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Nu voi uita niciodată prima 

mea zi de şcoală, 15 septembrie 1976. 

Şcoala Specială Pentru Surzi nr. 2, era 

nou construită şi gata să-şi primească 

primii elevi. Îmi amintesc că eram 

îmbrăcată într-o uniformă albastră 

proaspăt călcată. Iar părul îmi era 

prins în două codiţe cu fundiţe albe. 

 

Dintre toţi elevii prezenţi la 

festivitatea de inaugurare a şcolii şi a 

primului an şcolar, Doamna 

Directoare Lia Ionescu, m-a ales pe 

mine să o ajut să tăiem panglica. În 

aceeaşi zi mi-am cunoscut colegele cu 

care aveam să-mi petrec următorii opt 

ani împreună. 

 

Am avut o doamnă profesoară 

dirigintă, doamna Lungu Felicia, care 

a fost ca o a doua mamă pentru mine. 

O profesoară extraordinară. M-a 

învăţat să scriu, să vorbesc corect, să 

citesc, să socotesc şi m-a educat cum 

nimeni nu a putut s-o facă. Datorită 

dumneaei sunt persoana care sunt în 

prezent. Am o meserie frumoasă.  

Pe 15 septembrie 1976 am 

tăiat panglica la inaugurarea școlii, 

aici am învățat și tot aici lucrez de 17 

ani. Îmi iubesc elevii şi în şcoală 

suntem ca o a doua familie. 
 

 

Cine suntem noi…  
,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aksu Vera 

Instructor de educație 
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Ne dorim ca acest număr al 

revistei ”Dincolo de cuvânt” să fie un  

număr special pentru copii, părinți, 

profesori și pentru toți cei care vor să ne 

cunoască. E bine ca uneori, fără o ocazie 

deosebită, să amintim și să ne amintim 

cine suntem. Suntem rodul a aproape o 

sută de ani de eforturi, de căutări, de 

speranțe și bucurii. Înaintea noastră sunt 

sute de dascăli și sute de elevi cărora le 

dedicăm aceste rânduri cu mare emoție și, 

în același timp, cu mândrie.  

Ne vom închina în fața celor 

dinaintea noastră, așa cum se cuvine, și  

vom răsfoi prin paginile vieții școlii 

noastre de ieri și de azi,  pentru a ști cine 

suntem. 

Vom prezenta o primă parte din 

monografia școlii realizată în anul 1973 

de prof. Ludovica Tănăsescu, director în 

perioada 1983 – 1989,  un medalion 

Laurenția Bacalbașa, prima directoare a 

școlii și vom reveni în școala de azi 

pentru a privi cu speranță spre școala de 

mâine.  

Colectivul de redacție 
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ÎNFIINȚAREA PRIMEI ȘCOLI PENTRU SURDE ÎN ROMÂNIA ȘI PRIMII ANI DE 

FUNCȚIONARE 1919 – 1924, prof. LudovicaTănăsescu, 1973  

(fragment) 

I. Primii ani de funcționare ai Școlii speciale pentru fetele surde 

Rezolvând sarcina desăvârșirii 

statului național, România s-a aflat în fața 

soluționării unor probleme complexe 

economice, sociale, culturale, externe. 

Prezentând sarcinile ce se cereau 

soluționate în România în anii postbelici, 

N. Titulescu declara în fața Adunării 

Deputaților, la 10 iunie 1921: ”În fața 

noastră stă un uriaș program de refacere, 

pe tărâmul economic, în genere, pe tărâmul 

industrial și al căilor de comunicație, pe 

tărâmul militar, în special. Noi nu putem  - 

după ce am făcut România Mare  - noi nu 

putem să nu facem toate jertfele necesare 

pentru a o păstra și dezvolta. 

și să se știe pretutindeni, și înăuntru 

și în afară, că suntem hotărâți să facem pe 

de-a-ntregul datoria pe care ne-au legat-o 

morții noștri”
1
. 

Numeroase grupări politice vedeau 

soluționare problemelor majore prin 

diferite căi și metode. 

În atmosfera generată de avântul 

constructiv, în condițiile lărgirii drepturilor 

electorale ale maselor, a avut loc o 

puternică dezvoltare a curentelor general 

democratice. Pe de altă parte, însăși 

burghezia și moșierimea se vedeau 

obligate să-și modifice politica în raport cu 

noua situație creată, să promită unele 

măsuri în folosul maselor, care aveau drept 

de vot. 

Căutând să-și creeze popularitate, 

Partidul Liberal, partid de guvernământ în 

                                                           
1
 Nicolae Titulescu, Discursuri, Ed. Științifică, 

București, 1967, pag. 160 

1919, a adoptat un program electoral prin 

care promitea o serie de drepturi și libertăți 

democratice. Dar, indiferent de scopurile 

urmărite, hotărârea luată de Ministerul 

Instrucțiunii Publice, în august 1919, de a 

înființa prima școală pentru fetele orfane 

surdo-mute, este un act justificat din punct 

de vedere general uman, dar și o realitate 

concretă, existentă în țara noastră. 

Dacă până la primul război 

mondial, pe plan mondial - și în țara 

noastră – învățământul special își 

demonstrase utilitatea prin rezultatele 

obținute, în anii de după război acest 

învățământ a fost recunoscut cu aceleași 

drepturi ca și învățământul pentru copii 

normali. Confirmarea acestei recunoașteri 

se face în primul rând prin legiferarea lui 

în Legea învățământului primar și 

primar normal din anul 1924, și prin 

numărul de școli ce se înființează între cele 

două războaie mondiale; până la primul 

război, în România exista o singură școală; 

până la 1940 erau 7. 

Printre urmările nefaste ale 

primului război mondial, amintim și 

creșterea numărului de orfani, dintre 

aceștia mulți fiind surzi. 

Se impunea deci cu acuitate 

înființarea de orfelinate, azile, școli în care 

să fie asigurată existența, instruirea și 

educarea zecilor de mii de victime ale 

războiului. 

