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n cuvânt de început! 
 Revista de Decembrie...  

  

                                                                                                                  Prof. Florica STOICA  

 

”Te uită cum ninge decembre. 

Spre geamuri, iubito, privește - 

Mai spune s-aducă jăratec 

Și focul s-aud cum trosnește ” 

(https://Versuri.ro/w/3d77 ) 

  

 Decembre, ce versuri minunate, mi-e dor de decembrie așa cum era pe vremuri, atunci când eram 

copii. Oare vom mai putea să ne jucăm, ca altădată, să simțim acel fior de gheață cum ne trece prin tot 

corpul... să facem cazemate, să ne bătem cu mingi argintii, să admirăm de la gura sobei dansul feeric al 

minunaților dansatori de zăpadă..... Vremuri de altădată... Mi-e dor, mi-e tare dor... 

   

 Jocul a fost și trebuie să rămână în inimile noastre întotdeauna. Niciodată nu trebuie să uităm să 

fim copii. Chiar dacă fizic ne schimbă, sufletele noastre nu vor uita niciodată zbuciumul și fericirea 

copilăriei. Momentul când bunica ne chema repede, repede, să nu se răcească plăcinta cu mere, iar 

aburul fierbinte ne-mbujora obrajii și suflam din rărunchi să se răcească cât mai repede să putem mânca 

bunătatea de plăcintă. 

         

 Atunci când ne strângeam să facem omul de zăpadă, era o gălăgie de nedescris, fiecare era la 

întrecere să facă ghemotocul cât mai mare. Și așa ghemotoacele creșteau rapid asemeni fuiorului de lână 

tors la gura sobei. Iar omul de zăpadă zâmbea din colțul gurii, cu ochii mari și negri și spera ca iarna să 

nu se termine niciodată.... 
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                                                                     Dragă cititorule, 

 

  

 Vom începe prin a ne prezenta: suntem un fel de voce a revistei, invitate de către coordonatori să 

scrie câteva cuvinte despre ceea ce îi doare sau îi face fericiți pe oameni. În acest număr, ne-am gândit să 

ne oprim la câteva reflecții despre realitate și educație. Și noi, ca profesor și oameni mari, am suferit în 

acești ani de pandemie. Nu am avut voie să ne îmbrățișăm elevii și, astfel, am pierdut o parte din bucuria 

zilelor. Uneori, am fost nevoite să îi vedem pe discipolii noștri doar pe ecranul calculatorului, iar 

cuvintele  nu reușeau, parcă, să străpungă sticla și să ajungă la inima lor, să-i facă mai atenți și mai 

sensibili.  Am avut momente când ne-am întrebat dacă mai putem schimba în bine lumea și dacă mai 

avem harul de a cultiva „mirabile semințe”. Am încercat chiar să descoperim un strat protector pentru a 

ne acoperi pe noi și pe toți cei dragi, ca să nu ne mai atingă însingurarea. 

 Până la urmă, am hotărât să vă împărtășim măcar câteva adevăruri în care credem din tot sufletul: 

ei bine, credem că pandemia se va risipi odată cu primăvara aceasta, credem că oamenii se vor căuta 

iarăși unii pe alții cu mâinile, cu privirea, cu inima și atingerile lor vor fi de ajuns pentru a se redescoperi 

și recupera, credem că frumusețea vieții există și așteaptă să fie descoperită de către fiecare dintre noi, 

credem că la școală se poate învăța gustul cunoașterii, prieteniei, afecțiunii, construind dialoguri 

conștiente despre „a ști”, dar și despre ceea ce a fost lăsat pe pământ în numele bucuriei și frumuseții. 

 Zilele trecute chiar ne gândeam la ceea ce ne apropie ca oameni și ceea ce ne diferențiază. Nu 

există bariere fizice, care să ne stea împotrivă, cum ar fi deficiențele de auz sau alte „mici neputințe”, 

îndepărtându-ne de ceea ce vrem să atingem. Se știe deja că descoperirile medicinei, binefacerile celor 

care ne dăruiesc iubire și voința noastră, toate acestea constituie arme de neînvins. Prin urmare, suntem 

la fel de neajutorați și la fel de curajoși în fața provocărilor vieții, indiferent cum ne naștem și cum ne 

poziționăm în fața obstacolelor... Însă ceea ce ne diferențiază este educația. Puterea ei îmi pare nesfârșită 

și demiurgică: poate transforma orice formă anostă de viață în frumos, orice gând întunecos în lumină, 

orice zbatere timidă în victorie, orice îndoială de a ne manifesta în recunoaștere a valorii noastre.   

 Educația e calea spre a reuși să fim fericiți, când privim în jur și în noi, dăruind fericire celor care 

ne sunt alături sau au nevoie de sprijin. „Toate trec”, spunea Eminescu, referindu-se la modificarea 

contururilor lumii și ale noastre, însă educația este secretul adaptării, indiferent de ceea ce va fi „mâine”. 
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 Mărturisim faptul că, într-un timp al trecutului, credeam că fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui 

sau nu se mai poate face niciodată. Înțelepciunea vârstei ne-a șoptit, într-o zi, că nu e veridic crezul 

nostru: educația se poate completa, aprofunda, sau, pur și simplu, restarta, la orice vârstă, căci e 

necesară pentru redefinirea rolului nostru în familie sau în societate. Nu știu dacă ați aflat, dar există 

oportunități pe care învățământul românesc le oferă tuturor și la orice vârstă: programele și 

proiectele de tip „A DOUA ȘANSĂ”. Să vă explicăm: ceva întunecat se întâmplă în viața noastră sau 

în existența unui om drag sau, de ce nu, abia cunoscut... Este nevoit să abandoneze școala și să se lase 

prins în vârtejul vieții, uitând că, fără educație, nu va putea câștiga îndeajuns pentru sine și pentru 

familie, nici nu va putea să citească povești nepoțeilor sau să îi ajute la lecții... Am mers cu gândul 

până departe, până la neputințele manifestate la vârsta maturității sau senectuții. Nu e nevoie să 

ajungem până acolo, trebuie să creștem cu credința că, orice s-ar întâmpla, ne putem întoarce pe 

băncile școlii și suntem capabili să reînnoim legătura cu dascălii, respectiv cu înțelesurile cunoașterii. 

Am văzut cu ochii noștri oameni mari întorși din nou cu fața spre educație. Se întâmplă această minune 

prin proiectul „A doua șansă pentru educație - ADSE”, după-amiaza, la Școala Gimnazială nr.71 din 

sectorul 2, la Școala Gimnazială nr.47 și Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea” din sectorul 3, 

la Școala Gimnazială „Petrache Poenaru” și Școala Gimnazială „I.C. Brătianu” din sectorul 5. 

Povestind despre nevoile lor, ne-am dat seama că educația este „brățara de aur” pe care învățământul 

românesc o dăruiește gratuit fiecăruia dintre noi. Totul e să avem conștiința valorii și puterii noastre de a 

ne schimba în bine destinul în fiecare clipă a vieții. Mai mult decât atât, acești elevi ambițioși, întorși în 

bănci, sunt încurajați de către societate și material, oferindu-li-se burse care să îi motiveze în 

atingerea acestui vis frumos și folositor: învățarea conștientă și asumată. 

 Îndrăznim să vă lăsăm mai jos și câteva date despre acest proiect: „A doua șansă pentru 

educație - ADSE”( www.adouasansa.eu ). Cine știe? Poate cunoașteți pe cineva care are nevoie... 

Poate cunosc părinții voștri, rudele sau prietenii...Sigur sunt mulți oameni care au depășit cu patru ani 

vârsta firească a școlarizării și vor să o ia de la capăt, căci au înțeles, la rândul lor , ceea ce tocmai 

v-am împărtășit din suflet: educația, pe de o parte, ne diferențiază, pe de altă parte, ne apropie, dar 

întotdeauna ne face învingători în viață. 

                                                                                                    Cu drag, 

                                                                                              O voce a revistei 

                                                                                                 

Prof. dr. 

Teodora 

Bentz  

 

 

 

Prof.  

Florica 

Stoica 
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Premiile  

EUROPEAN INNOVATIVE TEACHING AWARD  

2021 

                    Programul ERASMUS  

 

 ANPCDEFP a realizat o selecție a celor mai bune proiecte derulate în 

România sub egida programului Erasmus. Printre aceste proiecte a fost nominalizat 

și proiectul European best practices to support children with high potential and to 

access training for gifted children with disabilities - Gifted (for) you, cu nr. 2014-1

-RO01-KA201-002957,  derulat de scoala noastră în perioada 2014-2016.                                                                                                                

                                                                                                                    Director, Prof. STOICA Florica 

 Proiectul nostru a urmărit: 

 Elaborarea și implementarea unui curriculum pentru „copii supradotați” cu potențial ridicat, în spe-

cial pentru cei cu nevoi educaționale speciale și dizabilități 

 Dezvoltarea de software educațional pentru copiii cu deficiențe de auz, vedere, sindrom Asperger, care 

au obținut valori ridicate în urma testării, care îi includ în „categoria copii supradotați”. 

 Beneficiarii direcți ai proiectului au fost elevii cu potențial r idicat, cu sau fără deficiențe de auz/

vedere sau sindrom Asperger 

 Din activităţile proiectului: 

 Realizarea site-ului și a platformei e-learning www.giftedforyou.eu  

 Dezvoltarea  unor  fișe de lucru care pot fi descărcate, precum și materiale care pot fi folosite ca suport 

de evaluare și exerciții concepute ca teste de creativitate online.   

    http://app.giftedforyou.eu/curriculums/tests/view/56 

 Materiale realizate în cadrul acestui proiect au fost postate atât pe o pagină de Facebook dedicată  

învățământului special, https://www.facebook.com/Invatamant-Special-Bucuresti-106459787962310, în 

vederea promovării metodelor de învățare on-line, unde am adus în atentia cadrelor didactice interesate 

platforma de e-learning dezvoltată ăn cadrul proiectului „Gifted for You”, prin prezentarea materialului 

„Matematica, linii si Figuri geometrice” (autori Cristina Gârniceanu și Florica Stoica), cu interpretare în 

limbajul semnelor. https://www.youtube.com/watch?v=XbEaFluqZB8 

 Parteneri: 

 Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz "Sfânta Maria“, București , Romania 

 University of Plovdiv Paisii Hilendarski - Bulgaria 

 Sredno Spetsialno Uchilishte Za Detsa S Uvreden Slux Prof. D-R St. Belinov - Gr. Plovdiv Bulgaria 

 Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 – Poland 

 Association for Education and Science Kleine Schule – Romania 
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 Impactul proceselor inovatoare de predare și învățare? 

 

 Rezultatele proiectului Gifted for You au constat în 

crearea de noi metode și instrumente de predare, noi 

materiale de învățare. Elevii au beneficiat de lecții 

moderne, atractive și interactive.      

 În cadrul activităților curente, la orele din curricu-

lumul național, la activitățile extracurriculare, au fost 

accesate lecțiile pilot pentru a facilita învățarea și a o 

face mai atractivă pentru elevi. Ele au fost folosite și în 

procesul de evaluare, cu lecții structurate pe categorii de vârstă și pe nivelul de dezvoltare al elevului.  

Pentru persoanele cu deficiențe de auz, materialele sunt traduse în limbajul semnelor, pe suport video: 

  - Curriculum Povești despre artă  

          - http://app.giftedforyou.eu/curriculums/articles/1  

  - Povești despre artă 3-5 ani - lecții + evaluare (35 teste de creativitate) 

            http://app.giftedforyou.eu/curriculums/articles/1/3-5 

  Pentru site-ul proiectului și platforma de e-learning, cau fost dezvoltate materiale diverse, care au fost 

încărcate pe platformă, în limba română și engleză, cu suport audio și video și în limbajul semnelor.  

 Au fost elaborate patru ghiduri, în limba română și engleză, pentru părinții și profesorii care au de-a face 

pentru prima dată cu copii cu nevoi edu-

caționale speciale,: Deficienți de auz, 

Deficiențe de vedere, Sindrom Asperger, 

elevi supradotați. 
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 Proiectul Gifted for you a reunit 6 organizații și a vizat creșterea eficienței integrării sociale și edu-

caționale prin crearea de resurse care să valorifice potențialul 

fiecărui copil, inclusiv utilizarea I.T. 

 Suntem mândri că platforma www.giftedforyou.eu s-a 

devenit a fi mai mult decât un instrument la îndemâna profesori-

lor, părinților și elevilor. Ceea ce ni se părea atunci inovativ, a 

devenit un fapt obișnuit, o soluție într-o situație de criză generată 

de contextul pandemic. Acum, după mai bine de un an de 

învățare online, suntem convinși de utilitatea materialelor realizate în cadrul proiectului, iar feedback-ul 

primit ne-a convins să ne dorim mai mult, pentru că pentru copiii cu deficiențe de auz sau cu alte tipuri 

de deficiențe, învățarea online este o provocare mai mult decât pentru ceilalți. 

  Chiar de la începutul perioadei de învățare online, când toți eram într-un proces de adaptare, de 

identificare a celor mai bune metode și materiale, am valorificat lecțiile suport din modulele Povești 

despre artă, Lumea mea, Emoții date pe față, Misterele naturii, Incursiune în corpul uman, mai ales cele 

pentru grupele de vârstă 3 – 5 ani, 6 – 8 ani. Materiale gândite ca pentru copii de 3 – 5 ani,  au fost val-

orificate atât la grupele de grădiniță, dar și în clasele de învățământ primar și gimnazial, în funcție de 

gradul de deficiență.  

 Școala noastră, principalul beneficiar al acestui minunat și dificil proiect  și-a înființat și dotat 

un Centru Media și de Testare a elevilor, cu dotare ultramodernă: tablă SMART,  camera foto și camera 

video, videoproiector, proiectoare cu halogen și teste pentru verificarea abilităților elevilor: WISC IV, 

RAVEN, Torrance și Holland. Aici părinții elevilor din școala noastră, cât și părinții elevilor din alte 

școli, din București sau din țară, din învățământul special sau din învățământul de masă,  pot veni pentru 

a-și testa copiii în vederea identificării abilităților acestora și alegerii unor cursuri opționale pentru copiii 

lor, alegerii școlii în care să învețe aceștia, sau chiar a alegerii unor activități extracurriculare pentru 

acești (cursuri de teatru, de fotografie, cursuri de educație plastică etc).  

 Lecțiile pilot, suporturile de curs, recoman-

dările psihopedagogice,  dezvoltate și încărcate pe 

platforma www.giftedforyou.eu pot fi utilizate gratis 

de către elevi, profesori, părinți, alte persoane in-

teresate care se înregistrează pe aceasta.  
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În urma nominalizărilor realizate de ANPCDEFP România, școala noastră a concurat cu alte școli 

din Uniunea Europeană pentru obținerea premiului pentru realizarea celor mai bune și inovative proiecte, 

și a reușit! Am reușit! Suntem premianți și suntem mândri! Proiectele europene desfășurate în școala no-

astră ne-au adus multe premii de-a lungul timpului la concursurile naționale Made for Europe, unde 

mereu ne-am întors cu premiul I pe țară, precum și obținerea titlurilor de Școală Europeană 2015 și Școală 

Europeană 2018. 

Pentru noi, acest premiu EUROPEAN INNOVATIVE TEACHING AWARD—2021, este nu doar 

o recunoaștere a faptului că am facut bine ceea ce ne-am propus. Acest premiu reprezintă un punct de 

pornire pentru dezvoltarea de noi instrumente utile într-un sistem educațional în schimbare. Acest premiu 

ne obligă să creștem nivelul de performanță și de responsabilitate. 

Am pornit de la Gifted for you, un proiect pilot care a oferit modele, iată, recunoscute. Totuși,  

volumul materialelor suport dezvoltate este redus față de nevoile unei educații de calitate, adaptate 

copiilor cu nevoi speciale. Cu siguranță, în proiectele viitoare, ne vom concentra pe un anumit nivel de 

dezvoltare a copilului, pe nivel preșcolar și primar, de exemplu și vom oferi mai multe resurse care s-au 

dovedit a fi utile.  

