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Cine suntem noi? 

Suntem ceea ce suntem, dar și ceea 

ce vrem să fim.  

Știm că personalitatea noastră se 

acomodează permanent la datele lumii în 

care trăim și pe care trebuie să o îndurăm. 

Acesta este rolul nostru: să reușim 

să  modelăm  niște oameni care își doresc 

sa fie mai buni, care își doresc nu doar să 

supraviețuiască, ci își doresc să trăiască 

frumos. 
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”STEPS  FOR  A BETTER  SUCCESS  IN  CAREER ” 

Ghid de orientare școlară și profesională  

pentru deficienții de auz 

                                   

http://stepsforabettersuccessincareer.wikispaces.com                                                                               

                                                                                                               Prof. STOICA FLORICA 

                                                                                                   Prof. GÎRNICEANU CRISTINA 

Școala  pentru Deficienți de Auz Nr.2    

                                                                                                                „Sfânta  Maria”,  București 

 

În Școala pentru Deficienți de Auz  Nr.2 „Sf. Maria”, București, s-a derulat în 

perioada 2010-2012 unul din programele Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale - Programul Sectorial Leonardo Da Vinci- 

parteneriate multilaterale. 

Proiectul cu titlul  ”Pași către o carieră de succes”, nr LLP-LDV/PAR/2010/RO/005, a 

avut ca principal obiectiv îmbunătăţirea orientării profesionale și dezvoltarea unei programe 

comune de orientare profesională pentru elevii cu deficienţe de auz.  

 

Proiectul nostru şi-a propus:  

 colaborarea concretă între instituţiile 

partenere din Europa; 

 un studiu detaliat cu privire la modul în 

care se realizează în prezent orientarea  

şcolară şi profesională a elevilor 

deficienţi de auz; 

 realizarea unui studiu care să 

evidențieze punctele slabe şi punctele 

tari ale  programelor şcolare existente; 

 Foto. Konya, Turcia 

    pregătirea unei liste de locuri de muncă, 

cerinţele şi competenţele necesare pentru 

grupul ţintă. 
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Grup țintă căruia i s-a adresat proiectul a fost format din elevii cu deficiențe auditive, 

instituțiile de învățământ pentru elevii cu nevoi speciale, părinți și comunitatea locală.  

       Partenerii proiectului au fost MERAM ILCE MILLI EGITIM MUDURLUGU - 

Turcia, Konya- coordonatorul proiectului; APRENDER Y APROBAR CENTRO DE 

FORMACION-Spania, Granad; ISER - Integrated System Engineering & Research- 

Italia, Bucchianico; Sdrujenie “Poday raka”(The organization ‘Give a Hand’) –Bulgaria, 

Pavlikeni; WOMEUROPA – Franta, Bagnolet; SELÇUKLU REHBERLİK VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ – 

Turcia,Konya.  Școala noastră a 

fost singura instituție de 

învățământ, ceilalți parteneri 

fiind centre de formare 

profesională sau organizații 

nonguvernamentale pentru femei 

sau pentru integrarea 

persoanelor cu handicap. 

       

 

                                                                                              Foto 3. Pescara – Italia  

 Rezultatele  cele mai importante din cadrul proiectului au constat în: realizarea unui ghid 

de orientare școlară și profesională a elevilor deficienți de auz, în care au fost incluse peste 

30 de monografii profesionale; dezvoltarea unui curriculum la decizia școlii ” Creație 

vestimentară” pentru elevii claselor a VI și a VIIa , avizat de inspectorul de specialitate, 

pentru anul școlar 2012-2013; un CD interactiv  ”Steps” cu pasii parcursi de o persoană cu 

deficiențe auditive în vederea găsirii unui loc de muncă. ”Ascultă viața ” a reprezentat logo-

ul proiectului .     

  

 

 

 

               Foto 2.  Bucuresti – Romania                                                           Foto 4. Paris - Franta 
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Pe tot parcursul proiectului au fost identificate și împărtășite exemple de bune practici 

descoperite în cadrul celor 18 mobilități finanțate din fonduri europene, în cadrul unui 

buget de 14000 euro. Cadrele didactice din unitate au fost informate asupra sistemelor de 

învățământ din țările instituțiilor partenere în proiect, s-au putut face comparații și chiar 

introduce în procesul instructiv-educativ anumite strategii și procedee didactice.  

Un impact deosebit asupra cadrelor didactice din unitate cât și asupra elevilor,  l-au 

avut metodele utilizate de profesorii din Franța pentru comunicarea cu elevii deficienți de 

auz, utilizarea limbajului mimico-gestual și a comunicării totale în vederea unei integrări cât 

mai optime în societate a acestora, cursurile de limbaj  mimico-gestual organizate de actorii 

de la Teatrul Vizual din Paris și materialele didactice editate de aceștia.                                                                                           

 

                                               

                

 

                Coperţile Ghidului de orientare şcolară şi profesională realizat la Bucureşti 
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ION LUCA CARAGIALE s-a 

născut la 1 februarie 1852 în satul 

Haimanale, judeţul Prahova, localitate 

care acum îi poartă numele.  

Opera lui Ion Luca Caragiale 

cuprinde teatru (opt comedii și o dramă), 

nuvele și povestiri, momente și schițe, 

publicistică, parodii, poezii. 

