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U 
n cuvânt de 

început! 

 Revista de Decembrie ...  

 

Acest număr este unul special, nu 

doar pentru că este numărul din 

decembrie, luna sfârșitului de an 

sau  luna Sărbătorilor, ci pentru că încearcă să  surprindă evenimentele și momentele școlii în perioada 

dificilă a pandemiei COVID-19. Ne dorim să vă prezentăm activitățile desfășurate în noul sistem de 

predare - cel on-line și noile noastre proiecte europene ce se vor desfășura în următorii ani.   

În aceast număr îl avem alături de noi şi pe domnul Inspector Şcolar de Specialitate prof. Cozma 

Adrian care ne vorbeşte despre Săptămâna VET şi despre proiectele Erasmus+ desfășurate la nivelul 

învăţământului special din București.  

Veți afla cum am adoptat învățarea cu ajutorul platformei educaţionale „GSuite” și cum s-a 

transformat relația profesor – elev - părinte. Părinții elevilor noștri au acum un rol la fel de important în 

procesul de învățare, ca cel al profesorului, pentru că fără ei orice muncă a noastră, a profesorilor ar fi 

acum aproape imposibilă. 

Tot în paginile acestui număr veți citi gândurile elevilor şi părinţilor noștri despre şcoala on-line, 

despre bunele practici de învățare din această perioadă atât de dificilă. Și nu vom uita nici să vă 

prezentăm regulile de urmat în prevenirea și combarerea  pandemiei declanșate de Coronavirus. 

În încercarea noastră de a merge înainte cu optimism, de a ne detaşa de presiunea acestei 

pandemii, de dragul vremurilor de altă dată, vă vom prezenta obiceiurile şi tradiţiile româneşti de iarnă 

din diferitele zone ale ţării noastre. 

Din acest număr nu vor lipsi jocurile distractive și de relaxare, sudoku, integrame, nu vor lipsi  

noutăţile și curiozităţile. 

Cu acest număr vă vom împărtăşi şi dumneavoastră din experienţa de zi cu zi din viaţa şcolii 

noastre, aşa cum este ea acum - ON-LINE. 

Spiritul Crăciunului să ne cuprindă pe toţi  şi să ne bucurăm de el. 

Vă urez “SĂRBĂTORI  FERICITE!” şi numărul următor al revistei să ne găsească sănătoşi.  

  Prof. Florica STOICA   
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C 
 

 

ine suntem noi… 
Noi suntem un colectiv de cadre didactice 

dedicate elevilor cu  deficienţe de auz 

 

 

“La vremuri noi, ne mai schimbăm şi noi!” 

Prof. POPA Roxana  
 

   

 Din decembrie, anul trecut, şcoala noastră  urma să treacă printr-o 

serie de schimbări.  Prima schimbare a venit odată cu numirea doamnei 

director prof. Stoica Florica în funcţia de Inspector Şcolar pentru 

Proiecte Educaţionale.  

  

 Cu o experienţă bogată în scrierea şi coordonarea proiectelor 

Erasmus+ doamna prof. Stoica Florica ocupă un loc bine meritat la 

nivelul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

 Aşadar, numele şcolii noastre a ajuns şi de această dată, pe buzele 

multor personalităţi şi  a mai urcat o treaptă în a fi promovată prin activităţile şi proiectele europene pe 

care le desfăşoară. 

  

Cea de a doua schimbare este  cea  de  numire a mea, prof. Popa Maria Roxana profesor 

psihopedagog, în funcția de director al şcolii noastre,  având o experienţă la catedră de peste 25 de ani în 

munca cu elevul deficient de auz. 

Împreună facem o muncă de echipă în sprijinirea elevilor cu deficienţe de auz spre cunoaştere, spre 

dobândirea de noi competențe și comportamente care să le sporescă valoarea personalităţii.   

Suntem o echipă în ceea ce priveştea luarea de decizii, colaborăm în toate proiectele şcolii de la 

cele mai simple până la cele mai complexe.   
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Equalizing the chances of success in life of pre-university students through a 
quality digital education 

(Q-Ed!) 

 Nr. 2020-1-RO01-KA201-080061 
 

 

 

 

 

 

          Inspector Şcolar, Prof. Stoica Florica 

prof. Girniceanu Cristina 

  
 Inspectoratul Școlar al Municipiului București este coordonatorul unui proiect de parteneriat    
strategic, acțiunea KA2, în cadrul programului Erasmus+. 
  
 Perioada derulării proiectului: 1 septembrie 2020- 31 august 2022 
 Obiectivul proiectului: 

Egalizarea șanselor de reușită în viață ale elevilor din învățământul primar și gimnazial prin 
dezvoltarea aptitudinilor de aplicare, de analiză și de interpretare a cunoștințelor dobândite în școală  

    

   Grupul ţintă este format din: 

 profesori și elevii din învățământul de masă preuniversitar și din învățământul special din România, 
Cehia și Finlanda  

 profesori / inspectori din învățământul de masă primar și secundar (limba română, biologie, fizică, 
chimie, engleză) și din învățământul special  

 elevii claselor a II- a, a IV-a și a VI-a, din învățământul de masă și din învățământul special 
 
 Din activităţile proiectului  

 octombrie 2020 – realizarea platformei de învățare electronică "Educație de calitate în învățământul 
preuniversitar - (Q - Ed!) „ 

 octombrie 2020 – realizarea ghidului de ”Metode, strategii și tehnici de evaluare și autoevaluare 
cunoștințele dobândite de elevi în școală pentru participarea la testele PISA ” 

 octombrie 2020 – realizarea instrumentelor pentru text literar și non-literar multi / inter- și 
transdisciplinar recepție-o resursă deschisă pentru profesori din diferite discipline și elevi din 
învățământul de masă și special 

 
                     Parteneri: 
 Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz "Sfânta Maria“, București  
 Zakladni skola Odry, Komenskeho 6, prispevkova Organizace, Cehia  



 

4 

Bullying și cyberbullying în  
lumea tăcerii și nu numai 

(Be CyberWise!) 
 

2020-1-RO01-KA229-080106 
 

 

Prof. PANĂ Mirabela 

  

 În ultimii ani a existat tendinţa familiarizarii copiilor cu tehnologia 

informaţiei, prin care ei învăţă lucruri, obiceiuri, abilităţi. Deci, prin tehnologie, bullyingul nu mai este limitat, astfel 

încât agresiunea cibernetică poate aparea oriunde, prin intermediul smartphone-urilor, e-mailurilor, textelor şi a 

retelelor sociale. Copiii cu dizabilităţi sunt de două până la trei ori mai susceptibili de a fi agresati decat copiii fără 

dizabilităţi. Școala noastră a inițiat și coordonează proiectul Erasmus + Bullying și cyberbullying în  

lumea tăcerii și nu numai (Be CyberWise!) 

 

 Obiectivele proiectului: 

 84 de elevi iși vor dezvolta abilitățile de comunicare în limba engleză și limbajul semnelor internaționale. 

 84 de elevi iși vor dezvolta inteligența emoțională, astfel încât aceștia să poată învăța abilitățile de conștientizare 

și   

 auto-control precum și să aibă empatie față de ceilalți. 

 78 de profesori iși vor dezvolta abilitatea de a sprijini activitățile de dramă prin care elevii pot dezvolta abilități 

de autoconștientizare și autocontrol și pot învăța cum să aibă empatie față de ceilalți.  

 78 de profesori vor combina formarea cu educația non-formală în activitatea lor didactică. 

 78 de profesori vor fi inițiați și vor dobândi competențe de bază în limbajul semnelor internațional.  

  

        Grup țintă: 

 14 elevi cu dizabilități din școli din România şi Macedonia, nivel gimnazial (12-16 ani) 

 70 de elevi din Turcia, Portugalia, Cehia, Slovacia, nivel gimnazial (12-16 ani) 

 78 de cadre didactice din cele șase școli 

 

       PARTENERI 

   Agrupamento de Escolas Vale do Tamel, PORTUGALIA  

   Bakirkoy Cumhuriyet Ortaokulu, TURCIA 

   DUCOR"Partenija Zografski„ MACEDONIA 

  Zakladna skola s materskou skolou, SLOVACIA  

  Zakladni skola Odry, Komenskeho 6, prispevkova organizace, 

CEHIA  
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TRASEUL EDUCAȚIONAL ȘI PROFESIONAL  
AL ELEVULUI DEFICIENT DE AUZ ÎNTRE OPȚIUNE ȘI DECIZIE 

(OPT-ED!) 

2020-1-RO01-KA102-079170 

                                                   Prof. CIMPOEŞU Elena Nicoleta  

  

 Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta        
Maria” din București implementează proiecte Erasmus+ în domeniul 
formării profesionale începând cu anul 2018, beneficiarii acestor proiecte 
fiind atât elevii deficienți de auz, cât și profesorii.  

 În cadrul proiectului "Traseul educațional și profesional al elevului 
deficient de auz între opțiune și decizie", "The Educational and Voca-
tional Path of the Hearing Impaired students between option and deci-
sion (OPT-ED)”, care se va desfășura in anul școlar 2020-2021, elevii își 
vor dezvolta competențele teoretice și practice în domeniul Tehnici 

Poligrafice, calificarea Tipăritor Offset.  

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competențelor teoretice și practice ale elevilor 
deficienți de auz în domeniul Tehnici Poligrafice pentru obținerea unei specializări în vederea inserției 
socio-profesionale pe piața națională și internațională a muncii. 

Grupul ţintă este format din: 

 20 elevi cu deficiențe de auz (ușoare, moderate, severe, grave și profunde), cu vârste între 15 și      
20 de ani din clasele a IX-a și a XII-a, nivelul professional special, domeniul Tehnici Poligrafice, 
calificare Tipăritor Offset, (10 elevi—clasa a IX-a, 10 elevi—clasa   a XII-a) 

 4 cadre didactice (ingineri, maistri, profesori care predau     cultură de specialitate) care predau la 
cele două clase de nivel nivel profesional special. 

 Vor avea loc 2 fluxuri de mobilitati, astfel: 

 Flux 1 în Portugalia, unde vor participa 10 elevi, 2 profesori 

 Flux 2 în Grecia, unde vor participa 10 elevi, 2 profesori 

 

Mobilitatea Erasmus+ este experiența pe care fiecare elev ar trebui să 
o trăiască. E unul din cele mai memorabile lucruri. Te ajută să înveţi 
lucruri noi, să cunoști locuri, persoane si culturi noi. 
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Innovative Teaching Against Bullying  

 Erasmus project  

          (ITAB) 

   

Prof. STOICA Florica  

Prof VANGHELIE Loredana 

  

          În școala noastră se va derula, în perioada 01.09.2020-31.08.2022, proiectul european “Innovative  

Teaching Against Bullying- ITAB“ (“Predarea inovativă împotriva agresiunii”), cu nr. 2020-1-FR01-

KA229-079804_1, proiect derulat în cadrul programului Erasmus+. Acest proiect implică șase școli 

gimnaziale din Franța, Grecia, Italia, România, Suedia și Turcia. 

  

         Proiectul este coordonat de către Colegiul “Georges Pompidou” din  Ville-Neuve-la-Garenne, 

Paris, Franța. Această școală parteneră este cunoscută elevilor noștri care au participat în proiectul 

european Erasmus+ ”Innovative Technology for Active Language Class (I-TALC)”, derulat în perioada 

2014-2017. Proiectul a fost coordonat de către profesorul francez Lashmi Mechkouk , de altfel el este și 

coordonatorul proiectului ITAB. Proiectul se adresează tuturor elevilor în vârstă de 13/14 ani din școlile 

partenere. 

  

 Obiectivele proiectului sunt: dobândirea unor comportamente sociale dezirabile, îmbunătățirea 

imaginii de sine a participanților, cresterea încrederii în  forțele proprii, creșterea respectului față de sine, 

față de colegi și de profesori, îmbunătățirea relațiilor interpersonale, dezvoltarea competențelor digitale, 

de comunicare în limbi străine și interculturale. 

  

           Contactul elevilor din școala noastră cu elevii și profesorii din alte țări îi va ajuta să înțeleagă 

similaritățile și diferențele culturale, să-și interiorizeze valorile europene și să  le integreze în propriul lor 

sistem de valori. Aceasta înțelegere va facilita accesul elevilor noștri la stagii de formare profesională sau 

studii în străinătate în viitor. 