Cu atât mai mult se impune 

înființarea de astfel de instituții pentru 

fetele surde, care nu aveau altă posibilitate 
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Biserica Sfântul Gheorghe Vechi 

de instruire și calificare pentru a-și putea 

asigura existența, pentru a putea fi utile 

societății. 

Materialele aflate la arhiva școlii 

atestă că: ”Ministerul Instrucțiunii Publice, 

luând cunoștință de numărul mare de 

copile surdo-mute, care în lipsă de școală 

specială rămân fără instrucțiune, pe când în 

străinătate, cu anumite metode, aceste 

infirme capătă putința de a vorbi, de a 

comunica și trăi lesnicios în mijlocul 

semenilor, instruindu-se ca și copiii 

normali, aducând apoi elemente utile 

societății în diferite direcțiuni, a hotărât 

înființarea unei școli în București, unde să 

fie primite copile surdo-mute din întreaga 

țară…”
2
 

Având în vedere situația precară a 

majorității oamenilor din acea perioadă, 

Ministerul a hotărât ca în cadrul acestei 

școli fetele orfane și sărace să locuiască în 

internat, fiindu-le asigurate de școală cele 

trebuitoare (n.n. aceste prevederi au fost 

apoi stipulate în Legea pentru învățământul 

primar și primar normal din anul 1924). 

                                                           
2
 Arhiva Școlii, București, dosar nr. 18 din 1920, fila 

367 

Hotărârea Ministerului era luată, 

dar ea nu se putea concretiza din lipsa unui 

local destinat funcționării școlii. De aceea, 

prin adresa nr. 77.059 din 5 august 1919, 

M.I.P. a intervenit pe lângă Primăria 

Orașului București cu rugămintea ”de a fi 

ajutat să înființeze un institut cu școală 

primară și ateliere pentru copile surdo-

mute”
3
, solicitând în acest scop un local. 

Primăria neputând satisface această cerere, 

M.I.P. hotărăște să ofere pentru acest 

orfelinat ”localul fostului gimnaziu ”Gh. 

Șincai”, situat în curtea bisericii sf. 

Gheorghe Vechi, din Calea Moșilor nr. 36, 

cu condiția ca Primăria să asigure 

repararea lui” 
4
. 

Localul oferit de Minister are o 

veche tradiție în istoria învățământului din 

țara noastră. Aici a funcționat școala de 

slovenie, cea mai veche școală românească 

care a durat circa 300 de ani (1560 – 

1860). În 1860, Eforia Școlilor zidește un 

local, în care au funcționat pe rând, timp de 

                                                           
3
 Arhiva Școlii, dosar nr. 18, fila 391 

4
 Arhivele Statului, fondul M.I.P., Dosar nr. 337 / 

1920 fila 760 
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59 de ani, gimnaziile ”Gh. Lazăr”, ”Matei 

Basarab” și ”Gh. Șincai”
5
.  

Localul oferit de Minister se afla, 

însă, într-o stare de ruină totală și 

insalubritate
6
. 

După numeroase insistențe, 

Consiliul Comunei București, în ședința 

din 30 oct. 1919
7
 reduce această sumă la 

numai 37.000 de lei. Lucrările de 

restaurare începute au fost în curând 

întrerupte ”din cauza unor nereguli în 

activitatea arhitectului”
8
. Directoarea L. 

Bacalbașa, interesată în grăbirea terminării 

reparațiilor pentru a putea deschide 

cursurile școlii, înaintează Ministerului o 

cerere pentru aprobarea devizului în 

vederea continuării reparațiilor școlii, în 

valoare de 80 – 90 mii lei
9
. 

Pe această cerere, Direcția 

contabilității din Minister pune un referat 

în care se arată că reparațiile costând foarte 

mult, Ministerul nu poate face față acestor 

cheltuieli, din cauza greutăților de 

construcții și, deci, nu poate da fiecărei 

școli, suma de care are nevoie
10

. Această 

 situație își are rădăcinile și în faptul 

menționat de N. Titulescu, că statul a fost 

nevoit să înființeze ”instituții de educare a 

orfanilor”, ca și ”construirea de școli 

pentru populația românească din regiunile 

(noi alipite, n.r.), căci școlile existente nu 

reprezintă decât un coeficient foarte mic  

                                                           
5
 Răsăritul nostru, organ de presă al Asociației 

surdo-muților din România, nr. 154 / 1945 
6
 Arhivele Statului, Fondul M.I.P., Dosar nr. 355 / 

1921 din 14 martie 1921 
7
  Arhivele școlii, Dosar 18, fila 386 

8
 Idem, fila 391 

9
 Arhivele Statului, Fondul M.I.P., Dosar 337 C, FILA 

884 
10

 Arhivele statului, Fond M.I.P., Dosar 337 C, fila 
884 

față de școlile în limba germană și 

maghiară
11

.  

Totuși, Ministerul, având în vedere 

că această școală răspunde unei necesități 

sociale, pentru întreținerea căreia 

societatea trebuie să-și de a concursul, 

autorizează pe directoarea școlii să 

formeze un comitet care să se ocupe cu 

strângerea de fonduri atât pentru 

amenajarea localului, cât și pentru 

înzestrarea lui
12

. 

În această situație, se recurge la 

subvenții publice, statul nostru neputând 

face față multiplelor solicitări ale școlilor 

din întreaga țară, care au avut de suferit de 

pe urma războiului. Din documente aflăm 

că la apelul Comitetului școlii, în 1920 s-

au primit donații  de la Banca Marmorosh 

Blank în sumă de 12.000 lei, de la Banca 

de Credit  a României suma de 6.000 lei, 

iar de la Banca Națională suma de 4.000 de 

lei. 