Mesajul nostru este că pentru a ne atinge scopul nu trebuie să mutăm munții din loc. Este nevoie 

doar să găsim calea, să găsim abordarea potrivită pentru a depăși obstacolele și a merge mai departe cu 

experiența acumulată. 
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AVANTAJELE TIPARULUI DIGITAL 

                                                                                               Inf.  MĂRICUŢOIU Alin 

 

Noile tehnologii de imprimare, precum tipărirea digitală, au apărut datorită cererii tot mai mari de 

produse tipărite la standarde înalte de calitate.  

Pe lângă acest aspect, tipărirea digitala oferă posibili-

tatea de personalizare și de imprimare într-un tiraj mai rapid. 

Principalul avantaj al tiparului digital este flexibilitatea, în 

special când vine vorba despre timpul de producție, tiraj și 

modificările care se pot efectua asupra graficii.  

Tiparul digital permite servirea unui segment mai 

mare de clienți.   

Acest lucru se datorează faptului că se pot combina diferite tehnici de imprimare și se pot utiliza o 

mulțime de funcții avansate, care permit personalizarea tirajelor.  

Datorită acestor aspecte se poate răspunde mai ușor cerințelor clienților oferind o gamă largă de 

produse și posibilități. Creșterea producției este încă un beneficiu esențial al tiparului digital. În momentul 

în care vorbim despre un număr crescut de cereri, este deosebit de important ca procesul de imprimare să 

fie unul cât mai scurt posibil. Utilizarea tiparului digital permite acest lucru, deoarece majoritatea sarci-

nilor din procesul de imprimare sunt realizate automat. Astfel, se obține flexibilitate pentru a imprima un 

număr mai mare de tiraje într-un interval de timp mai scurt. Utilizarea tiparului digital reduce semnificativ 

costurile. Pentru a imprima un produs final este necesară utilizarea mai multor utilaje, ce combină tehnici 

de imprimare și conversie, diferite.   

Însă, în situația utilizării tiparului digital se pot imprima și 

converti mult mai rapid produsele dorite.  

De asemenea, utilizând tiparul digital se reduc și costurile unui 

posibil eșec, deoarece se poate verifica imediat dacă produsul 

îndeplinește sau nu cerințele de calitate.   

 Tiparul digital oferă tehnici avansate de imprimare și 

facilitează producția economică pentru volume mai  mici de 

imprimare. Tipărirea digitală este o metodă modernă de producție, o alternativă la metodele tradiționale, 

care ajută la eliminarea unor etape mecanice, necesare la imprimarea convențională.  

 Tiparul digital permite imprimarea de materiale atât alb-negru, cât și policrome.  
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Utilizarea canalului senzorial în 

comunicare 
 
Prof. DUNAC Marilena  

 
 Fiecare persoană, în afară de a avea o "hartă a 

lumii" subiectivă, are și un mod personal de a 
prelucra informațiile. Pentru a comunica eficient, 
pentru a ne pute 

a sincroniza tonul (a oscila pe aceeași lungime 
de undă) cu cel al interlocutorului nostru (pentru a 
ne pune de acord) e important să descoperim acest 
specific. 

 O primă diferență fundamentală o constituie 

faptul că fiecare dintre noi prestabilește un canal 
senzorial anume pe care își bazează propria 
experiență și, deci, propria comunicare.  Astfel, 
unele persoane vor da cea mai mare importantă 
informațiilor vizuale, altele celor auditive, altele 
celor kinestezice și vor comunica în consecință. 

 Acestea pot fi percepute cu ușurință ascultând 
cuvintele pe care le folosește o persoană: expresii 
ca "situația este clară", "astăzi văd totul în negru", 
"este un adevăr clar (luminos)" ne spun că persoana 
care le utilizează are o modalitate de percepție a 
realității preponderent vizuală. 

 În schimb, expresii ca: "asta nu-mi sună 
bine", "este un contrast strident", "există un 
dezacord" vor indica o preponderență auditivă. 
În același mod, cei care utilizează expresii ca: "am 
prins ideea", "simt lumea pe umerii mei", "totul se 
îndreaptă către perfecțiune" utilizează o modalitate 
de percepție preponderent kinestezică. 

  
 

 
A utiliza același mod dominant de percepție ca 

al interlocutorului reprezintă primul pas către 
obținerea "acordării" și către eficacitatea 
comunicării. 
  
 
 
 Utilizarea canalului senzorial în 
comunicare 
       În relația stabilită cu un partener de 
comunicare trebuie descoperit canalul senzorial pe 
care respectiva persoană își bazează propria 
experiență, deci propria comunicare. 
Am observat că cele mai multe informații oferite de 
interlocutor se bazează pe canalul vizual, utilizând 
cuvinte sau expresii care exprimă claritatea, 
contrastul, culoarea, luminozitatea (“imi este totul 
clar”, “culori vii”, “apa limpede”). 

 
Avem expresia:“Văd că perspectivele sunt 

bune.” 

În momentul în care percepi canalul senzorial 
de comunicare al interlocutorului ai stabilit primul 
pas de eficacitate al comunicării.  

 
          Prin schimbarea canalului senzorial de 
comunicare în mod deliberat, apelând la cel 
kinestezic sau auditiv, interlocutorul nu a mai 
manifestat interes, și-a focalizat atenția către  detalii 
vizuale evitând participarea activă în conversație.  

 Ideile, amintirile, gândurile dacă sunt 
reprezentate ca sentimente, reacţii fizice; persoana 
care foloseşte preponderent acest sistem va utiliza 
frecvent cuvinte ca: “simt”, “energie”, “căldura”, 
“impresie”, “emoţie”, “atingere”, “senzaţie”, 
“sentiment”, “tensiune”, “temperatura” şi fac 
referiri la senzaţii fizice şi emoţii. 

 Chiar dacă există un sistem senzorial 
preferat, fiecare dintre noi are posibilitatea să-şi 
extindă aria tiparelor de gândire, astfel mintea 
noastră devine mai agilă. 

 

Reprezentările ca gusturi; persoana care 
foloseşte preponderent acest sistem va utiliza 
frecvent cuvinte ca: “gust”, “amar”, “dulce”, 
“delicios”, “gustos”, “apetit”. 
   Avem expresia:“Simt gustul succesului.” 

Reprezentările ca mirosuri; persoana care 
foloseşte preponderent acest sistem va utiliza 
frecvent cuvinte ca: “parfum”, “miros”, “aroma”, 
“mireasmă”. 
 

Suport de curs:Conf.Univ.Dr.Prof Adela Țăranu 
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O ZI MINUNATĂ  

LA PET-FEST 

Prof. GĂLEŢEANU Nuți  

Prof. UBA Valeria  

 

 Într-o frumoasă zi de toamnă, elevii claselor a IV-a -a VIII-A au mers 

însoțiți de profesorii educatori și de câțiva părinți , în parcul IOR, la cea de-a 

patra ediție a FESTIVALULUI  PET-FEST, care s-a desfășurat cum era și 

firesc, pe Insula Câinilor. Evenimentul a fost organizat de ASPA iar accesul a 

fost gratuit.  

 Aici, elevii școlii noastre au avut bucuria să asiste la câteva numere de 

dresaj canin și chiar să mângâie superbele exemplare, sub atenta supraveghere 

a dresorilor. Retrevierul Toby a fost atracția principală. 

 De asemenea am putut admira câțiva ponei, iar copiii au beneficiat de 

ședinte foto gratuite, la cerere (și au tot fost cereri) . O altă atracție a fost 

pictura pe față (sau pe mâini) unde s-au ”îngrămădit” nerăbdători.  

 Deși era octombrie, vremea a fost frumoasă, însorită , așa încât am profitat de razele soarelui 

și ne-am relaxat cu toții.  

 Câinele este cel mai loial prieten al omului. Indiferent de rasa pe care o 

are, de mărime și aspect, câinele este cel mai iubit animal de companie din is-

toria omenirii. Aceștia ne-au învățat despre loialitate, dragoste, curaj, sacrificiu 

și încredere. Istoria a fost scrisă în povești frumoase despre prietenia dintre om 

și animal. 

 Că este cel mai bun prieten al omu-

lui, a fost dovedit de-a lungul a miilor de 

ani și nu putem omite nume grele din is-

torie, ale prietenilor noștri, care și-au ris-

cat viața pentru a o salva pe a noastră.  

 Iubește-l și hrănește-l iar la rândul tău vei primi loialitate și 

dragoste necondiționată.  
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Wroclaw, arhitectura unică a unui splendid oraş polonez 

 Prof. NICOLAE Mihaela Magdalena 
 Instructor BUJOREANU Liliana 

 

 Polonia este o ţară frumoasă, cu o istorie bogată. Ea întotdeauna a atras atenţia prin numărul mare 

de monumente antice, peisaje pitorești. 

 Unul dintre cele mai colorate locuri din Europa este 

centrul vechi din Wroclaw. Totul de aici este înconjurat de 

clădiri vibrante, cu multiple obiective turistice culturale.  

 Metropola se mândreşte cu o arhitectură fascinantă, 

râuri, insule, poduri, dar şi cultură vie evidenţiată printr-o 

sumedenie de spectacole culturale de mare valoare. 

Wroclaw este un oraș minunat, cu o atmosferă plăcuta. 

Aici ne-am petrecut și noi o săptămână plină de activități 

educative și recreative. 

 Am însoțit un grup de elevi ai școlii  noastre, alături de Bujorenu Liliana, în cadrul proiectului 

Festival of Love , proiect în care scoala noastră este partener si beneficiar.  

 Proiectul este coordonat de către Centrum Kultury Wroclaw-Zachod, îi are drept parteneri pe 

Idea Gestion Cultural și Centrul de Teatru Educational 

”Replica” , fiind cofinanțat prin programul Europa Creativă 

al Uniunii Europene. Activitățile derulate au avut un impact 

major asupra formării și dezvoltării spontaneității, atenției și 

concentrării. Metodele de educare prezentate au constituit un 

rol esențial în dezvoltarea spiritului de echipă prin intermedi-

ul tehnicilor teatrale și de joc. 

  În cadrul activităților desfășurate cu elevii, s-a creat un 

mediu propice pentru coeziunea grupului de elevi.  
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            În drumul nostru spre muzee și alte obiective turistice ce urmau a fi vizitate, am trecut peste Podul 

suspendat deasupra râului Odra,  pod construit între anii 1908-1910.  

 O clădire impresionantă este Biserica Sf. Elisabeta, cea mai înaltă clădire din centru vechi și una 

dintre cele mai vechi biserici din întregul oraș. Am urcat în turn pentru a vedea orașul de sus. În vârful 

turnului se găseşte o platformă de pe care se poate admira în toată splendoarea sa, panorama oraşului 

Wroclaw. Şi trebuie să recunoastem, priveliştea este deosebită, pur şi simplu nu-ţi mai vine să cobori. 

Arhitectura gotică atrage imediat atenția vizitatorilor. Zona pietonală este înconjurată de case frumos 

colorate.                    

           Am plecat și la vânătoare de pitici. Căutarea piticilor de pe străzile Wroclaw-ului este cea mai cap-

tivantă activitate la care poți participa. Copiii și adulții deopotrivă, se pot 

implica în joc în încercarea de a găsi cât mai mulți pitici. S-ar putea spune 

că este un simbol nou al orașului.  În prezent, sunt peste 400 de pitici, nu 

doar în centrul orașului, ci peste tot.  Fiecare pitic are un nume și o 

poveste. Iarna, localnicii îi îmbracă în eșarfe și căciulițe tricotate ca să nu 

le fie frig. Având în vedere că vânătoarea de pitici a devenit una dintre  

atracțiile orașului, au început să fie tot mai promovați.  

 Insula Catedralelor este cea mai veche zonă a orașului. Sunt 4 cate-

drale în acest spațiu. Cea mai mare dintre ele este Catedrala Sf. Ioan Bo-

tezătorul, cu turnurile sale gemene. Un moment bun pentru o plimbare ar 

fi seara, când lămpașul orașului aprinde bătrânele lămpi pe bază de gaz.  

        Și noi am luat-o la pas pentru a admira cele mai frumoase şi mai deosebite edificii din oraş. 

        Aceste experiențe și activități au constituit pentru copii o oportunitate de intercunoastere și autocu-

noaștere, le-a dezvoltat imaginația, creativitatea și gândirea logico-deductivă.  

    

“Mi-a plăcut cel mai mult vizita din centrul vechi al orașului, 

piața decorată cu luminițe și motive de Crăciun” . 

( Maya Scarlat, eleva clasa a VII-a A) 

 

 “Am rămas plăcut surprins de muzeul de jocuri”  

(Adrian Gârcu, elev clasa a VIII-a A) 

 

 

“Activitățile cu dl Radu și dl Viorel au fost distractive”  

(Fojică Marius Ionut, elev clasa a VIII-a A) 
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    CUM NE-AM PETRECUT PRIMA SĂPTĂMÂNĂ DE ȘCOALĂ 

Prof. GĂLEŢEANU Nuți  

 

 După o vacanță lungă și frumoasă, pe 13 septembrie, am revenit cu toții în sălile de clasă, bucuroși să 

ne revedem colegii și profesorii. Eram cu toții încântați și emoționați că suntem iar împreună, după o lungă 

perioadă de învățământ online.  

 Așadar, ce am făcut în prima săptămână?  

 Am povestit, ne-am jucat, am recapitulat, am învățat jucându-ne, dar dincolo de vorbe, pozele 

exprimă mult mai bine entuziasmul unui nou început.  
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MODALITĂȚI DE SPRIJINIRE A COPIILOR  

ÎN TIMPUL PANDEMIEI DE COVID-19 

 

Prof. Psihopedagog SUFIDEANU Iuliana  

  

 Persoanele care resimt cel mai puternic efectele 

pandemiei de coronavirus sunt copiii. Ei trec printr-un 

labirint de emoții. Mulți dintre ei nu au mai încercat 

astfel de stări, cum ar fi anxietatea, stresul, 

incertitudinile.  

 Copiii au mecanisme proprii prin care pot face 

față acestor emoții, dar faptul că școlile au fost închise 

foarte mult timp, iar pentru mulți dintre ei încă sunt 

închise, faptul că trebuie să păstreze distanța fizică, că 

trebuie să stea departe de prietenii lor, totul face să fie 

cu mult mai dificil. Mai mult decât oricând, copiii au 

nevoie să se simtă iubiți și sprijiniți. 

 Câteva sfaturi pentru părinți, pentru a veni în sprijinul copiilor lor:  

 Fiți calmi!  

Părinții trebuie să explice cu calm copiilor despre boala provocată de coronavirus, dar și despre rolul 

deosebit pe care chiar ei, copiii, îl pot avea în protecția propriei sănătăți. 

 Stabiliți o anumită rutină!  

Realizați un program al zilei care să cuprindă timp de joacă sau de relaxare, când copilul poate lua 

legătura telefonic sau prin alte mijloace tehnologice cu prietenii, perioade în care nu au acces la 

echipamentele electronice, timp alocat pentru diverse treburi din gospodărie.  

 Acceptați trăirile copiilor dumneavoastră!  

 Pot fi uneori foarte triști sau frustrați. Aceste stări sunt normale, sprijiniți-vă copiii să treacă prin 

ele, empatizați cu ei.  

Încurajați-vă copilul să povestească despre ceea ce simte, ceea ce dorește sau la ce visează. 

 Supravegheați-vă propriul comportament! Este important ca adulții să încerce să își gestioneze 

emoțiile, lucru care este dificil, dar nu imposibil.  

 

Sursa: Mandy Rich - UNICEF 
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,,Say No!, to bullying and cyberbullying ”  

 

                                                                                                     

Prof. BADEA Emilia 

 

 

 În perioada 27 septembrie - 8 noiembrie 2021, am fost  

în tabără în Slovacia, împreună cu doamna dir. prof. Stoica 

Florica- coordonatoarea proiectului, doamna prof. Gîrniceanu 

Cristina, doamna instr. Bujoreanu Liliana și șapte elevi din 

școala noastră, de la clase diferite (Dumitru Ioan Robert, 

Fojică Marius Ionuț, Gîrcu Adrian Lucian, Nichifor Yanis 

Robert, Simion Iulia Florentina, Turcu Cristiana Karina și 

Urucu Eduard Cristian) în cadrul Proiectului 

Erasmus ,,Bullying and cyberbullying in the world of silence 

and not only. Be CyberWise!”, cu nr. 2020-1-RO01-KA229-080106_4.  