 

Elevii școlii noastre vor primi o atenție specială în cadrul proiectului. Ei vor participa la ateliere 

TIC în grupuri mici, astfel încât profesorii să le poată acorda toată asistența necesară pentru dezvoltarea 

competențelor lor digitale, oferindu-le feedback permanent. Toate activitățile proiectului vor fi adaptate 

particularităților psihologice ale elevilor. Ei vor participa la mai multe cursuri de dramatizare pentru a-și 

depăși teama de a nu fi acceptați de către ceilalți și a  învăța cum să comunice cu colegii lor europeni.  
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 Înaintea de organizarea taberelor, ce se vor derula în cadrul proiectului, dar și în timpul taberelor, ei 

vor participa la cursuri intensive de limba engleză. De asemenea, ei vor fi asistați de către profesorii școlii 

în cadrul tuturor activităților organizate în tabere (un profesor va asista 2 elevi deficienți de auz). Limbajul 

semnelor va fi, de asemenea, folosit  în comunicarea dintre elevii auzitori și cei deficienți de auz, la fel ca 

și celelate limbi. 

  

 Pentru implementarea proiectului în școala noastră vor fi derulate următoarele activități:   

 crearea unui colț Erasmus+ pentru a face cunoscute obiectivele și activitățile proiectului profesorilor, 

elevilor și părinților acestora, dar și comunității locale 

 realizarea unei prezentări a școlii în Power Point și publicarea ei pe pagina web a proiectului 

 organizarea unui concurs pentru alegerea unui logo al proiectului atât la nivel local, cât și la nivel 

european 

 organizarea a două tabere în Italia - Mai 2021 și în Turcia - Mai 2022 la care vor participa 8 elevi și 4 

profesori din școala noastră; în cadrul acestor tabere elevii vor dobândi competențe digitale, 

lingvistice, socio-emoționale și interculturale, ei vor înțelege ce înseamnă cetățenia europeană, ce 

drepturi și ce responsabilități le revin în calitate de cetățeni europeni 

 un curs TIC în Suedia - Decembrie 2020 la care vor participa 3 profesori din fiecare școală parteneră 

 trei întâlniri transnaționale de proiect în Franța, în Grecia și în România în care vor fi analizate 

rezultatele intermediare și finale ale proiectului, vor fi propuse măsuri remediale pentru îmbunătățirea 

rezultatelor, dacă situația o va cere, vor fi pregătite diferitele mobilități incluse în cadrul proiectului; 

profesorii din cele 6 școli europene vor susține lecții de limba engleză realizate cu ajutorul noi 

tehnologii de comunicare și se vor asista unii pe ceilalți pentru a-și împărtăși experiențele de predare. 

  

 Noi, profesorii implicați în echipa de proiect, pornim la drum cu speranța, că el va aduce multă 

bucurie în sufletul elevilor noștri, că îi va ajuta să dobândească comportamente sociale dezirabile, tehnici 

prin care să-și controleze emoțiile și să-și îmbunătățească relațiile interpersonale în interiorul clasei și al 

școlii. Ei trebuie să conștientizeze faptul că spațiul clasei ar trebui să fie un spațiu al cooperării, și nu al 

competiției, un spațiu liber de rivalitate și orice tip de agresiune, un spațiu în care fiecare să se simtă 

acceptat și valorizat pentru ceea ce este, un spațiu în care conflictele și divergențele ar trebui să se rezolve 

prin dialog și negociere.  

  

 Noi credem, de asemenea, că elevii noștri vor fi capabili, la finalul proiectului, să comunice în limba 

engleză, să utilizeze cu iscusință calculatorul, să devină mai toleranți, să accepte și să înțeleagă diferențele 

între oameni  ce aparțin unor culturi diferite. Cu cât o persoană se simte mai acceptată de către grupul 

social din care face parte, cu atât va resimți mai puțină frustrare. Acolo unde nu există frustrare, nu există 

ură. Și acolo unde nu există ură nu există distrugere. Cu toții ne dorim să trăim într-o lume în care să ne 

simțim în siguranță, înconjurați de oameni prietenoși.  
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Săptămâna europeană a competenţelor profesionale  

                                        VET 2020 

                                 European Vocational Skills Week 

 

  
 La fel ca în anii precedenți, obiectivul Săptămânii VET este acela de a-i inspira pe elevi să 

descopere și să-și îmbunătățească talentele prin intermediul educației și formării profesionale. În acest 

sens, în timpul Săptămânii VET, Comisia Europeană prezintă inițiative de înaltă calitate și foarte multe 

exemple de bune practici pentru a oferi celor interesați opțiuni de dezvoltare a competențelor profesionale 

pe care le solicită piața muncii, în prezent.  

 În programul Erasmus +, şcolile speciale din Bucureşti, au acesat fonduri europene pentru proiecte 

din domeniul VET, 17 din şcoli din cele  19  unităţi de  învăţământ sunt implicate  în derularea de 

proiecte, unde au fost implicaţi aproximativ 560 de elevi cu dizabilităţi. 

  Agenţia pentru Programe Comunitare din România a facilitat prezenţa elevilor noştri pentru formare 

profesională,  singura oportinitate penru a inta în contact cu piaţa muncii. În România este greu să găseşti 

agenţi economici care să accepte o astfel de categorie de elevi, pentru a face practică. De aceea stagiile de 

practică din străinătate au fost un real beneficiu în formarea profesională, astfel ca la întoarcerea în ţară,  

şi pe tot parcursul formării lor, la final,  să poată  face  tranziţia  către piaţa muncii. 

 În aceste proiecte au fost implicaţi  şi cei 9 parteneri europeni, agenţi economici,  care în parteneriat 

cu Asociaţii nonguvernamentale elevii noştri au desfăşurat nu numai practica profesională ci şi  fomarea 

de competenţe şi autonomie personală. 

 Echipele formate la nivelul şcolilor profesionale, părinţii elevilor şi tuturor partenerilor le mulţumim 

pentru rezultatele pe care le-am obţinut până acum. 

 În cadrul acestor proiecte am preluat modele legislative şi am  reuşit să elaborăm o Metodologie a 

atelierelor protejate şi am depus-o către aprobare  Ministerului Educaţiei, pentru a avea ateliere protejate 

în fiecare şcoală. Scopul acestor ateliere fiind inserţia socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

 Pe viitor dorim să convingem agenţii economici de egalitatea de şanse a persoanelor cu dizabilităţi 

şi să schimbăm mentalităţi, să aibă deschiderea pentru preluarea modelelor europene şi schimbarea 

societăţii româneşti. 
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MESERIA MEA – BRĂȚARĂ DE 

AUR! 

 

Mihai Bianca Maria, elevă în clasa a XII-a A 

Coordonator, prof. Cimpoeşu Elena  

 

 

 Numele meu este Mihai Bianca Maria și 

sunt elevă la Școala profesională Specială pentru 

Deficienți de Auz „Sfânta Maria”,în clasa a XII-a. 

 Meseria de Tipăritor Offset din domeniul 

Tehnici poligrafice pe care am ales-o este de viitor 

având în vedere că practica se face concret 

împreună cu agenții economici și alături de colegii 

din alte țări, în cadrul proiectelor europene 

ERASMS+. În aceste proiecte ne-am simțit foarte 

apreciați datorită cunoștințelor dobândite în țară. 

 În urma unei experienţe Erasmus+ viaţa ţi se 

schimbă, te învaţă să fii mai deschis şi receptiv la o 

cultură nouă, să apreciezi diferenţele şi să te bucuri 

de ele. 

  

   

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pentru mine, Erasmus+ reprezintă diversitate 

culturală, o experiență unică, deoarece nu doar 

contextul cultural al țării în care desfășori  stagiul 

de pregatire este o sursă de interes dar și 

oportunitatea de a interacționa cu  oameni din 

alte țări. Vizitele culturale, cunoașterea unei țări 

și a unei culturi diferite, legarea unor prietenii de 

lungă durată, toate acestea fac parte din 

experiența Erasmus+.  

   

  Programul Erasmus+ reprezintă un exercițiu 

de adaptare, integrare și învățare. 
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Prof. GÎRNICEANU Cristina 

  

 Ce e dincolo de zid? Un semn?  

           Un personaj? Un ideal?  

 Aplauze și zâmbete largi pentru actorii cu 

deficiență de auz care au jucat pentru prima dată 

piesa „Visul lui Don Quijote” pe Scena de la 

copac de la Opera Comică pentru Copii. 

 

 

Au avut parte de prima lor filmare  la piesa „Visul lui Don Quijote”,  

filmare realizată în incinta şi cu sprijinul Muzeului Naţional al 

Satului “Dimitrie Gusti”.  Gândit inițial ca un spectacol de teatru 

gestual, acesta s-a transformat într-un  scurtmetraj în contextul 

pandemiei. Scurt metraj pe care, de ce nu, îl aşteptăm să-l vedem pe  

marile ecrane. 

 

 Actori: Alex Minea, Bogdan Vasiliu, Daniela Lincă, Ana Maria 

Surugiu, Marian Ciurlea și Maya Scarlat. 

 

 Regie & Scenariu: Eduard Adam & Cristina Gherasim 

Imagine & Montaj: Dan Cadar 

Sound Design: Răzvan Sound Design SRL 

Concept: Asociația pentru Educație Digitală Bigger Picture - 

Măriuca Mihăilescu, Andra Cărbunaru și Flavia Dumitrescu  
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CLASSROOM  — platformă educațională 

Prof.  DUNAC  Marilena  

  

 Classroom este o platformă oferită gratuit 

de Google pentru şcoli. Google Classroom le 

permite profesorilor să creeze o zonă de clasă 

online în care să poată gestiona toate documentele 

de care au nevoie elevii lor. Google Classroom 

este un serviciu foarte ușor de utilizat, dar care 

simplifică foarte mult procesul educațional.  

   

 Google Classroom este sala de clasă virtuală  cu 

scopul de a organiza și îmbunătăți comunicarea dintre 

profesori și elevi.  

  

 Google Classroom este pentru crearea și 

distribuirea temelor, fişelor pentru scriere.  Elevii au 

cod privat, importați automat dintr-un domeniu școlar. 

Fiecare clasă creează automat un folder separat, unde 

elevul poate trimite lucrări pentru a fi notat de un 

profesor. Aplicațiile mobile, permit elevilor să facă 

fotografii și să le atașeze la teme. Profesorii pot monitoriza progresul pentru fiecare elev, iar după ce îi 

notează pe elevi, profesorii pot lăsa comentarii private pe baza temei. 

  

 

 Cu Classroom profesorii pot să-și eficientizeze 

timpul, să-și organizeze cursurile, precum și să 

comunice mai ușor cu elevii.  

  

 Google Classroom este o variantă excelentă 

de a studia de acasă în aceste timpuri, mai ales că se 

poate instala pe orice dispozitiv. 
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      AVANTAJE: 

 

• Economie de timp: Nu sunt necesare documente 

pe suport de hârtie, profesorii pot crea, revizui și 

înscrie rapid activități dintr-un singur loc. 

• Îmbunătățirea organizării: Elevii pot vizualiza 

conținutul pentru toate subiectele pe o singură 

pagină. 

 Activitățile sunt salvate în mod ordonat în 

folderele Google Drive. 

• Comunicare îmbunătățită: Vă permite să trimiteți notificări studenților și să începeți discuțiile imediat. 

Elevii pot partaja resurse cu colegii lor, facilitând munca de colaborare. De asemenea, vă permite să 

trimiteți rezumate ale muncii efectuate tutorilor elevilor. 

• Îmbunătățește feedback-ul elevilor-profesori: facilitează trimiterea de activități TIC pentru a anticipa 

cunoștințele elevilor. 

• Gratuit și sigur: nu conține anunțuri, nu utilizează niciodată conținutul sau datele studenților, gratuit, 

gratuit și neutilizat în alte scopuri decât procesele de predare-învățare. 

• Interacțiune: Google Classroom funcționează la fel ca o pagină de Facebook. 

 Există o pagină în cazul în care toți prietenii sau membrii cursului pot comenta, cere, încărca 

documente, link-uri parts, etc 

• Părinți fericiți: Cel mai bun lucru pe care îl aveți 

de oferit este că puteți ține părinții informați cu 

privire la progresele și subiectele acoperite în clasă 

prin intermediul Google Classroom. 

 Puteți alege să trimiteți e-mailuri private, în 

bloc, recurente, organizate de aceeași aplicație, fa-

cilitându-vă munca ca professor. 

• Feedback colorat: Google Classroom  oferă 

acum adnotări direct pe documentele pe care vi le 

trimit elevii. 

 Acest lucru facilitează feedback-ul și vă 

invită să utilizați diferite dispozitive 
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GOOGLE MEET 
      

Inf.  MĂRICUŢOIU Alin 
  
 Indicații de orientare pentru conectare 
 

Mai întâi accesați Google Classroom ca de obicei și 
deschideți una dintre clasele dumneavoastră. 

Faceți clic pe pictograma din colțul din dreapta sus pentru a 
accesa setările pentru acea clasă. 

Acum derulaţi în jos la secțiunea Generală a setărilor. 

Aici veți găsi o setare pentru Google Meet. 

 
Faceți clic pe butonul pentru "Generate Meet link". 

Acest lucru va crea acum un link unic Google Meet pentru 
clasa şi elevii dumneavoastră. 