Caragiale s-a bucurat de 

recunoașterea operei sale pe perioada 

vieții sale, însă a fost și criticat și 

desconsiderat. După moartea sa, a 

început să fie recunoscut pentru 

importanța sa în dramaturgia românească.  

 

 

Portret de scriitor 

Pagină realizată de 

  CEAUȘU ȘTEFAN 

 clasa a VII-a A 
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,,Cartea, leac pentru suflet” 

Prof. STOICA FLORICA 

Prof. GÎRNICEANU CRISTINA 

În acest an şcolar s-a derulat cea de a doua 

ediţie a proiectului educaţional Cartea, leac pentru 

suflet!, în parteneriat cu elevii şi cadrele didactice din 

Şcoala  nr. 133 ,,General I. Dragalina”, Librăria 

Humanitas având ca reprezentant pe doamna Tina 

Olea, Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu şi 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

 

 

 

 

 

Scopul acestui proiect a constat în stimularea 

interesului pentru lectura individuală şi colectivă, în vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a 

dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală; cultivarea respectului cuvenit cărţii şi autorului ei, scriitorilor 

şi poeţilor naţionali. 

 Proiectul s-a desfăşurat în trei etape. În 

prima etapă elevii celor două şcoli au efectuat 

vizite la Librăria ,,Humanitas” şi la bibliotecă 

unde au ales cărţile pe care urmau să le citească. 

 În etapa următoare, elevii au citit mai 

cărţile şi au realizat rezumate ale acestora precum 

şi prezentări Power Point reprezentative pentru 
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fiecare carte citită. Elevii implicaţi în proiect s-au întâlnit şi au făcut schimb de impresii, au vizionat 

prezentările şi filme ale cărţilor citite. 

 Într-o altă etapă a proiectului elevii au stabilit 

de comun acord cu coordonatorii proiectului ca 

produsul final să fie repovestirea cărţii ,,Prinţ şi 

cerşetor”. Elevii deficienţi de auz au avut ca sarcină 

grafica cărţii iar repovestirea a fost realizată de elevii 

de la Şcoala nr. 133 ,,General I. Dragalina”. 

 Pe durata proiectului s-au desfăşurat mai 

multe activităţi care au avut ca produs final cartea 

,,Prinţ şi cerşetor”- repovestire cu cod ISBN, editată în 

mai multe exemplare.  

 

Cărţile  au fost donate elevilor din ciclul primar de la 

şcolile partenere. 

Proiectele educaţionale au un rol foarte important în 

integrarea socială a elevilor din unitatea noastră de învăţământ. 

Prin  participarea la un astfel de proiect  se urmăreşte stabilirea 

unor  relaţii de prietenie şi cooperare între elevii cu deficienţe şi 

ceilalţi elevi; dezvoltarea unor strategii de comunicare non-

verbală; implicarea activă elevilor în activităţile desfăşurate pe 

parcursul proiectului; reducerea fenomenului de etichetare şi 

discriminare socială a persoanelor cu dizabilităţi.    
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SIBIU 

Municipiul Sibiu a reprezentat și 

reprezintă unul dintre cele mai importante și 

înfloritoare orașe din Transilvania, fiind 

unul dintre principalele centre ale 

coloniștilor sași stabiliți în zonă.  

Sibiu a fost în anul 2007 Capitala 

Culturală Europeană, împreună cu 

Luxemburg. 

Evenimente importante în istoria 

Sibiului 

 1292 - A fost deschis primul spital de pe 

teritoriul actual al României.  

 1380 - A fost documentată prima școală 

de pe teritoriul actual al României.  

 1494 - Primul orologiu instalat în turn în 

țara noastră. 

 1534 - Prima fabrică de hârtie de pe 

teritoriul actual al României.  

 1544 - A fost tipărită la Sibiu prima carte 

în limba română.  

 1788 - Primul teatru de pe teritoriul 

actual al României.  

 1817 - Primul muzeu din România, 

Muzeul Național 

Brukenthal este 

deschis la Sibiu.  

 1896 - Prima linie 

electrică din Sud-

Estul Europei.  

 1928 - Prima 

grădină zoologică 

din România.  

VIENA 

Viena a fost, la inceputul istoriei 

sale, o mica asezare celtica, pozitionata 

strategic la granita multor grupuri de 

interese din centrul Europei.  

Asezarea este cucerita de catre 

romani si este numita de catre acestia 

Vindobona. Devine un centru militar si 

comercial de mare importanta pentru 

Imperiul Roman. Dupa retragerea trupelor 

romane, la sfarsitul secolului al IV-lea d.Hr., 

conducerea asezarii este preluata, pe rand, 

de catre multitudinea de invadatori.  

La sfarsitul secolului XV, orasul este 

ocupat de catre Matei Corvin (1485 - 1490) 

si este asediat de turci pentru prima data in 

1529.  

La 

inceputul 

secolului al 

XVIII-lea, 

au fost 

realizate 

mai multe 

structuri de 

intarire a 

orasului si 

sunt 

construite multe din cladirile magnifice care 

se gasesc acum in interiorul sau la periferiile 

orasului Viena: Catedrala Sfantul Petru, 

Palatul Belvedere, Castelului Schonbrunn.  

 

 

Orașe în oglindă 

Pagină realizată de 

  SILION TEODORA 

 clasa a VIIa A 
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Trasul în țeapă 

 Trasul în țeapă reprezenta o metodă de tortură foarte sadică și execuție de mare efect 

asupra populației în timpul Evului Mediu. Condamnații la o astfel de pedeapsă erau străpunși cu 

țepe și apoi agățați de obicei pe zidurile cetăților pentru a crea o stare de teamă și a impune 

autoritatea domnului.  