În urma unor eforturi considerabile, 

s-a reușit efectuarea unor reparații 

interioare și, totuși, școala nu a putut fi 

deschisă nici în anul 1920, deoarece mai 

avea nevoie de mobilier pentru școală și 

internat, de sobe, iar corpul sanitar era 

inexistent
13

. 

Strădaniile directoarei școlii au 

continuat și la începutul anului 1921 prin 

                                                           
11

 Politica externă a României … pag. 373 – 584. În 
”Statistica învățământului public și particular în 
România”, pe anii școlari 1919 – 1920 și 1920 – 
1921 se arată că în Transilvania. În 1917 – 1918 
existau 10 școli de meserii (8 inferioare și 2 medii) 
cu un efectiv de 845 de elevi, dintre care 51 erau 
români, î nanul 1919 – 1920). În Bucovina, în anii 
1919 – 1920 existau 4 școli de meserii, dintre care 
3 erau străine, cu un efectiv de 601 elevi, dintre 
care numai 54 erau români. 
12

 Arhivele statului, Fond M.I.P., Dosar 337C / 1920, 
fila 920 
13

 Arhivele statului, Fond M.I.P., Dosar 3370 / 1920, 
fila 920 
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numeroase cereri către diverse organe și 

instituții, argumentând că prin ”aceste 

sacrificii, Ministerul ar câștiga un local de 

școală și ar înzestra învățământul primar cu 

prima școală pentru fetele surdo-mute, care 

până astăzi nu puteau căpăta nicio 

instrucție și pregătire pentru viață, decât 

dacă aveau putința de a învăța în 

străinătate
14

. 

Paralel cu eforturile pentru 

aducerea localului în stare de funcționare, 

directoarea se îngrijește să asigure școlii 

mobilierul școlar, corpul didactic și 

administrativ necesar. Până în ianuarie 

1920, ca salariați funcționau doar 

directoarea școlii și un servitor, care nu 

primiseră salariul timp de 4 luni
15

. 

Deși suntem în ajunul deschiderii 

școlii, directoarea anunță Ministerul 

următoarea situație: ”Nu știu în ce condiții 

va funcționa și când va funcționa (școala 

n.n.). ce număr de eleve voi avea, cum se 

vor recruta, când și cum se vor face 

înscrierile, ce personal voi avea? De unde 

voi avea? De unde vom procura zestrea 

școlii, ce buget vom avea?”
16

 

 
Biserica Sfântul Gheorghe Vechi 

 

Din materialul studiat rezultă că 

înscrierea în această școală se face doar 

                                                           
14

 Idem, fila 894 
15

 Arhivele statului, M.I.P. , Dosar 92 / 1920 fila 298  
16

 Arhivele școlii, Dosar 18, fila 308 

prin minister
17

. Totuși, direcțiunii școlii îi 

revenea obligația de a populariza 

înființarea școlii, trimițând adrese unor 

instituții.  

La 14 octombrie 1920, se trimite o 

adresă Ministerului de Război – Direcția 

I.O.V. – prin care se face cunoscut că în 

locurile vacante se pot primi și orfane de 

război surdo - mute
18

. Această situație va 

continua și în anul următor, când școala 

confirmă Societății ”Ocrotirea orfanilor de 

război” că ”orfanele surdo-mute vor fi 

primite în această școală”
19

. 

Lipsurile amintite mai sus au făcut 

ca data începerii cursurilor să fie mereu 

amânată. Una din date a fost de exemplu 

ianuarie 1921. Directoarea motivează că 

”am fost nevoiți să amânăm deschiderea 

cursurilor, deoarece școala nu era dotată cu 

minimum strict necesar: pupitre, catedre, 

scaune, tablă, imprimate pentru cancelarie, 

tăbliță și creioane de piatră, caiete, 

creioane, lumânări, chibrituri, oglinzi de 

mână, două oglinzi mari”, instrumente 

necesare pentru demutizare etc, ca și 

”cantitatea de lemne necesare încălzirii 

acestei clădiri mari, înalte și friguroase”
20

. 

Pentru buna funcționare a școlii, 

directoarea cere să i se asigure cadrele 

didactice, personal sanitar și administrativ. 

Astfel, prin adresa nr. 352 din 30 

octombrie 1920m=, solicita: ”2 profesori 

pentru surdo-mute, cu metoda orală, un 

medic, un maistru de muzică și gimnastică, 

un director administrativ, care va preda 

eventual și lucrul de mână și 

gospodăria”
21

. 

                                                           
17

 Idem, fila 242 
18

 Arhiva școlii, Registru de ieșire, nr. 1, poziția 49 
19

 Arhivele statului, fond M.I.P., Dosar 222 / 1922 
20

 Idem, Dosar 355 / 1921, 17 februarie 1921 
21

 Arhiva Școlii, Dosar 18, fila 386 
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În februarie 1921 a fost numită ca  

institutoare Elena Salomeia, transferată de 

la Școala de surzi din Focșani.  

Din materialul documentar cercetat, știm 

că Laurenția Bacalbașa era licențiată în 

litere, având specialitatea limba română și 

limba germană
22

, dar nu cunoaștem ce 

pregătire specială în domeniul demutizării 

avea. Suntem tentați să credem că, 

solicitând ”doi profesori pentru surdo-mute 

cu metoda orală” și că fixa ca scop al școlii 

”demutizarea” și că ”dactilologia nu era 

admisă”
23

, avea o inițiere în metodele de 

demutizare ale școlii germane. 

La data de 1 martie 1921, istoria 

învățământului din țara noastră 

consemnează deschiderea cursurilor primei 

școli pentru fetele orfane și surdo-mute din 

țara noastră. 

Greutățile întâmpinate au fost 

învinse în bună măsură de devotamentul 

față de școală, de cultura românească și de 

copiii deficienți de care a dat dovadă prima 

directoare a școlii, profesoara, ziarista, 

scriitoarea și activista pe tărâm cultural și 

obștesc, Laurenția Bacalbașa. 

