videoclip de pe 

YouTube. Lecţiile astfel create devin mult mai 

atractive pentru elevi, ei pot lucra în ritmul 

propriu, iar noi profesorii  le putem  urmări 

uşor rezultatele. 

Edmodo este o companie de educație tehnologică ce oferă o platformă de comunicații, 

colaborare și predare școlilor, profesorilor şi elevilor. Pe această platformă se pot crea simple 

animații, diferite jocuri educaţionale pe care le putem folosi în lucrul cu elevii. 

Rețeaua Edmodo oferă profesorilor posibilitatea de a partaja conținutul, de a distribui 

chestionare, de a asocia și de a gestiona comunicarea cu elevii, colegii și părinții. Profesorii și elevii 

pot petrece timp pe platformă, atât în sala de clasă cât și în afara ei. 
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 În primăvara acestui an (1-12 aprilie 2019), 

am avut oportunitatea de a participa în cadrul 

proiectului, coordonat de Școala Profesională 

Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria”, 

"GO WORK!" (Good students, good workers! The 

vocational training of the young hearing impaired 

students as a basis for social professional 

Insertion), no. 2018-1-RO01-KA102-047995, 

programul Erasmus+, acțiunea KA1, VET, în 

calitate de profesor la activităţi de “job 

shadowing”.  

 Alături de colegul meu, Măricuțoiu Alin, am 

asistat la orele predate de profesori de informatică, 

educaţie plastică, matematică, ştiinţe şi am 

participat şi la câteva activități interesante în 

cadrul Liceului Artistic de Stat "Emilio Greco" - 

Catania, Italia. Acolo  am întâlnit oameni 

minunați: profesori devotați și elevi implicați!  

Acum vreau să vă împărtășesc una dintre 

minunatele 

experiențe trăite 

alături de aceștia – 

povestea 

bomboanelor de 

ciocolată - baci 

perugina. 

 Încă de la prima oră ne-am adunat într-o sală 

de clasă, profesori și elevi. Era o grupă de 10 elevi 

cu diferite deficiențe (de vedere, mintale, de 

comportament), cu vârste diferite (14-18 ani), 

asistați și ajutați permanent de 5 cadre didactice. 

Activitatea avea ca scop final realizarea unor 

bomboane specifice zonei Siciliene - Catania: baci 

perugina.  

 Totul a început prin scrierea după dictare a 

rețetei în caietele proprii (cu foi veline, de 

dictando sau de matematică). Ori de câte ori a fost 

nevoie, elevii au primit ajutor de la profesori 

pentru scrierea cuvintelor dificile sau pentru 

transcrierea gramajului în numere arabe.  

  Ulterior elevii au primit câte o foaie pe care 

se găseau lipite poze ale produselor necesare 

realizării bomboanelor. Pozele erau făcute de 

profesori direct la raftul magazinului din cartier; 

mai multe poze ale aceluiași produs la prețuri 

diferite. Elevilor li s-a cerut să identifice din rețetă 

produsele necesare la prețul cel mai mic și apoi să 

scrie pe poză numele produsului și cantitatea 

necesară urmărind rețeta.  

Povestea bomboanelor de ciocolată - Baci perugina 

  

Prof. Claudia Mogîldea  
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Următorul pas a fost să mergem împreună la 

magazin pentru a achiziționa produsele necesare: 

zahar, faină, cacao, alune, etc. Aici elevii au pus 

în coș produsele pe care le-au selectat în clasă, 

după rețetă și la prețul cel mai mic. La fiecare 

produs cumpărat profesorii repetau cu elevii 

numele produsului, prețul și gramajul necesar. Tot 

elevii au calculat suma finală și au plătit la casă 

cumpărăturile 

  La întoarcerea în sala de clasă fiecare elev a 

participat cu entuziasm la realizarea materiei 

prime necesare pentru baci perugina. Au cântărit 

produsele și le-au amestecat în robotul de 

bucătărie după indicațiile din rețetă. După ce a fost 

obținută pasta, fiecare copil a început să modeleze 

bomboanele, după modelul profesorilor. 

Activitatea s-a finalizat cu degustarea 

bomboanelor de ciocolată! 

 În concluzie, pot afirma că am participat cu 

mare interes la o activitate complexă, 

multidisciplinară, în care elevii au transcris un 

mesaj auzit, au identificat produse, au făcut 

comparații între prețuri, au calculat, au făcut 

cumpărături la magazin, au cântărit și au modelat 

bomboane. Întreaga activitate a îmbinat într-un 

mod lejer și firesc procese cognitive cu activități 

practice, teoria cu practica.  

 Și poate nu au fost cele mai aspectuoase 

bomboane, dar cu siguranță au fost cele mai 

apreciate și cele mai gustoase! 

 

                                                   

 

 .  
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În perioada 25 noiembrie – 1 decembrie o 

echipă  formată din 4 cadre didactice de la Școala 

Profesională Specială pentru Deficienți de Auz 

“Sfânta Maria” din București a participat la un 

curs de pregătire Erasmus Plus denumit “Efficient 

and effective project management for EU funded 

projects” organizat de Shipcon Limassol Ltd, în 

Limassol, Cipru. Echipa a fost formată din 

Marilena Dunac, Elena Cimpoeșu, Mihaela 

Nicolae și Mihaela Iosif. 

Împreună, după participarea la cursuri am 

explorat minunată insula și am descoperit locuri 

extraordinare. 

În primele zile am străbătut la pas orașul 

Limassol. Acesta este al doilea oraș că mărime din 

Cipru(după Nicosia), cu o populație de 239 000 

locuitori(conform recensământului din 2011). 
 Orașul vechi Lemesos (Limassol) este 

inima orașului, cu străzile sale înguste care radiază 

din vechiul port de pescuit. Explorand centrul 

istoric si parcurgând străzile vechi am descoperit 

istoria sa lungă. Unele dintre caracteristicile 

principale sunt monumentele sale, arhitectura 

unică, atelierele tradiționale, piața veche și 

magazinele tradiționale.  Centrul acestui oraș este 

plin de caracter, casele vechi și buticurile moderne 

te flanca de o parte și de alta. Este o zonă plină de 

cafenele, baruri și restaurante care sunt populare 

atât pentru localnici cât și pentru vizitatori. Este 

simultan un loc al modernității, dar si al traditiei. 

Portul Vechi Limassol, situat în apropiere 

de Marina Limassol, chiar în inima, orașului, a 

evoluat în ultimii ani într-un centru turistic 

cosmopolit, iubit de localnici și de vizitatori 

deopotrivă. În ciuda aspectului său modernizat, 

micile bărci de pescuit care se vad din loc in loc in 

port atestă modul în care Portul Vechi a rămas 

fidel rădăcinilor sale.

Promenada din Limassol este extrem de 

populară în rândul turiștilor pentru vederea sa la 

mare, plajele cu nisip fin și împrejurimile 

acoperite cu palmieri, acesta creează o atmosferă 

minunată atat pentru adulți, cat și pentru copiii de 

toate vârstele. Străzile aglomerate care flanchează 

acest traseu litoral au un aspect unic; este plin de 

restaurante, cafenele, pub-uri în stil englezesc, 

cluburi de noapte vibrante și o gamă largă de 

magazine care vând aproape orice, inclusiv 

suveniruri, dulciuri și delicatese tradiționale.După 

ce am terminat de explorat Limassolul, am trecut 

la explorarea vecinătăților acestuia, a treia zi 

îndreptându-ne pașii spre districtul Famagusta, cu 

peisajele impresionante care taie respirația oricui 

le întâlnește. 

Prima oprire în districtul Famagusta a fost 

la Cavo Greco, un promontoriu în partea de sud-

est a insulei Cipru. Este la capătul sudic al golfului 

Famagusta. Acesta se află între orașele din Ayia 

Napa și Protaras, ambele sunt stațiuni turistice 

populare. Acesta este frecvent vizitat de mulți 

turiști pentru frumusețea sa naturală. Este un parc 

natural protejat.            

 

Cipru – cultură și mitologie 

                                                                           
Prof. Mihaela Iosif                                                                        

Prof. Mihaela Nicolae  
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Conform descoperirilor arheologice care au 

avut loc în 1992, acest sit este considerat a fi una 

dintre cele mai vechi așezări de pe insulă. În 2007, 

o epavă străveche din secolul al II-lea d.Hr. a fost 

descoperită și investigată de scafandri din zona 

marină a Capului Greco. Cape are un far construit 

de britanici și este al doilea construit în Cipru după 

castelul Pafos. 

Kamara Tou Koraka-Podul Indrăgostiților se 

află în Capul Greco, între Laguna Albastră și 

Capela Agioi Anargyroi. Această arcadă naturală 

de piatră se întinde pe un mic golf închis. Podul 

este împrejmuit cu un gard, deoarece există riscul 

de a se prăbuși. 

Mica capelă din Agioi Anargyroi se află în 

partea de est a Ayia Napa, lângă Protaras, în  Cavo 

Greco, la marginea unei stânci verticale deasupra 

mării. Este dedicată Sfinților Kosmas și Damianos. 

Sub capelă se află o peșteră cu apă sfântă.

În cea de-a patra zi a călătoriei  noastre am 

vizitat “Pietrele Afroditei”. Cipru este adesea 

numit insula Afroditei, zeița iubirii, a frumuseții și 

a fertilității. În cele mai vechi timpuri, Cipru era 

cunoscut ca locul de naștere al Afroditei și centrul 

cultului ei. Conform mitologiei, Afrodita s-a 

ridicat din valuri la „Petra tou Romiou”.  

Numele grecesc „Petra tou Romiou” 

însemnând Pietrele Grecilor, este asociat cu 

legendarul erou bizantin, Digenis Akritas. 

Conform legendei, eroul i-a ținut pe arabii săraci 

cu puterea sa uimitoare. Se spune că, cu o mână, a 

apucat lanțul muntelui Kyreneia formând 

„Pentadaktylos”, muntele Cinci Degete, în timp ce 

cu cealaltă mână a apucat o stâncă uriașă și a  

aruncat-o în mare la Saraceni, care încercau să 

descalece. O mare rocă impozantă, însoțită de mai 

multe roci mai mici, iese din mare în acea zonă. 

Cuvântul grecesc (aphros) înseamnă „spumă”, 

de aceea legenda asociază numele „Afrodita” cu 

nașterea ei din spuma mării. Hesiod descrie pe 

Afrodita născută din spuma mării când Uranus a 

fost tăiat de o secera și a căzut în mare, atacat de 

fiul său Cronus. El continuă să descrie cum apa a 

început să bubuie și să spume în locul unde Uranus 

s-a cufundat în mare. Deodată, cea mai frumoasă 

fată s-a ridicat din spumă și a apărut la suprafață. 

La început valurile au dus-o ușor spre Cythera, dar 

Zephyrus, vântul de vest, a ghidat în cele din urmă 

valurile spre țărmurile Paphos, Cipru.  

 Un loc ce trebuia vizitat este Situl Arheologic 

Kourion. Acesta a fost un regat-oraș important în 

antichitate și  este unul dintre cele mai 

impresionante situri arheologice din Cipru, unde 

mozaicurile bine conservate decorează podelele 

vilelor sale impunătoare. 

Situată la est de teatru se află Casa lui 

Eustolios, care datează probabil la începutul 

secolului al 5-lea d.Hr. și își ia numele dintr-o 

inscripție care îl citează pe Eustolios drept 

constructor. Un mozaic cu o inscripție primitoare 

adâncește anticamera intrării, în timp ce există 

decorațiuni de mozaic în trei dintre porticele și un 

complex de baie la nord. 