 Deși era foarte dură, metoda a dat roade în timpul lui Vlad Țepeș, atacurile turcești, 

respectiv tâlhăriile diminuându-se. 

Legende: 

Aproape orice infracţiune, de la minciună şi furt până la omor, putea fi pedepsită prin 

trasul în ţeapă. Fiind sigur de eficacitatea legilor sale, Vlad Țepeș Dracul a lăsat, se spune, Cana 

mare de aur la vedere, în piaţa centrală din Târgovişte. Cana putea fi folosită de călătorii însetaţi, 

însă trebuia să rămână la locul ei. Conform surselor istorice în timpul domniei sale cana nu ar fi 

fost niciodată furată şi ar fi rămas aproape nefolosită. 

După o altă legendă, Vlad Dracul ar fi înscenat un furt (o pungă cu 50 de galbeni) unui 

boier din Sfatul Ţării, după care acesta, în faţa domnitorului, a pretins că i se furaseră 100 de 

galbeni. Pentru minciuna sa, a fost tras în ţeapă. 

La începutul lui 1462, Vlad a lansat o campanie 

împotriva turcilor pe Dunăre, omorând peste 

38.000 de oameni. Datorita faptului ca emisarii 

au refuzat sa-si dea turbanele jos în fata sa, Vlad 

s-a asigurat ca emisarii vor rămâne cu ele asa, 

poruncind sa le fie bătute cuie în capete. 

În timpul unei invazii, când sultanul, 

epuizat, a ajuns aproape de capitala, s-a 

confruntat cu o vedere înspăimântătoare: mii de 

țepe susțineau corpurile a peste 20.000 de 

captivi turci, o scena terifianta care a fost 

poreclita mai târziu “Pădurea Țepelor”. 

Trebuie știut însă că trasul în țeapă nu este nicidecum o invenție, o născocire a lui Vlad 

Țepeș. Supliciul acesta l-au aplicat și alții, înaintea lui. Există chiar o prețioasă mărturie în 

scrisoarea unui mare boier muntean, care se adresa brașovenilor în 1480 (deci după moartea lui 

Vlad Țepeș), zicându-le să țină minte că ai lor, împreună cu unii boieri pribegi, au fost cei care 

au tras mai întâi în țeapă niște oameni de-ai lui Vlad Țepes, de unde acesta s-a mâniat și a adus 

acolo foc și pârjol.  

Prin urmare, dușmanii lui Vlad Tepes începuseră cu trasul în țeapă. De altfel, se știe și de 

Ștefan cel Mare că i-a tras pe unii în țeapă. Într-adevăr, contrar părerii larg răspândite că supliciul 

trasului în țeapă ar fi de origine turcească sau (mai general) asiatică, trasul în țeapă se pare că a 

fost un obicei germanic. Ceea ce îl distinge pe Țepeș de toți înaintașii (și chiar de toți urmașii lui) 

este numărul înfiorător de mare al victimelor sale. 

 

Arc peste  istorie 

Pagină realizată de 

   

Prof. FLORINA PETRE 
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Pagină realizată de 

  VLĂDUȚ VALENTIN 

 clasa a VII-a A 

 

 

 

Înmulţirea fără a şti tabla înmulţirii. O metodă grafică 

E un fapt general recunoscut ca frumusetea umanitatii e data de diversitate. Dar v-ati gandit vreodata ca si 

lucrurile pe care le consideram stabilite, finale, invariabile, absolut identice peste tot si de netagaduit pot 

sa difere de la o cultura la alta? 

Toata lumea cunoaste sau ar trebui sa cunoasca 

inmultirea clasica a doua numere intregi, nu ?  

 

 

Ei bine, iata ce metoda se mai poate folosi pentru 

inmultire: redarea numerelor ce trebuies inmultite in linii 

paralele ce se intersecteaza. Nu ati inteles pre bine ?  

Ia uitati-va cum se mai pot înmulți doua numere!  

  http://www.youtube.com/watch?v=41Z1ZH-rIGo 

 

Ideea de baza a inmultirii după metoda grafică 

Aceasta metoda rapida de inmultire se bazeaza pe faptul ca n 

linii paralele intersecteaza alte m linii paralele in n x m 

puncte. 

Astfel, pentru fiecare numar ce se inmulteste, se considera cate 

un grup de drepte paralele – corespunzatoare cifrei unitatilor, a 

zecilor, sutelor etc. Punctele de intersectie a dreptelor paralele 

vor indica rezultatul astfel: 

 cifra unitatilor e data de numarul de puncte din intersectia 
dreptelor ce arata unitatile; 

 cifra zecilor e data de intersectia zecilor cu unitatile; 
 cifra sutelor e data de intersectia dreptelor ce indica zecile. 

 

 

Ne jucăm, matematică învățăm 

http://www.scientia.ro/blogul-scientiaro/1299-matematica-vedica-inmultirea-fara-a-sti-tabla-inmultirii-o-metoda-grafica.html
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Pagină realizată de 

  VASILESCU ELISABETA 

 clasa a VII-aB 

 

 

Viata animalelor reprezinta o mare necunoscuta pentru oameni si, oricat de mult am 

convietui cu ele sau le-am studia, inca mai exista multe curiozitati care ne uimesc sau ne 

distreaza. Iata câteva curiozitati haioase despre animale pe care sigur nu le stiai. 