 
 
 
 

 

 

  

 Dacă nu doriți ca elevii să aibă acces la link încă, puteți comuta de pe setarea pentru "Vizibil pentru 
studenți". Dacă activați această setare, linkul întâlnire va fi accesibil pe pagina stream și pe 
pagina Classwork. 

 De asemenea, puteți să faceți clic pe săgeata în jos de lângă linkul Meet pentru a "copia" linkul, dacă 
este necesar, sau pentru a "reseta" linkul către un nou link unic, dacă este necesar. 

 Copierea linkului întâlnire este utilă dacă doriți să invitați pe cineva la întâlnire care nu se află în sala 
de clasă Google, ar fi un alt profesor sau un vorbitor invitat. 

 

  

 Când ați terminat, faceți clic pe 
butonul "salvare" din partea de sus a 
paginii pentru a salva aceste modificări. 

  
 Acum, când dumneavoastră sau 
elevii dumneavoastră mergeți la acea 
sală de clasă, puteți accesa linkul 
întâlnire din partea de sus a 
paginii, precum și din partea de sus a 
paginii Classwork. 
 

https://1.bp.blogspot.com/-7rYMhynPcJI/XpCzovmWVcI/AAAAAAAB2cw/doxRcECi1i8OiBfLapxgZqw5JS7St2zEACLcBGAsYHQ/s1600/classroom-meet-generate-code.png
https://1.bp.blogspot.com/-ROORziNC7wM/XpCz1zsuyTI/AAAAAAAB2c0/ThzNZooIlqYCXucI-ckIhykPteJOCdFVgCLcBGAsYHQ/s1600/classroom-meet-setting.png
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  În plus față de acest lucru fiind convenabil pentru tine și elevii tăi, aceasta este, de asemenea, o 
întâlnire specială, care nu permite selevilor să se alăture înainte de a vă conecta dunmeavoastră sau să 
se alăture după ce se încheie Meet. Dacă un elev face clic pe linkul întâlnire din clasă înainte de a începe 
întâlnirea, obține o eroare în care se spune "Codul întâlnirii introdus nu funcționează". 

 
Odată ce începeți o întâlnire folosind linkul din Sala de clasă, elevii se vor putea alătura. În acest 

moment, puteți rula Google Meet ca de obicei, oferind o lecție, având o întâlnire, răspunzând la întrebări, 
prezentând ecranul și multe altele. 
 

Cu toate acestea, atunci când ați terminat cu Meet, aveți nevoie pentru a vă asigura că toți 
elevii părăsesc Meet. 

 Puteți aștepta pur și simplu ca toți cursanții să se 
deconecteze sau, dacă este necesar, puteți elimina un cursant 
după urmează: 

Faceți clic pe butonul "Persoane" din colțul din dreapta sus al 
ecranului întâlnire. 

Găsiți elevii care nu au plecat. 

Faceți clic pe săgeata în jos din dreapta studentului. 

Faceți clic pe butonul "Eliminare" pentru acel student. 

Odată ce toți elevii au părăsit Meet, puteți apoi deconectați în 
condiții de siguranță, de asemenea. 

 

Dacă un elev încearcă să se alăture din nou meet 
folosind link-ul în clasă și nu sunteți în Meet, ei vor primi 
aceeași eroare ca atunci când au încercat să se conecteze 
înainte de a vă alătura. 
 
 Vă rog  să rețineți: 
 Există aproximativ o fereastră de 30 de secunde de timp după ce ați încheiat Meet că este încă activ 
din punct de vedere tehnic și elevii pot încă să se alăture. Deci, dacă aveți orice îngrijorare că elevii pot să 
se întoarcă, vă puteți alătura din nou după un minut sau două pentru a verifica de două ori. 
 
 Și așa funcționează integrarea între Google Classroom și Google Meet. Rețineți că fiecare clasă 
primește propriul link meet, așa că trebuie să intrați în setări cel puțin o dată pentru fiecare clasă pentru a 
activa această caracteristică. Cu toate acestea, odată ce este pornit, aceasta este o modalitate ușoară pentru 
tine și elevii tăi de a vă conecta pentru conferințe video. 

https://1.bp.blogspot.com/-ldOE7k9Wlv8/XpC0eCvb3sI/AAAAAAAB2dM/t3cdtqz8JqckSpJ1kvIxMLCBqGXD6s3vACLcBGAsYHQ/s1600/classroom-meet-no-join.png
https://1.bp.blogspot.com/-6LWk706U1pQ/XpC1HNdA67I/AAAAAAAB2dU/HlPjaMtbsG4T3C8OD8A5PMtDPq6zLSGmQCLcBGAsYHQ/s1600/classroom-meet-remove-student.png
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  BUNE PRACTICI ÎN ONLINE  

          PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL  SPECIAL 
 

Prof.  DUMITRESCU Daniela Sorina 

Prof.  CIMPOEȘU Elena Nicoleta 

  

 Lecțiile on-line, în învățământul profesional special, în pofida 

emoțiilor firești ale unui început forțat de împrejurări triste, sunt o 

provocare pentru cei mai mulți dintre noi, obișnuiți fiind să ne des-

fășurăm orele în sala de clasă, dar aceasta este singura metodă rămasă 

pentru a continua studiul în timpul pandemiei. Pentru unele persoane, formarea on-line este mai potrivi-

tă, în timp ce pentru alții formarea în clasă este metoda preferată.  

Auzul reprezintă unul dintre simțurile fundamentale ale omului. Alterarea funcției auditive pro-

duce tulburări în orientarea pacientului în mediul înconjurător, dar mai ales dificultăț de comunicare cu 

semenii. Scăderea auzului, denumită si surditate (sau hipoacuzie), nu este de fapt o boală ci un simptom 

ce poate avea cauze multiple. 

Surditatea (hipoacuzia) copilului constituie o preocupare aparte a medicinii deoarece, spre deose-

bire de adult, pierderea de auz suferită la o vârstă fragedă influențează profund și grav formarea intelectu-

ală și psihologică a copilului. Copilul surd trăiește cu un sentiment de frică şi de izolare. 

Surditatea (hipoacuzia) copilului se manifestă în principal prin semne generale care trebuie cu-

noscute atât de familie, cât și de alte persoane, care se ocupă de îngrijirea și educarea copiilor. Acestea 

sunt reprezentate prin tulburări de limbaj, tulburări de dezvoltare intelectuală și tulburări psihoafective. 

Copilul care este surd nu poate acumula bagajul de cuvinte necesar vorbirii și nu-și formează automa-

tismele nervoase necesare limbajului. Defecțiunea de vorbire este cu atât mai severă cu cât surditatea 

copilului se instalează mai devreme. Surditățile congenitale și cele apărute după naștere, până la vârsta de 

2 - 3 ani, care este vârsta de însușire a limbajului, produc surdomutitate. 

E adevărat că au fost elevi care au asociat această perioadă cu vacanța, ori, din cauza izolării, au 

fost cu mintea în altă parte și n-au reușit să se concentreze pe lecțiile online. Fără asistență din partea 

profesorilor a fost dificil să rezolve anumite cerințe.  

Chiar dacă la început mulţi copii s-au bucurat la auzul veştii că se închid şcolile, pe parcurs şi-au 

dat seama cât de mult le lipsesc colegii şi dascălii. Părinții au fost încântați de faptul că școala a continuat 

și copiii lor au avut acces în continuare la educație, dar uneori au fost îngrijorați de faptul că au stat prea 

mult timp în fața dispozitivelor digitale. 
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Profesorii au identificat și au utilizat în activitatea lor cu elevii numeroase aplicații digitale și difer-

ite mijloace pentru a facilita învățarea și pentru a dezvolta creativitatea elevilor 

Beneficii: 

prezentarea interactivă a conținuturilor din programele școlare; 

creșterea receptivității elevilor; 

reținerea mai ușoară a unor informații prin utilizarea, simultan, a cuvântului, sunetului și a imaginii; 

dezvoltarea creativității prin folosirea cunoștințelor în situații noi, mintea elevilor fiind antrenată în gen-

erarea și căutarea de noi idei 

Noi, profesorii, am colaborat mai mult între noi, împărtășindu-ne materialele și practicile           

pedagogice mult mai ușor, de la distanță, creând o colaborare bună profesor-elev-părinte. 

Primele două săptămâni de educaţie online au fost obositoare, în primul rând, din punct de vedere 

emoţional, pentru că, în contextul izolării, a apărut acest mod de a interacţiona cu elevii. Profesorii au în-

ceput să țină legătura cu elevii lor sau cu părinții acestora prin intermediul grupurilor de WhatsApp, unde 

trimiteau teme și dădeau spre rezolvare fișe. După aceste două săptămâni, am apelat la platforma Google 

Classroom, unde au putut fi create planuri de lecție interactive și fișe de lucru pentru elevi, teme și teste, 

au fost colectate temele și s-au făcut evaluări online, s-a urmărit evoluția elevilor. 

Elevii au fost încântați, învățare de acasă a fost prietenoasă, deoarece aceștia au stat in mediul lor 

familial, unde s-au simțit confortabil. Am intrat și pe Zoom unde 

am putut să ne vedem, să comunicăm mai bine și să facem practic 

lucrurile pe care le făceam, de obicei, la stagiul de pregătire prac-

tică. 

Adaptarea la școala online este un proces cu care s-au con-

fruntat atât profesorii, cât și elevii, stârnind emoții și temeri in-

tense de ambele părți. Important e că integrarea tehnologiei in-

formației în educație va fi accelerate în continuare și că educația 

online va deveni în cele din urmă o componentă integrantă a edu-

cației școlare. 

Oricum ar fi, am învăţat că trebuie să avem o mare dis-

ponibilitate de adaptare la nou şi tehnologie, ni s-a confirmat încă 

o dată că este esenţial pentru fiinţa umană a păstra contactul, fie el 

şi virtual, cu semenii, am învăţat că trebuie să acordăm mai multă 

importanţă sectorului educaţional online, dar să nu excludem 

învăţarea tradiţională.  
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Aplicaţiile software-sprijin în învăţarea on-line 

Prof. POPA Roxana  

 

Elevii cu dizabilități de auz trebuie să beneficieze de un act didactic de calitate susținut de noile 

tehnologii care, puse în practică au dovedit că duc la remedierea problemelor întâmpinate în cadrul orelor 

clasice de cursuri. Pe lângă beneficiile aduse de învățarea asistată pe calculator, aplicaţiile software sunt 

surse importante în corectarea deficiențelor. 

O diversitatea de aplicaţii şi website-uri, care răspund oricăror cerințe imediate, ne stau astăzi la 

dispoziţia pentru activităţile on-line. Ele trebuie alese cu atenție pentru ca eficienţa exersării programelor 

cuprinse în ele să fie maximă. Aplicaţiile software  nu pot face minuni dar, cu ajutorul lor, multe din 

problemele de învăţare pot fi diminuate sau chiar rezolvate. Utilizarea acestor aplicaţii reprezintă o direcţie 

promiţătoare în lucrul cu elevii deficienți de auz în on-line pentru că, ajută profesorii să transforme 

învăţarea într-o activitate atractivă pentru elevi, oferindu-le 

un conţinut nou şi făcând procesul de învăţare mai eficient şi 

mai practic. Printre aceste aplicaţii amintesc aici, https://

wordwall.net/ , aplicaţie care oferă o gamă largă de resurse 

educaţionale, dar şi posibilitatea de a crea propriile resurse 

adaptate nivelului de dezvoltare al elevilor. 

 Timlogo este o platformă de logopedie on-line, omologată 

de Ministerul Educaţiei şi Naţionale. Această platformă 

respectă particularitățile de vârstă și psihoindividuale ale copiilor cu deficiență de auz, cât și ale celor 

auzitori. Practic copiii învață, jucându-se! Pe această platformă se găsesc şi cele 11 jocuri educaţionale cre-

ate pentru copiii/elevii deficienţi de auz în cadrul proiectului Logopedia, proiect dezvoltatat de Organizaţia 

Salvaţi Copiii cu sprijinul Fundaţiei Orange. 

În cazul elevilor cu dizabilităţi auditive simţul 

vizual are funcţie compensatorie iar, prin intermediul 

computerului putem să le oferim, acestor elevi justificări şi 

ilustrări ale proceselor şi conceptelor abstracte, ale 

fenomenelor greu observabile. Pentru că metodele și 

mijloacele de predare  în sistem on-line trebuie să fie cât 

mai atractive, aceste aplicaţii pot deveni o resursă inepuizabilă în educarea elevilor cu dizabilităţi auditive. 