 Tema taberei a fost:,,Say No! To bullying and cyberbullying ”  

Acolo ne-am întâlnit cu elevi și profesori din țările partenere în proiect: Portugalia, Macedonia, 

Cehia și țara gazdă Slovacia. 

Am fost cazați la „Hotel Lomy” din Horna Ves, la aproape 7 km  distanță de Bystričany, unde se 

afla școala parteneră în proiect. 

Programul stabilit în tabără a constituit o modalitate eficientă de a achiziționa cunoștințe, abilități, 

tehnici, instrumente specifice legate de agresiune.  Au fost dezvoltate abilități precum: capacitatea de a 

lucra în echipă, respectul pentru sine și pentru ceilalți, abilități  de exprimare liberă, în fața unui public, 

abilități de a argumenta un punct de vedere, dezvoltarea inteligenței  emoționale, dezvoltarea încrederii în 

sine și a altora.  

 Activităţile au inclus şedinţe de proiect, ateliere de lucru (dezbateri pe tema bullying-ului și 

cyberbullying-ului, dramă, sport, jocuri, dansuri, artă ți meșteșuguri flasmob, limbaj mimico-gestual ),  

vizite la obiective turistice din zonă, întâlniri cu diferite oficialităţi din Bystričany. 

 Grupaţi în echipe multiculturale, elevii şi cadrele didactice din cele cinci ţări participante în 

proiect s-au implicat cu drag  în toate activităţile. 

 Deşi erau din ţări diferite, toţi elevii au fost la 

fel de dornici de a experimenta şi învăţa lucruri noi. 

S-a făcut schimb de informaţii cu ceilalţi copii 

despre cum petrec timpul liber, despre cum se 

distrează, despre obiceiuri, despre geografia sau 

despre istoria fiecărei ţări.  

 Limba engleză i-a ajutat să comunice, dar şi să 

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

evalua propriile metode şi caracteristicile sistemului nostru de învăţământ având ca obiectiv principal 

dimensiunea aplicativă şi creativă în educația elevilor, lucrul într-un mediu european şi stabilirea unui 

dialog intercultural, pentru a împărtăşi cunoştinţe, experienţă, bune practici, a promova valorile culturale 

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

experienţă şi s-a facilitat cunoaşterea reciprocă cu efecte în 

formarea profesională.  

 Am vizitat școala parteneră în proiect din Bystričany, unde 

am primit informații cu privire la sistemul de învăţământ slovac 

și primăria din Bystričany. Elevii au fost încântați de toate 

obiectivele turistice vizitate.   

 Am vizitat Muzeul minier în aer liber din Nitra Superio-

ară. Expoziția muzeului în aer liber prezintă istoria exploatării de căr-

bune brun în Slovacia în condițiile specifice Nitrei de Sus. Aici elevii 

au primit informații cu privire la acesta și anume că aparține de  mina 

Cigeľ și este un important obiectiv turistic al regiunii Horná Nitra. 

Sediul muzeului minier în aer liber este de asemenea excepțional prin 

faptul că se află în zona minieră a unei părți a uzinei miniere în care, 

până de curând, se desfășura exploatarea activă a lignitului. Aici elevii 

au avut o oportunitate unică de a vedea singuri și de a încerca personal 

calea pe care minerii o sapă în fiecare zi în măruntaiele pământului 

pentru o muncă plină de pericole și capcane. 

  Am vizitat Castelul Bojnice din  Bojnice, un castel romantic, cu 

elemente gotice şi renascentiste, construit în secolul al 12-lea. În cas-

tel am văzut mobilierul original şi colecţiile artistice din secolele 19 şi 

20, precum şi o sală de arme. Piesa de bază este altarul Bojnice, realizat în stil gotic târziu, în secolul 14. 

Am vizitat peştera descoperită în 1888, la 26 metri sub curtea 4, cu ocazia curăţării fântânii castelului. Es-

te o peşteră naturală, săpată în travertin, cu diametrul de 22 metri, înălţimea de 6 metri, cu două lacuri mi-

ci. Ne-am plimbat prin parcul ce înconjoară Castelul Bojnice și am văzut numeroase specii de arbori. 

În Prievidza am vizitat una dintre cele trei biserici istorice de aici, Biserica Sfânta Treime, cu-

noscută și sub numele de Biserica Piarist. Construcția acesteia  a început în 1666. A fost terminată sub 

conducerea constructorului religios P. Hangha în anii 1740-1753. Întreaga biserică este marcată de stilul 

baroc. Caracteristica dominantă a bisericii este altarul principal cu arhitectură cu stâlpi de marmură și im-

agine centrală a Adormirii Maicii Domnului.  

Am  vizitat Bratislava, cel mai mare oraș din Slovacia, situată pe Dunăre, aproape de granițele 

Slovaciei cu Austria și Ungaria și destul de aproape de granița cu Republica Cehă.   
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 Am vizitat Castelul Devin situat la 10 km de Bratislava. Am făcut un tur al 

orașului cu mașini speciale  și am văzut oraşul vechi Stare Mesto cu aer medieval, cu 

bisericile, catedrala, castelul, primăria și orașul nou, presărat cu simboluri aparţinând 

epocii comuniste. Aici am văzut Biserica Albastră (construită în anul 1913, în stil Art 

Nouveau), Palatul Grassalkovich ( sediul Parlamentului Slovaciei), celebrul pod peste 

Dunăre şi resturantul UFO, Catedrala Sfântul Martin ( una dintre cele mai vechi 

biserici din Bratislava).  

 Am vizitat și Castelul Bratislava, 

bijuteria orașului, unul dintre 

simbolurile Slovaciei. Castelul oferă o excelentă panoramă 

asupra Bratislavei. Are 4 turnuri (unul în fiecare colț) și o 

curte cu o fântână adâncă de 80 de metri. Am fost în excursie 

în High Tatras. Parcul Național High Tatras (Vysoke Tatry) 

este situat în nordul Slovaciei, împărțit parțial cu Polonia. am 

urcat în  turnul de belvedere Tatras Tower, înalt de 53 metri, care face accesibilă minunata priveliște din 

Tatra și celor care nu pot ajunge să vadă panorama de pe vârfuri. Cu înălțimea sa de 53 metri, este printre 

cele mai înalte din Europa și cu siguranță se află la cea mai mare altitudine – intrarea se găsește la 1.367 

metri deasupra nivelului mării. 

Am avut parte de o frumoasă experiență cu plutele  pe râul Váh. Acesta este după Dunăre și Tisa, 

cel mai lung râu din Slovacia (390 km sau 403 km). Am primit multe informații de la vâslașul plutei noas-

tre despre tot ce vedeam pe stânga și dreapta râului și despre castelele Lietava și Strečno pe care le-am zărit 

din plută. 

Am fost și la Băile Termale Chalmová din Bystričany, unde elevii s-au bucurat de apa termală 

Chalmov care are un efect benefic asupra regenerării forțelor și are un efect pozitiv asupra sistemului mus-

culo-scheletic.   

Am vizitat și o fermă din Bystričany (Farma pod Vtáčnikom), renumită pentru produsele sale și vi-

zitată de mulți turiști.   

Tabăra din Slovacia a fost pentru copii o 

bucurie pe care nu o vor uita curând. Au fost 

două săptămâni frumoase, alături de persoane 

minunate. S-au legat prietenii, s-au vizitat locuri 

ce i-au uimit, au trăit experienţe inedite şi au 

dobândit cunoștințe noi.  

 

Be Cyberwise! 
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 Gârcu Adrian, elev, clasa aVIII-a 

Coordonat de Prof. VOINEA Andreea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viața animalelor este complexă și neștiută în totalitate de nimeni, însă, există o 
serie de curiozități interesante despre animalele pe care le admirăm în mediul natural.  
 

26 de curiozități despre animale: 

 

1. O caracatiță are trei inimi.  

2. Șerpii sunt surzi.  

3. Știai că furnicile nu dorm niciodată?  

4. Crocodilii nu pot scoate limba.  

5. Bufnița își poate răsuci capul la 360 de grade.  

6. Elefanții plâng.  

7. Ochiul unui struț este mai mare decât creierul său.  

8. Ursul Koala are amprente asemănătoare omului.  

9. Pastilele contraceptive folosite de oameni funcționează și 
la gorile.  

10. Rechinii nu au oase în corp, deoarece scheletul lor este 
format din cartilaj.  

11. Cangurul este singurul mamifer care nu poate să meargă 
cu spatele.  

12. O vacă poate să urce scările, dar nu poate să le coboare.  
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13. Veverițele adoptă puii pe care îi găsesc 
abandonați.  

14. O girafă are șapte oase în gât, la fel ca și 
oamenii, doar că ale ei sunt mult mai mari.  

15. Toți viermii au părți masculine, dar și 
feminine.  

16. Știai că limba unui cameleon are lungimea 
corpului lui și poate apuca prada într-o fracțiune 
de secundă?  

17. Ochii unui vultur au capacitatea de a vedea de cel puțin patru ori mai clar decât cei ai 
oamenilor.  

18. Bizonii adulți sunt cele mai mari mamifere terestre din America de Nord.  

19. Un jaguar poate vedea în întuneric de șase ori mai bine decât un om.  

20. Țestoasa de Galapagos, cunoscută și sub denumirea de broasca țestoasă gigant din 
Galapagos, poate avea o greutate de 250 de kilograme, similiar ursului brun.  

21. Puricii de pisică pot sări cam de 60 de ori propria lungime a corpului.  

22. Leul are cel mai tare urlet dintre toate pisicile mari și poate fi auzit de la o distanță de 5 
kilometri.  

23. Veverițele plantează anual sute de copaci deoarece uită locurile în care își îngroapă 
alunele. 

24. Câinii dalmațieni se nasc fără pete negre. Ele apar după două săptămâni de la naștere.  

25. Știai că delfinii dorm întotdeauna cu ochii deschiși?  

26. Masculii lei nu vânează aproape niciodată, deoarece leoaicele se ocupă de asta.  
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IARNA – activitate didactică 

prof. BORCEA Valentina Mirela 

   

 Completează cu următoarele cuvinte sarcina  didactică: Crăciun, stea, revelion, înger, 

cadouri, instalație, decembrie, globuri, fulgi, brad. 

 

1. Cad din cer, albi și pufoși      _ _ _ _ _ 

2. Este verde și are stea în vârf  _ _ _ _ 

3. Sunt colorate, au diferite forme și împodobim bradul cu ele _ _ _ _ _ _ _ 

4. Are beculețe minunate care licăresc frumos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5. Luna când vine Moș Crăciun   _ _ _ _ _ _ _ _ _  

6. Petrecere dintre ani  _ _ _ _ _ _ _ _ 

7. Ne ocrotește zi și noapte dar nu îl putem vedea _ _ _ _ _ 

8. Vestește mereu nașterea Domnului Iisus Hristos  _ _ _ _ 

9. Le așteptăm cu nerăbdare și cei mici dar și cei mari  _ _ _ _ _ _ _ 

10. Pe 25 decembrie sărbătorim mereu _ _ _ _ _ _ _    

 

 

 

 

Crăciun, stea, revelion, înger, cadouri, instalație, decembrie, globuri, fulgi, brad 
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Curs de formare, program Erasmus+, acțiunea 

KA2 

                 Every child is important!  

     The Special education in Finland and Europe!” 

                               T-EACH 

 

Prof. DUMITRESCU Daniela 

 

Opt cadre didactice din ȘCOALA PROFESIONALĂ SPE-

CIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ ”SFÂNTA MARIA”, 

participă în perioada 10-14 iulie 2021, în cadrul programului Eras-

mus+, actiunea KA1, staff mobility, proiectul “Fiecare copil este 

important! Pregătirea profesorilor pentru o educație incluzivă 

a copiilor cu dizabilități” (T-Each!), nr. 2019-1-RO01-KA101- 

062716, la cursul de formare "Every child is important! The 

Special education in Finland and Europe!", organizat de eduKarjala, in Joensuu, Finland.  

Scopul cursului a fost de a schimba cunoștințele dintre participanți și țările participante și de a dezvolta 

limba engleză educațională profesională a participanților, de a înțelege modul în care  

La sfârșitul cursului, participanții: 

• au dobândit cunoștinte despre sistemul de învățământ finlandez, educația specială și sprijinul special în 

Finlanda 

• și-au dezvoltat abilitățile de comunicare cu elevii cu nevoi speciale, respectiv cu tulburări din spectrul 

autismului 

• și-au dezvoltat competențele necesare îmbunătățirii calității actului educațional, competențe care vor 

contribui la desfășurarea și elaborarea unor lecții atractive și în conformitate cu cerințele europene 

• și-au îmbunătățit capacitatea de a forma competențe cheie la elevi pentru a dobândi cunoștințe, abilități 

și atitudini în concordanță cu dezvoltarea elevilor și astfel să asigure șanse egale pentru integrarea socială 

a copiilor cu deficiențe de auz și TSA 

• au cunoscut caracteristicile autismului și calitățile specifice ale unui elev cu autism pentru a realiza cea 

mai bună planificare posibilă a activităților cu acesta 

• și-au dezvoltat competențele privind elaborarea și imple-

mentarea unui program educațional individualizat care să fie 

integrat în activitățile zilnice pentru toți elevii din clasă, 

punând accent pe caracterul incluziv; 

• și-au îmbogățit experiența profesională, metodele și strate-

giile de lucru cu studenții cu TSA și acum îi pot îndruma pe 

colegi în activități didactice în care să utilizeze noi metode de 

predare, strategii și instrumente utilizate în cadrul UE în pro-

cesul de predare. 

Din punct de vedere managerial, schimbul de experi-

ență cu școlile din UE ne permite armonizarea activităților 

manageriale cu cele din școlile europene. 
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MUZICA GESTURILOR 

  11 întrebări și răspunsuri cu Jeni ION 

                                                                                                                        

                                                                                                                 Prof. GĂLEŢEANU Nuți  

 Recent, cu ajutorul tehnologiei, am stat de vorbă cu Jeni Ion, o tânără remarcabilă, frumoasă și 

modestă care ne arată că orice copil (cu deficiențe sau nu) poate reuși să își atingă visele dacă este condus 

de perseverență, ambiție și se bucură de afecțiunea familiei. 

 Jeni a fost elevă a școlii noastre și ne mândrim cu ea!!! 

  

        -  Bună, Jeni! Pentru că te cunosc de ceva timp și am înțeles ce 

fată minunată ești…te-aș ruga să îmi răspunzi la câteva întrebări! 

   

1. Pentru început, povestește-mi te rog, cum ți-ai pierdut auzul…în 

ce circumstanțe??? 

 - Mulțumesc frumos pentru compliment. Eu m-am născut 

sănătoasă, am avut parte de auz normal doar pentru câteva luni. La 

vârsta de 9 luni, în urma unei proceduri medicale  greșite, am  intrat  în 

comă. Am ajuns la spital cu salvarea, și am stat multe săptămâni 

internată. Zi de zi eram tot în comă cu temperatura de peste 40°, cu 

perfuzii, iar doctorii nu găsiseră vreo minune să mă salveze. Se părea că nu mai aveam nicio șansă de 

supraviețuire. Trecuse aproape o lună. Doctorul de la spital a propus în cele din urmă, familiei mele să 

îmi administreze  un tratament puternic din Franța, care mă va putea salva, însă voi rămâne cu sechele, 

adică oarbă, paralizată sau să nu mai aud. Evident, ai mei m-au iubit foarte mult încât nu și-au dorit să mă 

piardă, așa că, au semnat un acord pentru acel tratament. După tratament, mi-am revenit și am mai auzit o 

perioadă. La vârsta de 1 an și jumătate, când m-am îndreptat spre televizor pentru a da volumul la maxim, 

mama mea a bănuit că e ceva în neregulă cu auzul meu. De atunci, mi-am pierdut treptat auzul până am 

ajuns la aproximativ 50% stânga și 80% dreapta. 

 

2. În familia ta sunt auzitori, toți? 

- Da, toți sunt auzitori. Eu sunt singura din familie cu deficiență de auz. 