1. Un gândac decapitat poate sa supravietuiasca chiar si timp de doua 

saptamani. Viata lui va lua sfârșit din cauza infometarii, pana la 

urma.  

2. Crocodilii nu vor avea niciodata 

nevoie de dentist. Pe toata durata 

vietii lor, au un sistem propriu care ii ajuta sa 

inlocuiasca imediat dintii rupti sau stricati cu altii 

noi. 

 

3. In medie, inima unui arici bate de 300 de ori pe minut, fiind una 

dintre cele mai rapide inimi de animale.  

4. Unei cârtițe ii va lua doar o noapte ca sa sape un tunel de 1 km. 

5. Cea mai somnoroasa vietate este râma, care poate dormi si 

trei ani, daca se straduieste. 

 

6. Creierul unui strut este mai mic decat ochiul sau. 

7. Daca amprentele umane se pot lua dupa varfurile 

degetelor, la caini, amprentele se gasesc pe nas, care este 

unic la fiecare animal in parte si ne poate ajuta sa-l 

identificam. 

8. O gaina poate zbura mai 

mult de 13 secunde. 

9. Amplasarea ochilor 
unui magar il ajuta pe acesta sa-si vada toate cele patru 

picioare in acelasi timp.  

10.  In ultimii 4000 de ani, nici un nou animal nu a mai fost 

domesticit. 

10 curiozități despre animale 
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Chimie distractiva 
 

 

 Focul rece 

 
Alcolul etilic 95% diluat în 

proporţie 1: 1 cu apă, este un lichid 

inflamabil, dar care nu arde cu 

flacără necombustibilă.  

Se impregnează o batistă cu 

acest lichid, se stoarce şi, 

apucând-o cu un cleşte pentru 

zahăr, i se dă foc.  

Se va vedea o ardere cu flacără  

vie, dar  batista rămâne intactă! 

 

 

 Încălzirea cu…apă rece 

 
 

S e  ş t i e  c ă  l a  s t i nge r ea  v a r u l u i  s e  dega j ă  o  c an t i t a t e  ap r ec i ab i l ă  d e  

energie calorică.  

Tocmai pe aceasta se bazează experienţa ce urmează. Se ia un vas cu fund dublu (cel superior 

fiind perforat), în care se pune un ou şi se toarnă apă rece deasupra, în interior fiind bulgăraşi de 

var nestins. Aceştia se vor încălzi sub influenţa apei, iar oul va fi fiert în câteva minute. 

 

 

 

 “Bila de foc”  
 

P e n t r u  a c e a s t ă  e x p e r i e n ţ ă  s e  i a  o  

s f e r ă  m e t a l i c ă  c u  o  c a p a c i t a t e  inferioară de 

circa 0,25-0,5 l, în care se pune unul din amestecurile de 

mai jos: 

 p i l i t u r a  d e  f i e r ,  6 0  p ;  su l f a t  d e  cup r u ,  

7  p ;  c l o r u r a  d e  so d i u ,  2  p ;  clorura de calciu, 

1p şi clorat de potasiu, 1p 

 acetat de sodiu, 45 p; tiosulfat de sodiu, 5p; glicerină 

anhidră, 2p; clorura de calciu, 0,5p 

În ambele reţete clorura de calciu va fi de tipul “siccativ”. Componentele se pulverizează 

separat, se amestecă şi se introduce în bilă o lingură de amestec. Înainte de a efectua experienţa 

se mai introduce ţn bilă conţinutul unui pahar cu apă şi se închide sfera cu un dop. Se 
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da bila u n u i  co l eg  d in  a s i s t en ţ ă ,  p â n ă  e s t e  p r eg ă t i t ă  p en t r u  o  a l t ă  

ex p e r i en ţ ă .  În  câteva minute, bila se va înfierbânta, colegul fiind nevoit sa o scape! 

 

 Grădina chimică 
 

Pentru început, se iau câteva cristale de acetat  de sodiu şi se topesc într-o lingură metalică la 

flacăra unui bec cu gaz. După ce şi ultimul cristal s-a topit, se îndepărtează flacăra şi se lasă 

conţinutul lingurii să se răcească. Se va observa ca lichidul se acoperă cu un strat solid. Din 

aceasta pojghiţă, pe măsură ce masa din lingură se răceşte, cresc o serie de cristale 

într-un timp scurt, dezvoltându-se în toate direcţiile, dând aspectul unei tufe albe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Grădina chimică propriu-zisă se prepară într-un pahar Berzelius de 600-800 

cm³ , în care s-a turnat o soluţie apoasă de silicat de sodiu (d=1,15). In această soluţie se 

aruncă diferite cristale din care, în scurt timp, se vor dezvolta adevărate “tufe” divers 

colorate. In  f u n c ţ i e  de  t i p u l  s ă r i i  s e  v o r  o b ţ i n e  ş i  d i f e r i t e  cu lo r i  a l e  t u f e l o r .   

Astfel, din cristalele de: 

sulfat de cupru(II) se vor obţine tufe albastre, 

clorura de cobalt, violete, 

sulfat de magneziu, albe, 

sulfat de nichel, verzi, 

sulfat de zinc, incolore. 