 

 
 

Calea Moșilor, 1920 

                                                           
22

 Caliga G., Almanahul dicționar al presei din 
România și a celei românești de pretutindeni. 
Imprimeriile Fundației Culturale Principele Carol, 
1930, pag. 5 
23

  Arhiva școlii, Dosar 18, fila 56 

 

BACALBAŞA, LAURENŢIA 

(GRIBINCEA) (1882?-1938) 

1900 - Carte de Cetire (Antologie). [De] 

Laurenţia Gribincia, Profesóră de limbile 

Română şi Germană la Scóla 

Profesională de fete Sf. Sava (cl. 

divizionare). Cuprindênd conform 

Programului: Bucăţi literare alese, 

Legende istorice, Chestiuni de 

gramatică şi de Sciinţi-Naturale. Pentru 

usul clasei I a şcólelor de profesiune. Ed. 

I. Iasi, Edit. Librăriei Noua 

1900 -  Carte de Cetire (Antologie 

pentru usul clasei II a scólelor de 

profesiune. Ed. I. Iasi, Edit. Librăriei 

Noua 

1900 - Cuvîntare rostită cu ocazia 

instalării Şcoalei profesionale de Fete 

în noul local, de Doamna Laurenţia 

Gribincia, Profesoară. Iaşi  

1904 -  Din lume. *De+ Laurenţia 

Gribincea. Nuvele şi schiţe. Iaşi (Tip. 

Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.)  

1904 -  Povestea lui Ştefan cel Mare, 

scrisă pentru poporul român, de 

Laurenţia Gribincea. Ed. II. Bucureşti, 

Minerva, Inst. de arte grafice şi Editură 

1905 - Păcatul Beţiei. *De+ Laurenţia 

Gribincea. Piesă populară în 2 acte 

pentru Teatrul Sătesc. Bucureşti, 

Minerva 

1906 -  Mănăstirea Brebu, de Laurenţia 

Gribincea 

1908 -  Steaua mea. *De+ Laurenţia 

Gribincea. Piesă şcolară în trei părţi. 

Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. 

Sfetea  
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Să ne reîndrăgostim  

de şcoală 

 

 

  

 

     

În acest an, în săptămâna „Să ştii mai 

multe, să fii mai bun” am reuşit cu toţii acest 

lucru, copii, părinţi, profesori. Părinţii, stângaci, 

timizi ca nişte copii ce făceau primii paşi, au reuşit, prin intermediul profesorilor, să 

depăşească măcar pentru o clipă bariera dificultăţilor de comunicare cu proprii copii. 

Au reuşit să intre în jocul, în dansul copiilor lor, încurajaţi de profesorii clasei I. 

Pentru câteva ore cu toţii am fost mai buni, 

pentru câteva ore deasupra tuturor au plutit 

sentimente de încredere şi afecţiune, pentru 

câteva ore nu a mai contat că suntem părinţi 

auzitori sau surzi, copii surzi sau auzitori, 

profesori de copii surzi, profesori părinţi. A 

contat doar că existăm, aici şi acum. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Iuliana Sufideanu 

   Să fim mai buni, să ştim mai mult, să ne 

cunoaştem mai  bine, să ne valorizăm, să ne  

privim  cu  atenţie,  să comunicăm ...  nu sunt 

doar nişte    cuvinte    aruncate   în   vânt,  

sunt  ţeluri  pe  care  ar trebui  cu  toţii să ni le 

propunem, părinţi, profesori,  copii,  întreaga 

comunitate. 
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Să ne cunoaștem 

         Clasa I DSM    

(deficiențe senzoriale multiple)  

Alexa, Elena si Radu sunt cei mai mici dar si cei mai curajoși elevi ai scolii. În ciuda 

problemelor de sănătate ei vin cu mare plăcere la școală. Sunt perseverenți și au învățat o 

mulțime de lucruri noi, de la zilele săptămânii până la a fi colegi. Dacă unul lipsește, ceilalți 

întreabă despre el și întotdeauna se ajută unul pe celălalt. 

Alexa poartă ochelari şi are un mare talent la 

desen. Tom şi Jerry sunt preferații ei. 

Radu este foarte sociabil. Împărtășește cu ceilalți 

colegi tot ce învață nou și are mare grijă de Elena, chiar 

dacă se deplasează cu dificultate. 

 

 

 

 

 

 

Elena nu vede dar îi plac copiii și cu râsul ei 

ne face ziua mai bună. 

Toți trei depun mărturie că în școala noastră 

oricine are o șansă la educație. Învățarea este diferențiată în  funcție de nevoile fiecărui copil 

și se desfășoară într-un mediu atractiv și plăcut. 

Elevii din această clasă, alături de elevii clasei a IV-a DSM, beneficiază de suport din 

partea Fundaţiei Sense International (România) care asigură material didactic şi de sprijin şi 

care au dotat clasa cu o imprimantă pentru elaborarea unor materiale şi o cameră video pentru 

înregistrarea progresului acestora. 

 
Prof. Iuliana Aiordăchioei 
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        Prof. Florica Stoica, 

        Director Școala Gimnazială  

        Specială pentru Deficienți de Auz  

”Sfânta Maria” 

 

Ştim că înainte de cuvinte sunt imaginile. Să privim o imagine care spune, credem, 

mai mult decât am reuşi prin cuvinte. Aceasta 

este şcoala, cum o vedem  noi, aceasta este 

viaţa cum este ea în  realitate. Iar viața   pentru 

copiii cu deficiențe nu este doar lipsită de 

culoare, dar este şi plină de obstacole. Și cele 

mai mari obstacole  nu sunt cauzate doar de 

boală/deficiență/dizabilitatea în sine, ci de 

interacţiunea dintre individ şi societate. 