 

3. Unde ai făcut școala? 

- Am urmat  Școala pentru Surzi nr 2, acum ”Sfânta Maria”; Am avut-o ca dirigintă, în gimnaziu, pe 
doamna Angela Chiriacescu, iar ca profesor de matematică pe d-na Flori Stoica; apoi am urmat Liceul 
Tehnologic Special nr.3, ambele instituții în București. Am continuat cu  Facultatea de Medicină Dentară 

cu specializare tehnică dentară. Am avut profesori care predau verbal, și nu aș fi înțeles ușor cursurile și 
practica, dacă nu erau colegii aceia minunați care ne-au ajutat pe mine si pe alți surzi. 
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4. La finalul studiilor ai lucrat în specializarea din 

facultate? 

 - Da, am lucrat o scurtă perioadă, aproximativ 6 

luni. Dar mi-am dat seama că nu mă atrăgea profesia 

asta, voiam să fac și altceva în viață, îmi place să învăț 

mereu  lucruri noi. 

 După această scurtă experiență, am lucrat timp 

de 8 ani la Ghidul Miresei, făceam grafică. Am 

participat și la câteva Târguri organizate de Ghidul 

Miresei, întâlneam mulți oameni noi, mi-a plăcut! 

 Apoi iar am simțit nevoia de schimbare, astfel că 

de 2 ani lucrez ca operator de date, la departamentul 

de facturare, la o altă firmă. Îmi place mult și aici, 

învăț lucruri noi și interesante! 

 

 5. Cine te-a ajutat cu pronunția, cu scrierea corectă care e de admirat? 

 - Mulțumesc frumos! Bunica mea, din partea mamei, a fost ca o profesoară pentru mine. Ea m-a 

învățat să pronunț și să scriu corect. Când aveam 11 ani, bunica  a decedat, nu mi-am dat seama atunci  ce 

făcuse ea pentru mine. Târziu am realizat asta. Și  tatăl meu încerca să mă corecteze, mai ales la grupurile 

de litere, de exemplu, Ce, Ge. Nu pronunțam bine nici 

Je. De atunci am prins ambiție, deși eram un copil, m-

am străduit să pronunț și să învăț să scriu gramatical 

cât mai corect.  Și în prezent mai fac unele greșeli de 

scriere, mai am unele probleme și cu pronunția dar 

am evoluat mult. Pot spune cu sinceritate că o mare 

parte din ceea ce am devenit astăzi, îi datorez bunicii 

mele care m-a influențat cel mai mult. Evident, și 

profesorii de la școală m-au ajutat să pronunț mai 

bine, și  sora mea m-a corectat deseori dar faptul că 

pronunț  și scriu mai  bine este și datorită ambiției 

mele de a învăța, altfel nu se putea, nu?! 

  

        6. Știu că ai un blog. Povestește-mi cum ți-a venit ideea asta frumoasă… 

 - Ideea mi-a venit cu mult timp în urmă,  eram în perioada de studenție, undeva între anii 2006-
2009. Îmi plăcea foarte mult să scriu, să împărtășesc ceea ce simt, ca un fel de jurnal, iubeam cuvintele. 
Însă, nu eram pregătită să-mi deschid blogul. Nu aveam curaj. După câțiva ani, în 2016,  îi povesteam 
prietenului meu de atunci despre plăcerea  mea de a scrie și despre dorința de deschide un blog dar mă 

temeam că voi scrie cu  greșeli gramaticale pe care – încă – le făceam frecvent. El m-a încurajat că trebuie 
să fiu eu însămi, să scriu în felul meu și că mă va ajuta cu corecturi  dacă e cazul. Așa că, din 2016 până în 
prezent, activez în continuare blogul. 
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         7. Ai avut câteva apariții la TV… unde și când? 

 - Încă din 2011 am avut apariții la TV. Am jucat într-un serial împreună cu sora mea, în rol de 

figurație specială. Am participat apoi doar eu, în filmul ”Ho, Ho, Ho!”, pentru un rol de figurație simplă. 

 În 2013, (prin ANSR) am apărut în videoclipul muzical cu Crush și Alexandra Ungureanu, 

împreună cu cel mai bun amic al meu, Cioc Constantin. Am fost cu el, Alexandra, Radu și Sorin la 

emisiunea ”Teo Show” dar și la ”Star Matinal”. Împreună, am fost o echipă frumoasă. Sinceră să fiu, la 

aceste emisiuni, m-am simțit ciudat, realizez acum că aș fi  avut mare nevoie de un interpret, dar în acea 

perioadă, credeam că nu este necesar, mai ales că nu prea erau interpreți pe atunci. 

 După câțiva ani, în 2020, am fost invitată să cânt la X Factor, ceea ce m-a speriat pe moment;   nu 

știam nici ce să cânt, căci nu este ușor atunci când nu auzi, mai ales într-un show cunoscut și apreciat de 

publicul din România. 

 Mi-am făcut curaj totuși și am participat până la urmă. Am rugat-o pe Lavinia Chițu, prietena mea, 

care este interpretă în limbajul semnelor să mă ajute, pentru că nu m-aș fi descurcat singură. Și mă bucur, 

pentru că împreună am avut o experiență frumoasă. A fost un moment magic, special! 

 Împreună cu Lavinia, am cântat apoi, tot prin semne, într-un videoclip al lui Connect-R. Piesa se 

numește ”Mulțumesc” și fiindcă nu am avut timp să memorez versurile, din spatele camerei m-a ajutat 

Mădălina Precup și Lavinia. 

 A urmat apoi emisiunea „Spune-mi CUM!”, o emisiune dragă mie, de suflet. Realizatoarea, Antonia 

Fudulu m-a descoperit pe canalul meu de YouTube și m-a invitat în studio, iar eu am acceptat cu drag. 

Am povestit o parte din viața mea, cu ajutorul interpretei Marieta Negru, căreia îi mulțumesc că a venit cu 

mine. 
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 8. Ce pasiuni ai??? 

 -N-am o pasiune anume,  dar știu că anumite lucruri mă fac fericită. De exemplu: fotografia, scrisul, 

muzica… Muzica înseamnă pentru mine un refugiu și pot sa visez. Poate te întrebi cum ”aud ” muzica 

dacă nu aud. Aud puțin  muzica cu ajutorul aparatului auditiv sau cu căști, numai că nu înțeleg deloc  

piesa. Dar, dacă vreau, întâi învăț versurile de pe internet, apoi caut un videoclip interpretat de artist  și 

încerc să îi citesc de pe buze.  

       După care ascult iar cântecul respectiv și încep să mă concentrez la versuri. Îmi place să cânt prin 

limbajul semnelor, pentru că sunt ceea ce sunt, și pentru ca ele transmit  ceea ce simt. 

  De asemenea, de când mă știu, îmi doresc să-mi folosesc degetele și la pian, dar nu l-am încercat 

niciodată, dar poate într-o zi… 

 

 9. Care consideri că este cea mai mare realizare a ta??? 

Cea mai mare realizare a mea este că mi-am luat apartamentul mult visat. A fost o luptă grea, încercând  

să-mi îndeplinesc visul. Dar Dumnezeu mi-a dat putere mereu…El este Cel care m-a protejat și mi-a fost 

alături în cele mai grele momente din viața mea. 

 

 10. Ce îți dorești de la viitor? 

 

 -Îmi doresc o familie, un soț, un copil, sau doi, dar sa-mi dea Dumnezeu sănătate, restul vin cu 

timpul. 

 

 11. Consideri că ești un om împlinit???? 

 

 -Un om împlinit este cel care se identifică cu Creatorul. Prin El mă consider un om împlinit. Nu mă 

gândesc  să mă simt împlinită pe plan profesional pentru că pur și simplu, nu mă  definește. 

Credința mă definește. 
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OPT-ED 

                               O experiență de neuitat 

 

Prof.  CIMPOEȘU Elena 

 

În perioada 17-28 mai 2021, 10 elevi din Școala Profesională 
Specială pentru Deficienți de Auz "Sf. Maria", însoțiti de 1 
profesor au participat, la stagiul de practică în domeniul Tehnici 
Poligrafice, organizat de Associação Terras Lusas Movimentos 
Europeus – ATLME, în Barcelos, Portugalia. 

Tot în aceeași perioadă, 2 cadre didactice de specialitate, au par-
ticipat la activități de Jobshadowing, organizate de Escolas Agru-
pamento de Barcelos, Portugalia.  

Obiectivul general al proiectului THE EDUCATIONAL  AND VOCATIONAL PATH OF THE 
HEARING IMPAIRED STUDENT BETWEEN OPTION AND DECISION - OPT-ED!, cu nr. 2020-1
-RO01-KA102-079170, urmărește 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. 

Elevii au făcut practică la tipografia Chapa 5. Au 
dobândit cunoștințe tehnice despre operația de stantare, verifi-
carea și completarea fisei tehnologice, tăierea și rotunjirea supor-
turilor de imprimare la format, aclimatizarea hârtiei înainte de 
imprimare, verificarea și pregătirea cernelurilor și soluțiilor de 
umezire înainte de imprimare. 

În cadrul mobilității au fost organizate sesiuni de discuții, 
de pregătire practică, de workshop-uri și de abordări tehnice ale 
unor activități punctuale. Cadrele didactice au urmărit modul și 
tehnicile de predare, au discutat cu elevii și cadrele didactice din Escola Secundaria de Barcelos, Portu-
galia. 

 La sfârșit de săptămână s-au organizat ieșiri, vizite culturale prin care am descoperit minunatul 
oraș Barcelos, de unde poți cumpăra orice: de la legume și fructe proaspete la ceramică, țesături specifice 
zonei, articole de îmbrăcăminte și souveniruri. Cele mai căutate sunt cele ce au imaginea unui cocoș fal-
nic, viu colorat – Galo de Barcesol - ce pare a fi simbolul orașului si al provinciei.   

Pe lângă orasul Barcelos, am mai vizitat renumitul oras Braga care are o arhitectură medievală 
influențată de stilurile gotic, baroc și renascentist contopită într-un stil unic, fascinant, sobru si bogat or-
namentat în același timp: stilul mudéjar.  
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Acreditare EDUCAȚIE ȘCOLARĂ 

 Prof. Florica Stoica 

                            

Anul 2020 a fost un an greu  din mai multe puncte de vedere, a trebuit să luptăm cu virusul SARS- 

COV2, dar el a adus și un pic de bucurie în inimile noastre. Astfel după o muncă în echipă de câteva 

săptămâni, în care am lucrat la planul de acțiune al școlii (PAS) și la planul de dezvoltare europeană, am 

reușit să trimitem la timp și aplicațiile pentru acreditare școlară, atât în domeniul Educație Școlară, EDU-

SCH, cât și în domeniul VET. 

Am așteptat cu nerăbdare să apară rezultatele... Iar acestea au arătat că munca noastră a fost 

răsplătită cu vârf și îndesat. Astfel, pentru o perioadă de 7 ani, Școala Profesională Specială pentru 

Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” va beneficia de finanțare europeană pentru mobilități Erasmus+ în 

domeniul ”Educație școlară”, pentru 50 cadre didactice și 40 elevi. 

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educație, formare profesională, tineret și 

sport pentru perioada 2021-2027 și este coordonat în România de Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). Școala noastră, fiind 

acreditată pe domeniul KA1, mobilități pentru elevi și profesori va avea acces mult mai ușor în păerioada 

2021-2027, la obținerea finanțării pentru derularea proiectelor europene. Acest lucru va contribui foarte 

mult la dezvoltarea instituției noastre, la crearea unei oferte educaționale atractive și la realizarea unui 

proces educațional de calitate. Obținerea Acreditării Erasmus EDU-SCH, dovedește încă o dată, nouă și 

tuturor, faptul că în școala noastră există o activitate educațională deosebită, realizată cu dragoste și 

profesionalism de cadre didactice pasionate de ceea ce fac și care urmăresc în activitatea lor ceea ce 

contează cel mai mult, copilul/elevul.  

Obiectivele acreditării EDU-SCH pentru perioada 2021-2027 constau în: 

 Îmbunătățirea calității serviciilor de 

educație  

 Dezvoltarea abilităților creative a 40 de 

elevi  

 Dezvoltarea competentenţelor în 

utilizarea strategiilor privind practicile 

incluzive europene 

 Dezvoltarea competențelor digitale 

 Formarea și dezvoltarea de abilități 

ecologice 

 Dezvoltarea abilităților de socializare  
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ACREDITARE VET 

PROF. ELENA CIMPOEȘU 

În luna octombrie 2020, o parte din echipa din cadrul Comisiei de proiecte europene a Școlii 

Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” s-a implicat în completarea aplicaţiei 

prin care am solicitat acordarea Acreditării individuale ERASMUS + pentru proiecte de mobili-

tate  VET. Spre bucuria noastră, am primit acreditare Erasmus+, beneficiind astfel de acces simplificat 

la oportunităţile de finanţare în cadrul Acţiunii Cheie 1, proiecte de mobilitate, în cadrul Programului 

2021-2027.  

Acreditarea Erasmus VET este un instrument pentru acele organizaţii care se ocupă de 

educaţie şi formare în învăţământul profesional şi tehnic (VET) şi de educaţie şcolară, disponibile 

pentru schimburi de experienţă şi cooperare la nivel internaţional. 

 

Obiectivele acreditării: 

 

 Formarea și dezvoltarea competențelor vocaționale și tehnice specializate pentru inserția socio-

profesională la 50 elevi, pe o perioada de 5 ani la operatorii economici din tările din UE. 

 Îmbunătățirea competențțelor transversale pentru respectarea și dezvoltarea valorilor și eticii 

profesionale, la 50 elevi pe o perioadă de 5 ani la operatorii economici din tările din UE. 

 Actualizarea și îmbunătățirea competențelor, cunoştintelor și abilităţilor pentru inovarea și 
îmbunătățirea calității predării și formării în domeniul VET la 10 cadre didactice, pe perioada de 5 

ani la operatorii din statele Uniunii Europene. 

 Dezvoltarea cooperării internaţionale prin continuarea parteneriatelor existente şi identificarea de 

noi parteneri. 
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Proiectul Erasmus+ “Innovative Teaching 

against Bullying” (ITAB) 

                                                                 Prof. VANGHELIE Mihaela Loredana 

 

 În școala noastră, începând cu 1.09.2021, se derulează, 

în cadrul programului Erasmus+, proiectul european 

“Innovative Teaching against Bullying” (ITAB), finantat de 

către Comisia Europeană, cu nr. 2020-1-FR01-KA229-

079804_1.  

 În acest proiect sunt implicate școli din Franța, Grecia, 

Italia, România,Suedia și Turcia. Școala coordonatoare este 

„Colegiul Georges Pompidou” din Villeneuve-la-Garenne, Paris, Franța. 

 De ce am ales să ne implicăm în acest proiect? Pentru că ne dorim ca elevii noștri să învețe să fie 

toleranți, să se respecte pe sine și pe ceilalți, să lupte împotriva violenței și discriminării și să coopereze 

pentru a-și atinge obiectivele comune. Pentru că ne dorim ca elevii noștri să-și dezvolte capacitățile 

empatice, să manifeste compasiune în relație cu cei aflați în suferință, să fie solidari și să se ajute unii pe 

ceilalți.  

 Proiectul implică mai multe întâlniri transnaționale în Franța, Grecia și România, un curs de TIC 

pentru profesori organizat de către școala din Suedia și două tabere interculturale pentru elevi, 

organizate în Italia și Turcia. 

 Prima întâlnire transnațională a avut loc în „Colegiul Georges Pompidou” din Villeneuve-la-

Garenne, Franța. În cadrul ei, coordonatorul proiectului Lahachmi MECHKOUK, a prezentat sistemul 

de educație din Franța și școala în care el predă. Apoi au fost discutate aspecte legate de organizarea 

cursului de TIC din Suedia, taberele interculturale din Italia și întâlnirea transnațională din Grecia.  

 Profesorii participanți din țările partenere s-au împărțit în mai multe echipe de lucru și au elaborat 

chestionarele ce vor fi completate de către elevi pe parcursul derulării proiectului, dar și broșura de 

călătorie ce va fi utilizată în tabăra din Italia. Coordonatorul proiectului a insistat asupra importanței 

comunicării permanente între elevii din școlile partenere prin organizarea de videoconferințe bilaterale.