Bibliografie: 
1.   Revista de pedagogie, nr. 1-2, „Informatizarea învăţământului”, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 1994. 
2.   S.M. Cioflica, B. Iliescu, „Prietenul meu, calculatorul”, (Ghid de utilizare pentru preşcolari), Ed. Tehno-Art, Petroşani, 2003. 
3.      https://www.timlogo.ro/      https://wordwall.net/ 
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 Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic ce are 

următoarele caracteristici specifice: 

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parten-

eri de practică; 

b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a 

unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea princi-

pală a operatorilor economici; 

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri 

publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; 

d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de 

învăţământ partenere. 

 Învățământul dual îndeplineşte următoarele cerinţe: 

a) existenţa contractului de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o 

asociaţie/un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială 

pe raza căreia se află unitatea şcolară, contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi ob-

ligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri; 

b) existenţa contractului individual de pregătire practică, încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele 

sau susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract care sta-

bileşte drepturile şi obligaţiile părţilor; 

c) existenţa autorizării/acreditării operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin 

învăţământul dual. 

La nivelul învățământului special suntem singura școală profesională cu calificare de Tipăritor of-

set din București și țară. În actuala formă de învățământ se înscriu elevii cu cerințe educaționale speciale, 

care au absolvit clasa a VIII-a din învățământul gimnazial special sau din învățământul de masă.  

 Inscrierea se va face pe baza Certificatului de Orientare Şco-

lară și Profesională emis de Comisia de OSP din cadrul centrelor 

județene de resurse și asistență educațională. Școala profesională 

oferă absolvenților dreptul de a munci pe piață în mod legal.   

 Elevii primesc, în urma absolvirii un certificat de calificare 

profesională cu care pot lucra în orice țară a Uniunii Europene.  

 Fiecare elev din școală profesională primește o bursă de 

studiu de 200 lei, în fiecare lună, din partea MEC  

 Din septembrie 2018, suntem singura școală din 

învățământul special, din România care a intrat în învățământul 

dual, unde elevii din clasa a IX a primesc pe lângă bursa profe-

sională, încă o bursă de minim 200 lei de la operatorul econom-

ic, unde fac practica/ucenicia, care le asigură locul de muncă la 

finalizarea celor 4 ani de școală. 
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Tipografia gesturilor 

Maistru tipograf  SOLOMON Stelian 

Am venit în această școală în anul școlar 2015-2016, odată cu înființarea primei clase de 

învățământ profesional special, cu calificarea Tipăritor Offset. Acest nivel de învățământ a fost înființat ca 

urmare a nevoii, pe piața muncii, de tineri pregătiți în domeniul poligrafic. Elevii studiează 4 ani în 

această calificare, în această frumoasă meserie.  

În școală a luat ființă și primul atelier de 

poligrafie - atelierul ”Print XXI”, care a fost 

utilat în urma sponsorizării Fundației SENSE și 

prin implicarea doamnei director a școlii de la 

acea vreme, prof.  Stoica Florica. Înființarea 

acestui Atelier a fost posibilă și ca urmare a 

implicării domnului inspector pentru 

Învățământul Special, Adrian Cosma. 

Inaugurarea atelierului a fost făcuta în 

luna septembrie 2015, în prezența domnului inspector Adrian Cosma, a doamnei director Stoica Florica, 

reprezentantul fundației SENSE, profesorii, părinții și elevii primei clase de la această nouă specializare a 

școlii. 

În revista „TRIBUNA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI” a fost publicat articolul ”Elevii tipografiei tăcerii”,  

în care erau prezentate activitățile pe care le desfășurau elevii din învățământul profesional special la 

momentul respectiv. 

Pentru echipa de profesori ai acestei 

specializări, în urma colaborării dintre Școala 

Gimnazială pentru Deficienți de Auz ”Sf. 

Maria”, cum se numea atunci și Colegiul 

Tehnic Media, s-a solicitat sprijinul cadrelor 

didactice, specialiști în domeniul Poligrafiei.  

Pentru partea de Cultura de Specialitate a fost 

detașată, de la Liceul Șt.Odobleja, doamna 

Cristina Luchian, iar pentru partea de Pregătire 

Practică, domnul Solomon Stelian. 
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În anul școlar 2015-2016, stagiile de Pregătire Practică (SPP) s-au efectuat în atelierul școlii și la 

agenții economici, unul dintre aceștia fiind RAMO (Monitorul Oficial). 

În anul școlar 2016-2017 s-a format a doua clasă, iar în echipa de profesori a fost cooptată și 

domnișoara profesoară Elena Cimpoeșu, pentru Stagiile de Pregătire Practică și Cultură de Specialitate. 

Activitatea copiilor în această specialitate s-a concretizat și prin accesarea unor proiecte 

internaționale cu țări partenere Portugalia și Italia, prin programul Erasmus+. Unul dintre proiecte s-a 

numit: The Vocational Training of the Young Hearing Impaired Students as a basis for Socia-

Professional Insertion-Go Work!  Care s-a desfașurat în perioada 2018-2020. 

Până în momentul de față au finalizat studiile școlii 2 serii de elevi, promoția 2015-2019 si 

promoția 2016-2020. 

Absolvenții, în urma susținerii examenului de Certificare a Competențelor, au fost integrați pe 

piața muncii, angajându-se la agenții economici unde au desfășurat perioada de Pregătire Practică. 
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ROLUL   PROFESORULUI   PSIHOPEDAGOG 

 

Prof. psihopedagog, DUMITRESCU Daniela  

 

 Scopul psihopedagogiei speciale este elucidarea cau-

zelor şi a formelor de manifestare a anomaliilor prezente în 

dezvoltarea persoanelor (considerate cu nevoi speciale), 

stimularea proceselor compensatorii şi fundamentarea inter-

venţiei educativ-terapeutice. 

 

Limbajul joacă un rol deosebit de important în structura vieții psihice. Datorită lui, toate procesele 

psihice capătă sens. Mai mult, problemele de limbaj determină dezordine sau disfuncții la nivelul person-

alității. 

 

”Terapia logopedică este un proces complex care se desfășoară în etape. În privința metodelor de 

corectare, literatura de specialitate și practica dovedește că nu se pot aplica metode general valabile în 

toate tulburările și cazurile. Terapia este strict individualizată”,  Ecaterina Vrășmaș/ Cornelia Stănică 

”Terapia tulburărilor de limbaj” -1997.  

 

Metoda de bază în terapia logopedică este imitația dar cu toate că la baza ei stă reflexul imitației 

care este cel mai simplu mecanism, ea nu este suficientă și eficientă în toate cazurile deoarece implică o 

atenție sporită, interes, colaborare și înțelegerea scopului activității, ori copiii de vârstă preșcolară au o 

atenție labilă cu o putere de concentrare minimă, sunt refractari la început, nu sunt dispuși să depună efort 

susținut și se plictisesc repede. Metoda imitației trebuie susținută de o serie de alte metode și procedee 

menite să acționeze nu numai asupra vorbirii ci și asupra întregii personalități, să-i educe conștiința, să-i 

îmbogățescă cunoștințele să contribuie la dezvoltarea întregii activități intelectuale. 

 

Principii ale terapiei limbajului: 

1.Orientarea intuitiv/practică a activității de terapie a limbajului; 

2.Asigurarea varietății si accesibilității materialului intuitiv/verbal folosit în terapia limbajului. 

3.Eșalonarea de la simplu la complex a exercițiilor utilizate în activitatea de terapie a limbajului. 

4.Diferențierea și individualizarea materialelor demonstrative și a exercițiilor cu material verbal. 
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Atribuțiile profesorului psihopedagog: 

 depistarea si diagnosticarea copiilor;   

  elaborarea si aplicarea programelor de recuperare si terapia logopedicã în funcție de diagnostic. 

 

Intervenția terapeutică de corectare a limbajului cuprinde urmatoarele etape: 

I. Depistarea problemei;  

II.  Evaluarea complexă; 

III. Intervenția propriu-zisă; 

IV. Evaluarea finală. 

Corijarea tulburărilor de limbaj prin implicarea directă în joacă a copilului într-o lume a pov-

eștilor și îmbunătățirea pronunției prin exerciții joc, socializare, punerea în rol, duce la o creștere a 

stimei de sine, a capacității de înțelegere și de control a emoțiilor. Pe plan psihic cunoștințele, 

priceperile și deprinderile achiziționate de preșcolar cu ocazia activităților logopedice generează 

conștiința succesului în acest domeniu, succes care este trăit ca atare pe plan afectiv, îi dă încredere în 

forțele proprii, îi schimbă poziția în grup, în clasă fiind apreciat de colegi și de educator. 

La deficienții de auz, tulburările de vorbire creează probleme suplimentare în procesul de inte-

grare socială, din cauza absenței sau slabei înțelegeri a vorbirii  sau rolului compensator al cuvântului 

în structurarea reprezentărilor, existând riscul reducerii relațiilor sociale, date fiind dificultățile de co-

municare și înțelegere a mesajului între interlocutori. 

 

“Nu există copii capricioși, ci doar adulți care nu sunt capabili să observe nevoile lor pentru a le sat-

isface”  Maria Montessori 
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Secretarul şi rolul acestuia într-o 

unitate şcolară 

 

Secretar 

 SEBASTIAN Mihaela  

  

 Activitatea de secretariat este structurată 

pe compartimente specializate şi are o amplă 

generalizare. Ea se desfăşoară la niveluri diferite, 

atât în cadrul organelor centrale ale administraţiei de 

stat (guvern, ministere), al organelor locale ale 

puterii de stat (primării, consilii locale), cât şi la 

nivelul agenţilor economici, al unităţilor cu profiluri 

diferite (academii, instituţii de învăţământ superior, 

şcoli, biblioteci, etc). De aceea, structura, forma de 

organizare, amploarea, numărul de funcţii şi unele 

atribuţii sunt diferite de la o organizaţie la alta.  

   

 Literatura de specialitate definește secretariatul 

ca o grupare de funcții și persoane cu activități și 

sarcini individuale complexe. 

  

 Secretariatul este considerat ca interfață a 

managerului instituției cu personalul angajat și cu 

persoanele din afara instituției. Secretariatul este un 

auxiliar direct și indispensabil al conducerii, având 

ca sarcină degrevarea acesteia de unele răspunderi 

auxiliare, creându-i astfel condițiile necesare 

realizării principalelor sale funcții. Secretara trebuie 

să creeze conditii optime pentru luarea deciziilor 

care reprezintă actul esențial al conducerii.   

 

 

 

  

 

 

 Profesiunea de secretară nu reprezintă o muncă 

independentă. Secretara şi directorul unității de 

învățământ  formeză o echipă în adevăratul sens al 

cuvântului, cu drepturi şi obligaţii reciproce pentru 

fiecare din membrii echipei. Este esenţial ca 

managerul şi secretara să gândească, să planifice şi 

să acţioneze ca o echipă.  

 Munca unui director şi cea prestată de o 

secretară sunt greu de separat, acţiunile celor doi 

sunt complementare, fiind direcţionate spre acelaşi 

scop și anume asigurarea unui învățământ de 

calitate, garanție a succesului școlar.  

 Secretariatul a devenit unul dintre cele mai 

importante locuri de muncă în societatea 

contemporană, iar activitatea pe care o desfăşoară 

personalul de secretariat este foarte solicitantă şi 

cuprinde multe responsabilităţi care trebuiesc 

îndeplinite pentru a avea rezultatul dorit. 

 

Sursă: Ciobotaru Laura_concursurilecomper.ro  

https://www.concursurilecomper.ro/rip/2018/iulie2018/18_Ciobotaru%20Laura_Rolul%20secretariatului.pdf
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Rolul părintelui în şcoala online 

Prof. DUNAC Marilena  

  

 Pandemia Covid-19 a schimbat formele de 

contact social, iar lecțiile din școlile noastre nu au 

făcut excepție. Coronavirus,  un virus care  a dus 

normalitatea desfăşurării activităţilor desfăşurate 

faţă în faţă , în  on-line.  

 Da! Am ajuns să vorbim şi despre şcoala on-

line. La începutul anului şcolar totul avea să meargă 

pe un făgaş bine stabilit, toată lumea ştia ce are de 

făcut, dar lucrurile s-au schimbat radical pentru 

toate cadrele didactice ale şcolii. Nu  doar pe noi ci 

şi pe elevii  noştri şi pe părinţii acestora.  

Au trecut luni bune de la declanşarea 

acestei pandemii, dar lucrurile sunt pe 

departe a  reveni la normal. 

 Relaţia profesor-părinte-elev devine 

eficientă în momentul în care fiecare parte 

implicată în procesul instuctiv educativ îşi 

cunoaşte responsabilităţile. Profesorii, 

cunosc numeroase strategii de învăţare, 

aplicabile în funcţie  de tipul și gravitea 

deficienţelor şi alte particularităţi 

individuale ale fiecărui elev, dar părinţii 

sunt cei care îşi cunosc cel mai bine copilul 

şi doar cu sprijinul lor învăţarea este  eficientă. 