Ştim că cele mai grave forme ale discriminării sunt resimţite în domeniul muncii. Mai 

ales acum, în condiţiile crizei economice,  domeniul muncii este guvernat de competiţie şi 

selectivitate în procesele de angajare şi recompensă.  Acest sistem concurenţial face ca, de 

cele mai multe ori, combaterea discriminării să fie cu adevărat imposibilă. Astfel, prin 

discriminarea în plan socio-profesional, individul nu poate îndeplini un rol normal în 

societate, acela de a-şi putea asigura propria sursă de venit. 

La nivel european au fost şi sunt multe acţiuni menite să limiteze discriminarea 

persoanelor cu dizabilităţi. Totuşi, niciun  demers nu a reuşit să crească procentul 

persoanelor cu dizabilităţi active din punct de vedere socio-economic. 

 Chiar dacă legislaţia din România se fundamentează pe aceleaşi principii ca şi cea din 

ţările dezvoltate, nicio ţară nu a reuşit pentru moment să oblige, într-un procent considerabil, 

angajatorii să accepte persoanele cu handicap, deoarece nici societatea şi nici mentalitatea 

noastră nu se schimbă nici prin decret, nici prin sancţionarea comportamentelor 
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discriminatorii, ci printr-un concentrat efort multilateral, cu implicare legislativă, atitudinală 

şi comportamentală. 

Ce căutăm noi? Alături de copiii noştri, căutăm  un sens pentru viaţă. 

Fundația Sense Internațional (România), Școala Gimnazială Specială pentru 

Deficienți de Auz “Sf. Maria” , Primăria Sectorului 6 București şi Inspectoratul Școlar 

al Municipiului București suntem parteneri în proiectul „Un sens dat vieții”, finanțat de 

Fundația Orange. 

OBIECTIVUL  GENERAL al proiectului este integrarea socio-profesională a tinerilor şi 

adolescenţilor cu deficiențe senzoriale multiple (DSM) din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale 

pentru Deficienți de Auz “Sf. Maria” .  

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt şase tineri cu DSM din clasa a IX-a a şcolii 

noastre, iar beneficiarii indirecți ai proiectului sunt cadrele didactice de la clasă și familiile 

tinerilor, precum și ceilalți elevi ai școlii, care vor beneficia de dotările atelierului protejat. 

 Unul dintre obiectivele specifice ale  parteneriatului este înființarea și asigurarea 

funcționării unei mini-tipografii, sub forma unui atelier protejat care va funcționa în cadrul 

Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz “Sf. Maria” 

Atelierul a fost dotat cu echipament specific unei mini-tipografii: copiator 

multifuncțional, mașină de biguit/perforat, mașină de legat cu spirală, capsator, ghilotină, 

computer și soft adecvat. 

„De ce o mini-tipografie?” 

Pentru că este un domeniu nou pentru persoanele cu deficienţe, este o continuare firească 

şi o aplicare a cunoştinţelor dobândite anterior de elevi, o urmare a exemplelor de bune 

practici din instituţii de învăţământ din alte state, un punct de pornire pentru o viitoare carieră 

într-o unitate protejată sau în  alte unităţi, în concordanţă cu restantul funcţional și, mai ales, 

din dorinţa de a dovedi că se poate. 

Sperăm ca toţi copiii beneficiari ai acestui proiect să descopere bucuria muncii lor, 

să găsească în acest început un drum mai uşor în găsirea unui loc de muncă. 

Noi, acum avem şansa de a demola nişte prejudecăţi, de a împiedica o afecţiune să  se 

transforme  într-o  dizabilitate, de a oferi un sens pentru viaţă. 



12 

 

SENSE INTERNAȚIONAL (ROMÂNIA) 

 

În România, singura organizaţie care promovează drepturile persoanelor cu 

surdocecitate este Fundaţia Sense Internaţional (România). Viziunea SI(R) este o lume în care 

toţi copiii şi adulţii cu surdocecitate pot deveni membri activi ai societăţii. Misiunea SI(R) 

este aceea de a lucra în parteneriat cu persoanele cu surdocecitate, familiile acestora, 

personalul de îngrijire şi specialişti, pentru a avea certitudinea că toţi aceştia au acces la 

consiliere, oportunităţi şi sprijin. 

 

Sense Internațional (România) – SI(R) – este o organizație neguvernamentală 

înființată în 2001. Încă de la început, organizația și-a concentrat toate eforturile pentru a 

îmbunătăți viața persoanelor cu surdocecitate din România – atât copii cât și adulți. Când și-a 

început activitatea, în România nu existau deloc servicii adresate copiilor cu surdocecitate, 

problemele cu care aceștia se confruntau erau necunoscute, iar în dicționar nici măcar nu 

exista un cuvânt pentru această dizabilitate. În ciuda numeroaselor obstacole, în special legate 

de faptul că surdocecitatea afectează un număr redus de persoane, organizația a reușit să 

dezvolte programe de un înalt profesionalism și cu un impact puternic asupra vieții copiilor cu 

surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple din România. 

 

Beneficiarii programelor SI(R) sunt copiii cu surdocecitate/ deficienţe senzoriale 

multiple (DSM), Tinerii şi adulţii cu surdocecitate, familiile persoanelor cu surdocecitate şi 

deficienţe senzoriale multiple (DSM) și profesioniștii în educație și sănătate. Activitățile 

principale ale SI(R) se axează pe 4 direcții strategice majore: sănătate (programul de 

intervenție timpurie), educație (programul de educație), incluziune socială (programul 

vocațional) și promovarea drepturilor persoanelor cu surdocecitate. 