Se crede că această casă  a fost construită 

inițial ca reședință și probabil a fost deschisă 

publicului după construcția băilor și adăugarea 

podelelor de mozaic. 

Una dintre cele mai notabile vile, care datează 

din a doua jumătate a secolului al III-lea d.Hr., 

este Casa Gladiatorilor. Își ia numele dintr-o serie 

de mozaicuri de lângă curtea principală 

reprezentând lupte gladiatorii. 
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Partea centrală a casei era un atrium. Intrarea 

se făcea printr-o scară din colțul de nord-est, care 

se deschidea pe un alt atrium mai mic, unit la 

coridorul central printr-un coridor. Partea de sud a 

clădirii a fost distrusă, probabil din cauza 

cutremurelor din secolul al IV-lea d.Hr. La est de 

coridor este un complex tipic de baie. 

Constând dintr-o curte deschisă, cu camere pe 

două laturi și un portic, Casa lui Ahile din secolul 

al IV-lea d.Hr. își ia numele din mozaicul 

legendarului erou grec. Reședința a fost utilizată 

cel mai probabil pentru a primi oaspeți oficiali, în 

timp ce casa are alte podele de mozaic. 

Traseul Cheile Avakas este situat în defileul 

omonim, în pădurea de stat din Pegeia, cu capătul 

traseului situat în interiorul defileului. Urmează 

cursul râului Avgas, de unde defileul își ia numele 

și a rezultat dintr-o activitate erozivă constantă pe 

rocile de calcar erodibile, înclinate, compuse din 

loams, crete, recif și calcar de cereale și argile 

bentonitice. Poteca urmează în primul rând un 

drum murdar (închis pentru vehicule private) 

printr-o vale deschisă, apoi te duce în defileu. În 

ultima secțiune, poteca se află în pârâul, în care 

apa curge de obicei pe tot parcursul anului. Traseul 

prin defileu este caracterizat de o vegetație groasă 

și un mediu deosebit de atractiv, umbrit și umed. 

Vizita noastră în Cipru s-a încheiat în  Portul 

Paphos. Acesta este un loc drăguț, în special 

pentru turiști care pot vizita în timpul vacanței, 

deoarece sunt o varietate de magazine și 

restaurante. Portul este un loc care este foarte ușor 

accesibil din toate părțile orașului, deoarece 

majoritatea drumurilor principale ale orașului se 

termină acolo.  

Astăzi, urmele diferitelor construcții ale 

portului antic sunt păstrate sub apă, dar datorita 

faptului că portul Paphos modern este situat exact 

în aceeași zonă cu portul antic, este împiedicata 

cercetarea arheologică. 

În zona de teren s-au păstrat elementele 

arhitecturii vechi și a fost creat un proiect care a 

arătat respect pentru individualitatea caracterului 

portului, dar care a adăugat dinamism dezvoltării 

generale a orașului, precum și a districtului. 

În ceea ce privește zona mării a portului, în 

1989 a început să se concretizeze un program 

pentru dezvoltarea generală a portului Paphos. 

Aceasta a inclus construcția unui nou chei de 

100m, armarea, reconstrucția și îmbunătățirea 

întregului front de apă pe latura de nord-vest a 

portului. 

Construcția cheiului a satisfăcut într-o 

oarecare măsură nevoile crescânde ale micilor 

bărci de pescuit și ale meșteșugurilor de agrement 

private, precum și ale bărcilor de croazieră care au 

început să devină active treptat în zonă încă din 

anii 90. 

 

În perioada 1992-1995, suprafața portului a 

fost îmbunătățită, care a inclus crearea de spații 

pavate deschise pe întreaga suprafață terestră până 

în vârful sud-estic al portului, inclusiv pătratul 

castelului. La nord de castel a fost creată o zonă 

amfiteatrică specială și interesantă,  de unde se 

putea bucura de o vedere excelentă din toate 

direcțiile castelului și ale portului. 

Depozitele existente au fost transformate în 

restaurante, cafenele și o sală mare pentru 

activități culturale.  

        Pentru noi, Cipru a venit ca o gură de aer 

proaspăt. Am descoperit locuri noi, o cultură 

complet diferită de a noastră și oameni minunați. 
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 Pe 21 mai 2019  a avut loc la Școala 

Profesională Specială pentru Deficienți de Auz 

”Sfânta Maria” Festivitatea de încheiere a pro-

iectului NEWTON project H2020, proiect 

coordonat de Universitatea din Dublin în parte-

neriat cu Universitatea Bucuresti.  

      Școala noastră a fost centrul pilot din 

România pentru consortiul din proiectul 

NEWTON. Am fost foarte bucuroși de parti-

ciparea la un astfel de proiect, în care se 

apelează la educatia informală bazată pe reali-

tatea augmentată, realitatea virtuală, medii imer-

sive. Elevii ar trebui să poată avea acces la cu-

noștințe în funcțe de nevoile lor specifice, cu aju-

torul tehnologiei. 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 lec-

tiile dezvoltate de SIVECO România, fizica  și 

chimia tocmai au devenit materiile preferate a le 

elevilor noștri. 

         Peste 50 de elevi, din clasele V-X, îm-

preună cu profesorii lor, au experimentat noi 

tehnologii de predare-învățare-evaluare. Lectiile 

de chimie, matematică, biologie, geografie sunt 

mult mai atractive atunci când sunt folosite 

metode moderne, în care poți folosi ochelarii 3D 

si poti cu ajutorul mediului virtual să faci experi-

mente sau explorezi locuri unde nu ai posibili-

tatea să ajungi, poți întoarce corpurile geometrice 

pe toate părțile si le poti studia în voie…    

       Multumim Gabriel Miro Muntean, coordona-

torul proiectului de la Universitatea din Dublin! 

Multumim dnei Marilena Bratu si tuturor 

profesorilor din cadrul Universității București 

pentru această oportunitate!  

  Profesor, Stoica Florica 



 

21 

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 17 / decembrie 2019 

 Demarat în luna martie 2017, în cadrul 

programului New Horizon 2020, proiectul 

NEWTON (Networked Labs for Training in 

Sciences and Technologies for Information 

and Communication) are ca obiectiv pr inci-

pal tocmai creșterea motivației de in-

struire pentru elevii din ciclul secundar și 

gimnazial, din școlile vocaționale și din cele 

destinate persoanelor cu dizabilități fizice, prin 

transformarea învățarii într-o activitate plăcută, 

interesantă, utilă, cu ajutorul celor mai recente 

inovații tehnologice: augmented reality, gami-

fication (învățare bazată pe elemente specifice 

jocurilor) și self-directed learning (învățare au-

tonomă). 

 

 Proiectul s-a încheiat în februarie 2019, fiind 

coordonat de Dublin City University (Irlanda). 

          Dată fiind amploarea pan-europeană și com-

plexitatea sa, la realizarea proiectului au partici-

pat 14 parteneri din 7 țări: Dublin City Univer-

sity din Irlanda, Universitatea San Pablo – CEU 

din Madrid (Spania), Colegiul Național al Irlandei, 

Universitatea Brunel (Anglia), Universitatea 

Tehnică din Bratislava (Slovacia), SIVECO Roma-

nia, Universitatea București (Romania), White 

Loop Limited (Anglia), Beyond (Italia), 

QUI!Group (Italia), ATOS IT Solutions 

(Slovacia), Adaptemy (Irlanda), , KY-

BERTEC (Cehia), ATOS Research and 

Innovation (Spania). 

 

 Punând accentul pe modalitățile de 

instruire non-formală și informală, proiec-

tul NEWTON include: 

 modele pedagogice colaborative con-

structiviste, bazate pe tehnologii IT&C, 

care susțin medii de învățare personalizate 

și distribuite 

 educația informală bazată pe augmented reali-

ty, implicând jocuri, spații virtuale, medii imersive 

 conținut educațional interactiv (multi-senzorial, 

multi-modal) multimedia, producții cinematice, 

accesibil în medii virtuale de învățare, adaptabil 

profilului utilizatorului și mediului de învățare. 

Aceste abordări sunt valabile și în demersul de 

sporire a interesului pentru științele exacte, de-

oarece facilitează înțelegerea unor subiecte consid-

erate dificile. 

        Totodată, ele sunt modalități inovative de 

adaptare la cerințele de instruire pentru persoanele 

cu nevoi speciale. 
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A fost odată,  

  Școala de povești  

       Necuvinte 

 “A Fost Odată” … este o platformă inițiată 

de Asociația pentru Educație Digitală "Bigger 

Picture", o platformă online  care oferă gratuit 

povești în format audio, text, video și în limbaj 

mimico-gestual.  

 Poveștile sunt reinterpretate într-o variantă 

modernă, apropiată limbajului de astăzi. Platfor-

ma adună sub o singură umbrelă diverse tipuri de 

formate, iar accesul la conținut este extrem de 

facil: poate fi vizionat sau ascultat în timp real ca 

stream dar și ca download pentru a putea fi con-

sumat ulterior în absența unei conexiuni la Internet. 

In plus, punem la dispoziție publicului nostru 

conținutul audio ca Podcast în iTunes și curând și 

pe Spotify. Colecția digitală conține în acest mo-

ment peste 60 de povești care se pot urmări     gra-

tuit pe PC, laptop, telefoane sau tablete.  

 Dintre vocile care pot fi ascultate pe platfor-

ma noastră îi amintim pe Andi Vasluianu, Cove, 

Dani Otil, Marius Constantinescu, Vlad Petreanu, 

Alexandra Fasola, 

Alin State, Felicia 

Filip, Laura Cosoi 

și Adelin Petrisor. 

 Din echipa 

proiectului fac 

parte în calitate de 

consultanți  - 

profesorul de lim-

ba și literatura 

română Cristina Gîrniceanu de la Școala Profesio-

nală Specială pentru Deficienți de Auz Sfânta Ma-

ria din București și interpretul de limbaj mimico-

gestual autorizat Lena Lazăr Dermengiu, Andra 

Cărbunaru, social media expert, Măriuca 

Mihăilescu, jurnalist și Claudia Lungu, tânăra 

hipoacuzică care face interpretarea poveștilor pe 

site.  

Începând cu luna septembrie 2019 pe 

www.afostodata.net copiii, profesorii și părinții vor 

găsi pentru prima dată în Romania textele din Pro-

grama școlară de clasa a V-a, Limba și literatura 

română, în limbaj mimico-gestual românesc  

In plus, conținutul audio va fi disponibil ca      

Podcast în iTunes și pe Spotify 

Prof. Gîrniceanu Cristina 
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 Școala de povești, noua secțiune de pe site-

ul www.afostodata.net, va cuprinde, până la finalul 

anului școlar, 15 povești din Programa școlară a 

Ministerului Educației. Proiectul, sustinut de 

Fundația Orange, vine în sprijinul copiilor hipoa-

cuzici prin traducerea în limbaj mimico-gestual a 

textelor din manual, dar cuprinde și repovestiri 

audio pentru copiii auzitori.  

 Într-o societate digitală aflată în continuă 

schimbare, implementarea educației inclusive 

întâmpină greutăți din cauza lipsei de mijloace ed-

ucaționale diverse. Una dintre cele mai mari 

probleme cu care se confruntă comunitățile de 

copii cu deficiențe de auz din România este faptul 

că programa școlară este aceeași ca pentru elevii 

care aud, iar evaluăr ile naționale nu țin cont de 

nevoile lor specifice. O platformă care să traducă 

poveștile în limbajul lor, cât mai aproape de nive-

lul lor de înțelegere poate fi soluția pentru ca acești 

copiii să se integreze mult mai usor în sistemul de 

învățământ. 