 Succesul orelor desfăşurate pe platforme educaţionale, depind şi de implicarea părinţilor şi este 

nevoie de o implicarea mai mare a părinţilor, în special a elevilor care sunt dezinteresaţi de activităţile 

online  sau a celor cu dizabilităţi grave.  

 

 Fără dumneavoastră, dragi părinţi, nu am fi reuşit! Vă mulţumim!  
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       Şcoala de acasă …  

părinte, DUŢĂ Nadina 
 

 Începerea anului şcolar a fost o provocare. Şcoala a început să funcţioneze după  scenariul galben, 

stabilit de Ministerul Educaţiei pentru Municipiul Bucureşti. Acest scenariu presupunea venirea la şcoală 

a elevilor în sistem hibrid, adică 2 săptămâni de şcoală on-line alternat cu 2 săptămâni de şcoală propriu 

zisă, fizic, la şcoală. 

  Înainte de a fi o obligaţie, a fost alegerea mea. Ţinând cont de afecţiunile de care suferă Radu, am 

considerat că e mai sigur să stea acasă, în şcoală on-line permanent. Nu pot să spun că e uşor, dar eu simt 

că e mai sigur… nu e nici neapărat mai greu, poate e mai frumos pentru că stau cu ambii copii acasă. Dar 

categoric mie mi-a schimbat foarte mult viaţa, programul. Şi asta nu o simt în bine. Ca în orice situaţe, 

sunt avantaje şi dezavantaje. Eu am doi copii; cel mare, Radu, e cu nevoi speciale şi este în clasa a IX a; 

cel mic, Bogdan, e un copil tipic şi este în clasa a VI a. Pentru că Radu are anumite probleme, el are ne-

voie de un însoţitor permanent, ceea ce înseamnă ca eu stau acasă 24/24 şi cred că spre deosebire de alţi 

părinţi care merg la serviciu, eu simt foarte bine diferenţa. Şi pentru copii este diferit, dar s-au adaptat 

destul de bine, nu pot să mă plâng. Cu Bogdan e ok, procesul educaţional se desfășoară aproape ca în tim-

pul şcolii fizice, nu mă solicită prea mult; doar uneori ajutor la câte o temă, ceea ce se întampla şi înainte. 

Nu la fel stau lucrurile şi cu Radu. El are nevoie de mai mult ajutor. Sunt lecţii uşoare pe care le face sin-

gur sau cu puţin ajutor, dar sunt lecţii unde înţelege greu, trebuie lucrat mult şi explicat de foarte multe ori 

până să înteleagă. Dar din fericire am doi copii minunaţi cărora le place să fie activi în relaţia cu şcoala, 

învaţă de drag şi lucrează cu plăcere, ceea ce mă ajută foarte mult.  

 Lui Radu îi plac foarte mult orele desfăşurate pe 

classroom. E foarte fericit că are contact cu doamnna 

profesoară de logopedie si aşteaptă cu nerabdare orele 

dânsei. Se bucură să vadă persoane de la şcoală. 

Aceasta este problema ambilor copii, de fapt,  a tu-

turor copiilor – lipsa de socializare. Ei au nevoie de 

asta şi este greu de compensat chiar dacă după 

amiezele mai ieşim în parc (desigur, cu mască). Şi ar 

mai fi problema cu statul cu ochii în calculator ore 

întregi, lucru care înainte nu se întampla. 
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       Cum m-a afectat pe mine această situaţe? 

 

  Mi-a furat timpul, aproape pe tot. Când 

copiii mergeau la şcoală aveam un anumit 

timp al meu în care rezolvam diverse 

probleme, făceam treburile casnice şi orice 

mai era nevoie. Acum trebuie să comprim 

toate treburile până în ora prânzului când în-

cepe Bogdan cursurile şi nu mai pot face 

gălăgie. Adică dimineţile sunt un amestec 

interesant (ca să nu zic bezmetic) de făcut 

curăţenie, teme, mâncare şi altele.  După 

prânz timpul îi este alocat lui Radu pentru 

temele mai dificile unde are nevoie de ajutor şi trebuie să stau langă el şi să-i explic. Cumva până după 

amiază, târziu, sunt legată de casă, nu pot ieşi decât pentru perioade foarte scurte de timp. Abia după orele 

16-17 pot spune că sunt ceva mai liberă, dar de fapt atunci ori ies cu copiii în parc, ori merg la 

cumpărături, ori pur şi simplu “fur” şi pentru mine putin timp pentru a citi. E destul de frustrant că nu mai 

pot face nimic pentru mine, pentru a face asta aş avea nevoie de o persoană care sa vină să stea cu copiii 

(în condiţiile în care soţul este ocupat cu serviciul). Avea bunica mea o vorbă  “nu am timp nici să mor”, 

cam aşa ceva simt eu acum. Dar pe de altă parte încerc să mă bucur de timpul petrecut cu copiii, să mă 

bucur de copilăria lor şi încerc să le ofer tot ce pot mai bun pentru a crește frumos. 

 În plus, am făcut  niste investiţii pe care alt-

fel nu le-am fi facut, am fost nevoiţi să cumpărăm 

un birou  şi alte lucruri astfel încât să asigurăm 

câte o cameră pentru fiecare copil pentru a-şi des-

făşura orele în condiții normale.  

 Şi nu mă pot abţine să nu mă întreb oare 

cum se descurcă părinţii cu mai multi copii, din 

toate punctele de vedere? 
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Piticii Veseli  

Educatoare SOLOMON Elena  

 

Grădiniţa Școlii Profesionale Speciale pentru 

Deficienți de Auz ”Sf.. Maria” a fost inaugurată în luna 

septembrie a anului 2016, prin sârguința domnei 

director de la acea vreme, Stoica Florica. 

În  luna septembrie a anului 2016 a fost 

înfiinţată o grupă pentru copiii hipoacuzici care  

funcţionează și în prezent, beneficiind de cadre 

didactice de specialitate.  

În grădinița noastră, lumea copiilor este una a 

permanentelor căutări, a bucuriei cunoașterii, în care 

există o explicație și o soluție pentru toate.  

 

 

 

  

 Aici natura, limbajul, matematica și toată realitatea 

înconjurătoare, capătă o dimensiune nouă în mintea și 

sufletul copilului, le înțelege cu candoare și nevinovăţie, le 

integrează în cotidian așa cum numai el știe, făcând din 

lumea aceasta atât de nesigură, una a jocului, a bunei 

dispoziții, o lume ideală.  

 Grădinița Școlii Profesionale Speciale pentru 

Deficienți de Auz ”Sf.Maria” păstrează cheia magică cu 

ajutorul căreia copiii vor reuși să deschidă apoi porțile 

școlii.  
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 Începând cu anul școlar 2019-2020, la momentul 

venirii mele în această unitate școlară, am beneficiat de 

permanta susținere si îndrumare atât din partea doamnei 

director, de la acea vreme, prof. Florica Stoica, actualmente 

Inspector Şcolar, cât și a actualei doamnei Director prof. 

Roxana Popa.  

 În prezent Grădiniţa Școlii Profesionale Speciale 

pentru Deficienti de Auz ”Sf.Maria ” este o grădiniţă de 

prestigiu, graţie unui colectiv didactic competent, preșcolarii 

se bucură aici de un sistem educativ de cea mai bună calitate, 

având asigurat un ambient deosebit de plăcut şi o spaţioasă 

curte de joacă. Instruirea şi educaţia copiilor se face în 

spiritul idealului educaţional naţional şi european. 

 Conducerea școlii în colaborare cu doamna Inspector 

prof. Florica Stoica,  este permanent aplecată asupra nevoilor grădiniței sprijinind toate activitațile 

acesteia. 

Programul Grădiniței cuprinde activități de 

predare-învățare cât și activitați de învățare prin 

joacă. De asemenea în cadrul programului, se 

desfășoară terapii educaționale, prin care copiii 

sunt atenţi îndrumați pentru asimilarea unor 

cunoștințe noi.  

Întreg procesul instructiv-educativ se 

desfăşoară cu ajutorul dactilemelor și al limbajului 

mimico-gestual. Totodată se folosesc și soft-uri 

educaționale dedicate cât și platforme adaptate 

nevoilor lor, în cadrul activităților. De asemenea, 

activitățile desfășurate în cadrul programului includ 

și folosirea tehnicilor Montessori care dezvoltă 

copiilor abilitățile cognitive.  
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Bullying-ul  
Prof. MOGILDEA Claudia 

 

 În școală una dintre cele mai periculoase forme de  violență este bullying-ul (hărțuirea).  

 Bullying-ul este un concept umbrelă, ce acoperă comportamente variate, stabile în timp, repetate, 

ascunse de ochii adulților. Bullying-ul este caracterizat ca un comportament agresiv și intenționat, menit 

să provoace suferință, inițiat deliberat și în mod repetitiv, iar copiii vizați nu au nici putere de decizie, nici 

suportul grupului. 

 Dacă alte acte de violență sunt spontane ca urmare a unei stări emoționale puternice și dispar de 

îndată ce intensitatea trăirilor emoționale se diminuează sau situațiile conflictuale sunt rezolvate, 

comportamentele de bullying nu dispar de la sine.  Bullying-ul este o problemă relațională care necesită 

schimbări semnificative în relațiile dintre copii și în dinamica grupului. Pentru eliminarea 

comportamentelor de bullying este necesară o intervenție directă din partea adulților: cadre didactice, 

părinți, etc. 

 

 Tipuri de bullying: 

1. Bullying-ul fizic: lovire, pus piedică, îmbrâncire, 

plesnit, distrugerea/deposedarea de obiecte 

personale.  

2. Bullying-ul verbal: poreclire, insultare, tachinare, 

umilire, intimidare, transmitere de mesaje cu 

conținut homofob sau rasist. 

3. Bullying-ul social: minciună și/sau răspândire de 

zvonuri negative/umilitoare, realizarea de farse cu 

obiectivul de a umili/crea situații stânjenitoare, 

încurajarea excluderii/izolării sociale, bârfa, 

umilirea publică a cuiva.  

4. Cyberbullying-ul: mailuri, postări, mesaje, 

imagini, filme cu conținut abuziv/jignitor/

ofensator; excluderea deliberată a unui copil în 

spațiul online; spargerea de parole ale unor conturi 

personale.  
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  Efectele bullying-ului asupra agresorilor - copiii care agresează au șanse mari ca în adolescență și 

la vârsta adultă să: 

 consume alcool și alte substanțe cu risc crescut pentru 

sănătatea lor fizică și emoțională; 

 aibă comportamente violente, delincvente, de vandalism, 

violență fizică extremă, furt, abandon școlar; 

 se implice prematur în relații sexuale cu risc; 

 să devină adulți cu comportament ilegal, violență 

domestică și abilități minime de menținere a unui loc de 

muncă. 

 Efectele bullying-ului asupra victimelor - copiii care sunt victime ale comportamentelor de 

bullying, au șanse mari să: 

 dezvolte depresie sau tulburări de anxietate, trăind 

sentimente acute de tristețe, însingurare, teamă și 

îngrijorare; 

 aibă dificultăți de somn și alimentație; 

 își piardă interesul pentru hobby-uri; 

 aibă frecvent probleme de sănătate; 

 înregistreze o scădere, aparent nejustificată, a rezultatelor 

școlare, însoțită de absenteism sau chiar refuzul de a 

merge la școală. 

 Efectele bullying-ului asupra martorilor - experiența le crește martorilor: 

 probabilitatea de a lipsi frecvent de la școală;  

 de a trăi sentimente acute de anxietate, neliniște și îngrijorare; 

 de a consuma alcool sau alte substanțe pentru a se 

simți mai bine sau a fi acceptați în „găști”; 

 de a copia comportamente de bullying pentru a-și 

asigura „supraviețuirea” în școală și a se asigura 

astfel că nu vor deveni următoarele victime.  

 Bullying-ul erodează stima de sine și încrederea unui 

copil că școala este un loc sigur în care învăță și își face 

prieteni! Abordarea eficientă a fenomenului de bullying implică întreaga școală: elevi, personalul angajat 

al școlii, părinții, comunitatea locală.  

 De aceea dragi elevi, ori de câte ori vedeți o situație de bullying, vorbiți cu un adult despre 

asta și căutați o soluție pentru a opri violența! 
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  Sfaturi pentru profesori: 

 Aratați căldură și interes pozitiv și implicați-vă în viețile elevilor! 

 Acționați ca modele pozitive de comportament pentru elevii școlii!  

 Stabiliți limite ferme pentru comportamentele inacceptabile, 

astfel încât fiecărei persoane din cadrul școlii, adult sau copil, să 

îi fie clar care sunt comportamentele așteptate și încurajate.  

 Identificați cauzele care duc la încălcarea limitelor și construiți 

soluții eficiente în echipă. 

 Reguli de respectat în școală pentru prevenirea bulling-ului: 

 Nu îi vom agresa pe colegii noștri. 