 În această întâlnire au fost prezentate și produsele proiectului ce vor trebui realizate de către elevi 

și profesori- postere având ca temă lupta împotriva violenței, un glosar cu termeni ce se referă la 

bullying și cetățenie ce va fi publicat pe Twinspace în toate limbile proiectului și în limbajul mimico-

gestual, lecții digitale și o revistă a proiectului. Pe parcursul aceste întâlniri, profesorii participanți au 

avut șansa să se cunoască, să-și împărtășească experiențele profesionale, să-și dezvolte competențele 

lingvistice și să–și îmbogățească orizontul cultural. Atmosfera a fost plăcută și relaxantă, iar după orele 

de lucru, participanții s-au putut bucura de atracțiile culturale din orașul luminilor. 
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EFICIENŢA EVALUĂRII ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Prof. NICOLAE Mihaela Magdalena 

 

          Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. Evaluarea constă într-o 

judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor 

precise, cu scopul de a lua decizii.  

 În perioada mai-iunie 2021 am participat la un curs de evaluare împreună cu câteva colege de ale 

mele. Cursul s-a desfășurat on-line, adaptat vremurilor noastre însă, acest lucru nu ne-a împiedicat să in-

teracționam și să asimilăm cunoștinte.  

         Participarea la acest curs ne-a adus o mulțime de informații 

valoroase cu referire la importanța evaluării procesului de 

învățământ. Am învățat despre teoria și practica evaluării, mo-

dalități de evaluare, evaluarea în diferite situații educaționale.  

         În cadrul acestui proiect am mai dobândit competențe despre 

proiectarea, implementarea și evaluarea curriculum-ului, organi-

zarea procesului de elaborare a strategiilor curriculare specifice  

școlii,intelegrea și aplicarea principiilor evaluării.  

         Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 

1. măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urmărit; 

2. aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emițându-se o judecată de valoare; 

3. formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării rezultate-

lor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 

            Evaluarea în învățământul special are caracter multidisciplinar și include: evaluarea medicală, psi-

hologică, pedagogică și socială în scopul stabilirii tipului și gradului de deficiență din perspectiva domi-

nant psihopedagogică - evaluare curriculară, psihodiagnoză și predicție școlară.  

           Prin urmare rolul evaluării este acela de a îndeplini, în ansamblul activităţilor instructiv-educative, 

acel rol formativ şi stimulator. Procesul de învățământ face solidare două activități: pe de o parte actul 

transmiterii sau comunicării de informație, iar pe de altă parte - actul receptării și însușirii acesteia.  
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MAGIA DIN ACUARELE 

Elev Scarlat Maya, clasa a VII-a A 

Coordonator, prof. Nicolae Mihaela 

  

 Desenul face parte din experiența umană 

 Un desen clasic este o operă de artă creată din linii sau zone de ton create cu un instrument de 

desen, cum ar fi un creion de grafit, mangal, creion 

colorat, argint, gresie, pastel uscat sau alt mediu uscat 

pe o bucată de hârtie. Într-o definiție mai largă a 

termenului, un desen este o lucrare de artă bidimen-

sională creată din linii sau tonuri care este dominată de 

un mediu uscat, dar poate include medii umede pre-

cum cerneală și spălarea vopselei. 

 Desenul este pur și simplu un marcaj vizibil 

lăsat de un instrument. Desenul este manifestarea fizică exterioară a dorinței înnăscute de a crea și co-

munica și este o abilitate de bază utilizată în toate artele și designul 

vizual. 

 În ultimii ani, artiștii experimentând mai mult cu metode și ma-

teriale și amestecând medii diferite, distincția dintre desen și pictură 

este deseori neclară.   

 Totul a început ciudat, la ora de desen, când, puțin obosită,  am 

început să mă joc  cu pensula pe foaia albă de hârtie, un joc magic de 

care te îndrăgostești la prima vedere. Doamna Mihaela, a observat 

jocul meu pe hârtie și a apreciat că am un talent înnăscut care merită 

toate laudele și aprecierile și, înainte de toate trebuie fructificat.  

 „Îmi place să desenez, mă relaxează. Fac asta deseori în timpul 

liber” - Scarlat Maya, elevă clasa a VII-a .  

 Multe persoane se nasc cu anumite talente, altele se dobândesc pe parcurs. Cert este că oricine 

poate ajunge la performanță daca exersează, lucrează și îi place ceea ce face. Atunci când pictezi trebuie 

să ai mintea liberă și să miști mâna pe coala de desen sau pe pânză așa ca într-un dans, nu mecanic. 

Înainte de a picta nu trebuie să fii stresat pentru că trebuie să iasă un tablou lipsit de greșeală. În cazul 

meu nu a fost vorba de exercițiu, a fost ceva de moment; doamna spune că acesta este talent. În general în 

pictură totul se reglează din culoare, straturi peste straturi, de la distanță pare a fi o fotografie. 

 Desenul este o activitate recreativă ce ar trebui cultivată și valorificată.  

https://ro.eferrit.com/mixed-media-painting/
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SERBARE ȘI MULTĂ VESELIE 

Picotici Daniel, elev, clasa aXI-a 

Coordonator, prof. STAN Claudia Mihaela 

 

 

Serbarea organizată cu prilejul venirii iernii, reprezintă atât pentru 

elevi, cât și pentru profesori, dar și pentru părinți, o ocazie specială  

pentru a-și manifesta bucuria și entuziasmul ce pune stăpânire pe sufletele 

tuturor, în preajma Crăciunului.  

Noi, elevii școlii am pregătit diferite momente sub atenta 

coordonare și îndrumare a doamnelor profesoare dornice să ne scoată în 

evidență toate calitățile. 

Anul acesta serbarea de Crăciun s-a desfășurat în condiții mult mai 

bune, aproape ca pe vremurile de altădată. Noi toți, am fost prinși în horă, 

în dansuri care mai de care pentru a-l impresiona pe Moș Crăciun. Acest 

personaj iubit a fost și el prezent la serbare, oferindu-ne daruri și ascultând poveștile noastre, foarte 

emoționați de întâlnirea cu acesta.  Programul de dans și de joc s-a derulat în sala de sport, împodobită și ea 

pe măsura așteptărilor tuturor, respectându-se tematica iernii.  

Poezii și scenete de teatru au fost prezentate de noi, în calitate de mici actori ai spectacolului 

fericirii, iar încântarea ni se putea citi pe chip. 

Pot să mărturisesc, faptul că toată serbarea s-a desfășurat minunat, iar noi cei  care am fost prezenți 

acolo, am fost învăluiți în magia Crăciunului, iar la final s-a lăsat cu o multitudine de aprecieri și aplauze. 

Este important să păstrăm această tradiție care ne unește pe toți și ne aduce împreună într-un 

eveniment atât de valoros cum e sărbătoarea de Crăciun.  
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ASOCIAȚIA PROFESORILOR PENTRU EDUCAȚIE 

SPECIALĂ“SETA” 

 Prof. IOSIF Mihaela 

 

  

 Asociația Profesorilor pentru Educație Specială “SETA” este o asociaţie liberă, cu personalitate 

juridică, apolitică şi cu scop nelucrativ nonprofit, care îşi propune efectuarea tuturor demersurilor în 

vederea dezvoltării profesionale a personalului didactic, nedidactic și didactic auxiliar, precum și a 

tinerilor, inclusiv a celor cu cerințe educaționale speciale, în vederea unei bune inserții pe piața muncii, în 

corelație cu standardele ocupaționale și de formare continuă. 

 Scopul Asociației este ca prin intermediul mijloacelor și activităților ei specifice să realizeze toate 

demersurile legale în vederea promovării, spijinirii, apărării intereselor personalului didactic, nedidactic, 

didactic auxiliar precum și a tinerilor, inclusiv cei cu cerințe educaționale speciale, asociația putând 

colabora cu instituții de stat, persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. 

 Asociația Profesorilor pentru Educație Specială “SETA” acţionează conform legilor în vigoare, în 

respectul Constituţiei României, a celorlalte acte normative, scopul urmărit realizându-se cu respectarea 

legislației în vigoare de catre următorii asociaţi fondatori: 

 IOSIF MIHAELA - președinte 

 STOICA FLORICA - vicepreședinte 

 CREȚU MARGARETA - contabil 

 NICOLAE MIHAELA-MAGDALENA - secretar 

 CIMPOEȘU ELENA-NICOLETA - cenzor 

  

 SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI  

  

 Scopul asociației este acela de a reprezenta interesele personalului didactic, nedidactic și didactic 

auxiliar, precum și a tinerilor, inclusiv a celor cu cerințe educaționale speciale, în vederea unei bune 

inserții pe piața muncii, în corelație cu standardele ocupaționale și de formare continuă. 

 Două dintre obiectivele asociației sunt: 

 Atragerea de donații, subvenții, contribuții, bunuri mobile și imobile, sume de bani în lei și valuta, 

din țara sau din străinătate, de la orice persoana fizica sau juridica ce urmărește un scop non-profit; 

 Organizarea de acțiuni proprii diverse pentru strângerea de fonduri necesare îndeplinirii obiectivelor 

propuse; 
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 Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația își propune realizarea următoarelor activități:  

 organizare de cursuri de formare pe plan local, național și internațional pentru cadre didactice și 

personal didactic auxiliar și nedidactic din unități 

de învățare sau alte tipuri de instituții și ONG-

uri, care pot avea următoarele teme: Educația 

copiilor cu cerințe educaționale speciale(CES), 

diversitate și integrare, abilitați TIC, munca în 

echipa și consolidarea echipei, manipularea 

stresului și evitarea sindromului burn-out, 

managementul conflictelor, inteligența 

emoțională, antreprenoriat, finanțarea UE, 

managenentul de proiect pentru proiectele 

finanțate de UE, leadership și inovare, rezolvarea problemelor și luarea deciziilor; 

 organizarea de mobilități/stagii de practica la operatori economici, pentru elevii din Uniunea 

Europeană și România; 

 atragerea de fonduri în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse; 

 organizare de acțiuni pentru atragerea finanțării necesare desfășurării activității proprii; 

 elaborarea de proiecte Erasmus+; 

 implicarea membrilor în activități de voluntariat; 

 Drepturile membrilor: 

 să participe nemijlocit sau prin delegaţie la toate Adunările Generale ale Asociației, să voteze și să fie 

ales în organele de conducere ale acestuia; 

 să participe la toate manifestările organizate de Asociație; 

 să beneficieze de informații periodice referitoare la activitatea Asociației; 

 Obligațiile membrilor: 

 să respecte prevederile statutului; 

 să participe la adunările generale; 

 să respecte hotărârile organelor de conducere; 

 să sprijine Asociația în organizarea și desfășurarea acțiunilor sale; 

  

 Dacă doriți să aderați la ASOCIAȚIA PROFESORILOR PENTRU EDUCAȚIE 

SPECIALĂ“SETA”, vă punem la dispoziție o adeziune prin care vă puteți 

exprima opțiunea de a deveni membru. 

         https://www.facebook.com/asociatiaSETA/ 
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SIMPTOMELE INFECŢIEI CU VARIANTA OMICRON 

Infirmieră  CHIŢORANU Marcela 

 

 Simptomele infecției cu varianta Omicron sunt similare cu cele produse de o răceală sau de guturai. 

Cu toate acestea, noua variantă de SARS-CoV-2 nu trebuie confundată cu răceala sau gripa. 

Cele mai frecvente manifestări ale tulpinii Omicron sunt: 

 dureri în corp; 

 oboseală extremă; 

 dureri de cap; 

 dureri de gât. 

 De asemenea, foarte important de știut este că în 

infecția cu varianta Omicron par să lipsească tusea, dar 

și pierderea gustului și a mirosului, caracteristice altor 

variante. 

 Un alt aspect important al variantei Omicron este 

timpul de incubare de aproximativ 3 zile, mai mic decât 

în cazul variantelor anterioare precum Delta sau Alpha (5 zile). 

Până în prezent se consideră că vaccinurile existente împotriva SARS-CoV-2 pot oferi o anumită protecție 

împotriva tulpinii Omicron. Este nevoie, însă, de studii suplimentare pentru a determina nivelul de pro-

tecție oferit de vaccinuri. În același timp, companiile farmaceutice Moderna, Pfizer și Johnson & Johnson 

au anunțat deja că testează propriile vaccinuri, pentru a vedea în ce măsură acestea sunt eficiente și împo-

triva Omicron. 

 Foarte recent, compania Pfizer a anunțat că a treia doză de vaccin Pfizer (doza booster) protejează și 

împotriva variantei Omicron. 

  

 Un studiu recent publicat în New England Journal   of 

Medicine concluzionează că varianta Omicron nu este mult 

mai puțin severă, ci oamenii sunt mai rezistenți, pentru că 

foarte mulți au imunitate prin vaccinare și/sau boală în 

țările în care au fost făcute primele studii.  

 

 

Foto Sursa: Internet 
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 Reguli de protecție: 

  
 Regulile de protecție împotriva variantei Omicron nu diferă foarte mult față de cele necesare pentru 

variantele anterioare: 

 Vaccinează-te: este demonstrat că vaccinul oferă protecție 

împotriva formelor severe de boală. Mergi la medicul de familie și 

întreabă-l dacă poți să te vaccinezi. Medicul de familie cunoaște is-

toricul tău medical și poate emite o părere avizată. 

 Persoanele care sunt deja complet vaccinate de cel puțin șase 

luni ar trebui să ia în calcul doza booster. Doza booster se face cu 

vaccinurile de la Pfizer și de la Moderna.  

 Evită spațiile aglomerate: magazinele, transpor tul public, petrecer ile. Din ceea ce știm până acum, 

Omicron este de până de 10 ori mai contagios decât varianta Delta. De asemenea, păstrează distanța min-

imă de 1,5 metri față de alte persoane. 

Poartă mască: medicală, nu textilă, de fiecare dată când ieși din casă. Masca medicală trebuie să 

acopere nasul și gura. Există un studiu făcut de experții de la Institutul Max Planck care arată că rata de 

transmitere între două persoane care poartă mască este de 1:1000. În cazul în care doar o persoană poartă 

mască, rata de transmitere este de 1:100. 

  Spală-te pe mâini: cu apă și săpun acasă, folosește dezinfectant de mâini în afara casei. 

Testează-te dacă ai simptome de răceală: testele rapide funcționează și în cazul var iantei Omicron. 

Dacă primul test este negativ, repetă testul după 48 de ore. Iar dacă ai două teste succesive negative, dar ai 

simptome de răceală (febră, tuse) efectuează în ziua a patra un RT-PCR. 

 Izolează-te la domiciliu 7 - 10 zile cel puțin, dacă ai simptome sau un test pozitiv. 
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1 DECEMBRIE 

Instructor PÎRVU Alina 

 

 Românii de pretutindeni sărbătoresc pe 1 Decembrie - Ziua 

Națională a României, cel mai important moment din istoria 

românilor. În urmă cu 103 ani, la 1918, la Alba Iulia a avut loc 

Marea Adunare ce a votat unirea Transilvaniei cu România, și a 

consfințit ceea ce acum numim România Mare.  

 Pe 1 decembrie 1918 a fost convocată, la Alba Iulia, Adu-

narea Naţională a Românilor, lucrările finalizându-se cu Hotărârea 

de unire necondiţionată a Transilvaniei cu România, votată în unanimitate. Acest act a avut loc după ce la 

data de 27 martie 1918 s-a decis unirea Basarabiei, iar pe 28 noiembrie 1918 organul reprezentativ al Bu-

covinei a votat și el unirea cu țara. 

 Pe 1 decembrie 1918, se decide astfel în unanimitate unirea Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului 

cu România, dar cu păstrarea unei autonomii locale, pe baze democratice, cu egalitate între naţionalităţi şi 

religii. 

  

 Tradiții și obiceiuri de 1 Decembrie 

 Ziua Naţională a României este marcată an de an prin evenimente patriotice, în special prin parade 

militare - cele mai celebre fiind cea de la București de la Arcul de Triumf și cea de la Alba Iulia. Totodată 

peste tot în țară au loc parade militare mai mici sau ceremonii de depuneri de coroane şi jerbe de flori la 

monumentele eroilor. 

 

 În catedralele, bisericile și mănăstirile din țară este oficializată slujba 

specifică” Te Deum”, prin care sunt pomeniți eroii neamului românesc care 

au luptat pentru Marea Unire de la 1918. 

 De 1 decembrie au loc și ceremonii organizate de școli sau diferite inti-

tutii.  