 

 

 

Pagină realizată de 

  VLAD CRISTINA

 clasa a VII-a A 
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                                                             prof. Stoica Florica 

                                                            prof. Popa Roxana 

 

Cu toţii simţim tot mai mult 

nevoia de a ieşi în natură, de a ne 

bucura de binefacerile ei, de 

minunăţiile ei.  Avem nevoie de 

echilibru şi de frumuseţe. Natura ne 

aşteaptă încă generoasă, dar… Vai!  

Omul este singura fiinţă  care-şi 

distruge mediul de viaţă. Prin 

activităţile sale, a distrus echilibrul 

natural care s-a menţinut milioane 

de ani. Cum putem trăi în armonie 

cu natura? Să ne alăturăm celor care 

iubesc natura , celor care nu vor să tulbure nimic din ceea ce există viu pe Planeta Albastră!  

Copiii sunt martori oculari ai transformărilor din viaţa socială, economică şi din mediul 

înconjurător. Toate aspectele noi le stârnesc curiozitate, fapt ce se manifestă prin multitudinea de 

întrebări ce ni le pun. Prin răspunsul pe care îl dăm noi profesorii, părinţii conducem copiii la 

înţelegerea relaţiilor dintre unele fenomene şi rezultatul acestora. Aşa a luat naştere şi  Proiectul 

educaţional Spaţiul verde-Garanţia vieţii, proiect care este la a-II-a ediţie. 

Activităţile desfăşurate în cadrul 

proiectului au deschis calea spre 

cunoaştere a elevilor noştri, le-a 

facilitat însuşirea noţiunilor despre 

mediu deoarece s-a pus accentul pe 

folosirea cunoştinţelor în contexte 

variate,  pe rezolvarea de situaţii-

problemă, pe dezvoltarea gândirii şi a 

raţionamentelor specifice. 

Formele de realizare abordate în 

cadrul proiectului au fost dintre cele 

mai diverse: observări, realizare de 

desene pe teme ecologice, povestiri, 

Spaţiul verde - Garanţia vieţii 

GREEN SPA 
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pllimbări cu bicicleta, drumeţii, excursii, vizionări de diapozitive, confecţionare de obiecte, 

mărţişoare din materiale refolosibile, expoziţii cu produse din aceste materiale,  amenajarea 

colţului viu al clasei, dar şi activităţi practic–aplicative ân afara sălii de clasă:plantarea de puieţi 

şi pomi în curtea şcolii, îngrijirea şi văruirea pomilor, curăţirea terenului de joc, fiecare acţiune 

organizată a prilejuit cunoaşterea naturii în cele patru anotimpuri, precum şi factorii poluanţi 

specifici acestei zonei în care se află şcoala. Fiecare clasă a ales o alee unde a desfăşurat acţiuni 

concrete: au măturat aleile,  au plantat gardul viu, au strâns pietrele şi  hârtiile, au văruit pomii, 

au pregătit terenul pentru semănarea gazonului. Pe tulpina copacilor au fixat căsuţe pentru 

păsărele. 

Reprezentanţi ai 

Primăriei Municipiului 

Bucureşti-Direcţia Pentru 

Protecţia Mediului au efectuat 

mai multe vizite în unitatea 

noastră, participând la 

activităţile  desfăşurate în cadrul 

proiectului, au distribuit pliante, 

materiale informative privind 

protecţia mediului, au marcat, 

alături de elevii din şcoala 

noastră unele evenimente 

speciale „Ziua Mediului”, „Ziua 

Mondială a Apei”, „Ziua 

Păsărilor şi a Arborilor”, ,,Ziua Internaţională a Biodiversităţii”, au organizat concursuri pe teme 

specifice educaţiei pentru mediu, au distribuit elevilor şi cadrelor didactice diplome pentru 

activitatea deosebită privind educaţia ecologică.  

Considerăm, noi coordonatorii 

proiectului prof. Stoica Florica şi prof. 

Popa Roxana, că întreaga activitate 

desfăşurată în cadrul acestui proiect a 

oferit elevilor un cadru optim de formare 

şi dezvoltare a unei atitudini ecologice 

care să permită manifestarea unor 

comportamente simple, civilizate în 

relaţiile lor cu mediul. 
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Pagină realizată de 

  MINEA ANA 

 clasa a VIII-a A 

Siguranţa pe internet 
 

Poţi să:  

comunici cu alţi oameni;

postezi poze, informaţii;

 citeşti cărţi;

vezi poze, fotografii, 
videoclipuri sau filme;

joci jocuri; 

cauţi informaţii;

cumperi produse sau 
servicii;

desenezi;

ceri ajutor.  

Ce poţi face pe internet?

 

Ce îţi poate “da” internetul?

INTERNETUL

 

Ce poţi să faci?

Siguranţa TA pe internet 

• Nu posta poze personale sau pozele altor persoane!!!

• Nu “da” informaţii personale (pseudonim, e-mail, 
poze personale, şcoala frecventată).!!!

• Nu scrie pe internet datele tale reale!!!

• Nu spune colegilor, prietenilor, străinilor parolele
tale!!!

• Nu utiliza aceeaşi parolă pentru toate conturile tale! 

• Foloseşte parole diferite, include numere, litere şi 
caractere speciale pentru a creşte securitatea parolei.

Ce poţi să faci?

Abuzul/hărţuirea pe internet

• Nu ascunde de părinţi ce faci pe internet!!!

• Nu comunica pe internet cu necunoscuţi!