 Vom încerca să-i ajutăm pe elevii care sunt agresați. 

 Vom încerca să-i includem pe elevii care sunt excluși. 

 Dacă știm că cineva este agresat, îi vom spune unui adult din școală și unui adult de acasă. 

 Sfaturi pentru părinți: 

 Luați în serios plângerile copilului cu privire la comportamentele de hărțuire de la școală.  

 Fiți alături de copil, asigurați-l de sprjinul vostru și înțelegeți-l! 

 Oferiți copilului oportunități să vorbească despre bullying; când 

urmăriți ceva la televizor, ascultați muzică, vă jucați sau vă 

plimbați în parc. 

 Fiți atenți la semnele care ar putea indica faptul că un copil este 

victimă a bullying-ului. 

 Anunțați școala de îndată ce suspectați că copilul este victimă a bullying-ului. Odată informate, 

cadrele didactice ar putea monitoriza mai atent comportamentele copiilor și ar putea lua măsurile 

necesare pentru a le garanta siguranța. Consilierul sau psihologul școlar ar putea, de asemenea, să 

ajute copilul sau să vă refere către un serviciu de specializat de asistență psihologică. 

 

Reguli și sfaturi din cadrul programului anti-bullying realizat de profesorul și cercetătorul 

norvegian Olweus Dan. 

Surse: 

http://www.scolifarabullying.ro 

https://inside.southernct.edu/vpas/bullying 

https://www.personneltoday.com/hr/dealing-workplace-bullying-

occupational-health-nurses-role/ 

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/bullying 

https://feminisminindia.com/2019/08/19/bully-bullied-understanding-violence-how-to-prevent/ 
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JOCUL - mijloc de dezvoltare fizică şi intelectuală a copiilor 

Prof. CRISTACHE Daniela 

“Joc cu mingea și flotări,  

Aerobic, alergări... 

Sportul oricui face bine,  

Dar nouă...nu ne convine!” 

(epigramă de Cornelia Georgescu) 

 

Sportul contribuie la socializarea oamenilor și se spune că socializarea în sport nu poate fi 

promovată decât atunci când sunt puse în evidentă calităţi morale. Educaţia fizică şi sportul sunt 

considerate a fi mijloace de influenţare şi formare a caracterului uman privind corectitudinea, modestia, 

curajul şi lucrul în echipă. Jocul, prin structura şi regulile sale, te învaţă să concurezi şi să lupţi corect 

pentru a câştiga cinstit o victorie. 

Prin urmare copiii ar trebui sprijiniţi pentru a înţelege că sportul, jocul, mişcarea, cu toate valenţele 

care le implică, este în slujba lor. Putem spune că prin practicarea sportului, a jocurilor sportive, se 

urmărește realizarea sarcinilor educației fizice, componentă importantă a procesului educațional. Sportul 

oferă multe posibilităţi pentru 

manifestarea imaginaţiei şi fanteziei, 

determinând interferenţa lui cu arta. 

Nu toţi oamenii sunt în măsură, sau 

dispun de timp suficient pentru a 

practica în mod sistematic un sport.  

 

 

Dar orice om, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, 

care vrea să-şi păstreze sănătatea şi să-şi prelungească viaţa, 

trebuie să-şi impună să practice cel puţin gimnastica de 

înviorare, în fiecare dimineaţă. 

Una dintre cele mai importante forme de manifestare 

a copilului este jocul. În mod obişnuit, o asemenea activitate 

este considerată ca izvorâtă din nevoia de acțiune, de 

mişcare a copilului - o modalitate de a-şi consuma energia 

sau de a se distra, un fel plăcut de a utiliza timpul.  



 

33 

 

Jocul favorizează dezvoltarea aptitudinilor imaginative, a capacităţilor de creere a unor sisteme de 

imagini generalizate despre obiecte şi fenomene, posibilitatea de a opera mintal cu reprezentări după 

modelul acţiunilor concrete cu obiectele în timpl jocului.  

 

Jocurile de mișcare contribuie într-o foarte mare măsură la dezvoltarea personalității copilului 

preșcolar. Totodată jocul de mișcare este un instrument de educare a temperamentului (stăpânirea 

reacțiilor impulsive ale colericilor, dar și încurajarea copiilor mai timizi). 

 

Jocul de mișcare contribuie deasemenea la formarea unei imagini pozitive despre sine. În joc toți 

copiii trebuie să respecte aceleași reguli, dând șanse egale tuturor copiilor. Spiritul de observație, viteza de 

reactie, atenția, sunt alte trăsături ce pot fi educate și dezvolate prin intermediul jocului de mișcare.  

 

Ora de educație fizică, prin participarea sistematică a copilului la activități de mișcare, activități 

sportive, activități în aer liber, în prezența mai multor copii cu vârste apropiate, oferă posibilitatea formării 

și dezvoltării copiilor într-un mod cât mai complex, de formare și dezvoltare umană.  

  

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 18/Decembrie 2020 



 

34 

 

1 Decembrie 
Ziua Naţională                                                                                 

            
  Ziua Naţională a României este sărbătorită  pe data 1 Decembrie, iar această dată, stabilită prin  lege  

în 1990, marchează un moment important din istoria românilor, cel în care Marea Adunare de la Alba 

Iulia a votat unirea Transilvaniei cu România, în 1918.             

  1 Decembrie este sărbătoarea în care românii îşi amintesc de lupta strămoşilor noştri pentru a duce 

poporul sub acelaşi steag.  

  În fiecare an au fost ceremonii  dedicate acestei zile speciale, atât  în Bucureşti  cât şi în Alba Iulia, 

unde a avut loc Marea Unire. Parada militară este motivul de bucurie al multor români. Sub Arcul de 

Triumf au trecut ofiţeri ai jandarmeriei, poliţiei şi ai altor unităţi de stat. Cu ocazia Zilei Naţionale, 

steagul României este ridicat în toate unităţile militare.  

  Românii petrec această sărbătoare în aer liber, ascultând muzică populară şi mâncând preparate 

tradiţionale. 

 În acest an, 2020, la 102 ani de la Marea Unire, 

pandemia de Coronavirus a anulat această ceremonie 

specială. 

  Rămânem cu speranţa că lucrurile vor reveni la 

normal în anii următori şi vom merge cu toţii să 

vedem parada militară. 

 

 MARTIN Corina, elev, clasa a XII-a A 
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Călătorie prin orașele României 
Prof. BADEA Emilia 

  

 Dragi elevi și părinți, vă prezint în continuare un 

oraş cu o istorie milenară, un loc special din România, 

unde s-au scris file de istorie naţională şi europeană, s-au 

ţesut intrigi, dar s-au născut şi poveşti fascinante. Acest 

oraș este Alba Iulia.  

 Evenimente semnificative au avut loc aici din 

vremea romanilor (acum 2000 de ani), când Apullum 

(numele antic al localității Alba Iulia) a fost capitala și cel 

mai bogat oraș al provinciei romane Dacia.  

Alba Iulia a fost prima capitală a celor trei provincii românești,capitala de jure sub Sigismund 

Báthory, precum si sub sceptrul unificator al marelui voievod Mihai Viteazul. 

La 1 noiembrie 1599 Mihai Viteazul a intrat în Alba Iulia, realizând unirea politică a Transilvaniei, 

Moldovei și Țării Românești sub cârmuirea sa.  

La 7 octombrie 1698 a avut loc la Alba Iulia Sinodul de Unire cu Biserica Romei, sinod prezidat 

de mitropolitul Atanasie Anghel.     

 La Alba Iulia a avut loc Marea Adunare Națională de la 1 Decembrie 1918, care a stat la baza 

înfăptuirii unirii Transilvaniei și a Banatului cu Regatul României. Unirea Transilvaniei, Banatului, 

Crișanei și Maramureșului cu România a fost proclamată la 1 Decembrie 1918 prin Declarația de la Alba 

Iulia.  

La 15 octombrie 1922 a avut loc în fața Catedralei Reîntregirii, încoronarea regelui Ferdinand I și 

a reginei Maria, simbolizând actul unirii tuturor provinciilor istorice românești cu Țara, sub sceptrul 

aceluiași monarh. 

La 6 mai 1928 a fost organizată de Partidul 

Național-Țărănesc, în cadrul unei vaste campanii de 

răsturnare a guvernului liberal, o adunare la care au 

participat circa 100.000 de cetățeni. 

În anul 1933 orașul nord-italian Alessandria 

a donat orașului Alba Iulia o copie a “Statuii 

Lupoaicei” (“Lupa Capitolina”), ca semn al 

moștenirii culturale latine comune.  
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  La data de 13.04.2007 a avut loc inaugurarea oficială a 

„Pieței Allessandria” în Alba Iulia, în care este amplasată 

statuia „Lupa Capitolina”, ca simbol al înfrățirii dintre Alba 

Iulia și Alessandria. În urma reformei administrative din 1968 

orașul a devenit municipiu. 

 La 1 decembrie 1990, la Alba Iulia s-a sărbătorit pentru 

prima oară ziua națională a României.  

 Astăzi, Alba Iulia este un oraş european, reşedinţa 

judeţului Alba, un oraş frumos ce adăposteşte o populaţie de 

peste 60.000 de locuitori. Alba Iulia este situat în  partea 

central-vestică a României, în centrul podișului Transilvaniei, pe malul râului Mureș. Orașul este străbătut 

de șoseaua E80, care face legătura între Deva și Cluj-Napoca la o distantă de 380 km de București, 100 

km de Cluj și la 241 km de Arad. 

 

 El găzduiește mai multe puncte de interes, diferite 

ca valoare turistică și importanță istorică: 

 Cetatea Alba – Carolina este cea mai mare 

Cetate din România, care datează de mai bine de 300 de 

ani. Ea este locul în care vă puteți întoarce în timp, de-a 

lungul a două milenii, printre vestigiile a trei fortificații, 

din tot atâtea epoci diferite. Altfel spus, fiecare cetate 

ridicată aici a înglobat-o pe cea veche: Castrul ridicat de 

romani, Cetatea medievală și Cetatea Alba Carolina. 

 

 

 

Catedrala Reîntregirii Neamului  

(Catedrala Încoronării) este primul lăcaș de cult 

important construit în Transilvania după Unirea din 

1918. Lăcașul de cult ortodox a fost ridicat special 

pentru încoronarea Regilor României Mari, 

Ferdinand și Maria, în 15 octombrie 1922. 
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     „Fantome mâncate de molii” 

        LINCĂ Daniela elevă –clasa aX a 
                       

 
 

1 octombrie 1885   
  
A luat ființă Școala de Surdomuți din Timișoara.  

După 22 de ani de educare privată a surzilor (1863-1885), Primăria 

orașului Timișoara a hotărât înființarea unei școli care să aibă ca scop 

educarea copiilor surzi. Conducătorul școlii a fost învățătorul Karl 

Schäffer, care a funcționat inițial la Institutul de Surdomuți din Viena. 

Începând din anul 1889, în incinta școlii s-a deschis și o secție de 

învățare a meseriei, iar în 1893 școala a fost ridicată la rangul de institut. La începutul secolului XX 

numărul elevilor depășea 100.  

.                                   

   1 octombrie 1885  

 A luat ființă Școala de Surdomuți din Arad.  

Primăria Aradului a luat această decizie după ce a constatat 

succesul învățătorului Roboz József care în anul școlar 1884-85 

educase privat 8 copii surzi. Școala, transformată ulterior în 

institut, a funcționat până în anul 1921 când a schimbat profilul 

orientându-se spre educarea orbilor. 

 

   1 octombrie 1932  

 A luat ființă Institutul de Surdomuți din Iași.   

Inițiativa a aparținut primarului Petru Bogdan care a înființat o Societate pentru Ocrotirea Copiilor 

Orbi și Surdomuți din Moldova și Basarabia. Prima dorință a societății a fost de a înființa „o școală la 

nivel occidental pentru copiii surdomuți”. A adus dela Institutul din Cernăuți pe prof. Calistrat M. Jemna 

și pe soția acestuia, ambii calificați la Viena. De asemenea, a mobilizat întreaga societate civilă a Iașului, 

care a participat cu donații în bani, alimente și mobilier. La 1 oct. 1932 institutul s-a deschis într-un local 

din str. Vasile Lupu, nr. 39, cu un efectiv de 23 de elevi. Vara următoare, societatea ieșeană a asigurat 

trimiterea elevilor la Colonia de Vară dela Strunga. Începând din toamna anului 1935 institutul s-a mutat 

în localul din str. Smeul nr. 3. Aici s-au asigurat condițiile de înființare a atelierelor de croitorie, broderie, 

pictură, pirogravură, tâmplărie și țesătorie, locația dispunea de o grădină de zarzavat întreținută de elevi. 