 Cele 15 povești pot fi folosite în clasă sau 

acasă de copiii din ciclul gimnazial direct de pe 

www.afostodata.net, dar si descarcate pe telefon, 

tabletă sau laptop, chiar dacă nu există conexiune 

la internet. 

 Selecția povestilor ține cont de secțiunile și 

temele din manual și cuprinde următoarele titluri: 

Abecetarul, Pinocchio, Vizita, Pupăza din tei, 

Robin Hood, Prâslea cel voinic și merele de aur, 

Crăiasa zăpezii, Prinț și cerșetor, Câinele și 

cățelul, Somnoroase păsărele, Dumbrava min-

unată, Cartea junglei, Fram, ursul polar, Don 

Quijote și Micul Prinț. Poveștile vor fi postate și 

audio, așa încât această platformă să poată fi folos-

ită inclusiv în învățământul de masă, pentru toți 

copii iubitori de povești.  

 Proiectul se concretizează cu ajutorul Funda-

ției Orange și face parte din programul de fi-

nanțare Lumea prin culoare și sunet.  

 Elevi ai școlii noastre și trupa de teatru ges-

tual Necuvinte au fost de la început alături de a 

fost odată, ca beneficiari în primul rând, dar și ca 

prieteni.  Am fost  împreună când Afostodata.net  

a împlinit un an, la Salonul internațional de carte                     

BookFest, alături de Monica Davidescu și Alice în 

Țara Minunilor. 
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Pe 31 mai, la Goethe Institut, copiii 

actori din Necuvinte au prezentat unui 

public format din copii care aud și care 

nu aud, piesa Ceilalți muzicanți din 

Bremen.  

 

 

Pe 26 septembrie, In Săptâmâna 

 internațională a persoanelor cu 

deficiențe de auz, a luat viață 

încă o poveste din lumea lui A 

fost odata : Motanul încălțat, 

citit de Cove, interpretat in 

limbaj mimico - gestual de Lena 

Lazar Dermengiu, jucat de trupa 

de teatru gestual Necuvinte de 

la Scoala Profesionala Speciala 

pentru Deficienti de Auz "Sfanta Maria",          

 

Împreună am fost și la BOOKerini la Târgul 

internațional de carte pentru copii  

https://web.facebook.com/afostodata/?__tn__=K-R&eid=ARDWR4NGtEVpkdLwQ8w4s1tiG2HNfPeRKsiFA2P_HlPK7fWD5zMZsf1Vvoo1x9HfjiZv4Wvj-EiF0uVq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBD-nC3AzJLBSSqDwflIiXHizkyEHACd-NK48PB1SN_3HrSPq5nbc5VFFYHXumBfKy7kqHczlO_-jEWns0N2BSqJt_lOC
https://web.facebook.com/afostodata/?__tn__=K-R&eid=ARDWR4NGtEVpkdLwQ8w4s1tiG2HNfPeRKsiFA2P_HlPK7fWD5zMZsf1Vvoo1x9HfjiZv4Wvj-EiF0uVq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBD-nC3AzJLBSSqDwflIiXHizkyEHACd-NK48PB1SN_3HrSPq5nbc5VFFYHXumBfKy7kqHczlO_-jEWns0N2BSqJt_lOC
https://web.facebook.com/lena.lazar.5?__tn__=K-R&eid=ARB2ojA6dihbcYMrd_L_jn2jpHDG7xCt3Qi09kTY9pgeKT7TWMqYeT_iCt24E5a5g_dCnahe6TDvnumF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBD-nC3AzJLBSSqDwflIiXHizkyEHACd-NK48PB1SN_3HrSPq5nbc5VFFYHXumBfKy7kqHczlO_-jEWns0N2BSqJt_lO
https://web.facebook.com/lena.lazar.5?__tn__=K-R&eid=ARB2ojA6dihbcYMrd_L_jn2jpHDG7xCt3Qi09kTY9pgeKT7TWMqYeT_iCt24E5a5g_dCnahe6TDvnumF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBD-nC3AzJLBSSqDwflIiXHizkyEHACd-NK48PB1SN_3HrSPq5nbc5VFFYHXumBfKy7kqHczlO_-jEWns0N2BSqJt_lO
https://web.facebook.com/Scoala-Profesionala-Speciala-pentru-Deficienti-de-Auz-Sfanta-Maria-279842922116862/?__tn__=K-R&eid=ARDFBBusgXQC7py9tkezE1WYiINRYU2OuJscJTxCuQ1mMiC7C5FNIpwebTKa9pvBg9Xe0fsc-mqwse23&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBD-nC3AzJLBSSqDwflIi
https://web.facebook.com/Scoala-Profesionala-Speciala-pentru-Deficienti-de-Auz-Sfanta-Maria-279842922116862/?__tn__=K-R&eid=ARDFBBusgXQC7py9tkezE1WYiINRYU2OuJscJTxCuQ1mMiC7C5FNIpwebTKa9pvBg9Xe0fsc-mqwse23&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBD-nC3AzJLBSSqDwflIi
https://web.facebook.com/BOOKerini/?__tn__=K-R&eid=ARCnUBbwNpHAX-8ZN0QGrRL_WtHxQyKF5tIl6bJxngcweGsii06Pm-aB73haAPUHSf0BpL6qamtJuzOR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBExPJsMDq8fDXN5Fh6C8hpA06Xef8q0kmgMRSyY78xDfu-B48PmXWtj7aE_T1qDO93Mw-ggG27kVo_QwCHyx4T35HGNiM
https://web.facebook.com/BOOKerini/?__tn__=K-R&eid=ARCnUBbwNpHAX-8ZN0QGrRL_WtHxQyKF5tIl6bJxngcweGsii06Pm-aB73haAPUHSf0BpL6qamtJuzOR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBExPJsMDq8fDXN5Fh6C8hpA06Xef8q0kmgMRSyY78xDfu-B48PmXWtj7aE_T1qDO93Mw-ggG27kVo_QwCHyx4T35HGNiM
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 E noiembrie. E soare şi e cald. Aproape ca o 

zi de vară. Vară, minunată vară! 

          Retrăiesc cu nostalgie o zi de vacanţă la ma-

re. 

        Domnul Ion Cristian Roman zis şi “Taxiul 

cu bomboane”, un om cu suflet de înger, a oferit în 

luna iulie o excursie la mare, unui grup de elevi 

din şcoala noastră. Cu bucurie am însoţit acest 

grup de elevi împreună cu colega mea, doamna 

profesor educator, Sorina Ungureanu. 

       

 Luni, 1 iulie, la ora sapte fără un sfert,  tot 

grupul aştepta îmbarcarea spre Constanţa în par-

carea mazinului Unirea. Fiecare participant a pri-

mit de la domnul Roman “tichetul de îmbarcare” – 

un baton de ciocolată.   

       Am pornit la drum… 

 

        După cum se vede, se anunţa o zi veselă.  Şi 

chiar aşa a fost. 

 

        După un scurt popas la o benzinărie unde ne-

am aprovizionat cu “carburanţi” atât noi, cât şi 

maşina, am plecat spre oraşul - port Constanţa, 

denumit în trecut Tomis. 

 

        Am ajuns!  Aveam un program încărcat: 

“Delfinariul”, “Acvariul”, plaja, marea…… 

 

 

       Prima vizită a fost la “Delfinariu”, unde, prin 

bunăvoinţa domnului Roman, am vizionat două 

spectacole: pe cel cu delfini şi pe cel cu lei de ma-

re californieni. 

 

     

 O zi de vacanţă cu Taxiul cu bomboane 

Prof. Anca Rotaru 
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           După terminarea spectacolelor şi vizitarea 

expoziţiei de păsări, ni s-a făcut foame. 

     In acest restaurant de pe malul lacului Mamaia, 

am servit masa de prânz. Sătui, am plecat spre 

“Acvariu” unde am descoperit lumea din adâncuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiind pe faleza din Constanţa, nu am ratat 

ocazia de a le arăta copiilor vapoarele ancorate în 

cel mai mare port din Romania, dar şi clădirea Ca-

zinoului. 

  Cântecul de sirenă al mării ne chema insis-

tent la plajă, iar noi, bineînţeles că nu i-am putut 

rezista. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timpul a zburat şi excursia noastră  a ajuns la sfâr-

sit. 

- La revedere mare! 

-La revedere, batrâne Tomis! 

 

 

 

     

 Ne-am întors în parcarea magazinului Uni-

rea,  bronzaţi, obosiţi, dar fericiţi şi încântaţi de 

ziua petrecută la malul Mării Negre.  

 Fiecare copil a plecat spre casă cu câte un 

cadou din partea “Taxiului cu bomboane”, dar şi 

cu o mulţime de amintiri. 

       

 Mulţumim domnule Ion Cristian Roman 

pentru această excursie de neuitat!  
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Într-o frumoasă zi de toamnă, 

elevii claselor a IV-a -a VIII-A au mers 

însoțiți de profesorii educatori și de 

câțiva părinți , în parcul IOR, la cea de-a 

patra ediție a FESTIVALULUI  PET-

FEST, care s-a desfășurat cum era și 

firesc, pe Insula Câinilor. Evenimentul a 

fost organizat de ASPA iar accesul a fost 

gratuit.  

Aici, elevii școlii noastre au avut 

bucuria să asiste la câteva numere de 

dresaj canin și chiar să mângâie 

superbele exemplare, sub atenta 

supraveghere a dresorilor. Retrevierul 

Toby a fost atracția principală. 

O zi minunată la Pet-Fest! 
 

              Prof. Nuţi Gălețeanu 
                 Prof. Valeria Uba 

De asemenea am putut 

admira câțiva ponei, iar copiii 

au beneficiat de ședinte foto 

gratuite, la cerere (și au tot 

fost cereri) . O altă atracție a 

fost pictura pe față (sau pe 

mâini) unde s-au ”îngrămădit” 

nerăbdători.  

Deşi era octombrie, 

vremea a fost frumoasă, 

însorită, așa încât am profitat 

de razele soarelui și ne-am 

relaxat cu toții.  
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                 Mici, nărăvași, plini de entuziasm, de 

nerăbdare, mai cuminți, mai obraznici,mai înalți 

sau mai scunzi, mai rapizi sau mai lenți, mai timizi 

sau curajoși, toți își dau mâna pentru a celebra 

toamna. 

 Elevii clasei a II-a, cu mic, cu mare, au 

încercat să se îmbrace în culorile toamnei, și ce 

poate fi mai frumos decât să te îmbraci cu înseși 

frunzele toamnei. 

 Nu putea să lipsească Zâna toamnei, căci 

toamna este atât de frumoasă, atât de magică și 

gingașă încât personificarea ei era absolut 

indispensabilă. 

 Cu siguranță, nu puteam celebra toamna fără 

ceea ce ne dă ea mai de preț, și anume, fructele 

gustoase și legumele aromate. 

  

 Și pentru  a împărtăși bucuria piticilor ne-am 

alăturat și noi, eu și d-na Educatoare Popa Aurelia, 

pentru a trăi această emoție de toamnă.         
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Înapoi la școală 

Momente de toamnă ...... 