 De obicei în școli și grădinițe sunt organizate serbări, iar copii îmbracă 

portul populari. Drapelul naţional este arborat în toate instituţiile de stat din 

ţară, dar și în casele românilor patrioți.  

 Și în școala noastră s-a realizat o mică expoziție de desene și picturi 

simbolizând ziua de 1 Decembrie, insuflându-le astfel copiilor spiritul  pa- 

triotic. Elevii au fost foarte încântați de acest atelier.    
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                Equalizing the chances of success in life   

  of pre-university students through  a quality digital education – Q-ED !  

 

Prof. Florica Stoica 

Prof. Cristina Gîrniceanu 

Prima întâlnire transnațională a proiectului ”Q-Ed! Equalizing the chances of success in life of 

pre-university students through a quality digital education”, nr. 2020-1-

RO01-KA201-080061 a avut loc în Cehia, în per ioada 20.09-24.09.2021. 

Instituția gazdă a fost ”Zakladni Skola Komensky”, Odry, Cehia.  

 Coordonator: Inspectoratul Școlar al Municipiului București  România 

Parteneri: 

 Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz "Sf. Maria", 

București 

 Zakladni Skola Odry, Cehia 

 Suomi Edu Studio, Helsinki, Finlanda 

Am făcut cunoștință cu sistemul de învățământ al fiecărei țări participante la proiect și a rezultate-

lor obținute de elevi la testele PISA și la evaluările naționale din fiecare țară parteneră, atât în 

învățământul de masă, cât și în învățământul special, am vorbit despre cur-

riculumul școlar din România, Cehia și Finlanda atât pentru învățământul 

de masă, cât și pentru cel special. 

Au avut loc discuții la masă rotundă despre repartizarea sarcinilor pentru 

fiecare echipă managerială a instituțiilor partenere, prezentarea activităților 

proiectului, diagrama Gantt, modul de implementare, monitorizare și eva-

luare a proiectului, precum și diseminarea, valorizarea și modul de exploa-

tare  a rezultatelor proiectului. Informaticienii prezenți la activitate au lu-

crat la logo-ul proiectului.  Apoi a fost creat site-ul proiectului și pagina de socializare a acestuia. De ase-

menea a fost creat și un spațiu pe platforma e-Twinning în vederea 

diseminării proiectului. Au avut loc discuții despre stabilirea struc-

turii și conținutului platformei de e-learning Q-Ed, unde vor fi 

postate testele de antrenament pentru elevii claselor a II-a, aIV-a și a 

VI-a, care susțin examene de evaluare finală. 

Tot în cadrul acestei întâlniri, s-a stabilit structura și conținu-

tul ghidului de utilizare a platformei de e-learning, Q-Ed!, structura 

și conținutul instrumentelor de receptare multi-/inter- și transdisciplinară a textului literar și nonliterar - 

resursă deschisă pentru profesorii de diferite discipline și elevii din învățământul de masă și special. 

 Proiectul "Equalizing the chances of success in life of pre-university 

students through - a quality digital education - QED"  răspunde nevoii 

de instrumente eficiente de învățare și evaluare a cunoștințelor elevilor, în 

vederea dezvoltării de competențe-cheie, cunoștinte și deprinderi de bază 

esențiale atât pentru continuarea studiilor, cât și pentru participarea de-

plină la viața socială sau pentru integrarea pe piața muncii.  
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Pedagogie Modernă și Bune Practici Educaționale 

-sistemul de educație finlandez- 

Prof. Florica Stoica 

 

Una din activitățile cele mai importante prevăzute în cadrul proiec-

tului Q-Ed! Equalizing the chances of success in life of pre-university students 

through a quality digital education”, nr. 2020-1-RO01-KA201-080061, o constituie, 

cursul de formare ”Pedagogie Modernă și Bune Practici Educaționale”. Acesta a fost pregătit și organi-

zat de o echipă de specialiști din cadrul instituției partenere în proiect  EDU STUDIO, SUOMI din Hel-

sinki, Finlanda. 

Cursul a demarat cu prezentarea factorilor care au influ-

ențat rezultatelor educaționale de succes ale Finlandei, 

prezentări ale principiilor educației finlandeze în ceea ce 

privește organizarea, procesul curricular și instrumentele 

de conducere pentru evaluare, 

până la studii de caz și ateliere 

de lucru în cele mai bune prac-

tici de predare și crearea de 

materiale educaționale pentru 

a sprijini dezvoltarea abilităților secolului XXI de către elevi. 

 A fost o săptămână plină de experiențe noi de învățare și de ateliere 

de muncă colaborativă, cu cele trei instituții partenere din România și Cehia. În 

cadrul cursului, obiectivele stabilite inițial au fost atinse prin realizarea de 

workshop-uri, ateliere de  realizare a testelor de antrenament pentru elevii 

claselor aII-a, aIV-a și a VI-a, precum și a Ghidului cu metode și strategii de 

predare-învățare-evaluare. Echipa EduStudio și-a propus să activeze partici-

panții în a gândi educația din noi perspective: focus pe 

caligrafie sau pe competențe digitale, pe a dezvolta în școli 

competențe pentru azi și viitor, sau a menține unele practici în-

vechite, care s-au dovedit utile în procesul educațional. 

 Acest curs ne-a ajutat să ne îmbogățim experiența profe-

sională, să ne dezvoltăm și consolidăm tehnicile și strategiile de 

utilizare a noilor metode și instrumente de predare.  

 În urma acestei mobilităţi am obținut acele competențe 

necesare pentru crea de teste de pregătire și antrenament pentru elevi,  în vederea realizării unui proces 

cât mai modern de evaluare și autoevaluare a actului didactic, fol-

osind diverse aplicații, diferite instrumente digitale care să facă 

trecerea mai ușoară de la învățământul fizic la cel on-line şi care 

să dezvolte competenţele-cheie, cunoştinţele şi deprinderile de ba-

ză esenţiale atât pentru continuarea studiilor, cât şi pentru partici-

parea deplină la viaţa socială sau pentru integrarea pe piata muncii 

a elevilor noştri.  
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE IARNĂ  

 

Elev Lincă Daniela –clasa a XI a  

       

        Cea mai importantă sărbătoare a iernii, Nașterea Domnului  sau Crăciunul, aduce cu ea 

un obicei extraordinar de frumos și solemn – colindul.  

 Orice om își amintește, în această perioadă, de vacanțele de 

iarnă petrecute la bunici când timpul avea parcă alt sens, iar tradițiile 

erau la ele acasă și aduceau, de fiecare dată, bucuria și zâmbetul pe 

chipul tuturor. 

 Când spui sărbători de iarnă, de cele mai multe ori, te gandești 

la zăpada ce urmează să îmbrace totul în alb, la mirosul de cozonac 

făcut de bunica în cuptorul din cărămidă și la colindele, care com-

pletează atmosfera de bucurie și emoție sufletească, pe care abia aștepți să le asculți și să le primești. 

 Lumea satelor ne-a oferit întotdeauna un exemplu de tradiție și zestre spirituală. Acolo totul are altă 

valoare, sărbătoarea Crăciunului este respectată cu sfințenie de fiecare în parte, iar tinerii, cu mic, cu mare, 

au datoria de a colinda pe la casele oamenilor, pentru a le ura de bine și sănătate. Aceste cântece deosebit 

de frumoase, colindele, au menirea de a anunța Nașterea Mântuitorului, iar colindătorii reprezintă chipul 

îngerilor care au vestit Nașterea Domnului. 

 Bradul de Crăciun 

 Simbolul sărbătorilor de iarnă este mult doritul brad de Crăciun. 

Acesta exista în tradiţiile româneşti cu mult înainte de era creştină. 

Bradul este cel mai important arbore din obiceiurile româneşti, fiind 

prezent la cele mai importante evenimente din viaţa unui om: botezul, 

căsătoria şi înmormântarea. Se consideră că bradul aduce noroc, viaţă 

lungă, prosperitate şi fertilitate, motiv pentru care oamenii îşi 

împodobesc casa cu crengi de brad. 

 În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă să împodobească brad-

ul; acest obicei are loc în ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun aduce, pe lângă 

cadouri, şi bradul frumos împodobit cu globuri şi beteală. 

 Ziua Sfântului Ion Botezătorul reprezintă încheierea oficială a sărbătorilor de iarnă deschise la 

Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie. 

 Sărbătoarea de Sfântul Ion mai este cunoscută și sub numele de “Sânt-Ion”, “Înaintemergătorul 

Domnului” sau “Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul”. 
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BULLYING AND CYBERBULLYING 

MACEDONIA 

Prof. IOSIF Mihaela 

 

 Cursul de formare "How to stop bullying and cyberbullying 

and promote social emotional learning" , din cadrul proiectului 

"How to stop bullying and cyberbullying and promote social emotion-

al learning – BE CYBERWISE!" cu nr. 2020-1-RO01-KA229-

080106, a avut loc în Macedonia, între 6-10 septembrie 2021, fiind or-

ganizat de instituţia parteneră DUCOR Partenija Zografski, Macedonia.  

La acest curs au participat câte 3 membri din fiecare instituție 

parteneră, din: România (coordonatorul proiectului), din Cehia, Portugalia și Slovacia.  

Obiectivul principal al cursului a constat în dezvoltarea inteligenței emoționale, astfel încât 

copiii să poată învăța abilitățile de conștientizare și auto-control și să învețe empatia față de ceilalți; de a 

dezvolta competențele profesorilor din învățământul preuniversitar în prevenirea bullying-ului și 

cyberbullying-ului în școli pentru realizarea unui proces educațional 

modern, incluziv. 

Obiectivele specifice ale acestei mobilități au fost:  

 permiterea profesorilor să desfășoare activități la nivel școlar pentru 

a preveni bullying-ului în rândul elevilor; 

 dezvoltarea receptivității tinerilor pentru a combate situațiile de 

bullying ca premisă pentru formarea cetățeanului activ într-o 

societate inclusivă; 

 Identificarea de strategii de prevenire a bullying-ului în școală pentru a crește calitatea educației. 

Această mobilitate a fost centrată pe informațile legate de cauzele bullyingului și tipuri de situații 

de bullying, dar și pe diferitele tehnici și metode de prevenire și combatere a bullying-ului și 

cyberbullying-ului propuse sub îndrumarea formatorilor cu experiență în gestionarea acestei probleme în 

rândul elevilor. 

 În urma activităților desfășurate în mobilitate, participanții și-

au însușit capacitatea de recunoaștere a potențialelor „victime” și a 

posibililor „agresori”, prin informațiile furnizate asupra profilului 

lor psihologic, a posibilelor căi etiologice și a modalităților în care 

comportamentul de agresiune se poate manifesta, atât în mediul 

real, cât și în cel virtual. 
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 UN NOU PROIECT APROBAT DE AFCN! 

Prof. GÎRNICEANU Cristina  

 

 Ne bucurăm să împărtășim cu voi vestea!  

 

”SILENT THEATRE”  a pornit de la o realitate: nu avem 

un teatru pentru surzi. Nu există o trupă de teatru, nici 

măcar de amatori,  alcătuită din persoane deficiente de auz 

care să susțină spectacole nonverbale, în gesturi sau în lim-

ba semnelor, cum există în alte țări. Alții au îndrăznit. În 

2015, Regizorul Timofei Kuliabin a pus în scenă în limba semnelor, cu actori auzitori, ”Trei surori”, re-

spectând cu sfințenie textul lui Cehov, spectacol jucat și pe scena Teatrului Odeon din Paris. Compania 

de teatru Deaf west din Los Angeles a pus în scenă ”Deșteptarea primăverii”, cu actori auzitori și surzi. 

Scopul proiectului ”SILENT THEATRE” – teatru în limba semnelor – este să faciliteze ac-

cesul la cultură prin intermediul spectacolului teatral pentru persoanele cu deficiențe de auz și totodată să 

determine comunitatea locală să conștientizeze nevoile speciale ale acestora, precum și modul specific de 

comunicare în spațiul cultural și nu numai. 

Ne dorim să facem trecerea de la limba semnelor ca mijloc de comunicare interumană la limba 

semnelor ca mijloc de comunicare artistică. Ne dorim să realizăm un spectacol de teatru și un scurt- 

metraj în care actorii elevi și tineri cu deficiențe de auz de diferite grade își spun replicile în limba sem-

nelor, nu în cuvinte. Un spectacol în care totul este tradus în limba română pentru a putea convinge pu-

blicul că toți, și cei care aud, și cei care nu aud, au dreptul la cultură. 

Proiectul se adresează pe de o parte persoanelor deficiente de auz, în special tinerilor, care vor 

vedea în acest demers o dovadă a acceptării, și în același timp a înțelegerii faptului că sunt capabili să 

transmită și să recepteze emoția unui spectacol despre care se crede că nu le este accesibil. 

Pe de altă parte, grupul țintă este reprezentat de persoanele auzitoare care vor depăși barierele de 

comunicare, trecând de la toleranță, la acceptarea diversității. 

Proiectul va fi implementat în perioada martie-noiembrie 2022, 

în parteneriat cu Asociația pentru Educație ”Artelier2020”, Centrul de 

Teatru Educațional ”Replika” și Asociația ”Avatar”. 

 

 

 

 

                                                                                       https://www.facebook.com/search/top?q=artelier%202020  
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FARMECUL IERNII 

 
Prof.  MITITELU Tatiana 

 

 Voiți voi oare să vedeți frumusețea hainei iernii în toată măreția ei?  

Duceți-vă în orișicare dumbravă vă place, la vreme de chiciură și veți vedea că iarna pare că vrea să se ia 

la întrecere cu primăvara în măiestrie și podoabe. Această întrecere e foarte greu de câștigat, pentru că 

primăvara are la îndemână o mulțime de culori și vopsele, iar iarna n-are decât una singură – culoarea 

albă. Negreșit că fără aceste minuni ale iernii amfiteatrul naturii ar pierde una din cele mai frumoase 

podoabe ale sale.  

  Farmecul iernii - “Datini din satul de altădată” este o 

expoziție de lucrări artistico-plastice, activitate în cadrul pro-

iectului de artă plastică, ,,Prin formă și culoare, o șansă pentru 

fiecare” . 

 Acesta este un concurs internațional de artă plastică, 

organizat de Inspectoratul Școlar Județean din Timiș, Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă ”Alexandru Roșca” din 

Timișoara, care se adresează elevilor dornici de pictură, mod-

elaj și colaj. Picturile pot fi realizate pe pânză, carton, lemn. Pentru colaj se folosesc cel puțin 3 tipuri de 

materiale, iar pentru modelaj se pot folosi obiecte decorative, figurine, măști, lut.   

Pentru diseminare se va realiza un album foto digital in care vor apărea lucrările premiate și care au cali-

tatea potrivită pentru print. Acest proiect educațional aduce împreună comunități de elevi din diferite 

orașe.   

  

 La finalul proiectului, elevilor li se vor înmâna adeverințe și diplome de participare.  
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 CURIOZITĂȚI DESPRE IARNĂ 

Elev Manea Alexandru, clasa a XI– a  

 

 

 1. Pământul este cel mai apropiat de Soare în luna decembrie, 

ceea ce poate părea ciudat având în vedere că tot în decembrie este 

solstițiul de iarnă, deci ziua cea mai scurtă din an. 

 2. Cel mai mare fulg de nea care a căzut vreodată pe pământ a 

măsurat, potrivit Guinnes World Records, 38 cm în lățime și 20 cm 

în grosime. Acesta a căzut în 28 ianuarie, 1887, în Fort Keogh, Mon-

tana din Statele Unite ale Americii.  

 3. În Noua Zeelandă există o insectă, numită Weta, care îngheață iarna, când temperaturile scad sub 0 

grade. Când temperaturile încep să crească din nou, insecta se decongelează și revine la viață. 

 4. Un fulg de nea cade în mod normal cu o viteză de aproape 5 km pe oră. 

 5. Zăpada pare albă pentru că este formată din cristale de gheață așezate una lângă cealaltă. Acestea 

reflectă și refractă lumina soarelui, iar „culoarea” albă este provocată de lumina refractată în cristale. Albul 

nu este nimic mai mult decât combinația tuturor nuanțelor vizibile de pe spectru, în egală măsură. În reali-

tate însă, fiecare cristal de gheață este translucid. 

 6. În emisfera sudică, iarna este mai blândă, datorită fap-

tului că există mai mult larg maritim și mai puțin pământ decât în 

emisfera nordică. 