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 17/Decembrie 2020 
Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 18/Decembrie 2020 

„Evenimentele 

lunii o
ctombrie” 



 

38 

       „Fantome mâncate de molii” 

                                              Lincă Daniela elevă –clasa aX a 

La 9 noiembrie 1919, s-a înființat Societatea Amicală a Surdomuților din România.  

Societatea s-a înființat sub patronajul Majestății Sale Regina Maria și își dorea să grupeze 

în rândurile ei pe toți surdomuții din țară. Tratativele cu societățile/asociațiile existente în țară 

au fost dificile. Acestea nu erau de acord să renunțe la gestionarea fondurilor bănești proprii și s-au 

opus afilierii la societatea bucureșteană.  

15 noiembrie 1963  

La Azilul „Elena Doamna” din București, Dr. Carol Davila înființează o secție de surdomuți care, avea să 

devină cea mai veche școală de surdomuți dintre cele care există și azi.  

Inițial, Azilul „Elena Doamna” din Cotroceni a găzduit atât fete orfane (auzitoare), băieți orfani (auzitori) 

și băieți surdomuți. Doi ani mai târziu, în 21 septembrie 1865 băieții (auzitori și surzi) au fost mutați în 

localul Ospiciului Sf. Pantelimon unde, în 1866 s-au înființat și ateliere de strungărie, tâmplărie și 

sculptură artistică. În timpul Războiului de Independență Spitalul Sf. Pantelimon a fost transformat în 

spital militar și elevii au fost transferați la Schitul Brebu din Jud. Prahova. După război, orfelinatul revine 

la București în aceiași clădire dar, în 1881 Eforia Spitalelor Civile desființează orfelinatul, atât secția de 

auzitori, cât și cea de surzi. În anul 1882 școala se reînființează, inițial de către Ministerul de Interne și 

apoi de Ministerul Instrucțiunii și se mută în Casele Ghica și Porumbaru din Tei-Colentina. În această 

nouă locație a funcționat până în 1895 când s-a mutat la Focșani. 

29 noiembrie 1936.  

La Cernăuți a avut loc o ședință de înființare a Federației Asociațiilor 

Corpului Didactic Medico-Pedagogice din România.  

 Deoarece în România, existau două astfel de asociații, una ce 

cuprindea profesorii din institutele aparținând Ministerului Sănătății 

(înființată la 8-9 ian. 1927; cu sediul la Cluj; aprox. 80 de membrii) și 

una ce cuprindea profesorii din institutele aparținând Ministerului 

Instrucțiunii (înființată la 7 iun. 1931; cu sediul la Cernăuți; aprox. 70 

de membrii), s-a ajuns la concluzia ca acestea să se unească într-o 

federație și să acționeze în comun. 

S-a hotărât ca sediul respectivei federații să fie la Cluj. Primul președinte al federației a fost desemnat a fi 

Gheorghe Sorohan, iar secretar general prof. Alimășeanu. În comitetul de conducere urmau să fie 

președinții celor două asociații, secretarii acestora și membrii dela diferite institute din țară. 

Din păcate nu ni s-au transmis informații despre activitatea acestei federații. „Revista Asociației ..”, care 

apărea la Cernăuți și care era unicul organ de presă ce nota activitatea profesorilor din domeniu, a dat 

faliment la sfârșitul anului 1936. De asemenea, în 1940 România a pierdut localitățile Cernăuți și Cluj, 

împreună cu provinciile în care se aflau. Astfel s-a încheiat activitatea de colaborare a profesorilor medico

-pedagogi interbelici. 

 

Text preluat de pe pagina Grupul profesorilor pentru elevii cu deficienţe de auz 

https://www.facebook.com/groups/105209673386508/permalink/812724379301697/ 
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Reguli de protecţie 

împotriva 

CORONAVIRUS  

(Covid-19) 
 

Infirmieră  CHIŢORANU Marcela 

 

 În contextul actual generat de pandemia Covid-19, suntem cu toții mai atenți la modul în care lu-

crăm împreună, la grija față de noi și copiii pe care îi avem în responsabilitate, precum și măsurile pe care 

le luăm în eventualitatea apariției unui caz pozitiv de infectare cu virusul Sars-Cov-2. 

 Iată câteva lucruri importante pe care trebuie să le faci pentru împiedicarea răspândirii virusului: 

 Conform Ministerului Sănătății din România, orice persoană trebuie să utilizeze masca de protecție 

– ajută și limitează răspândirea virusului. Ea trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă 

printre care spălarea mâinilor pentru cel puțin 20 de secunde, păstrarea distanței față de alte persoane, 

dezinfectarea suprafețelor utilizate. Nu este necesară folosirea măștilor de protecție suprapuse una peste 

alta.  

 Totuși este bine să știți că 

perioada de incubație a noului 

coronavirus este cuprinsă între 1 și 

14 zile.  

 Dacă ați intrat în contact cu 

persoane pozitive sau care au 

simptome, dacă v-ați întors dintr-o 

călătorie care a fost într-o zonă af-

lată în carantină de mai puțin de 14 

zile sau ați intrat în contact cu per-

soane care s-au întors dintr-o astfel 

de zonă de mai puțin 14 zile și 

aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de oboseală, sunați la 112 

pentru a primi informații necesare.  

 Ține de noi să educăm copiii în acest spirit, să le oferim informații corecte, pentru a ne asig-

ura un viitor în siguranță! 
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Reguli de protecţie împotriva CORONAVIRUS  

(Covid-19) 
  

Spălați-vă mâinile de multe ori 

Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. 

Mâinile se spală cu apă și săpun cel putin 20 de secunde. Daca nu exista apă și 

săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%. 

Spălarea mâinilor elimină virusul. 

Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute 

Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când acestea 

tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanță apropiată. 

Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile 

Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gură, astfel 

eviați atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile. 

Mâinile intră in contact cu suprafețele contaminate de virus răspândidu-se 

în tot corpul. 

Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți 

Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți 

cu gura acoperită sau într-un șervețel de preferat de unică folosință, purtați 

mască de protecție si spălați măinile. Dacă in momentul în care tușiți vă 

acoperiți gura cu mâinile ,puteți contamina obiecte sau persoane cu care veniți în contact. 

Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul 

Momentan, nu există cercetări științifice  care  evidentiază ca folosirea medicamentelor antivirale, 

pot  preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcționeaza doar  impotriva 

bacteriilor nu împotriva virusului. 

Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool 

Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți ce conțin, clor, 
înnălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul 
și farmacistul dumneavoastră vor ști ce să recomande. 

 

Utilizați masca pentru protecția dumneavoastră 

               UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE  

 

– ajută și limitează  răspândirea virusului. Trebuie să fie folosită 

împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor 

pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se  folosi măști de 

protecție suprapuse una peste alta. 
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Obiceiuri și tradiții de iarnă  

în Ardeal, Maramureș, Bucovina și Moldova 
 

Elev MAYA SCARLAT 
Clasa a VI-a A       

 

  Cele mai răspândite și mai fastuoase obiceiuri, specifice în funcţie de zonele geografice majore: 

Bucovina, Maramureş, Ardeal, Moldova etc.,multe dintre ele păstrate și în ziua de azi, sunt, fără 

îndoială, cele legate de marele Praznic al Crăciunului și de sărbătorirea Anului Nou.  

    Obiceiuri de Crăciun în Ardeal 

Obiceiurile străvechi sunt încă respectate în 

multe sate din Transilvania. În seara de 23 spre 

24 decembrie, până după miezul nopţii şi în 

unele locuri până la ziua, cete de copii merg din 

casă în casă cu colinda: Moș-Ajunul, Bună-

dimineaţa. După credinţă populară, ei sunt 

purtători de noroc şi fericire.  

 Colindele copiilor sunt scurte şi au 

menirea de a ura belşug gazdelor care îi aşteaptă 

cu mesele întinse şi de a le vesti sărbătoarea 

Naşterii Mântuitorului. 

 În Ardeal, sărbătorile de Crăciun începeau 

de la Sf. Nicolae (6 decembrie), când fetele se 

adunau în grup, încă din seara de 5 decembrie, şi frământau plăcintele care vor fi unse cu ou, pentru a 

doua zi. Doar la 9 fix seara, nici un minut mai devreme sau mai târziu, năvăleau flăcăii şi se încingea 

petrecerea 

 Tot în Transilvania se obişnuieşte ca în noaptea de Crăciun, la un semn al diacului, mirenii să arunce 

cu boabe de porumb strigând: „Rod în cucuruzi!”. 

     

      Obiceiuri de Crăciun în Maramureş 

 Cu o zi înainte de Crăciun, sătenii pun 

într-o găleată cu apă o potcoavă. Primul va 

bea gospodarul, apoi o va da vitelor, pentru 

că acestea să fie tari ca fierul. Găinilor li se 

va da de mâncare din ciur sau sita, că în anii 

următori să facă ouă mai multe. Coşurile 

caselor se curată, iar funinginea se pune la 

rădăcina pomilor, pentru a avea un rod mai 

bogat. În Ajun în Maramureş grajdurile se 

ung cu usturoi, pentru a alunga strigoii şi 

duhurile necurate. 
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 Tot în Ajunul Crăciunului, în 

satele din Maramureş, primii care pleacă 

la colindat sunt copiii. Cu trăistuţele la 

gât, aceştia merg pe la case ca să anunţe 

marele eveniment care se va produce, iar 

în schimbul colindei lor se obisnuiste să 

se ofere colaci, nuci, mere. 

 Se umblă cu „Steaua” sau cu 

„Capra” al cărei joc (omorârea, bocirea, 

înmormântarea, învierea) la origine, a 

fost o ceremonie gravă. Copiii îşi 

confecţionează din timp obiectele 

necesare, improvizând  cu ce găsesc prin 

sertarele mamelor, mai ales că „steaua” cu care se merge la colindat trebuie să fie neapărat strălucitoare, 

iar „capra”, cât mai înzorzonata şi gălăgioasă. 

 „Vicliemul” sau „Irozii” reprezintă datina prin care tinerii reprezintă la Crăciun naşterea lui lisus 

Hristos, şiretenia lui Irod, care a poruncit uciderea pruncilor, de a afla Pruncul şi adesea înfruntarea 

necredinţei, personificate printr-un copil sau printr-un cioban, şi este specifică Maramureşului. 

În unele sate, de la Crăciun până la Anul Nou, pot fi văzuţi irozii în grupuri formate din personaje biblice: 

craii Baltazar, Gaspar şi Melchior, Irod împărat, preotul Ozia, îngerul şi ciobanul.  

 În dimineaţa de Crăciun în Maramureş se zice că e bine să ne spălăm pe fata cu apă curgătoare, luată 

anume dintr-o vale, în care punem şi o monedă de argint pentru că tot anul să fim curaţi ca argintul, feriţi 

de bube şi beteşuguri, care vor merge pe vale în jos. 

 Din seara de Crăciun, până la Anul Nou, fetele care doresc să-şi cunoască viitorul lor ursit iau puţină 

mâncare şi o pun într-o ulcică. Apoi, în seara de Anul Nou, înconjoară casa de nouă ori, iar a noua oară, 

uitându-se pe fereastră, îl văd pe cel sortit mâncând din ulcica. 

 În zonele Făgăraş şi Mureş este 

obiceiul ca de Anul Nou să se pună pe masa 

12 farfurii sub care se ascund diferite 

obiecte. Fete şi feciori sau perechi de fete şi 

feciori intra pe rând în casă şi întorc fiecare 

dintre ei câte o farfurie şi ce se află sub 

farfurie le arată că aşa le va fi ursitul(a) sau 

că aşa le va fi norocul dacă se vor căsători: 

oglinda = mândrie; paharul de ţuică = 

băutor; pâinea = bogăţie; cărbunele = negru 

la suflet; sarea = sărăcie; creionul = domn; 

bani = avuţie.  

 Se face haz de aceste preziceri. 
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 Obiceiuri de Crăciun în Bucovina 

 În Bucovina, Crăciunul este sărbătoarea care se păstrează, poate, mai mult decât în alte părţi, fără 

mari abateri de la tradiţie. În preajma Crăciunului, se recuperează sau se restituie lucrurile împrumutate 

prin sat, deoarece se consideră că nu este bine să ai lucruri împrumutate pe durata sărbătorilor de iarnă. 

În ziua de Ajun, femeile obişnuiesc să ascundă fusele de la furcă de tors sau să introducă o piatră în 

cuptor, crezând că îndepărtează, în acest fel, şerpii din preajma gospodăriei. 

 În dimineaţa aceleiaşi zile se obişnuia, până de curând, că femeia să iasă afară, cu mâinile pline de 

aluat, să meargă în livada şi să atingă fiecare pom zicând: „cum sunt mâinile mele pline cu aluat, aşa să 

fie pomii încărcaţi cu rod la anul”. 