 

Prof. Iulia Sufideanu 
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 Pasiunea mea pentru biologie, începe încă 

din gimnaziu, de când am cunoscut-o pe fosta 

doamnă profesoară de biologie. În acel moment, 

această pasiune era necontrolată, după care anii au 

trecut, lucrurile s-au complicat, iar eu am continuat 

să caut răspunsuri la cât mai multe întrebări. În 

timp am observat că, biologia te învață să vezi 

viața din mai multe unghiuri. Am intrat la Liceul 

Teoretic “Ion Barbu”, profilul ştiinţe ale naturii, 

unde mi-am permis să fructific această pasiune, 

continuând în cele din urmă, cu Facultatea de 

Biologie, profil Biologie. 

 La vremea aceea, să urmez modul 

psihopedagogic nivel I, nu m-a încântat foarte 

mult, urmând acest curs mai mult la insistenţele 

părinţilor. Însă, în anul 3, când am avut practica 

pedagogică şi am fost să predau la o şcoală de stat 

biologia la clasele V-VIII, am ştiut că acela este 

momentul în care aş putea să iau în serios această 

meserie şi anume cea de profesor, pentru că m-am 

simţit extrem de relaxată şi motivată în a-i învăţa 

pe elevi cunostiinţele dobândite de-a lungul anilor 

de studiu. 

  

Experienţa mea, ca pedagog a început pe 9 

septembrie anul 2019, la Şcoala Profesională 

Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria”, 

prima zi oficială de şcoală, când a avut loc 

deschiderea noului an şcolar. A doua zi, am intrat 

la ore şi m-am convins că locul meu chiar este aici. 

În acest nou început, am fost ghidată de către 

cadrele didactice cu experienţă şi primită cu 

braţele deschise de către copii.  

 

 Menţionez că, într-adevăr mi-a fost foarte 

greu la început şi aveam cu mine un set de panici 

şi griji: “o să fie bine?”, “cum vor fi colegii?”, “o 

să mă obişnuiesc?” , deoarece nu ştiam limbajul 

mimico-gestual fiindu-mi greu să comunic cu 

elevii complet surzi. Cu toate acestea, toţi din 

            Experienţe şi impresii din 
primul an de învăţământ 

 

Prof. Gurguţă Andreea-Mădălina 
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şcoală au avut răbdare cu mine, inclusiv elevii, 

reuşind pas cu pas să învăţ alfabetul – dactilemele 

şi în prezent unele semne. Pe parcursul primului 

semestru, deja copii mă îndrăgesc, desigur şi eu pe 

ei.                                         

            

 

  Cu ajutorul unora am reuşit să mai adaug puţin 

din personalitatea mea cabinetului de biologie, 

amenajându-l cu planşe, ghivece cu flori etc.. 

Uşor, uşor m-am integrat şi am fost implicată în 

diferite activităţi extracurriculare, cum ar fi atunci 

când am fost cu elevii şi cadrele didactie la Palatul 

Naţional al Copiilor, la un spectacol, aceştia fiind 

foarte încântaţi, sau când am plecat la Therme 

prin intermediul “Taxiului cu bomboane” unde 

am trăit atât eu cât şi copii o experienţă de 

neuitat. Aceste activităţi ne-au ajutat să ne 

dezvoltăm atât pe noi cadrele didactie, cât 

inclusiv şi pe copii, reuşind să creăm 

conexiuni, impresii. 

  

 În concluzie, pentru mine “înapoi” la şcoală 

poate a fost dificil şi anevoios la început, dar cu 

siguranţă a fost frumos. Îmi place atât de mult ceea 

ce fac şi o fac cu pasiune, deoarece aici am învăţat 

că în rândul elevilor încă mai există bunătate, 

voinţă şi ambiţie.  

 

  Pentru mine fiecare copil şi cadru 

didactic este special, deoarece fiecare are povestea 

lui impresionantă. În încheiere, următoarea 

expresie a prins însemnătate de când lucrez ca şi 

profesor de biologie: “Sufletul e ca fierul. Nu poţi 

lucra cu el până nu l-ai încălzit” (N.Iorga) 
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      Uneori, toamna se numără 

şi… noutățile editoriale, astfel 

că am plăcerea și onoarea să vă prezint pe scurt, 

două cărţi de specialitate, semnate de profesorul  

GHEORGHE MOLDOVAN, din Timişoara.  

 Încep cu Învățământul deficienților din 

prima jumătate a sec. XIX în Ardeal și Banat, 

carte ce se ”deschide” cu un motto extras din cea 

mai veche surdo-metodică, utilizată pe teritoriul 

românesc .     

Cartea este structurată în trei părți, si 

cele aproximativ 300 de pagini ale sale 

reprezintă, așa cum însuși autorul precizează  

”un studiu critic în care informațiile 

descoperite au fost așezate alăturat și au fost 

supuse unor analize minuțioase în vederea 

descoperirii adevărului” ( pag.13). 

 

Partea întîi relatează despre Școala de 

surdomuți de la Dumbrăveni; partea a doua 

cuprinde informaţii despre școlile pentru 

deficienţi din cadrul învățământului 

grăniceresc; partea a treia relatează despre 

educarea surzilor din Bihor. Cartea conține 

desigur și un cuvânt de încheiere, unde sunt 

enumerate concluziile cărții. 

Cealaltă carte: ”Educarea 

Surdomuţilor în România de la primele 

preocupări până la sfârşitul celui de al doilea 

război mondial” mi s-a părut și mai 

interesantă. În aproximativ 150 pagini sunt 

concentrate informații inedite, precum existența 

unor preocupări pentru surzi, pe teritoriul actual 

 

Editoriale 

                     Prof. Nuți Gălețeanu 
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În dialog   

cu domnul Gheorghe Moldovan 

al României, mai vechi decât cele avute de 

Pedro Ponce de Leon. Prof. Moldovan relatează 

despre călugarul Pelbart de Timişoara care la 

1503 preciza că la surdo-muți ”organul vorbirii 

nu este afectat”. Cartea - structurată în 5 

capitole - prezintă informaţii inedite și despre 

școala noastră (pag. 79-83).  

Ambele cărţi au fost scrise în urma unor 

cercetări minuțioase, din diverse surse, în mai 

multe limbi: română, engleză, germană sau 

maghiară, dar și din sursele netipărite păstrate 

în arhivele parohiei Romano-Catolice a 

armenilor din Dumbrăveni, a Mitropoliei greco-

catolice române din Blaj și chiar în Arhivele 

Naționale ale Ungariei la Budapesta.  

Dar cuvintele mele nu pot descrie 

munca domnului Moldovan, mai bine decât o 

face autorul însuși, într-un interviu interesant pe 

care am avut onoarea să mi-l acorde. 

                                               

1. Cum ați ajuns în învățământul special 

pentru surzi?  Inginer fiind ați fi avut și 

alte posibilități....alegerea de a fi 

profesor în școala de surzi a fost 

influențată și de faptul că socrii dvs. au 

activat în Asociația Surzilor?  

 

 Cred că ar trebui să încep cu explicarea 

„cum am ajuns inginer”, cea mai mare greșeală a 

vieții mele. Prima pasiune pe care am avut-o din 

copilărie a fost istoria, dar a trebuit să renunț 

repede din motive logice.  

 Pe vremea mea, în perioada stalinistă, 

locurile la facultate erau împărțite după dosar. 

80% din locuri erau rezervate fiilor de muncitori 

și tărani colectiviști. Restul se împărțea în alte 

felii și la „fii de funcționari” unde mă încadram 

eu erau doar 5% din locuri. Cea mai apropiată 

facultate de orașul meu natal (Simeria - jud. HD) 

avea maximum 40 de locuri și la categoria mea 

ajungeau doar două. Se cădea cu media 9, pe 

când la „fii de muncitori” nu se completa sau se 

redistribuiau pe baza dosarului fără a mai da 

examen. Era o bătălie pierdută înainte de a o 

începe. În plus am avut un profesor execrabil. 

Discursul său semăna cu al activiștilor de partid 

și unica istorie pe care o recunoștea era cea a lui 

Roller (dacă mai știe cineva despre ea).  

 

  Pe de altă parte, la matematică am 

avut niște profesori excelenți pe toată perioada 

claselor V ... XI. Am iubit matematica, dar la 18 

ani nu prea știi ce ți se potrivește, iar dacă  s-au 

dus colegii mei la Politehnică am mers și eu cu ei 

(Ca oile după măgar).                      
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 2. Deși încă nu am terminat de studiat cărțile 

dvs, înțeleg că "Învățământul deficienţilor..." 

aduce în lumină "teorii noi, ce le contrazice pe 

cele existente". Ca să devenim și mai 

nerăbdători să vă citim, puteți explica ideea pe 

scurt?  

 

 Să le luăm pe rând : 

a) Prima problemă ar fi că, referitor la această 

perioadă, nu se știa decât despre Școala de 

Surdomuți de la Dumbrăveni, iar despre ea se 

scria doar 3-4 rânduri dintre care jumătate erau 

greșite. 

- perioada consemnată era 1831-1846. Doar Pufan 

considera că învățământul începuse în 1838, iar 

Florea Barbu susținea 1827. Niciunul din ei nu 

preciza din ce sursă au preluat datele. Eu am 

demonstrat cu documente certe întreaga perioadă 

1827-1846. 

- se considera că Ioan Băcilă ar fi fost husar în 

Armata lui Napoleon. Greșit. A fost în cea 

Habsburgică. 

- se susținea că ar fi instituit un învățământ privat. 

Eu am demonstrat că perioada privată a durat doar 

4 ani și din 1831 s-a deschis o secție pentru 

surdomuți în cadrul școlii locale. Băcilă a fost 

angajat și a primit salariu. 

- se susținea că desființarea școlii, în 1846, ar fi 

fost cauzată de lipsa de fonduri și că autoritățile 

au fost nepăsătoare. Documentele găsite 

demonstrează un derapaj comportamental a lui 

Băcilă, motiv pentru care părinții și-au retras 

copiii din școală. Autoritățile s-au zbătut să 

mențină școala dar Băcilă a refuzat orice ajutor și 

orice soluție. Ca atare l-au concediat. 

- naționalitatea lui Băcilă era susținută dar am 

găsit documente care atestă că era român. 

- s-a susținut că a folosit metoda gestuală de 

educare, dar am demonstrat că el demutiza copiii 

surzi. 

Există lucruri pe care m-am străduit să le găsesc 

dar nu am reușit. Faptul că Băcilă s-ar fi 

specializat în educarea surzilor la Paris este 

susținut de mulți, dar nu am putut să-l demonstrez. 

Există și posibilitatea ca el să fi ajuns la Paris cu 

armata austriacă. Acolo este posibil să fi avut un 

contact cu acea școală de surzi, dar este posibil ca 

specializarea să o fi făcut mai târziu la una din 

școlile din Imperiul Austriac. 

Am primit o diplomă într-o disciplină ce nu mi se 

potrivea. Niciodată nu mi-a plăcut tehnica. Așa se 

face că atunci când de la școală mi s-a propus să 

mă angajeze nu am stat pe gânduri. Școala era una 

profesională și avea nevoie de ingineri pentru 

materiile teoretice ale diferitelor meserii. 

 Soția era deja angajată ca profesor 

defectolog, socrul meu, pe lângă activitatea sa la 

Asociația surzilor, a fost educator în aceeași 

școală, așa că nu eram un necunoscut. Angajarea s

-a făcut ușor. Noi eram la Ministerul Muncii și 

Inspectoratul Școlar nu își băga nasul. Dosarul îl 

făcea școala și îl trimitea la Ministerul Muncii. 

Serviciul personal din minister aduna dosarele de 

la toate școlile din subordine și le ducea la 

Ministerul Învățământului care elibera ordinele de 

titularizare.  