 7. Prima olimpiadă a jocurilor de iarnă a avut loc în Franța 

în 1924. Țările din emisfera sudică nu au fost gazdă și nu au 

aplicat niciodată pentru a fi gazda jocurilor olimpice de iarnă. 

 8. Aproximativ 12% din suprafața planetei este acoperită în 

permanență cu gheață și zăpadă. 

 9. Iarna este un anotimp cauzat de înclinarea emisferei 

(nordice sau sudice) în direcția opusă soarelui. De aceea anotim-

pul poate fi observat în decembrie – februarie în emisfera nordică 

și în iunie – august în emisfera sudică. 

 10. Prunul chinezesc este una dintre puținele plante care au 

perioada de înflorire iarna. 

 

https://bunadimineata.ro/tag/zapada/
https://bunadimineata.ro/de-dimineata/ce-sporturi-faci-iarna/
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SFATURI PENTRU UN ANTRENAMENT REUȘIT ACASĂ 

Prof. de Kinetoterapie, MOGÎLDEA Maria-Claudia 

 

 Toată lumea știe deja cât de importantă este activitatea fizică pentru organismul uman. Peste tot 

vedem mesaje și recomandări de genul: „Faceți zilnic cel puțin 30 de minute de activitate fizică!”.  Acest 

sfat este de urmat de către toți oamenii, indiferent de vârstă, sex, sau rezistență la efort fizic.  

 Despre beneficiile activității fizice zilnice știe toată lumea: îmbunătățirea stării de sănătate generală a 

corpului și prevenirea apariției bolilor, conform comunicatului 

dat publicității la Copenhaga de către Organizația Mondială a 

Sănătății (OMS). „Doar 30 de minute de sport sau activitate 

fizică moderată, 5 zile pe săptămână, ar preveni unul din 12 

decese și unul din 20 de cazuri de atacuri de cord și accidente 

vasculare cerebrale. Cifrele au fost demonstrate științific într-

un studiu care a fost publicat în faimosul The Lancet și la care a 

fost analizată activitatea fizică a circa 131.000 de oameni din 17 țări, vreme de 7 ani, notează Medical 

News Today.” 

 Activitatea fizică zilnică îmbunătățește sănătatea oaselor, a mușchilor și a inimii, reduce riscul de boli 

coronariene, de hipertensiune arterială, accident vascular cerebral, diabet, diferite tipuri de cancer și 

depresie, scade riscul de fracturi de șold și ajută la menținerea unei greutăți corporale sănătoase. 

 „Trebuie să devenim conștienți că activitatea fizică este cheia unui mod sănătos de viață, precum și 

că această activitate trebuie să facă parte integrantă din viața noastră cotidiană”, a spus directorul regional 

al OMS pentru Europa, dr. Mac Danzon. 

  

 Iată acum câteva sfaturi pentru un antrenament reușit acasă:   

 Stabilește-ți scopul clar/ obiectivul de atins!  Este important ca înainte de 

a te apuca de activitate fizică acasă, să știi exact care este obiectivul tău, poate 

este vorba de a-ți menține starea de sănătate și greutatea corporală, de a scădea 

în greutate, de a-ți tonifia musculatura sau de a-ți crește amplitudinea articulară 

și suplețea musculară.  

 Pentru fiecare dintre aceste obiective se pot face acasă anumite exerciții 

fizice, într-un anumit ritm, cu o anumită dozare și intensitate a efortului.  

 Vei găsi pe internet multe clipuri video explicative, adaptate nevoilor tale 

și timpului de care dispui zilnic sau poți apela la antrenori în clase online, pentru a avea acces la exerciții 

personalizate. 
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 Stabilește-ți un program de activități fizice! Pentru a reuși să-ți atingi obiectivele este foarte 

importantă consecvența și perseverența, activitatea fizică zilnică trebuie să devină un obicei sănătos!  

Mai întâi stabilește-ți un program, cât timp aloci zilnic activităților 

fizice și în ce moment al zilei. Unii preferă să facă mișcare 

dimineața, alții seara, unii preferă înainte de a mânca, iar alții după 

ce mănâncă. Important este să simți când și cum este bine pentru 

tine și să-ți stabilești programul zilnic de activitate fizică.   

 Alege un spațiu adecvat! Este indicat să nu fiți deranjați de 

alte persoane și să aveți spațiu în cameră, astfel încât mișcările să 

se execute fluid, fără a vă accidenta.  

 Îmbracă-te corespunzător! Nu trebuie să uităm că orice activtate fizică se face îmbrăcați 

corespunzător! Puteți purta, în funcție de anotimp, un tricou sau un maieu de sport, colanți sau pantaloni 

scurți, toate de preferat din bumbac. 

 Nu uita de încălzirea grupelor musculare! Pentru a preveni accidentările (contracții, întinderi, 

rupturi musculare), este nevoie să faceți câteva exerciții fizice care să încălzească, să pregătească grupele 

musculare ce vor fi lucrate în timpul antrenamntului. 

 Hidratează-te constant! La fel de importantă ca alimentația sănătoasă de peste zi este și 

hidratarea, atât înainte de activitatea fizică, cât și în timpul sau după aceasta.  

 Nu te lăsa demotivat! Indiferent de ce crezi că gândesc sau spun unii sau alții, este foarte 

important să nu renunți!  
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CHEC PUFOS SIMPLU- REȚETĂ TRADIȚIONALĂ 
 

Elevii clasei a VI-a A 

Coordonați de Instructor Murariu Fănica 

 

 Cred că majoritatea dintre noi are amintiri dragi cu primele prăjituri învățate, și cu siguranță e și 

vreun chec pe acolo. Ouă bătute mai mult sau mai puțin bine, bucătăriile mamelor redecorate cu stropi de 

aluat, castroane de crema linse cu degetele pofticioase și mustăți de ciocolată… 
 

 Durata pregătirii:  20 minute 

 Durata gătit:  40 minute 

 Total:  1 ora 

 

 10 ouă 

 300 g zahar 

 100 g unt sau ulei (cantarit) 

 250 g faină 

 25 g cacao neagră 

 100 ml lapte 

 sare 

 arome: vanilie, rom, portocală.... 
 
   Mod de preparare pentru checul pufos 

 

 Din aceste cantități puteți face un chec mare, într-o tavă de cozonac sau puteți face 2  mai mici, cum 

preferați. Tapetăm tavă cu hârtie de copt, adăugăm un strat de compoziția albă, apoi unul cu cacao, apoi 

alternam, pentru a obține un efect de zebră. Puteți vedea în rețeta video cum fac totul. 

Punem tăvile la cuptor la o temperatura de 190-200 de grade Celsius, cuptorul este preîncălzit. Coacerea 

durează în jur de 40 de minute, că să verificați dacă sunt coapte, apăsăți puțin cu mâna deasupra, va veți 

da seama dacă sunt coapte. Dacă nu, puteți înfige o scobitoare și vedeți dacă este uscată sau nu. 

Scoatem  din tavă, îl lăsăm să se răcorească pe un grătar și le pudram cu zahăr vanilat. 

 Eu am decis să colorez cu cacao o parte din aluat și să coc checul în forma clasică de cozonac 

(tapetată cu hârtie de copt). Priviți cât de minunat este! Are o textură fabuloasă! Este un chec pufos, 

fraged și umed care se păstrează moale zile în șir.  

 

 

 

 Ingrediente: 
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Să ne distrăm puțin! 
 

 Completați grila, apoi așezați în casetele de mai jos literele corespunzătoare culorilor și veți 

descoperi un loc îndrăgit din peisajul iernii. 

Chițu Paloma, elevă, clasa a V-a 

Sursa: 
www.joc de copii.blogspot.com 
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 TELEȘCOALA  ÎN  LSR 

                                       Prof. ed.  UBA Valeria  

 În contextul în care instituţiile de învăţământ din România 

au fost închise în urma crizei declanşate de epidemia de COVID-

19, Televiziunea Română respectă misiunea sa publică şi oferă 

elevilor aflaţi în pragul susţinerii examenelor de Evaluare 

Naţională şi Bacalaureat posibilitatea de a păstra contactul cu 

materiile de învăţământ la care vor susţine examen prin 

intermediul unei emisiuni de televiziune prezentată sub forma 

unor lecții, de luni până vineri, la TVR2: „TELEŞCOALA”. 

  

 Sunt Valeria UBA, interpret autorizat în limbajul semnelor românești (LSR), profesor-educator la 

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ,,Sfânta Maria”. Sunt onorată că am participat, încă 

de la prima emisiune la interpretarea cursurilor pentru susținerea Examenului  de Evaluare și a 

Examenului Național de Bacalaureat. Astfel, am simțit bucuria de a contribui la pregătirea educațională a 

elevilor hipoacuzici și surzi din toată țara. 

    Emisiunea a debutat in 16 martie 2020, iar lecţiile se  

ţin chiar si in momentul scrierii acestui articol 

(07.02.2022), în contextul susţinerii examenelor 

şcolare. De luni până vineri, „Teleşcoala” poate fi 

urmărită pe următoarele tronsoane orare: 9:00-10:00 

ore de română şi matematică, clasa a VIII-a. Pentru 

clasa a XII-a este rezervat intervalul orar 15:00-16:00, 

după următorul program: două lecţii săptămânale de 

română şi matematică şi câte o lecţie pe săptămână de biologie, chimie, fizică, istorie şi geografie. 

Astfel, elevii dornici să acumuleze noi cunoştinţe, sau să le aprofundeze pe cele existente, vor găsi o 

alternativă la TVR 2 , pentru orele ţinute în clasă. 

 

 „Teleşcoala” este o emisiune produsă integral de 

Televiziunea Română, în colaborare cu Ministerul 

Educației și Cercetării care furnizează tematica, ordinea 

lecţiilor şi profesorii care susţin cursurile. Cursurile se 

găsesc atât pe canalul YouTube al TVR, pe pagina de 

Facebook a emisiunii, online pe TVR+, cât şi pe 

site http://www.tvr.ro/telescoala.html  
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Deși am intrat de curând în slujba educației copiilor cu nevoi speciale, pasiunea pentru această 

muncă m-a îndemnat să accept fără ezitare să particip în cadrul proiectului național realizat de Ministerul 

Educației și Cercetării în parteneriat cu Societatea Română de Televiziune, ‘’TELEȘCOALA”. 

Mulțumesc în special conducerii școlii, care a avut încredere în a mă recomanda pentru această 

misiune, care mă împlinește și îmi dă sentimentul de mulțumire că fac tot ce pot pentru a veni în sprijinul 

elevilor din scolile speciale pentru deficienți de auz, la examenele care îi așteaptă, atât la Evaluarea 

Națională la clasa a VIII-a, cât si la Examenul de Bacalaureat al claselor a XII-a. 

Misiunea mea constă în a interpreta în limbajul mimico- gestural al LSR, lecțiile predate de 

profesorii de diverse discipline de examen. Multumesc tuturor profesorilor pentru implicarea voluntară în 

acest proiect, care sprijină toti elevii în aceste vremuri grele ale pandemiei cu Sars COV 2 și Omicron.  

Sper din toată inima, ca aportul meu alături de eforturile tuturor celorlalți profesori să fie de folos 

elevilor din toate școlile pentru a-i ajuta si a le insufla mai multă încredere în ei și curajul de a continua 

să învete să depășească orice obstacole în a-și realiza obiectivele propuse atât pe termen scurt, cât și pe 

termen lung. Mai mult decât atât, sper să  fie de folos elevilor cu deficiențe de auz, care au posibilitatea 

de a găsi aceste materiale atât pe Youtube cât si pe site-ul Televiziunii Române, pentru a revedea de câte 

ori doresc, înregistrările video ale lecțiilor predate si interpretate în Limbajul Semnelor Românesc (LSR). 

 

 

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 20/Decembrie 2021 



53 

 

 

FIECARE COPIL ESTE IMPORTANT 

 

Prof. POPA Roxana 

 

 

În perioada 10-14.07.2021 am participat la cursul de formare ”Every pupil is 

important-special education in Finland and in Europe”, curs desfășurat în cadrul proiectului 

ERASMUS +, acțiunea KA1,  ”Fiecare copil este important! Pregătirea profesorilor pentru o 

educație incluzivă a copiilor cu dizabilități (Every child is important! The teachears᾽ training to 

provide inclusive education for children with disabilities) – T-EACH!, cu nr . 2019-1-RO01-KA101

-062716 ,organizat de eduKarjala din Joensuu, Finlanda.  

 

Obiectivele cursului au fost:  

-  educația specială în Finlanda și în alte țări participante 

-  schimb de bune practice între țările participante la curs; 

- înțelegerea modului în care sistemul educațional finlandez funcționează pentru toți copiii, nu doar 

pentru cei mai talentați; 

- dezvoltarea abilităților de a comunica eficient într-o limbă străină. 

 

În cadrul acestei mobilități au fost organizate sesiuni de formare/workshop-uri, prezentări ale 

sistemul educațional finlandez, integrarea elevilor cu nevoi speciale în sălile de clasă, avantaje/

dezavantaje, dislexia, educație specială la nivel primar și secundar, sprijin timpuriu,  rolul asistenților în 

sălile de clasă, abandonul școlar. 

Pe parcursul sesiunilor de formare, am dobândit cunostințe despre modul de abordare a copilului 

cu TSA,  competențe de predare-învățare-evaluare raportate la educația copiilor speciali, mi-am 

dezvoltat competențele transversale în scopul unei mai bune sincronizări a modului meu de transmitere 

de cunoștințe în raport cu nevoile copilului cu dizabilități și în mod special a copiilor cu TSA. 

Prin participarea la acest curs am reușit să acumulez experiență internațională în domeniul 

cunoașterii psihopedagogice a elevului cu TSA și să-mi dezvolt o serie de aptitudini profesionale și 

personale pe care să le aplic elevilor din unitatea noastră școlară.  

Pe perioada de desfășurare a cursului, ne-a fost prezentat sistemul educațional finlandez și am 

vizitat mai multe școli din Joensuu, amintesc aici: ”Yhteiskoulu upper secondary school”, ”Lyseon 

peruskoulu-lyseo comprehensive school”, Nepenmӓki school/Hospital School, Școala Secundară Superi-

oară JYK. Am fost impresionată de dotărilor școlilor vizitate, 

dar și de modul de organizare a învățământului finlandez. 

             Am cunoscut oameni minunați, cultura acestora, am 

vizitat Parcul Național Koli, lacul Linnunlahti, ferma de reni, 

unde ne-am bucurat și de prezența câinilor Hasky și am 

degustat căpșunile din Finlanda. 

A fost o experientă care m-a  îmbogățit din toate 

punctele de vedere.  
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CURIOZITĂȚI DIN SAFARI 

 

Ionescu Cristina, elevă clasa a VII-a A 

Coordonator, prof. IANCU Liliana 

 

Girafele sunt mamifere ce trăiesc  în Afr ica. Sunt cele mai înalte animale din lume, 

ajungînd până la 5 m înălțime. Dar chiar dacă sunt uriașe, nu 

sunt înfricoșătoare.  Fiind atât de înalte, girafele pot vedea până 

departe și observă imediat dacă se apropie un animal periculos, 

cum ar fi leul. Dacă sunt atacate, ele pot lovi foarte puternic ca 

sa se apere.   

Majoritatea girafelor au o blană ușor aurie, cu forme 

pătrate, maro. La bătrânețe, culoarea petelor de pe blana lor se 

închide, astfel vârsta unei girafe poate fi aproximată cu ușurință.   

Femelele cresc 4,3 m înălțime și cântăresc până la 680 kg, în timp ce masculii cresc până la 5,5 m 

înălțime și cântăresc până la 1.350 kg. 
  

          Girafele își petrec major itatea timpului mâncând, cu ajutorul limbii lor  incredibil de lungă 

și de puternică, frunze din vârful copacilor. Din aceste frunze, își satisfac și nevoia de apă, deoarece 

girafelor le este destul de greu să se aplece până la râu.  

Limba are culoarea gri și măsoară circa 41 cm. 

Inima girafei este de două or i și jumătate mai mare față de cea a unui animal de greutatea 

ei, datorită faptului că trebuie să pompeze sângele până la capul acesteia. Inima cântărește peste 11 kg.  