 

 

COPILUL 0 – 3 ANI – Programul de Intervenție Timpurie 

 

Programul de Intervenție Timpurie a fost inițiat în anul 2007. Atunci, SI(R) a început 

să asigure nou-născuților și copiilor mici șansa de a beneficia de diagnostic, reabilitare și 

intervenție timpurie, cu sprijinul unei echipe multidisciplinare formate din doctori, 

psihopedagogi, psihologi, precum și părinți, în București (2007), Oradea (2008) și Timișoara 

(2009). Proiectul este implementat în parteneriat cu autorități și instituții locale, în baza unui 

Protocol de colaborare semnat de toate părțile, după cum urmează: 

 

 București: Grădinița pentru Hipoacuzici, Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" 

din Bucureşti, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. Ioan Cantacuzino din 

Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi de Protecţie a Copilului Bucureşti, 

Sector 1 şi 3 

 Oradea: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Senzorială Oradea, Spitalul Clinic 

de Obstetrică Ginecologie din Oradea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi de 
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Protecţie a Copilului Bihor, Inspectoratul Şcolar Bihor 

 Timișoara: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Constantin Pufan"  Timişoara, 

Inspectoratul Şcolar Timiş, Spitalul Clinic de Urgenţă Dr. Dumitru Popescu din 

Timişoara, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi de Protecţie a Copilului Timiş. 

Copiilor nou-născuți li se testează auzul și 

vederea la naștere, iar dacă sunt identificate 

probleme, aceștia încep un program 

individualizat de recuperare în cadrul celor 3 

centre de sprijin în intervenție timpurie (în 

București, Oradea și Timișoara).  

Recent, SI(R) a elaborat un Curriculum 

pentru Intervenție Timpurie, ca instrument 

necesar pentru cei care lucrează în acest 

domeniu. Ordinul Nr. 3071/18.01.2013 privind 

aprobarea Conţinutului educativ pentru 

intervenţie timpurie antepreşcolară destinat 

copiilor cu deficienţe senzoriale multiple / 

surdocecitate  a fost publicat în Monitorul 

Oficial partea I, sub nr. 146 BIS, din 19 martie 

2013. Este o realizare extraordinară pentru 

Sense Internațional (România). România are 

acum cadrul legislativ necesar care să permită 

dezvoltarea de servicii de intervenție timpurie 

adresate nou-născuților cu deficiențe senzoriale. 

 

COPILUL 3 – 16 ANI – Programul de Educație 

Programul de Educație pentru Copiii cu Surdocecitate oferă copiilor cu surdocecitate 

și deficiențe senzoriale multiple șansa de a merge la școală și de a învăța, folosind metode și 

tehnici specifice utilizate de către profesorii instruiți de SI(R) de-a lungul anilor. SI(R) a 

implementat încă de la început acest program în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, 

în baza unor Acorduri de Colaborare care menționează în mod clar rolurile și 

responsabilitățile fiecărei părți. 

Programul a demarat în 2001, când s-au constituit primele două clase pentru copii cu 

surdocecitate (una la București, la Grădiniția pentru Hipoacuzici și a doua la Cluj Napoca, la 

Școala pentru deficiențe de vedere), ca parte a unui proiect pilot ce avea ca scop să 

demonstreze autorităților că acești copii pot și trebuie să fie educați.  Primii profesori au fost 

atunci instruiți de către specialiști de la organizația Sense Marea Britanie, învățând metode și 

tehnici de lucru folosite în sprijinul copiiilor cu surdocecitate, pentru a putea desfășura 

activități cu cei opt copii incluși în clase. După aproximativ 2 ani de funcționare, progresul 

copiilor devenise evident iar Ministerul Educației, prin acordul semnat cu SI(R), s-a angajat 

să creeze astfel de clase în toate școlile speciale pentru copii cu deficiențe senzoriale. 

Acum, în 15 școli speciale din România funcționează 42 de clase în care 154 de copii 

cu surdocecitate  și deficiențe senzoriale multiple învață cu sprijinul a peste 100 de profesori 

specializați de SI(R) de-a lungul anilor în a lucra cu copiii cu probleme de văz și de auz.  
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Ei învață în baza unui Curriculum pentru educație inițiat, dezvoltat de SI(R) și agreat 

de autorități (Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5243/01.09.2008), în 

clase cu maxim 4 copii. Importanța unui număr redus de copii la clasă este crucială pentru ca 

acești copii să poată într-adevăr beneficia de servicii educaționale adecvate iar SI(R), de-a 

lungul celor 10 ani de proiect, a făcut eforturi deosebite pentru a include această prevedere în 

legislația românească. A reușit acest lucru în toamna anului 2011, când Ordinul 

5.555/07.10.2011 menționează posibilitatea creării de clase pentru maxim 4 cu copii cu 

deficienzoriale multiple. 

 

 

COPILUL > 16 ANI – Programul Vocațional 

 

In Aprilie 2012, SI(R) a inițiat un nou program care se adresează adolescenților și 

tinerilor cu surdocecitate/DSM. Aceasta este un element cu totul și cu totul nou – un program 

gândit ca răspuns la numeroasele solicitări din partea părinților și profesorilor. Programul se 

dorește a fi un program pilot de dezvoltare a aptitudinilor vocaționale și pre-profesionale la 

adolescenții și tinerii cu surdocecitate. SI(R) va lucra în parteneriat cu două sau trei școli din 

țară, cu care va pune bazele acestui nou proiect. Prin acest proiect, vor fi înființate: 

 O mini-tipografie,în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz 

Sfânta Maria; 

 Un laborator pentru modelarea marţipanului în cadrul Liceului Tehnologic Special 

''Vasile Pavelcu" Iaşi. 

 O seră în cadrul Şcolii Profesionale Speciale "Paul Popescu Neveanu" structură a 

Şcolii Speciale Gimnaziale "Emil Gârleanu". 