 În felul acesta am petrecut 38 de ani 

folosind cunoștințele din facultate dar predându-le 

copiilor deficienți. Am iubit această nouă meserie 

și i-am admirat pe defectologi. Poate ai văzut în 

„Cuvântul de încheiere” al cartii de anul  anul 

trecut. Am încercat să scriu o ODĂ închinată 

surdologilor demutizatori.  
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b. Nu s-a știut nimic despre școlile de surzi din 

Bozovici, jud. Caraș-Severin, Năsăud sau din 

Bihor. Toate acestea sunt noutăți demonstrate în 

baza documentelor de arhivă. De asemenea, 

învățământul orbilor din județul Caraș-Severin, la 

Bozovici și Orșova, este o noutate pe care nu m-

am așteptat să o descopăr. Păcat, însă, că toate 

documentele referitoare la jud. Caraș-Severin s-au 

pierdut. Ceea ce am găsit este înregistrarea 

documentelor în Registrul de intrare-ieșire care ne 

oferă și câte un rezumat convenabil.  

 Regretul meu este cauzat de faptul că, în 

documentele originale ar fi existat informațiile 

exacte ale celor ce conduceau învățământul 

bănățean, iar între 1830-1850 peste acest 

învățământ grăniceresc a fost marele patriot român 

Constantin Diaconovici Loga . 

c. Am descoperit metodici pentru educarea 

surzilor și a orbilor care au fost expediate de la 

Viena și se susținea utilizarea lor. În special cea 

pentru surzi ar putea fi un bun ghid și în ziua de 

azi. Păcat că imaginile alb-negru nu reușesc uneori 

să le redea bine. 

d. Am descoperit o implicare fermă în realizarea 

acestui învățământ venită din partea autorităților 

imperiale care mi-ar fi plăcut să fie copiată și de 

către cele de la București. 

e. Nu s-a știut nimic despre cursurile de formare a 

specialiștilor de la Jassenov (Banatul Sârbesc) și 

din Năsăud. 

 Referitor la cea de a doua carte, „Educarea 

surdomuților ...”, pe lângă noutățile de mai sus am 

dezvoltat un capitol referitor la perioada 1863-

1818, în care provinciile românești erau împărțite 

între mai multe țări. Am insistat pe învățământul 

surzilor din Ardeal, Banat și Bucovina deoarece 

majoritatea se fac că nu îl văd, iar el a avut 

realizări infinit mai mari decât școala înființată la 

București și surghiunită la Focșani. De asemenea, 

perioada interbelică (1918-1945) am tratat-o cu 

mare atenție fără să aduc osanale nemeritate 

guvernanților de la București, ba chiar i-am 

criticat destul de dur. 

 Nu trebuie să se supere nimeni că am dat 

exemple din Ungaria, Cehoslovacia sau Bulgaria. 

Am dorit să arăt că atitudinea corectă a unor 

guverne duce la progres, pe când atitudinea 

nepăsătoare a guvernelor noastre, la regres. 

  

        3. În "Cuvânt înainte" (la cartea 

Educarea Surdomuţilor în România)  amintiți 

de acel link în care se afirmă că 

"reprezentanții bisericii creștine ortodoxe au 

avut un rol de pionierat în a-i face pe surzi sa 

vorbească".  Istoria ne arată că e o afirmație 

eronată.  Este acesta unul din motivele 

pentru care ați scris această lucrare”?  

 

 De la bun început doresc să precizez că sunt 

român ortodox. Critica mea nu se bazează pe 

apartenența la alt cult religios. Dar, fiind ortodox, 

am pretenția ca reprezentanții acestui cult să se 

implice, iar dacă nu au făcut-o au doar 2 variante: 

sau să tacă, sau să recunoască. (Se pare că nu au 

dispărut vremurile în care trebuia lăudată 

„activitatea savantei recunoscută pe plan 

mondial” (Elena Ceaușescu) sau să lăudăm un 

regim care ne înfometa și ne ținea în frig)   

 Citatul respectiv preciza că reprezentanții 
bisericii ortodoxe „au avut un rol de pionierat”. 

Deci tratăm perioada de pionierat a educației 
surzilor care, în țara noastră, a fost în secolul 

XIX.  

 În acea perioadă am întâlnit următoarele 

personalități ecleziastice care s-au implicat real în 

această activitate : 
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1. Episcopul român greco-catolic Bob Ioan care a 

fost prima personalitate din provinciile românești 

ce a ajutat la crearea unui astfel de învățământ 

pentru surzi. El a făcut 2 memorii către autorități 

pentru eliberarea definitivă din armată a lui Băcilă. 

Tot el i-a dat un îndrumător pedagogic în persoana 

preotului greco-catolic din Dumbrăveni, Pop Ioan.. 

2. Preotul român greco-catolic din Dumbrăveni 

Pop Ioan. A fost primul care a primit însărcinarea 

de „surdomutor instituti inspector”. 

3. Episcopul român greco-catolic Ioan Lemeni, 

urmașul lui Bob Ioan. A finanțat Școala de 

Surdomuți din Dumbrăveni. 

4. Episcopul maghiar romano-catolic Kovacs 

Miklos care a finanțat și el școala și i-a asigurat 

controlul necesar. A asigurat salariul lui Băcilă și i

-a s din Dumbrăvenitabilit noul îndrumător 

(surdomutor instituti inspector) în persoana 

preotului armean romano-catolic Popoi Jozsef din 

Dumbrăveni. 

5. Preotul armean romano-catolic Kabdebo Janos 

din Dumbrăveni care a oferit spațiu în școala 

confesională pe care o conducea. 

6. Preotul armean romano-catolic Popoi Jozsef din 

Dumbrăveni (urmașul lui Kabdebo J) care a 

condus școala de surdomuți până la desfințarea sa 

din 1846. 

Să ne deplasăm în Năsăud. Aici întâlnim : 

7. Vicarul episcopal greco-catolic Ioan Marian 

(român) care la 1838 a instituit un învățământ al 

surzilor și un curs de formare a profesorilor 

(primul din teritoriile românești). 

8. Vicarul episcopal greco-catolic Macedon Pop 

(român) care la 1875 a publicat cea mai veche 

carte în care se menționează și un învățământ 

pentru surdomuți în Năsăud. 

 Lista se completează cu : 

9. Episcopul romano-catolic de Timișoara 

Alexander Bonnaz (francez) care în perioada 1865-

1885 a încercat să sensibilizeze pe primarii 

orașului pentru deschiderea unei școli de 

surdomuți. Școala s-a înființat în 1885 și în 1889 

când a murit, episcopul a lăsat școlii, prin 

testament, 20.000 de florini (40.000 de koroane). 

10. Ianosi Demien, conducătorul pe toată Ungaria 

a ordinului catolic al minorităților, care a format o 

comisie de 21 de persoane importante din Arad cu 

care s-a deschis în 1885 Școala de Surdomuți din 

Arad. 

 Asta este realitatea. Eu nu am descoperit alta. 

Nu accept teorii de genul că „din cele mai vechi 

timpuri mănăstirile au constituit oaze ... etc.”. Sunt 

convins că la anumite mănăstiri, întâmplător s-au 

mai adăpostit și surzi. Au fost puși la anumite 

munci necalificate și au primit casă și masă. Dar 

acesta nu este un învățământ. În plus se susține că i

-ar fi învățat să vorbească cu viu grai.  Oare 

autorul anonim al articolului știe ce înseamnă asta?  

 Și pentru a completa răspunsul la întrebare 

voi mai da 2 exemple din prima jumătate a 

secolului XX când am putea spune că era un fel de 

semipionierat în domeniu. Ambele exemple s-au 

petrecut în anul 1932 :  

1. La institutul timișorean de surdomuți profesorii 

întocmeau manuale școlare. Doi profesori au 

întocmit manuscrisele pentru un Catehism (clasele 

I-IV) și o Biblie (clasele V-VII). Profesorul 

Aleodor Suciu a scris manualele pentru ortodocși, 

iar Adalbert Zsutty pentru catolici. Problema era 

cum vor fi tipărite că ministerul de resort nu era 

interesat. Adalbert Zsutty a făcut un drum de 500 

de metri până la Biserica catolică din actuala Piață 

Bălcescu. Aici își avea sediul Ordinul călugăresc al 

Salvatorienilor. Provincialul acestui ordin, Norbert 

Kerl (german) s-a entuziasmat și a finanțat 

manualele. Cel puțin până în 1990 au fost 

singurele manuale școlare de religie pentru 

surdomuții din țara noastră. Colegul său, Aleodor 
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5. Care credeţi că este situaţia actuală a învățământului 

special pentru deficienții de auz? 

 Situația de azi a învățământului pentru surzi este identică 

cu creștinismul existent înainte de reforma religioasă. 

 Atunci 

catolicii slujeau în 

latină și ortodocșii 

în slavonă. Preoții 

aveau monopolul 

limbii și nu doreau 

să treacă la 

folosirea limbilor 

naționale. 

Suciu a umblat cu manuscrisele în Timișoara, Arad 

și Caransebeș. A fost ascultat și i s-a spus că nu au 

bani. 

2. În același an 1932, la Oradea s-a publicat 

cartea : „Tratat moral pastoral despre uzul 

sacramentelor”. Autorul, Nicolae Flueraș era 

doctor în teologie și profesor la Academia 

Teologică Greco-Catolică din Oradea. Cartea 

dădea indicații preoților cum să administreze 

diferitele sacramente (spovedanie, împărtășanie, 

nuntă, botez, maslu, etc) la diverse persoane. În 

cuprinsul cărții, la multe capitole se specifică 

modul în care trebuie să procedeze preotul atunci 

când are în față surdomuți. Poate a editat și 

Biserica Ortodoxă așa ceva, dar eu nu am găsit.. 

  

       4.  Fără a intenționa să ofensăm în vreun 

fel Biserica, nu pot să nu vă întreb totuși ce 

părere aveți despre limbajul religios introdus 

în "înțelegerea" slujbelor, a serviciului 

divin...ca să zic aşa...”     „Știu că ați propus o 

adaptare a rugăciunii Tatăl nostru". S-a 

folosit oare vreodată, în vreo biserică sau 

școală de surzi de către un preot care să 

cunoască limbajul gestual”?  

 

 Cred că răspunsurile  la aceste întrebări se  

găsesc în articolul meu (articol publicat de 

domnul Moldovan în ziarul ”Învierea”  din 15 

decembrie, 1994). Acel articol a fost retipărit și 

într-un ziar al baptiștilor. Nu cunosc să-l fi luat 

cineva în serios. Cu toate acestea, mi-am 

imaginat uneori o slujbă religioasă în care să 

existe o participare directă între preot/pastor și 

enoriașii surzi. Rugăciunile să fie „spuse” 

împreună, iar când preotul/pastorul declamă 

singur, enoriașii surzi să-i răspundă în cunoștință 

de cauză. 

 

 Notă: în ar ticol domnul profesor  afirma 

că: ” Dacă dorim ca surdomuţii să participe cu 

întreg sufletul lor la un ritual religios este 

necesar să înțeleagă esența fiecărei fraze și 

pentru aceasta trebuie să ţinem cont de gândirea 

lor care se foloseşte de imaginile obiectelor şi 

fenomenelor şi este concretă” 
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 O după amiază deosebit de interesantă,  zi de 

marți. Am avut șansa ca alături de alte câteva 

colege și doamnele profesoare să particip la  la 

Muzeul Municipiului București - Palatul Șuțu la 

evenimentul ”Vibrații și Întrupări”, la invitația d-

nei Cristina Liberis, care de fiecare dată are grijă 

de noi și ne face surprize inedite.  