Majoritatea sunetelor pe care girafa le emite cu ajutorul plămânilor săi uriași, nu pot fi auzite de 

urechea umană, întrucât girafele comunică între ele cu ajutorul infrasunetelor. 

Girafele nasc un singur  pui. Deși puiul de girafă este mai înalt 

decât un om, el va începe să meargă în prima jumătate de oră, de la 

naștere. 

Girafele trăiesc în grupur i de 20–30 exemplare la tinerețe, iar la 

bătrânețe caută singurătatea. 

Surse 

1.www.giraffeworlds.com 

2.www.britannica.com 

3.www.nationalgeographic.com 

4.https://giraffeconservation.org 
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ADN-UL, BAZA MATERIALĂ A EREDITĂȚII 

 

Prof. GURGUŢĂ Mădălina 

 Genetica este o știință care se dezvoltă continuu datorită oamenilor de știință care studiază materi-

alul genetic, dar și datorită progreselor tehnologice. Studiul geneticii a început în Antichitate, cu ob-

servarea însușirilor asemănătoare la membrii unor familii. Până la începutul secolului XX, geneticienii 

au avut la dispoziție puține mijloace tehnice și au făcut descoperiri majore folosind raționamente și ex-

perimente mai simple. Pe baza invențiilor și descoperirilor ulterioare, au apărut ramuri ale geneticii, cu 

importanță teoretică și practică deosebită: citogenetica, genetica populațiilor, radiogenetica, genetica 

moleculară și ingineria genetică. 

 De-a lungul timpului, cercetătorii au descoperit că toate caracterisiticile unui individ au o bază 

genetică, reprezentată de materialul genetic (moleculele de ADN – acid dezoxiribonucleic) aflat în 

marea lui majoritate în nucleul celulelor eucariote. 

 Pe baza acestei informații, prin citirea și traducerea ei corespunzătoare, în celulă se produc toate 

substanțele necesare menținerii și desfășurării vieții. Tot informația genetică face ca organismele, orga-

nele și celulele să aibă anumite forme, mărimi și funcții, dar și anumite relații între ele. Molecula de 

ADN (figura 1) conține secvențe codificatoare numite gene. 

 În nucleu se află informația genetică și, de aceea, nucleul are rolul principal în coordonarea activi-

tății celulei și în diviziunea celulară. 

 În figura 2 este reprezentată amprenta ADN a unui individ. Amprenta ADN poate fi folosită 

pentru identificarea unui individ.  

 

Figura 1                                                                              Figura 2 
 
    Sursa: Manual clasa a VIII-a, Editura Litera, Autori: Jeanina Cîrstoiu, Alexandrina-Dana Grasu 
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ÎNSEMNĂRI DE BILANȚ  

_ anul 2021- Pandemic_ 

Prof. Țene Ilarian 

„Singurul handicap în viaţă este o atitudine nepotrivită” 

Scott Hamilton 

   În tot acest interval de timp am colaborat în 

interiorul și cu respectarea regulilor instituite de 

autorități, Ministerul Educației, Inspectoratul 

Școlar sector 6, cu factorii decizionali la nivelul 

școlii, cu oficialii și reprezentanții omologi ai 

agentului economic, unde sunt efectuate stagiile 

de activitate practică profesională a elevilor din 

școala noastră. 

 Este greu, dacă nu imposibil să faci 

activitate practică profesională ”meserie„ on- line, dar cu toate acestea am insistat și spun eu că am reușit 

în proporție de 80% să structurăm modulele educaționale-profesionale de așa natură ca în perioadele de 

activitate on-line să alocăm aspectelor teoretice de conținut al modulului profesional întreg spațiu, prin 

enunțări de texte, teme și chestionări de cunoștințe, prin prezentări de secvențe practice și de acționare a 

utilajelor tehnologice aflate în desfășurare operațiunilor de flux al procesului de producție. În perioadele 

de acalmie a fenomenului pandemic și a măsurilor de restricție a fost important să insistăm pe activitatea 

fizică și practică de executare de operațiuni și activități de realizare 

de produse grafice de tipar, de executare succesivă de operațiuni de 

finisare a produselor destinate clienților beneficiari.  

 Trebuie să subliniem că cele menționate mai sus au fost 

posibile cu largul concurs al agenților economici care în baza 

Contractelor încheiate pentru Învățământul profesional dual au 

înțeles nevoia nostră de a le oferi copiilor posibilitatea de a se 

instrui și a se pregăti din punct de vedere profesional cât mai 

apropiat de situația normal. 

 Asfel, simt nevoia a le mulțumi agenților economici SC 

Imprimeria Arta Grafică SA, Regia Autonomă Monitorul Oficial, 

ș.a.m.d, dar si părintilor, copiilor care au fost alături de noi si au 

colaborat pentru a depăși cu bine aceste noi situații cu care trebuie 

să ne confruntăm. 
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  Cu toate acestea nu pot să nu afirm că, deși elevii claselor a IX a B și  a XII-a A, alături de care 

parcurg modulele învățământului profesional dual, elevi cu deficiențe auditive, sunt interesați și 

preocupați de a-și însuși cât mai multe și mai actuale informații din domeniul viitorului lor profesional, 

acela de Tipăritor Offset. Acest lucru mă face să am încrederea și convingerea că șansele lor de 

reintegrare socială și profesionala sunt posibile.  

 

 La nivelul Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienti de Auz 

„Sfânta Maria”, se fac eforturi pentru dezvoltarea și dotarea 

Atelierului Școlar PRINT XXI, a diversificării  modulelor, operațiilor 

și activităților pentru învățământul profesional.  

 Un sprijin susținut îl primim noi, profesorii și maiștrii de 

instruire practică din domeniul Tehnici Poligrafice, din partea doamnei 

Directoare, a Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz 

„Sfânta Maria“, Florica Stoica, cea care prin dorința și energia 

personală mobilizează părinții, copiii, profesorii să creadă în șansa 

acestora, în capacitatea elevilor, 

în posibilitatea de reintegrare 

socială și profesională. 
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Prof. CIUFU Ştefan 

 

 

 De cele mai multe ori oamenii înţeleg prin 

asta că dacă astăzi dăruiesc, mâine sau cândva, mai 

devreme sau mai târziu şi mie mi se va dărui şi 

astfel voi dobândi. 

 Multă vreme am crezut şi eu la fel. Până de 

curând când am aflat şi o altă abordare la care am 

rezonat puternic, mai ales că nu este una nici spi-

rituală, nici psihologică, ci chiar ştiinţifică. 

  

 

 

 

 

 

 

Majoritatea dintre noi am fost educaţi să primim 

aprecierea din afară. Adică de la ceilalţi. Ori, atunci 

când facem ceva, numai noi ştim cât efort real, câtă 

muncă a fost necesară pentru a reuşi acel lucru.  

        Este necesar să ne recunoaştem mai întâi noi 

înşine succesul, să ne aplaudăm şi să ne spunem 

Bravo! Deci, avem tot ce ne trebuie ca în fiecare 

clipă să trăim frumos şi să ne simţim bine. Noi, cu 

noi înşine. Şi noi cu ceilalţi. Şi tot timpul avem pu-

terea de a alege. Iar creierul şi chimia corpului nos-

tru va reacţiona ca atare. Mecanismele sunt auto-

mate şi se întâmplă.   

 Este demonstrat de zeci de ani că nu putem 

trăi simultan două stări emoţionale opuse. Nu putem 

fi şi furioşi şi veseli.  

 Nu există zâmbet trist. Este doar o expresie. 

Zâmbetul trist este doar tristeţe şi atât. Sau regret. 

Oricum, nu este nimic pozitiv într-un zâmbet trist. 

 Şi dacă ţi-ai conştientizat zâmbetul trist sau 

furia, regretul, nevozitatea, iritarea, îndoiala şi orice 

alte emoţii negative, vino în prezent şi spune 

‘’Stop’’. Eu aleg. Eu sunt dintotdeauna stăpân pe 

viaţa mea.  Eu sunt dintotdeauna echilibrul mental 

şi emoţional. Eu sunt dintotdeauna bucurie. Eu aleg 

dintotdeauna să fiu în pace.  

 Dar chimia din corpul tău se va schimba uşor-

uşor. Spunându-ţi aceste afirmaţii, vei stopa secreţia 

de neurotransmiţători care îţi fac rău şi vei da şansa 

celor care îţi fac bine. E ca şi cum te opreşti din  

mâncat fast food sau băut cola şi alegi să mănânci o 

salată şi să bei apă. Şi este la fel de simplu să o faci. 

E doar o alegere şi atât. 

 Stai în starea de prezenţă. Dăruieşte. Râzi. Fă 

măcar de câteva ori pe zi lucruri care îţi plac. 

Zâmbeşte. Îmbrăţişează. Plimbă-te într-un parc. 

Uită-te la un copil care se joacă. Mănâncă ceva deli-

cios. Pune-ţi pe tine culori vesele. Dă cuiva un 

mesaj de drag şi dor. Respiră. Pur şi simplu, respiră 

şi fii atent doar la propria ta respiraţie, la cum se 

umflă cavitatea toracică şi abdominală şi chiar 

imaginează-ţi organele interne cum primesc aerul. 

 Toate acestea îţi schimbă chimia corpului şi te 

umplu de starea de bine. 
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AVENTURILE ONLINE 

ALE LUI SENSI 

 Prof. DUNAC Marilena 

Pentru al patrulea an consecutiv, Fundația 
Sense Internațional România sărbătorește ziua de 3 
Decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu 
Dizabilități, dedicând-o în mod special profesorului 
Vasile Adamescu, prima persoană cu surdocecitate 

recunoscută oficial în România, membru în 
Consiliul Director al fundației, un Promotor, în 
adevăratul sens al cuvântului, al acestei dizabilități 
atât de speciale. 

Proiectul se desfășoară în 21 de școli în 
perioada 6 - 17 decembrie 2021, diverse activități 
ce au legătură cu siguranța online prin care vor 
crește gradul de conștientizare asupra pericolelor la 
care sunt expuși copiii și tinerii cu deficiențe 
senzoriale.  

În școala noastră aceste activități 
educaționale, s-au  realizat în clasă utilizând 
kiturile de marionete/păpuși speciale achiziționate 
prin proiectul Sensi – Siguranță online pentru 
copii și tinerii cu deficiențe senzoriale. Activitătile 
prezentate în cadrul acestei campanii fac parte din 
proiectul Sensi – siguranță online pentru copiii cu 
deficiențe senzoriale, proiect finanțat de Fundația 
Orange prin Programul „Lumea prin Culoare și 
Sunet”, ediția 2020. 
 În cele șase episoade din Aventurile online 
ale lui Sensi, personajul nostru observă o ser ie 
de situații riscante în mediul online sau în viața de 
zi cu zi.  Sensi atrage atenția copiilor asupra 
riscurilor la care se pot expune și cum anume se pot 
proteja atunci când folosesc internetul:  
Episodul 1. Cyberbullying - „Alegerea lui Sensi”;  

Episodul 2. Siguranță financiară online - „Sensi și 

hoțul online”;  

Episodul 3. Trafic de persoane - „Sensi și noul 

prieten”; 

Episodul 4. Abuz emotional - „Sensi și cuvintele”;  

Episodul5.Consimtământul-„Sensi și permisiunea”  

Episodul 6. Provocările online - „Sensi și 

sănătatea”.  

 
 REZULTATELE OBŢINUTE: 

 
1.  Organizarea unor activități de formare pe teme 
legate de siguranța online adresate copiilor, 
părinților, profesorilor și specialiștilor. 
2. Conştientizarea elevilor în legatură cu pericolele 
reale care pot apărea pe Internet. 
3. Avertizarea  elevilor în legătură cu: 
         - ce ar trebui să știe atunci când se 
aventurează în descoperirea Internet-ului; 
        - cum şi în ce fel trebuie să reacționeze în 
anumite circumstanțe; 
        - unde şi cui ar trebui să ceară ajutor în 
momentele în care situaţiile îi depăşesc. 
 

 IMPACT: 
 

Confidențialitatea și securitatea personală sunt la 
fel de importante online pe cât sunt ofline. 
Protejarea informațiilor valoroase îi ajută pe copii 
să evite deteriorarea dispozitivelor, reputației și 
relațiilor.  
Activităţile din cadrul proiectului au fost apreciate, 
de către părinți, de profesori care-i educă pe elevi și 
îi ajută să-şi 
dezvolte o 
personalitate 
armonioasă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONCLUZII: 
 
În astfel de acțiuni de informare și educare a 
copiilor privind utilizarea tehnologiilor 
informaționale, trebuie implicați atât părinții, 
tutorii, cât și instituțiile de învățământ, dar și 
membri ai comunității locale. 
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NECHIFOR NICOLETA,  reprezentantul 
părinților în Consiliul de Administrație al școlii 
 

Ca în fiecare an, un grup de oameni inimoși, 

voluntari sub coordonarea Asociației Taxiul cu 

Bomboane și mai ales a  unui domn extraordinar, 

Ion Cristian Roman, au venit în școala noastră să 

vadă ce au mai făcut elevii noștri în ultima 

perioadă, dacă sunt elevi merituoși, care au făcut 

fapte bune, care au învățat foarte bine și care 

merită să fie prezentați lui Moș Crăciun. Moșul știe 

dinainte cine a fost copil cuminte, ascultător, cine 

și-a iubit părinții și frații, cine a învățat bine, dar 

acești voluntari minunați au dorit să întărească cu 

vorbele lor tot ceea ce Moșul nostru știa deja. 

După plecarea acestora toți elevii au pus pe hârtie 

dorințele lor pentru ca Moș Crăciun și renii 

acestuia să le aducă darurile mult dorite odată cu 

sărbătorirea Nașterii Mântuitorului Neamului, 

Domnul 

Nostru 

Iisus 

Hristos. 
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Caravana Taxiul cu Bomboane este un proiect în care voluntar i ai 

Asociației cumpără și colectează alimente neperisabile, produse de 

igienă, medicamente și produse sanitare, aparate medicale necesare 

comunităților cu nevoi speciale din București și din țară. 

Obiectivul acestora este ca aceste daruri să ajungă în cât mai multe 

medii sociale defavorizate, din întreaga țară. 

Impactul pe termen lung al proiectului: eliberarea de presiunile 

economice a tuturor persoanelor la care ajung. 

Oricine poate face o faptă bună! 

 

https://taxiulcubomboane.ro/proiecte/ 
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Scrisorile copiilor noștri au 
fost duse ca vântul și ca 
gândul în toate colțurile 

lumii.  
Oameni buni și largi de 
mână s-au străduit să 

îndeplinească rugămințile 
copiilor, ajutându-l 

astfel pe Moș Crăciun să  
răspundă pozitiv la toate 

dorințele copiilor din 
școala noastră, pentru că 

toți au fost și buni și 
cuminți și frumoși și 

deștepți!!!!! 
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Moraru Andra, elev, clasa a VI-a 

TEMA DE VACANȚĂ 

Sursa, Internet: www.logorici.ro 
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STAGIUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ  

Perioadele de practică comasată  

An şcolar 2021-2022 

 

Clasa a IX-a A  sem I : 06.12.2021-17.12.2021 

                          sem II : 20.06.2022-01.07.2022 

Clasa a IX-a B  sem I : 06.12.2021-17.12.2021 

                          sem II : 20.06.2022-01.07.2022 

Clasa a X-a A  sem I: 06.12.2021-17.12.2021 

                          sem II: 20.06.2022-01.07.2022 

Clasa a XIa A  sem I:  29.11.2021-17.12.2021 

                         sem II:  06.06.2022-01.07.2022 

Clasa a XIIa A  sem I:  06.12.2021-

17.12.2021 

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, 

Te întrebi pe 

ce drum vrei să 

o iei? 

Ai finalizat gimnaziul la  
Școala Profesională 

Specială pentru Deficienți 
de Auz  

”SF. MARIA”? 

FII ISTEȚ, ALEGE ÎNVÂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL  

ȘI PROFESIONAL DUAL! 

ÎNVEȚI, MUNCEȘTI, CÂȘTIGI! 

AI UN LOC DE MUNCĂ ASIGURAT LA FINALUL ȘCOLII 

PROFESIONALE 

DOMENIUL TEHNICI POLIGRAFICE 

CALIFICARE TIPĂRITOR OFFSET 
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