• Nu te întâlni cu necunoscuţi şi nu-ţi da 
datele personale!!!

• Ai grijă ca întâlnirile online să rămână 
online!

• Învaţă  că a  fi anonim online  nu înseamnă 
să te comporţi  iresponsabil.
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Pagină realizată de 

  Prof. STOICA FLORICA 

 Prof. GÎRNICEANU CRISTINA 

 

 

 

     CLUJ NAPOCA  

2012 

 

În perioada 4-7 aprilie 2012 la Cluj-Napoca s-a  

desfăşoară etapa naţională a Concursului Naţional pentru elevi cu deficienţe de auz. În cadrul 

acestei competiţii şcolare găzduite de Liceul pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca au participat 

în jur de  100 de elevi din toate şcolile din ţară în care învaţă elevi cu deficienţe de auz, respectiv 

10 judeţe şi municipiul Bucureşti. Elevii au concurat din dorinţa de a confirma în spaţiul 

comunitar cunoştinţele şi talentul în domeniul literaturii, matematicii, educaţiei plastice şi 

tehnologiei informaţiei şi comunicării.  

Festivitatea de deschidere din 4 aprilie 2012 a avut loc la Liceul pentru Deficienţi de 

Auz Cluj-Napoca. 

Elevii școlii noastre calificaţi la etapa naţională au fost Ababi Ioana (clasa a VII-a) și 

Ferhat Ana Ioana (clasa a VIII-a) la Limba şi literatura 

română, Vasilescu Elisabeta (clasa a VII-a) și Oncioiu 

David (clasa a VIII-a)  la Tehnologia informaţiei şi 

comunicării, Vlăduț Valentin (clasa a VII-a) și Minea 

Ana (clasa a VIII-a)  la Matematică şi Angelescu Bianca 

(clasa a VII-a) și Stancu Raluca (clasa a VIII-a) la 

Educaţie plastică.  

Rezultatele obținute au fost pe măsura muncii 

depuse și a talentului. Astfel,  

Vlăduţ C. Alex Valentin, 9,60 - PremiuI I + 

Premiu special 
Ababi S. Ionela-Alina, 9,60- Premiul II + Premiu 

special 

Ferhat Ana Ioana, 9,65, Premiul II + Premiu 

special 

Vasilescu Elisabeta Maria 9.95 - Premiul II  

+Premiu special 

Angelescu Bianca Daniela 9.50 -Premiul  

II+Premiu special 

Minea D. Ana Florentina 9,60 - Premiul III 

Oncioiu Constantin David  8.90 -Premiul III 

Stancu Andreea-Raluca 8.20 –Menţiune 

 

8 finaliști, 8 premianți cu care ne mândrim !!!
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 ,,Violenţa este o 

dezorganizare brutală sau continuă a unui sistem  

       personal, colectiv sau social, şi care 

       se traduce printr-o pierdere a    integrităţii.     

 Ea poate fi fizică, psihică sau materială.  

       Această dezorganizare poate:  

 să se opereze prin agresiune, prin folosirea forţei, conştient sau 

inconştient dar, 

 poate exista şi violenţă doar din punctul de vedere al victimei, 

fără ca agresorul să aibă intenţia de a face rău.’’ 

 

       Elevii sunt violenţi? De ce? 

                                                       

 

Pentru că au: 

* Probleme de comunicare; 

* Complexe, toleranţă scăzută la frustrări; 

* Dificultăţi de adaptare la disciplina şcolară; 

* Imagine de sine negativă; 

 * Instabilitate emoţională; 

 * Instabilitate motrică; 

 * Dificultăţi de concentrare; 

 * Tulburări psihice grave 
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Pagină realizată de 

  Prof. POPA ROXANA 

   Ce e de făcut?! 

Trebuie să spunem cu toţii 
 

 
                                
 
                          

• Păstrează-ţi calmul şi autocontrolul! 

• Gândeşte pozitiv! 

• Comunică cu cei din jurul tău! 

• Evită jignirile, umilirile, durităţile! 

• Fă-ţi prieteni! 

• Evită situaţiile conflictuale! 

• Canalizează-ţi energia spre activităţi 

sportive şi de relaxare! 

• Elimină din programul tău emisiunile 

TV care conţin scene de violenţă! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Oprea Alin clasa a VI-a 

          Iana Andreea 

          Clasa a VI-a 

 

   

 

Dacă altul se poartă josnic, tu fii demn! 

 Dacă altul te tratează urât,  tu fii bun! 

 Dacă altul îţi face rău,  tu ai răbdare, 

 Căci Dumnezeu plăteşte fiecăruia după 

fapte! 

          (G. Washington) 
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Sportul, de mii de ani pentru sanatate 

Populatia planetei din tarile industrializate si asa-zis civilizate a devenit o masa de oameni 

pentru care sedentarismul si consumul au devenit cele doua religii importante ale zilei. Se pare ca 

unica scapare vine din activitatea fizica sustinuta. Secretul acesta simplu a fost descoperit de 

oameni cu peste 6.000 de ani in urma. 

 

 

La prima vedere, aparitia sportului este un mister inexplicabil. 

Pentru ca se stie, oamenii inca din comuna primitiva pana acum 

50-60 de ani aveau o viata foarte activa. Timp de milenii ca 

specie, noi oamenii am fost vanatori, pescari, am lucrat in 

padure, am trait in sate, ne-am luptat in razboaie, mergeam pe 

jos zeci de kilometri. Zilnic.  