 

 

DESPRE SURDOCECITATE  

Surdocecitatea este o deficiență gravă – combinaţie de deficienţă de văz şi de auz, cu 

diferite grade de manifestare, care afectează în mod dramatic comunicarea, mobilitatea şi 

accesul la informaţii. O persoană cu surdocecitate nu este în mod necesar o persoană surdă 

care nu vede sau o persoană oarbă care nu aude – mulţi pot să aibă resturi ale unuia sau ale 

ambelor simţuri.  Însă combinaţia acestor grade diferite de deficienţă, care de multe ori sunt 

asociate cu deficienţe fizice sau mentale, creează un tipar unic de dezvoltare pentru fiecare 

persoană în parte 

Pentru detalii: 

Cristiana Salomie, director Sense Internațional (România)  

Tel. 021 413 90 40  

E-mail: csalomie@senseint.org.ro 

www.surdocecitate.ro 

mailto:csalomie@senseint.org.ro
http://www.surdocecitate.ro/
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Familia şi şcoala -  parteneri în educarea elevului deficient de auz 

 

Prof. Stoica Florica, prof. Popa Roxana, prof. Ţîrlui Ileana 

 

Familia şi şcoala îşi exercită acţiunea educativă asupra aceleiaşi entitaţi – copilul, 

deaceea sunt consideraţi principalii factori care ajută copilul în desăvârşirea propriei educaţii.  

Din ,,centrul"  universului familial, persoana ocrotită, iubită şi ajutată, copilul devine 

alături de alţii, centrul preocupărilor, ocrotirii şi grijii unor persoane străine care au cerinţe şi 

pretenţii deosebite de cele cu care copilul era obişnuit. Relaţia copilului cu aceaste persoane 

este dominată de funcţionalitate, afectivitatea trecând pe loc secund, iar copilul poate trăi un 

sentiment de frustrare afectivă. Afecţiunea copilului se extinde asupra acestor noi persoane cu 

atât mai repede şi mai deplin cu cât ele corespund în mai mare măsură rolului de mamă. 

Situaţia elevilor deficienţi de auz este total diferită, faţă de cea a auzitorilor, la intrarea 

în şcoală. Pentru majoritatea (este cazul elevilor care provin din familii de auzitori) şcoala 

reprezintă o noutate, dacă nu au frecventat o grădiniţă specială. Ei păşesc timizi pe porţile 

şcolii, într-o lume nouă, încurajaţi de cadrele didactice să descopere mirajul care se află în 

spatele uşilor. Părinţii sunt şi ei timizi dar şi curioşi să vadă reacţiile copilului într-un mediu 

neexploatat de ei. Şi încet, încet, mirajul se spulberă şi copilul timid începe să capete 

încredere în el, descoperă lucruri noi, comunică cu colegii şi cel mai important începe să 

vorbească.  

Dar, odată cu 

intrarea copilului în şcoală, 

funcţiile educative ale 

familiei nu încetează, ci se 

amplifică, în sprijinirea 

rolului de elev. Este 

important ca profesorii să 

colaboreze cu familia, să 

facă în aşa fel încât s-o facă 

un aliat şi să se sprijine  

reciproc în munca de 
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educaţie, dar şi de dezvoltare a limbajului copiilor. Lipsa comunicării în afara şcolii duce la o 

stagnare în dezvoltarea copilului deficient de auz, în general şi în special a vocabularului 

(acesta rămânând la  nivelul celui vehiculat la şcoală). Familia trebuie să depăşească barierele 

comunicării şi să-l atragă pe copil într-un mediu stimulativ pentru a comunica din plăcere şi 

nu din necesecitate sau pentru că aşa a recomandat profesorul psihopedagog al elevului. 

Părinţii trebuie să fie conştienţi, asupra scopului comun al familiei şi al şcolii în ceea 

ce priveşte formarea copilului deficient de auz. Participarea la activităţi comune face să pună 

în contact şi să iniţieze relaţiile între copii, părinţi şi cadre didactice.  

În cadrul atelierelor de creaţie, elevii din şcoala noastră au avut ocazia ideală de a 

interacţiona cu părinţii. În urma participării  părinţilor, aceştia au avut posibilitatea de a-şi 

cunoaşte mai bine copiii şi modul acestora de manifestare la diferitele secvenţe ale 

activităţilor, modul cum reacţionează/comunică în cadrul grupului de lucru. Cu această ocazie 

şi-au însuşit procedee educative adecvate pe care le pot aplica în educaţia copilului dar şi 

metode noi de comunicare. 

Neînţelegerea rolului familiei de către părinţi, dezinteresul acestora se pot corecta 

printr-o bună colaborare între familie şi şcoală dar şi prin participarea la diferite activităţi. 

Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, rezultatele şcolare 

dar şi natura comportamentului. 

Este spre binele copilului ca cele două instituţii - şcoala şi familia - să fie privite ca 

inseparabile, nu ca fiind separate! 

 

Bibliografie: 

 

1. Popa, M., Deficienţa de auz - Repere psihologice şi metodologice. Târgu-Mureş: Editura 

Dimitrie Cantemir, 2002. 

2. Rozorea, A., Deficienţe senzoriale din perspectiva psihopedagogiei speciale 

Psihopedagogia deficienţei de auz. Constanţa: Editura Exponto, 2003. 

3. Stănică, I. şi Popa, M., Elemente de psihopedagogia deficienţilor de auz. Bucureşti: Editura 

Inreiph, 1994.  
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PSIHOPEDAGOGIA DEFICIENȚILOR DE AUZ 

 

                       Autori: prof.Țîrlui Ileana, Dumitrescu Daniela, Popa Roxana 

             

Psihopedagogia specială ca ştiinţă psihopedagogică studiază particularităţile 

psihice ale diferitelor categorii de deficienţi, evoluţia şi dezvoltarea activităţii psihice, 

modalităţile recuperativ-compensatorii, precum şi valorificarea potenţialului uman în 

vederea stimulării capacităţilor 

psihofizice în scopul formării şi 

dezvoltării personalităţii deficienţilor, şi 

al integrării lor sociale şi profesionale. 

 

Metodologia recuperativ-

compensatorie şi cea instructiv-

educativă sunt specifice fiecărui tip de 

dizabilitate, în funcţie de gravitatea 

acesteia, de vârsta subiectului, de posibilităţile de compensare etc. Este cu totul greşită şi 

ineficientă preluarea simplificată a metodelor şi tehnicilor utilizate în procesul instructiv-

educativ al copiilor normali. Practica şcolară a demonstrat necesitatea unor activităţi 

specializate, a programelor şi manualelor adaptate la cerinţele şi obiectivele învăţământului 

special. 