 

 Aici, doamna Mirela 

Roșu, alături de partenerul 

dânsei, Giorgio Panico, 

doi dansatori premiați 

internațional, ne-au 

introdus în lumea  tango-

ului argentinian. 

        

 

      Am încercat să fac și eu alături de cei doi 

primii  mei pași de tango.  

      Deși puțin timidă, la început, mi s-a părut 

minunat. Este o altă lume! Te simți liber și 

frumos! Toată lumea este a ta! 

 

 

Pagini ale elevilor 

TANGO –ul ARGENTINIAN și eu... 

Elev Andra Moraru , clasa a IV-a  
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 ”Fiind un dans pasional, Tangoul 

Argentinian are o istorie bogată, izvorâtă din viața 

și muzica din Buenos Aires în anii 1880, când era 

dansat pe străzi și în cafenele întunecoase, pentru a 

putea spune povestea relațiilor de dragoste. 

 

 Tangoul Argentinian se dansează în poziție 

îmbrățișată. Această poziție face ca dansatorii să 

fie mai apropiați mai mult la nivelul pieptului 

decât al șoldurilor, ceea ce uneori poate să ducă la 

un contact complet între parteneri, dansând ”obraz 

lângă obraz”. Cu toate acestea, îmbrățișarea nu 

este deloc rigidă, ci relaxată, favorizând 

executarea figurilor într-o manieră confortabilă.   

  

         Tangoul Argentinian este un dans plin de 

emoție și senzualitate, fiind adesea dictat de 

accentele unei melodii.” (https://arthurmurray.ro/

tango-argentinian/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Seara s-a încheiat cu un recital de chitară 

susținut de Laurențiu  Topală. Am fremătat de 

emoție,  ascultând, atât cât pot eu auzi, muzica 

acestui om ! 

 Absolvent al Academiei de Muzică „G. 

Musicescu” din Chișinău, clasa de interpretare 

muzicală, Laurențiu Topală face parte din prima 

generație de profesori de chitară ai cărui elevi 

sunt laureați în concursuri naționale și 

internaționale. Numele lui este legat și de partea 

concertistică. De-a lungul anilor, a cântat în 

diverse formule, atât solo cât și camerale. În 

ultimii ani, a realizat o serie de emisiuni de radio 

și televiziune și, pentru cea de-a 24-a ediție a 

Festivalului Internațional George Enescu, a fost 

producător muzical al Broadcasterului oficial, 

TRINITAS TV.  

https://arthurmurray.ro/tango-argentinian/
https://arthurmurray.ro/tango-argentinian/
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 Și noi elevii deficienți de auz ne dorim să 

avem o țară frumoasă și curată. Dorim să trăim într

-un mediu curat, fără poluare.  

 Noi, cu mic, cu mare, ne întîlnim după 

amiază în atelierul de Artă și meșteșug și încercăm 

să facem lucruri frumoase din resturi și materiale 

pe care le-am arunca altfel. Folosim ziare, reviste, 

textile, plastic, sticle, chiar și cartonul ce rămâne 

de la hârtia igienică,  și tot ceea ce teoretic, alții, 

nu mai au ce face cu ele... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COLECTĂM SELECTIV, dar... și 

REFOLOSIM! 

 

Elev, Adrian Gîrcu, clasa a VI-a A 
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 În noiembrie am făcut parte din elevii care 

au participat la stagiul de practică de 2 săptămâni, 

în Barcellona Pozzo di Gotto, Sicilia, Italia, în 

cadrul proiectului european ”GO WORK! - 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)”, cu nr. 2018-1-RO01-

KA102-047995 . 

  În afara stagiului de practică în cadrul 

tipografiilor din Italia am avut parte și de 2 zile 

minunate, în care ne-am bucurat de frumusețile și 

atracțiile turistice oferite de minunata Sicilie.  

 Am fost entuziasmat, curios, dar și uimit 

de... ETNA! Vulcanul Etna! Etna este fără îndoială 

punctul maxim de atracție!  Gazda noastră 

Asociația A ROCCA și Eproject Consulting ne-au 

închiriat un microbuz și împreună cu colegii mei 

am pornit în drumeție... sus, sus , către Etna! 

  

 Prima oprire a fost la casa-muzeu 

tradițională din Nicolosi. Aici am admirat felul în 

care trăiau sicilienii cu ceva timp în urmă, uneltele 

folosite la fel de fel de activități. Ne-am oprit apoi 

la 1900 metri, la Refugio Sapienza. 

 Aici am luat telecabina către cota 2500 m.  

Am avut ocazia să admirm craterele și lava  pe 

care o scoate la iveală vulcanul în trăirile sale 

eruptive  

 

 

 

 

Vulcanul ETNA 

Elev Andrei ZECA , clasa a X-a  
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 Am luat Unimog-ul, care după un drum lent, 

dar nu prea lung ne-a lăsat la circa 2800 m. Aici 

am fost preluați de ghid pentru traseul stabilit. Am 

trecut pe lângă un crater care fumega lent și am 

primit multe explicații desre vulcani și activitatea 

seismică.  

 Peisajul este unicat. Șiroaie de lavă, bolovani 

de diverse forme și mărimi, praf la adierile mai 

puternice de vânt și suveniruri pentru acasa Deși 

vântul era puternic, am ajuns aproape la 3000 m. 
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 Fundaţia Sense Internaţional este mereu 

alături de noi. De multe ori facem activităţi cu 

această fundaţie.  

   

 În şcoala noastră, pe 3 decembrie de Ziua 

Internaţională a persoanelor cu Dizabilităţi s-a 

desfășurat proiectul “Culoare nevăzută” în  

memoria lui Vasile Adamescu.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mi-a plăcut foarte mult această activitate 

pentru că am făcut ceea ce-mi place, să pictez. 

Este greu să descriu bucuria de a picta, este modul 

meu de a mă exprima. 

  

 

 

 De data aceasta a fost ceva special pentru că 

am pictat pe sticlă. Am descoperit altă lume a 

culorilor.  

 A fost minunat!  

 

 

“CULOARE NEVĂZUTĂ” 

Elev, Ilinca Alexandra,  clasa a VIII-a C 
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 Sportul este benefic sănătății, te ajută să 

cunoști noi persoane, este distractiv, îți consumă 

energia și furia… 

 Sportul te ajută să ai o viață sănătoasă! 

 Sportul înseamnă viață!!! 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Sportul este un refugiu, un 

mijloc prin care ne eliberăm, ne 

detașăm de probleme, facem ce 

ne place și ne captează atenția 

și concentrarea. 

 

 

 

 

 Sportul te menține tânăr, te face să te simți 

bine, te menține în formă, deci poate fi privit ca un 

bun prieten. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SPORTUl, disciplina noastră preferată ! 

 

Elevi, Alexandru MINEA și Bogdan VASILIU 

clasa a VIII-a A 
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Demutizarea este un proces complex de 

însuşire a limbajului verbal (oral şi scris) pe baza 

compensării funcţionale a auzului deficitar prin 

folosirea organelor de simţ nealterate, în scopul 

realizării comunicării atât sub aspectul recepţiei 

cât şi al emisiei.  

În sens restrâns, demutizarea presupune 

însuşirea sistemului fonic al limbii (latura sonoră), 

cu un minim de vocabular şi modele de structuri 

gramaticale, în vederea realizării comunicării 

verbal-orale. În acest proces, amintim importanţa 

contribuţiei părinţilor în educaţia timpurie a 

copiilor deficienţi de auz, acţiune ce are loc sub 

îndrumarea psihopedagogului.  

Demutizarea presupune: 

- Recepţia vorbirii prin labiolectură şi prin 

utilizarea de mijloace naturale sau tehnice a 

auzului rezidual, 

- Emisia vorbirii – articularea – care poate fi 

corelată cu însuşirea grafemelor, 

- Realizarea comunicării verbale (oral-scris) 

Procesul educativ, atît în cazul elevilor cu 

deficienţă, cât şi în cazul celorlalţi elevi,  constă în 

activitatea de educare a acestuia şi apropierea lui 

de idealul educativ.   Rezultatele care se obţin, 

depind nu doar de capacităţile elevului, a 

profesorului,şi de 

conţinutul educaţiei ci şi de modul în care se 

organizează activitatea, cum se stabileşte relaţia 

profesor-elev, de căile prin care elevul este pus în 

contact cu conţinutul educaţiei (sistemul metodico

-organizatoric al educaţiei). Principalele aspecte 

ale acestui sistem sunt: principiile educaţiei, 

metodele educaţiei, modurile şi formele de 

organizare a educaţiei . 

Principiile didactice sunt cerinţe generale 

ce trebuiesc respectate în organizarea şi 

desfăşurarea procesului de învăţământ, în vederea 

realizării scopurilor educaţiei.  

 În procesul instructiv-educativ, corectiv-

terapeutic specific învăţământului pentru copii 

deficienţi de auz se aplică atât principiile 

tradiţionale ale didacticii generale, cât şi principii 

specifice surdo-didacticii. 

    

Principiile tradiţionale ale didacticii generale 

- Principiul însuşirii active şi conştiente:  

presupune însuşirea cunoştinţelor noi, formarea 

priceperilor şi deprinderilor ca un rezultat al 

eforturilor proprii ale elevilor.  

- Principiul unităţii dintre senzorial şi raţional, 

dintre concret şi abstract: principiul unităţii 

dintre senzorial şi raţional cere să li se asigure 

 

Pagini de specialitate 

Demutizarea şi principiile demutizării 

Prof. Liliana Iancu 
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copiilor un suport perceptiv în cunoaştere. 

Generalizările sunt rezultatul abstracţiunilor 

stabilite prin selectarea imaginilor. În procesul de 

învăţământ cunoaşterea presupune trei verigi: 

prima verigă se bazează pe intuiţie, pe cunoaşterea 

sensorial-perceptivă, pe analiza materialului faptic; 

a doua verigă, generalizarea, presupune ridicarea 

de la concret la abstract (la noţiuni, definiţii, 

reguli); a treia verigă, concretul superior, 

presupune o nouă concretizare prin exemplificare, 

prin aplicarea în practică a definiţiilor, a regulilor. 

- Principiul îmbinării teoriei cu practica: acest 

principiu cere ca elevii să aplice în practică cât mai 

multe cunoştinţe însuşite la diferitele discipline 

şcolare. În învăţământul special pentru hipoacuziei 

şi surzi acest principiu are o deosebită importanţă. 

Cunoaşterea cât mai profundă a realităţii 

înconjurătoare asigură o mai bună capacitate de 

adaptare la mediul auzitor şi formarea de capacităţi 

necesare integrării sociale. Formarea de modele de 

comportament valide în situaţii sociale diverse este 

unul din scopurile învăţământului pentru 

deficienţii de auz. Stăpânirea a cât mai multor 

cunoştinţe practice îi va ajuta să facă faţă mai bine 

cerinţelor sociale. 

- Principiul accesibilităţii: acest principiu 

exprimă cerinţa de a propune elevilor spre 

asimilare acel conţinut care corespunde vârstei lor 

şi particularităţilor individuale ale fiecărui elev. 

- Principiul sistematizării, structurării şi 

continuităţii: presupune ca noţiunile noi însuşite 

de elevi să ocupe locul lor logic în cadrul 

sistemului de cunoştinţe însuşite anterior. Fiecare 

noţiune trebuie aşezată în clasa din care face parte 

şi să fie plasată la locul potrivit faţă de noţiunile 

subordonate şi supraordonate ei. Noţiunile pe care 

şi le însuşesc elevii trebuie să fie integrată treptat 

în sisteme tot mai cuprinzătoare, în sinteze tot mai 

largi. 