Intr-un cuvant, aveam o existenta foarte activa. Cu toate 

acestea, oamenii au realizat ca aparitia si dezvoltarea unor 

miscari armonioase, prestabilite si echilibrate nu duc doar la un efort fizic mai potrivit pentru 

mentinerea sanatatii, ci induc si integrare sociala, distractie, buna dispozitie, respect, experienta 

si multe alte valori adevarate, din nefericire azi uitate.  

Prima civilizatie care si-a dat seama de acest lucru si a actionat in consecinta a fost cea 

chineza. Se pare ca lor le datoram aparitia si codificarea primelor seturi de miscari fizice cu scop 

sportiv si de mentinere a sanatatii si tineretii. In urma cu peste 6.000 de ani, chinezii faceau 

sport, traditie mentinuta pana in prezent cand China se poate lauda cu una dintre cele mai 

sanatoase populatii de pe mapamond.  

Monumentele egiptene din vremea faraonilor cuprind imagini cu alergatori si inotatori. In 

vechea Persie, cultura fizica era strict inclusa alaturi de artele martiale, redutabilele scoli de lupta 

denumite Zourkhaneh supravietuind cu succes pana in prezent. Un pas decisiv a fost facut de 

civilizatia greaca, cea care a dat nastere faimoaselor 

olimpiade. 

 Aparuta acum 3.000 de ani pe Muntele Olimp, in preaj-

ma lacasului zeilor Greciei Antice, Olimpiada a fost un 

fenomen unic in sine. Aceasta adevarata oda in miscare 

inchinata virtutilor umane a supravietuit pana in prezent cu 

toate ca spiritul ei demn a fost in mare parte compromis de 

mercantilism, influenta politicului si de individualismul 

exagerat. O mare parte din sporturi precum diversele forme 

de atletism, haltere, gimnastica, luptele si boxul au fost 

daruite umanitatii de catre vechii greci.  
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Sport pentru o silueta de invidiat 

 

 

         Beneficiile aduse de activitatea fizica 

corpului uman sunt nenumarate, iata cateva 

dintre ele:  

 

  Sportul ajuta la eliminarea 

kilogramelor in exces si autoregleaza 

greutatea corporala. Puteti interactiona cu 

oameni cu scopuri si interese asemanatoare, 

asadar sportul ajuta la consolidarea relatiilor 

interumane. 

Sportul reduce considerabil depresia si anxietatea. Intareste oasele, inima, muschii, intregul 

sistem cardio-respirator. Creste increderea in sine si autosatisfactia. Reduce considerabil efectele 

stresului. Imbunatateste rezistenta fizica si concentrarea psihica.  Ajuta la coordonarea 

miscarilor, simtul echilibrului si flexibilitatea coloanei vertebrale si mobilitatea articulatiilor. 

Revigoreaza activitatea sexuala.  

Invatam lucruri noi. Dezvoltam obiceiuri sanatoase legate de nutritie, conservarea energiei, 

dozarea efortului si autocunoasterea personala.  Deseori se pot descoperi si consolida calitatile de 

lider.  Sportul elimina prin piele, cu ajutorul procesului de transpiratie, o gama larga de toxine, 

impuritati, grasimi, hormoni.  

Regleaza in mod stralucit metabolismul organismului uman. Mersul pe jos are un efect 

minunat asupra celor care, din diverse probleme de sanatate, nu pot practica sporturi dinamice.  

Sistemul nervos beneficiaza intr-o mare masura de efectele activitatii fizice.  Calitatea si durata 

somnului sunt considerabil imbunatatite de orice efort fizic.  Dezvoltarea simtului estetic este un 

efect secundar al practicarii sportului.  

 

 

 

 

 

 

 

Pagină realizată de 

  Prof. MOGÎLDEA CLAUDIA 
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Cuvintele magice ale părintelui / profesorului 

 

Știm cu toții, părinți și profesori, că trebuie să fim atenți la ce mesaje transmitem 

copilului. Dacă aceste mesaje nu sunt credibile sau sunt aceleași de fiecare dată, ele nu mai au 

efect. 

Sunt necesare trei elemente pentru a ne asigura că suntem auziți, crezuți și recomandările ne 

sunt puse în practică: 

 Varietatea. Orice mesaj repetat prea mult slăbește ca forță de convingere, copilul nici 

măcar nu mai ascultă ceea ce spunem. Să încercăm întotdeauna să venim cu ceva nou, 

mesajul să fie proaspăt și revigorant pentru copil. 

 Provocarea. Un mesaj diferit de cel de ieri nu ne asigură că micuțul chiar este interesat. 

Mesajul trebuie să fie o provocare pentru copil. Trebuie să-i solicităm curiozitatea, să 

vrea să afle mai multe despre ceea ce avem de spus. Folosiți umorul, aspectele 

constrastante, imagini puternice pentru a provoca copilul să ia în seamă ceea ce vreți să 

spuneți. 