 În Bucovina, colindatul este nu numai o datină ci, prin modul de organizare, a devenit o adevărată 

instituţie, cu legi şi reguli specifice. Copiii şi tinerii se întrunesc, din timp, în grupuri de câte 6 persoane, 

pentru alcătuirea viitoarelor cete, selecţia făcându-se în funcţie de categoria socială, afinităţile personale, 

calităţile morale sau gradele de rudenie. 

 Poate cel mai important moment în derularea sărbătorii Crăciunului este seara de ajun, atunci când 

se pregăteşte o masă specială numită „masa de ajun” şi încep colindele. 

Seara, după trecerea preotului cu icoană, întreaga familie se primenea şi se aşeză la această masă. 

Cina avea un caracter ritual, înainte de a se aşeza la masă, toţi membrii familiei îngenuncheau pentru 

rugăciune, după care capul familiei invoca spiritele morţilor, ce erau invitate să participe la ospăţ, şi 

hrănea simbolic vitele din gospodărie, chemându-le pe nume şi aruncând peste cap câte puţin din cele 

douăsprezece feluri de mâncare. 

 Micii colindători, înainte de a pleca să vestească Naşterea lui Iisus, se strângeau în cete pentru a-şi 

cere iertare unii de la alţii. 
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 Odată cu lăsarea întunericului, satele sunt animate de colindele cetelor de flăcăi care străbat uliţele, 

de la un capăt la altul al satului, pe întreg parcursul nopţii. Tinerii se îmbrăca şi astăzi în costume de iarnă 

tradiţionale, cu sumane sau cojoace, şi 

au căciulile împodobite cu mirt şi 

muscate. Şeful cetei are căciula 

împodobită cu panglici multicolore, ca 

semn distinctiv. 

 În unele localităţi, concomitent 

cu cetele de colindători se deplasează 

cetele de mascaţi – „babe şi moşnegi” 

– care prin joc, gesturi şi dialog 

transmit, în viziune proprie, principiul 

fertilităţii, ca un preambul al Anului 

Nou. 

 

  

 

 

Obiceiuri de Crăciun în Moldova 

 

  În Moldova se zice că spre Crăciun se pun din toate 

mâncărurile într-o strachină, pe prispă, sub fereastră, dar 

nu trebuie nimeni să guste din mâncare, căci noaptea vine 

ursitorul, degusta şi atunci îl vezi prin fereastră. 

 Păgânii credeau că grânele au un spirit pe care, de 

obicei, îl identificau cu un animal, astfel se explică o serie 

de credinţei şi superstiţii. De exemplu, în Bucovina şi în 

Moldova, din turtele făcute de Crăciun se păstrează până 

primăvara când sunt puse între coarnele vitelor când 

pornesc la arăt. Se spune că aceşti colaci, care se fac de 

Crăciun, trebuie să fie rotunzi precum Soarele şi Lună. 

 În Botoşani nu se dă nimic din casă în ziua de Ajun, 

nici gunoiul nu se aruncă din casă; nu se împrumuta 

nimic.. 

 Mai există o tradiţie să se pună sub faţă de masă fân, şi de toate seminţele ca să rodească, apoi să le 

dea la vite, şi mai ales la vaci, ca să nu le poată strica nimeni. 

În unele zone, în seara de Ajun se pune sub faţă de masă coasă, ca să fie toţi sănătoşi, iar sub picioare 

toporul; alţii stau pe topor, ca să fie sănătoşi şi tari peste an ca fierul.  

 

https://ziarulunirea.ro/obiceiuri-si-traditii-de-iarna-in-ardeal-maramures-bucovina-si-moldova-301698/  
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JOCURILE COPILĂRIEI 

 
                          DUMITRU Ioan, elev în clasa a VIII-a A 

 Dragi colegi, părinți  și profesori vă invit să ne 

jucăm împreună și să vă aduceți aminte cu drag de 

jocurile din copilărie. Jocurile copilăriei sunt cele mai 

frumoase  momente din viață ! 

 Vă prezint în continuare cum se joacă trei jocuri 

care ne dezvoltă atenția, ținta, precizia și abilitatea de 

strategizare și sunt foarte distractive. 

  

 Țară, țară, vrem ostași! 

Numărul copiilor care participă la joc, trebuie să fie mai 

mare de  6 (cu cât mai mulți, cu atât mai bine). 

Unde se poate juca: Afară, în parcuri, în fața blocului, în 

parcari, în curtea școlii, etc. 

 Cum se joacă: 

1. Jucătorii se împart în 2 echipe. 

2. Echipele se așează față în față, în linie, la o distanțâ de 

câțiva metri una de alta. Toți jucătorii dintr-o echipă se vor 

ține de mână, formând un “gard”. 

3. Echipa care începe jocul strigă: “Țară, țară vrem ostași!”. 

Cealaltă echipă răspunde: “Pe cine?”. Prima echipă alege un 

jucător advers și îi spune numele: “Pe……!”. 

4. Jucătorul ales trebuie să fugă spre echipa care l-a strigat și să 

spargă, dacă reușește, “gardul” format de aceștia. Dacă 

reușește, se va întoarce la el în echipă cu încă o persoană. Dacă nu reușește, va ramâne să facă parte din 

echipa care l-a strigat. Ca sa spargă “gardul”, jucătorul trebuie sa treacă în fugă prin locul în care 2 

adversari se țin de mână. Rolul adversarilor este să îl oprească fară sa dea drumul la mâini. 

5. Câștigă jocul echipa care capturează toți jucătorii. 

  

 Castel (9 pietre) 

Numărul copiilor care participă la joc, trebuie să fie mai mare de  6 (cu cât mai mulți, cu atât mai bine) 

Unde se poate juca: Afară în spații deschise (parcuri, curtea școlii, parcuri, etc.). 

Materiale necesare: Minge, Pietre 

Cum se joacă: 

1. Se așează 9 pietre una peste alta, pentru a forma un “castel” de piatră. 

2. Jucătorii se împart în 2 echipe. Echipa 1 va juca rolul de apărător al castelulul, iar echipa 2 va juca rolul 
de atacator al castelului. 
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 3. Se vor număra 9 pași de la castelul de piatră și se va trage o 
linie. De aici va încerca echipa 2 dărâmarea castelului, cu ajutorul 
mingii. 

4. Dacă, după ce toți componenții echipei 2 aruncă cu mingea, castelul 
este încă în picioare, echipele vor schimba rolul și echipa 1 va încerca ea 
să darâme castelul cu ajutorul mingii. 

5. Darâmarea castelului se face doar cu mingea, care poate fi aruncată 
cu mâna sau cu piciorul în direcția castelului. 

6. După dărâmarea castelului, echipa aflată în apărare în acel moment, 
va trebui să recupereze mingea și va vâna componenții celeilalte echipe, 
încercând să îi scoată din joc (ca la rațele și vânătorii). 

7. În același timp, componenții echipei care a reușit dărâmarea castelului vor trebui să reclădească castelul 
pentru a caștiga jocul. Aceștia vor trebui să facă acest lucru fară sa fie loviți cu mingea de echipa adversă. 

8. Câstigă jocul: 

Echipa aflată în apărare – dacă reușește să scoată din joc (să atingă cu mingea) toți componenții celeilalte 
echipe, înainte ca aceștia să reclădească castelul.  

Echipa care a dărâmat castelul – dacă reușește să reclădească castelul de piatră înainte ca cealaltă echipă sa 
îi scoată toți componenții afară din joc. 

9. Echipa câstigătoare va începe următorul joc în poziția de atacant. 

Reguli: 

1. Apărătorii castelului pot apăra castelul doar cu ajutorul mingii. Nu au voie să îi țină sau să îi blocheze pe 
cei care trebuie să recladească castelul. 

2. Apărătorii trebuie să lase mingea să lovească castelul. 

3. Un jucator atins cu mingea va ieși din joc și va lăsa piatra/pietrele pe care le are în mână în locul în care 
a fost atins cu mingea. 

  

 Flori, fete sau băieți 

Numărul copiilor care participă la joc, trebuie să fie mai mare de  4.  

Unde se poate juca: Se poate juca oriunde ( afară sau înauntru). 

Cum se joacă: 

1. Se aleg 2 jucători care să înceapă jocul. Aceștia se vor îndepărta 
de restul jucatorilor și vor alege un numar de la 1 la 10. 

2. Restul jucătorilor trebuie să ghicească, pe rând, numărul ales de 
cei 2 jucători. Cine ghicește numărul va trebui să aleagă una din cele 
3 variante: flori, fete sau băieți. 

3. Cei 2 jucători care au ales numărul trebuie să se îndepărteze din 
nou de grup și să iși aleagă fiecare câte o floare sau un nume (în 
funcție de ce a ales cel care a ghicit numărul). 

4. Sunt prezentate cele 2 variante jucătorului care a ghicit pentru a 
alege una dintre ele. 

5. Jucătorul cu varianta aleasă rămâne în continuare să facă pereche 
cu cel care a ales. Celălalt va face parte din grupul care va ncerca să 
ghicească numărul. 

6. Se reia jocul. Acest joc constă în a alege o variantă de nume sau floare de jucător. 

 

Vă invit pe toți la joacă! 
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COZONAC MOLDOVENESC 

 

COTOI Marius, elev, clasa a VIII-a 

  

Pentru că se apropie Sărbătoarea Crăciunului şi cozonacul este nelipsit de pe orice masă, vă propun o 

reţetă simplă  şi gustoasă de cozonac. 

Ingrediente 

1 kg faină 

2 cubuleţe drojdie proaspată 

500 ml lapte gras 

200 grame unt 

250 grame zahar tos 

5 +1 galbenuşuri 

(albuşurile le congelam şi le folosim la alte 

prăjituri) 

o linguriţă sare 

esenţe 

coajă de lamâie 

3 plicuri zahăr vanilinat 

umplutură după preferinţă 

De cu seara, cernem făina ...ideal de vreo trei ori pentru ca devine mai pufoasă. 

Într-un vas încalzim laptele cu toată cantitatea de zahăr şi esenţele. Lăsăm la răcit. Între timp, aprindem 

cuptorul ....în bucătarie trebuie să fie cald. Pregătim maiaua ca la orice cocă: drojdia se topeşte cu o 

linguriţă de zahăr+ 2 linguri de faină + alte 2-3 de lapte. Lăsăm la crescut în mijlocul grămajoarei de 

făina. Când şi-a dublat volumul adăugăm toată cantitatea de lapte şi cinci galbenuşuri frecate. Acum 

începe partea cea mai interesantă: framântatul. Din când în când ne înmuiem mâinile în untul topit (şi 

răcit), nu turnăm direct în aluat. Treptat cu răbdare ...framântăm aluatul cu pumnii, cu palmele, aruncăm 

de colo colo vreme de juma de ceas. Apoi lasăm la dospit în bucătăria încalzită vreme de 40 de minute. 

Împărţim aluatul în patru, apoi întindem fiecare bucată cu mâna pe masă unsă cu ulei. Umplem cu ce 

dorim (cacao, nucă, stafide, rahat, fulgi de ciocolată, etc). Facem patru suluri şi le împletim două câte 

două....şi apoi hop în tavă (tapetată cu hârtie de copt şi unsă cu ulei). Ungem cu gălbenuş de ou amestecat 

cu o lingură de lapte şi presărăm cu zahăr. Mai lasăm să cresacă până când îşi dublează volumul 

cozonăceii noştri şi dăm la cuptor pentru 50 de minute (după al meu cuptor). 

Se lasă la răcit puţin în tavă şi apoi se scot. 

 

POFTĂ BUNĂ! 
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  CIURLEA Marian, elev clasa a IXa A  
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Operatorii economici:  

Electronic Design and Consulting Group  

str. Floarea de Gheaţă nr.9, sector 6, București 

telefon 021 444 9320 

Update Advertising SRL 

str. Doina nr.9, sector 5, București 

telefon 0727 800 232 

Imprimeria ARTA GRAFICA  

Bulev. Metalurgiei 73, sector 4 București 

telefon 021 306 6100 

R.A. Monitorul Oficial 

str.Parcului nr.65, sector 1,  București, 

        

STAGIUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ  

Perioadele de practică comasată  

An şcolar 2020-2021 

 

Clasa a IX a A  sem II : 15.03.2021-26.03.2021 

                                         28.06.2021-09.07.2021 

 

Clasa a X a A  sem I  : 23.11.2020-04.12.2020 

                         sem II  28.06.2021-09.07.2021 

 

Clasa a XIa A  sem I : 30.11.2021-18.12.2020 

                         sem II  14.06.2021-09.07.2021 

 

Clasa a XII a A  sem I  : 07.12.2020-18.12.2020 

                            sem II  07.06.2021-25.06.2021 
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Material tipărit în Atelierul PRINT XXI 

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de 

Auz ”Sfânta Maria” 

Aleea Istru, nr. 6, sector 6, București 

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

E-mail: surzi2@yahoo.com   