- Principiul însuşirii temeinice şi trainice a 

cunoştinţelor: Cunoştinţele, priceperile şi 

deprinderile pe care şi le însuşesc elevii trebuie să 

se păstreze pentru mult timp, dacă se poate pentru 

toată viaţa. Dacă elevul îşi însuşeşte temeinic 

cunoştinţele ele servesc şi ca suport pentru 

înţelegerea noilor cunoştinţe şi pentru formarea 

noilor priceperi şi deprinderi. 

Principii specifice surdo-didacticii 

- Principiul formării vorbirii în practica directă a 

comunicării verbale 

- Principiul tratării individuale şi diferenţiate a 

elevilor în procesul educativ-compensator 

- Principiul legării teoriei cu practica demutizării 

- Principiul asigurării unităţii instrucţiei, educaţiei, 

compensării şi reeducării 

În activităţile didactice, procesul însuşirii 

limbii trebuie înţeles ca o îmbinare strânsă, 

indestructibilă a structurilor fonetice, lexicale şi 

gramaticale. Activitatea este conştientă, dirijată 

sistematic şi consimţită de elevi, datorită 

necesităţii lor de comunicare şi integrare în mediul 

social. De aceea, profesorul trebuie să aibe în 

vedere, în primul rând, educarea motivaţiei pentru 

vorbire. 

Respectarea principiilor, asigură obţinerea 

de rezultate bune în toate laturile educaţiei, în 

însuşirea oricărui obiect de învăţământ, a 

oricărei teme.  

Aceste 

cerinţe generale 

trebuie 

respectate în 

organizarea, 

desfăşurarea şi 

dirijarea 

oricărei 

activităţi 

didactice.  



 

46 

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 17 / decembrie 2019 

                         

  În psihopedagogia specială exisă 

modalități diverse care se concretizează în 

programe educațional-recuperative ce se pot 

realiza prin forme diferite. 

  

Recuperarea urmărește, pe de o parte, să 

valorifice la maximum disponibilitățile subiectului 

deficient și, pe de altă parte, palierele psiho-fizice, 

care nu sunt afectate şi trebuie antrenate în mod 

compensatoriu în așa fel încât să preia activitatea 

funcțiilor deficitare și să permită însușirea de 

abilități care să le înlesnească integrarea eficientă  

în comunitatea normală. Paralel, prin educație și 

recuperare, se realizează o pregătire psihologică a 

subiectului care să contribuie la crearea unor stări 

emoțional-afective corespunzătoare (confort psihic 

menținut de satisfacție în raport cu activitățile 

desfășurate).  

        

Formele învățării vizate în procesul educațional-

recuperativ desfășurat cu toți copiii cu deficienţe 

sunt: 

 învățarea instrumentală: se însușesc 

mijloacele specifice de comunicare  

implicate în limbajul verbal ( oral,scris), a 

numerației și instrumentelor de calcul etc 

 învățarea afectivă: reacții adecvate la stări și 

situații afectogene 

 învățarea practică: formarea deprinderilor 

implicate în joc, activități școlare, activități 

de autoservire și gospodărești, practice și 

manuale 

 învățarea morală: însușirea conceptelor de 

etică, formarea unor conduite sociale și 

morale dezirabile 

 învățarea cognitivă: dobândirea de 

cunoștințe,operații și deprinderi intelectuale 

 învățarea psihomotorie: însușirea corectă a 

unor scheme motorii implicând: schema 

corporală, orientare, coordonare, ritm. 

 

În cazul deficienților de auz, activitatea 

educațional-recuperativă se axează pe procesul 

complex al demutizării. În școala noastră (pentru 

deficienți de auz), activitatea de terapie specifică 

de compensare -demutizarea- se desfășoară în 

cabinete cu izolare fonică sau spații special 

amenajate, dotate cu tehnică modernă de protezare 

individuală și/sau colectivă.               

 

Principala modalitate de desfășurare a terapiei 

specifice de compensare este individuală. Când 

activitatea se desfașoară în microgrupuri, nr. de 

SPECIFICUL TERAPIILOR  EDUCAȚIONAL-

RECUPERATIVE  

LA DEFICIENȚII DE AUZ 

 

Prof. Țîrlui Ileana Florentina 

Prof. Dumitrescu Daniela 
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elevi nu depășește 2-3, grupați în funcție de gradul 

pierderii auzului, de nivelul intelectual, de nivelul 

achizițiilor verbale și de motivația pentru 

comunicarea verbală a acestora. 

  Sistemul global al terapiei specifice de 

compensare ( EPA+TV) formează și exersează 

urmatoarele componente: 

1. ortofonia – însușirea limbajului pe stadii și 

nivele diferite: foneme izolate, configurații 

fonemice ( silabe, cuvinte, sintagme, propoziții) 

2. labiolectura - citirea vorbirii prin simboluri 

de susținere : 

 verbale: ideo-vizual-fonetice ( labioleme); 

 nonverbale: ideo-vizuale ( expresii faciale și 

atitudinale); 

 paraverbale: gest, semn natural, mimico-

gesticulatie convențională, dactileme, 

dramatizare; 

 tehnica vorbirii: formarea și dezvoltarea 

controlului și auocontrolului vizual,vibrotactil, 

kinestezic, auz rezidual pe baza căruia se 

desfășoară actul complex al articulării, fonației 

și comunicării verbale; 

3. antrenamentul auditiv și audiologia 

educațională care se 

concretizează în:  

 învățarea auditivă – detectarea prezenței sau 

absenței sunetului; 

 discriminare - identificare/recunoaștere sunet

-silabă-cuvânt; 

 audiometria tonală - determinarea pragurilor 

auditive subiective la tonuri pure; 

 audiometria vocală - antrenarea auzului 

“social” pe diferite configurații verbale după 

spectograme elaborate ( liste de cuvinte și 

structuri ). 

4. comunicarea totală și stimularea 

limbajului verbal - acordarea unor “șanse egale” 

de comunicare tuturor copiilor cu deficiență de 

auz, antrenând formele și mijloacele  cele mai la-

ndemână de exprimare: auzul rezidual, vorbirea, 

dacilmele, semnele naturale, citirea-scrierea, 

desenul narativ, mimico-gesticulația 

convențională. 

5. programul individual de terapie specifică 

este rezultatul punerii de acord a profilului 

psihoindividual cu componentele specifice din 

curriculum și înlocuiește planificarea tradițională 

mult mai rigida în raport cu intervenția specială. 

        Programul individual de terapie specifică 

permite un demers în care specialistul are 

posibilitatea să intervină prin exersări, consolidări 

și chiar reveniri în funcție de rezultate, progresele 

elevului în comunicare, de starea de moment a 

elevului. 
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           Este foarte important ca orice cetățean 

al acestei țări să își cunoască atât drepturile cât și 

obligațiile. Ca membrii ai societății noastre, și 

persoanele cu dizabilități, precum și cele ce au în 

întreținere persoane cu dizabilități trebuie să fie 

informate și să se informeze asupra drepturilor și 

obligațiilor ce îi revin. 

 Persoanele cu handicap sunt acele persoane 

cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau 

senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în 

mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri 

de protecție în sprijinul recuperării, integrării și 

incluziunii sociale. 

  

 Conform Legii nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, art. 6, acestea dispun 

de următoarele drepturi: 

a) ocrotirea sănătății - prevenire, tratament și 

recuperare; 

b) educație și formare profesională; 

c) ocuparea și adaptarea locului de muncă, 

orientare și reconversie profesională; 

d) asistență socială, respectiv servicii sociale și 

prestații sociale;  

e) locuință, amenajarea mediului de viață personal 

ambiant, transport, acces la mediul fizic, 

informațional și comunicațional; 

f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, 

turism;  

g) asistență juridică; 

h) facilități fiscale;  

i) evaluare și reevaluare prin examinarea la 

domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către 

membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 

ani. 

 

 Conform art. 11, în vederea asigurăr ii 

asistenței de recuperare/reabilitare, persoanele cu 

handicap au dreptul la: 

a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, 

conform listei și în condițiile prevăzute în 

Contractul-cadru privind condițiile acordării 

asistenței medicale în cadrul sistemului 

asigurărilor sociale de sănătate și a normelor sale 

de aplicare; Jurisprudență 

b) servicii gratuite de cazare și masă și pentru 

însoțitorul copilului cu handicap grav sau 

accentuat ori al adultului cu handicap grav sau 

accentuat în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și 

stațiuni balneare, la recomandarea medicului de 

familie ori a medicului specialist, asigurate de la 

Fondul național unic de asigurări sociale de 

sănătate, conform Contractului-cadru privind 

condițiile acordării asistenței medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

 

Utile  

Drepturile persoanelor cu handicap 

Prof. Iulia Sufideanu 

https://lege5.ro/Search?Mode=2&Search_SectionTypeId=28&did=geytinrsgi&pid=gmytkobuguytc&Search_Term=dispozitive%20medicale%20gratuite%20%C3%AEn%20ambulatoriu,%20conform%20listei%20%C8%99i%20%C3%AEn%20condi%C8%9Biile%20prev%C4%83zute%20%C3%AEn%20Contractul-cad
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c) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul 

unui an, pe baza programului individual de 

reabilitare și integrare socială și a recomandării 

medicului de familie sau a medicului specialist. 

(2) În termen de maximum 30 de zile de la data 

depunerii documentației de către persoana cu 

handicap sau reprezentantul legal al acesteia, 

casele de asigurări de sănătate au obligația să 

emită decizia ori aprobarea de plată pentru fiecare 

dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical 

acordat persoanelor cu handicap. 

(3) Contravaloarea prețului de referință pentru 

produsele prevăzute la alin. (1) lit. a) se suportă 

integral din Fondul național unic de asigurări 

sociale de sănătate, prin casa de asigurări de 

sănătate de care aparține asiguratul. 

(4) Numărul biletelor de tratament balnear gratuit 

care se acordă adulților cu handicap se stabilește 

proporțional cu numărul potențialilor beneficiari 

față de numărul total al biletelor de tratament 

balnear gratuit stabilite prin legea anuală a 

bugetului asigurărilor sociale de stat. 

  

 Conform art.12, persoana care are în 

îngrijire, supraveghere și întreținere un copil cu 

handicap beneficiază, după caz, de următoarele 

drepturi:  

a) concediu și indemnizație pentru creșterea 

copilului cu handicap sau, după caz, stimulent 

lunar, până la împlinirea de către acesta a vârstei 

de 3 ani, în condițiile de acordare prevăzute de 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

148/2005 privind susținerea familiei în vederea 

creșterii copilului, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobată prin Legea nr. 7/2007;  

b) concediu și o indemnizație pentru creșterea 

copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, 

pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 

3 și 7 ani; 

c) program de lucru redus la 4 ore pentru părintele 

care are în îngrijire copilul cu handicap grav sau 

accentuat, până la împlinirea de către acesta a 

vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui; 

d) concedii medicale, acordate în condițiile legii, 

pentru îngrijirea copilului cu handicap care 

necesită internare, tratament ambulatoriu sau la 

domiciliu pentru afecțiuni intercurente, precum și 

pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de 

către copil a vârstei de 18 ani; 

e) indemnizație lunară pentru creșterea copilului 

cu handicap, în cuantum de 450 lei, acordată 

persoanei cu handicap care nu realizează alte 

venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. 

(4) lit. a), până la împlinirea de către copil a 

vârstei de 3 ani; 

f) indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu 

handicap, în cuantum de 300 lei, acordată 

persoanei cu handicap care nu realizează alte 

venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. 