 Progresul. De multe ori copilul nu mai ascultă AZI pentru că solicitările părinților au 

fost – în trecut – nerealiste. Copilul a încercat să realizeze cererea, dar rezultatul nu a fost 

cel dorit. Iată de ce acum consideră că nici nu are rost să mai încerce. Părintele trebuie să 

se asigure că micuțul poate să pună în practică imediat ceea ce trebuie, că are succes și că 

tot acest succes se vede cu ochiul liber. Ne putem gândi la momentul învățării unei 

deprinderi (de exemplu, mersul pe bicicletă sau lecțiile de condus automobilul): ce s-ar fi 

întâmplat dacă după 4-5 zile de eforturi asidue nici un progres nu era vizibil? Probabil că 

renunțați să mai încercați și experientați o mare dezamăgire. În schimb, zi de zi, pas cu 

pas evoluția a fost mică, dar constantă. Iată secretul succesului cuvintelor noastre: să îi 

solicităm copilului exact atât de mult cât poate el să îndeplinească! 

Dincolo de toate aceste aspecte, o comunicare pozitivă, o relație bună 

între părinte / profesor și copil este vitală. Încrederea și respectul sunt 

ingrediente care se câștigă relativ ușor în familie / școală dar se păstrează 

greu: este important în ca în fiecare zi să construim câte puțin din fiecare.  

Pagina 

părintelui 
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                                  SFATURI PENTRU PĂRINȚI!!! 

 

    -Nu-l comparaţi pe copilul dumneavoastra cu alţi copii! 

     -Învăţaţi să comunicaţi  cu el despre problemele şi gândurile lui!  

    -Nu cedaţi capriciilor copilului! 

    -Nu încurajaţi absenteismul! 

    -Nu-l pedepsiţi pe nedrept! 

    -Nu-l  răsfăţaţi exagerat ! 

    -Nu toleraţi minciuna( totdeauna „ altcineva este vinovat”)! 

    -Nu folosiţi violenţa în educaţie! 

    - Nu-i spuneţi că este prost şi nu admiteţi nimănui acest lucru! 

    - Aveti RĂBDARE cu el, iar mulţumirea va fi pe măsură! 

    -Sarcinile copilului trebuie să fie echilibrate ,progresive ca dificultate şi permanent 

urmărită îndeplinirea lor. 

     -Nu uitaţi că este copil încă si are nevoie de afecţiune,control ,atenţie, disciplină. 

    -Nu râdeţi niciodată de copil si nu permiteţi nimănui acest lucru,ci râdeţi cu el ! 

    -Lăsaţi-i copilului suficient timp neorganizat pentru a-i da posibilitatea să aleagă în 

funcţie de interesele proprii! 

    -Arătaţi-i clar greşelile, motivându-vă nemulţumirea! 

     

 

 

 

Pagină realizată de 

  Prof. ȚÎRLUI ILEANA 
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Proiectul educational “Mens sana in corpore sano” in 

parteneriat cu Liceul Teoretic “I.Barbu si Liceul  

M.Preda. 

 

 

:“Saptamana altfel”  cl. VIII A si cl.VIII B 

au confectionat ornamente si felicitari pentru 

Paste. 

  
 

 

 

 

 

Expozitie cu vanzare de martisoare la I.S.P.E. 

 

 

 

 

 

În bucataria scolii “Tortul de mere” 

 

 

 

INSTANTANEE PENTRU 

VIITOR 
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La Bușteni și Azuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costumul din materiale reciclabile  

 

Concurs ”Mâini curate”  
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1. Care animal este mai vesel? 
2. Când are omul atâţia ochi câte zile din an? 
3. Când se poate duce apa în sită? 
4. În care lună mănâncă omul mai puţin? 
5. Ce „ieri” încă nu s-a născut, iar mâine va fi moartă? 

 

RĂSPUNSURI: 

 

1.Râsul; 2. În ziua de 2 ianuarie; 3. Când este îngheţată; 4. În luna Februarie, 

deoarece are zile mai puţine; 5. Ziua de azi. 

  

                                                                              Culese de Raicu Mario 

                                                                                      clasa a III a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 

   isteților 
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SCRIITORI   ROMÂNI 
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SUDOKU 

 

 

   9 5 1    

 

 1  4      

 

6     2    

 

1 2 3 8 4  6   

 

         

 

9  7   5   8 

 

  5 6  4 2   

 

7   5   4  9 

 

     7  6  
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    Să râdem puțin…      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CULMEA melcului: 

sa fuga de acasa 

 

CULMEA lacomiei: 

sa mananci bataie si 

sa nu te saturi! 

 

CULMEA politetii: 

sa stai pe scaunul electric si sa 

cedezi locul… 

 

CULMEA somnului: 

sa visezi ca dormi 

 

CULMEA fotbalului: 

sa inceapa meciul si sa scrie pe 

gazon “Nu calcati spatiul verde!” 

 

CULMEA matematicii: 

sa stai de unu singur si sa te 

simti in plus 

CULMEA melancoliei: 

sa cazi pe ganduri si sa-ti rupi mana 

 

CULMEA fizicii: 

sa pasti un cal putere 

pe un camp magnetic 

 

CULMEA ceasului 

desteptator: 

sa sune ocupat… 

 

CULMEA zgarceniei: 

sa dai BEEP la pompieri… 

cand iti arde casa 
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Pentru anul școlar 2012 – 2013,  

un nou Curriculum la Decizia Școlii: 

DESIGN VESTIMENTAR 

pentru clasele a VI-a și a VII-a 

 

 

 

NOUTĂȚI 



 

Dactileme româneşti



Semn de carte 

 

                Cei mai buni dintre noi 

 

Cum devenim mai buni 

Sănătate 

 

Pentru viitor 

  

 

Curiozităţi 

 

Şcoala părinţilor  

      Noutăți 