(4) lit. a), pentru copilul cu vârsta cupr insă 

între 3 și 7 ani; 

g) indemnizație lunară pentru creșterea copilului 

cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată 

persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute 

de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

148/2005, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 7/2007, până la împlinirea de către 

copil a vârstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vârsta 

cuprinsă între 3 și 7 ani un ajutor lunar în cuantum 

de 150 lei;  

h) alocație lunară de plasament, acordată în 

condițiile legii, în cuantum majorat cu 50%. 

  

 Ca o scurtă concluzie, voi spune doar atât - 

Nu lăsa pe mâine ce poți face azi, și anume: 

  

 Informează-te! 

https://lege5.ro/Gratuit/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?pid=31584511&d=2019-10-28#p-31584511
https://lege5.ro/Gratuit/haydsnjs/ordonanta-de-urgenta-nr-148-2005-privind-sustinerea-familiei-in-vederea-cresterii-copilului?d=2019-10-28
https://lege5.ro/Gratuit/haydsnjs/ordonanta-de-urgenta-nr-148-2005-privind-sustinerea-familiei-in-vederea-cresterii-copilului?d=2019-10-28
https://lege5.ro/Gratuit/geydomjtga/legea-nr-7-2007-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-148-2005-privind-sustinerea-familiei-in-vederea-cresterii-copilului?d=2019-10-28
https://lege5.ro/Gratuit/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?pid=56212986&d=2019-10-28#p-56212986
https://lege5.ro/Gratuit/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?pid=56212986&d=2019-10-28#p-56212986
https://lege5.ro/Gratuit/haydsnjs/ordonanta-de-urgenta-nr-148-2005-privind-sustinerea-familiei-in-vederea-cresterii-copilului?d=2019-10-28
https://lege5.ro/Gratuit/haydsnjs/ordonanta-de-urgenta-nr-148-2005-privind-sustinerea-familiei-in-vederea-cresterii-copilului?d=2019-10-28
https://lege5.ro/Gratuit/geydomjtga/legea-nr-7-2007-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-148-2005-privind-sustinerea-familiei-in-vederea-cresterii-copilului?d=2019-10-28
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,,Unii oameni au dizabilităţi care se văd,  

şi ei trăiesc în mijlocul multor oameni  

ale căror dizabilităţi nu se văd” 
Ezio Bosso 

 

  
 A face ceea ce este necesar la momentul potrivit este cel mai important lucru, și aici ne referim la 

situațiile când ne putem salva viața sau putem salva pe cineva drag nouă ori un semen al nostru. Putem fi 

eroi, pentru noi sau pentru ceilalți.  Sunt momente cricice, atunci când orice secundă contează, nu avem 

timp de încercări, trebuie să acționăm la țintă, iar  pentru asta a fost creat serviciul de urgență.  

 Astfel, serviciul SMS 113 este soluția implementată de Serviciul de Telecomunicații Speciale 

pentru a veni în sprijinul persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire care vor să apeleze serviciul de 

urgență 112. 

 Prin integrarea în arhitectura existentă a SNUAU - Sistemul Național Unic pentru Apeluri de 

Urgență (România), Serviciul SMS 113 permite comunicarea prin mesaje scurte de tip SMS cu 

persoanele înregistrate în baza de date a SNUAU, păstrând caracter isticile funcționale de bază ale 

serviciului 112 de voce: gratuitate și accesibilitate.  

 Apelarea sistemului de urgență prin SMS la numărul 113 se poate realiza doar în rețelele de 

comunicații mobile Orange, RCS-RDS, Telekom, Vodafone.   

 Înregistrare în baza de date SNUAU 

     Funcționarea Serviciului 113 este posibilă doar 

după înregistrarea beneficiarilor cu dizabilități de 

auz și/sau de vorbire în baza de date a SNUAU și 

a numărului de telefon mobil pe care îl folosesc 

pentru anunţarea urgenţelor către operatorii 

Sistemului 112. Procesul de înregistrare se poate 

face atât online folosind formularul de 

înregistrare online, cât și prin formularul tipizat 

cu datele personale necesare transmis la adresa 

STS, Splaiul Independenței nr. 323A, Sector 6, 

București. 

 

 

    Formularul de înregistrare îl putem găsi pe site-

ul STS , https://www.sts.ro/ro/serviciul-sms-113, 

la secțuinea ,,ÎNREGISTRARE OFFLINE”, 

Cerere de înregistrare offline (.PDF), împreună cu 

instrucţiunile de completare sau la 

secțiunea ,,ÎNREGISTRARE ONLINE”, 

Formular de înregistrare online, este ușor  de 

completat, fiecare câmp marcat cu steluță            

este obligatoriu de completat. 

           

      Așadar, după cum spune proverbul ,,paza 

bună păzește primejdia rea”, ne putem feri de 

primejdii făcând ceea ce trebuie la momentul 

potrivit. 

Serviciul 113 

              Prof. Adina Nedelea 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ezio+Bosso
https://www.sts.ro/ro/serviciul-sms-113
https://www.sts.ro/files/userfiles/112/docs/Cerere_de_inregistrare_offline.pdf
https://www.sts.ro/ro/inregistrare-online
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Cum procedăm?! 

1. Trebuie să ne  înregistrăm în baza de date a 
SNUAU numărul de telefon mobil pe care îl 
folosm pentru anunţarea urgenţelor, conform 
procedurii de înregistrare. 

     În cazul în care avem o urgenţă, sunaţi 
imediat la numărul 112. 

2. Operatorul 112 va prelua apelul, însă nu va 

iniţia un dialog, ci va închide conexiunea, 

fiindcă veţi fi identificat automat de către 

sistem ca fiind o persoană cu dizabilităţi de 

auz şi/sau vorbire. 

3. Veţi primi un SMS cu textul:  

„TRIMTEŢI SMS LA 113 CU URGENŢA ŞI 

ADRESA INCIDENTULUI” 

4. Răspundeți printr-un SMS la numărul 113, 
descriind scurt urgenţa şi indicând cu 
exactitate adresa, inclusiv judeţul. Este indicat 
să nu folosiţi diacritice, pentru a urgenta 
transmiterea. 

5. După transmiterea SMS-ului, este posibil să 

mai primiţi mesaje din partea operatorului 112 

cu întrebări suplimentare. Răspundeţi scurt şi 

cât se poate de exact.  

6. Operatorul 112 va transmite apoi 
datele obţinute de la dumneavoastră 
agenţiilor specializate de intervenţie 
(Poliţie, Ambulanţă, Pompieri/SMURD) 
care vă vor ajuta în urgenţa pe care o 
aveţi.  
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PARTENERI ECONOMICI  

pentru orele de instruire practică a elevilor din  

Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria” 

Domeniul: TEHNICI POLIGRAFICE 

Calificare: TIPĂRITOR OFFSET, nivel 3 

 

 

UPDATE ADVERTISING 

www.updateadv.ro 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

DUAL 

 Regia Autonomă  

Monitorul Oficial 

 www.monitoruloficial.ro/ 

COMPANIA NATIONALA 

A IMPRIMERIILOR CORESI  

www.cni-coresi.ro 

GELMAR PRINT  SRL 

vali@ambalajelux.ro 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

DUAL 

www.artagrafica.ro  

http://www.monitoruloficial.ro/
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1919 - 2019 

 

Prof. Dunac Marilena 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În data de 9 noiembrie 2019 Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sf. Maria” a 

avut deosebita plăcere de a fi invitată la celebrarea celor 100 de ani de activitate a Asociaţiei Naţionale a 

Surzilor din România, organizaţie care promovează interesele sociale ale persoanelor cu deficienţă de auz. 

  La aceast eveniment  au  participat persoane cu deficienţe de auz din toată ţara, un prilej bun de a se 

reîntâlni, de a se bucura, de a sărbători  împreună centenarul Asociaţiei. 

 În cadrul  acestui eveniment am asistat la o scurtă lecţie de istorie, la contribuţia persoanelor 

deficiente de auz, de-a lungul timpului, în lupta cu discriminarea şi integrarea acestor persoane în 

societate, am văzut un frumos spectacol de dans şi pantomimă, melodii interpretate în limbaj mimico-

gestual.  

 Atât pentru ANSR, cât şi pentru 

Şcoala Profesională Specială pentru  

Deficienţi de Auz “Sf. Maria”, anul 2019  

reprezintă 100 de ani  de activitate.      

 Dorim şi pe viitor o colaborare la 

fel de bună ca până acum, între cele două 

instituţii având  în vedere că amândouă 

avem acelaşi scop de contribuţie la 

dezvoltarea potenţialului persoanelor 

deficiente de auz, la  dezvoltarea 

talentelor şi creativităţii.  

                                   

 

Aniversare  
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1 Decembrie 

Elevii și cadrele didactice din Școala 

Profesională Specială pentru Deficienți de 

Auz "Sfânta Maria" au sărbătorit  Ziua 

Națională a României!  

Intitulată "E ziua țării noastre! 1 

Decembrie!", activitatea a avut  ca scop 

cultivarea sentimentelor de dragoste, 

respect și prețuire pentru strămoșii noștri.  
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a) Bate când e furios,  

         Dar e transparent,  

         Astăzi adie frumos,  

          Legănând frunzele lent. 

 

(Răspuns: Vântul) 

 

 

 

b)     Uneori e alb-pufos, Alteori gri, încărcat,  

         Cu picuri ce-i lasă-n jos,  

         Apoi rostim: "A plouat!" 

 

(Răspuns: Norul) 

 

 

c) Licurici pe bolta mare,  

          Apar noaptea când nu-i soare.  

          Ceru-i ca un giuvaier,  

           Dar în ziua, toate pier! 

 

(Răspuns: Stelele) 

 

 

 

d)   Doi copii merg la școală,   

       Unul intră-n clasă.  

       Ia socotește-acum,  

       Câți mai sunt pe drum? 

 

(Răspuns: 2-1=1) 

 

 

 

e) La bunica în ogradă Patru cățeluși fac zarvă.       

          Azorel, mai supărat, repede-a fugit în sat.  

          Să numărăm încă-o dată:  

          Câți cateluși sunt în ogradă? 

 

(Răspuns: 4-1=3) 

 

f) Vrăbiuța are-n cuib Opt puișori gălbui.  

          Vine, iaca, încă unul.  

           Câți să fie oare...? 

 

 

(Răspuns: 8+1=9) 

 

Ghicitori pentru cei mici! 

Elev, Daniela LINCĂ , clasa a IX-a 
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Din cuprins: 

 

Cine suntem  

 

Din proiecte adunate 

 

Înapoi la școală 
 

Editoriale  

 

Pagini de 

specialitate 

 

Utile  

 

Aniversare  

 

Pagini ale elevilor 

 

Ghicitori pentru cei 

mici! 
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  Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”  

  organizează 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de limbaj mimico - gestual 

pentru părinți 

Imagine postată de un copil deficient de auz de 14 ani, pe pagina sa de Facebook 

 

Gratuit  

 

Interactiv   

 

Eficient  

Activități comune  părinte - copil 
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Școala Profesională Specială pentru  

Deficienți de Auz   

”Sfânta Maria” 

 

100 de ani de excelenţă! 

Aleea Istru, nr. 6, sector 6, București 

Tel: 021 444 03 31, Fax: 021 444 03 37 

E-mail: surzi2@yahoo.com   

www.scoalasurzi2bucuresti.ro 

Material tipărit în Atelierul PRINT XXI 