 

Formarea şi recuperarea deficienţilor, începând din instituţiile preşcolare şi 

şcolare semnifică,  pe de o parte, caracterul umanitar al societăţii, ca expresie a grijii faţă de 

această categorie de oameni nedreptăţiţi ai soartei, iar pe de altă parte, asigurarea pregătirii 

acestora pentru a-şi putea câştiga existenţa (chiar şi parţială) în mod independent, pentru a 

nu deveni o povară pentru cei din jur. 

 

Urmând aceste principii, surdopsihologia şi surdopedagogia studiază 

caracteristicile activităţii psihice, evoluţia şi dezvoltarea acesteia în condiţii libere şi de 

activitate, precum şi metodologia procesului instructiv-educativ şi recuperativ pentru 

formarea şi pregătirea socioprofesională a persoanelor  cu dizabilităţi auditive. 
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Specificul şcolii pentru deficienţi de auz constă în căile şi mijloacele de 

realizare a sarcinilor, în particularităţile psihofizice a copiilor cu deficienţe de auz.  

 

Sarcinile şcolii pentru deficienţi de auz au atât caracter teoretic sub aspectul 

cercetării psihopedagogice, cât mai ales caracter practic pornind de la examenele de 

audiometrie şi psihodiagnoză individuală şi terminând cu însuşirea limbajului în acţiunea 

practică de demutizare şi integrare socioprofesională. 

 

În desfăşurarea muncii de recuperare şcolară a deficienţilor de auz se urmăreşte 

respectarea unui principiu de bază în cadrul căruia recuperarea apare ca preocupare 

primordială. Acest principiu se referă la unitatea instrucţiei, educaţiei, compensării şi 

reeducării în vederea recuperării, constituind axa centrală a muncii din unităţile şcolare 

pentru deficienţi de auz. 

 

 

Această categorie de copii 

care intră în sfera recuperatorie organizată 

în ţara noastră prin reţeaua de unităţi 

şcolare şi asistenţă socială, se prezintă 

într-o mare varietate, de la hipoacuzii 

uşoare, moderate sau profunde până la 

surdităţi grave (cofoză).  

 

 

 

Şcoala noastră şcolarizează un număr de 111 elevi cu deficienţe de auz de la 

cele mai uşoare forme până la hipoacuzii grave, dar şi elevi cu deficienţe senzoriale 

multiple. 

Munca susţinută şi dăruirea cu care şi-au exercitat atribuţiile, prin cunoştinţele şi 

competenţele sale, prin modul în care şi-au structurat în ansamblu intervenţia educativă, 

profesorii din şcoala noastră, au influenţat hotărâtor elevii, sub toate aspectele personalităţii 

lor. 

 



19 

 

 

Jocul didactic matematic în cadrul 

orelor de matematica la școlarul 

mic deficient de auz 

Comparativ cu copilul auzitor, școlarul 

mic din școala pentru deficienți de auz 

prezintă particularități diferite de la elev la 

elev vis-a-vis de legătura cu raportul dintre 

dezvoltarea capacităților cognitive ale lor și 

conținutul activității matematice. 

       Activitățile matematice pot fi accesibilizate și îndrăgite de 

copiii cu deficiențe de auz dacă se desfășoară în spiritul jocului, indiferent de forma de 

activitate pe care o îmbracă. Rezolvarea unei sarcini didactice matematice, este mai puțin 

resimțită în planul efortului intelectual depus de copii dacă se desfășoară ludic. 

Jocul didactic matematic constituie un mijloc atractiv de realizare a sarcinilor 

număratului și socotitului. El conține o problemă, o sarcină didactică, pe care copilul trebuie 

s-o îndeplinească concomitent cu participarea lui la acțiunea jocului  

Jocul didactic matematic are o eficiență formativă crescută în situația consolidării și 

verificării cunoștințelor utilizându-se așadar în alte scopuri decât cele care vizează învățarea 

propriu zisă. Repetarea , consolidarea, sau verificarea cunoștințelor prin intermediul jocurilor 

didactice matematice se realizează diferit în funcție de scopul imediat al activității, de forma 

pe care o îmbracă acțiunea jocului și de materialul folosit de profesor.  

 Unele jocuri didactice pot crea copiilor posibilitatea de a număra o anumită 

cantitate (Cine știe să numere mai bine), de a stabili suma obiectelor numărate (Câți porumbei 

sunt) , de a indica locul fiecărui număr în șirul numeric (A câta căsuță lipsește) de a raporta 

numărul la cantitate și invers (Te rog să-mi arăți tot atâtea creioane), etc 

  Sarcina jocului didactic matematic este legată de conținutul acestuia, de 

structura lui. Se referă la o problemă care urmează a fi rezolvată, ce se adresează gândirii 

copiilor. Astfel pot fi concepute drept sacini didactice recunoașterea numerelor și raportarea 

lor la cantitate, respectarea succesiunii numerelor în ordine crescătoare și descrescătoare pe un 

interval dat (Cine știe să numere mai bine), compararea numerelor pune semnul potrivit , 

precizarea locului numărului în șirul numeric (Caută vecinul)..  
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Un alt element dinamic al jocului îl constituie întrecerea. Accentul cade pe ritm și 

calitate în cazul în care de exemplu organizăm o întrecere între copii pentru alegerea rapidă a 

jetonului sau răspunsului corespunzător( “Găsește un număr mai mare sau mai mic decât al 

meu”,” Caută vecinii numărului”, “sau “Rezolvă repede și bine”). 

Așteptarea și surpriza dau colorit emoțional jocului 

didactic, mai ales atunci când sunt în srânsă legătură cu 

prezentarea sau cu mânuirea materialului. 

Sudura dintre sarcina didactică și acțiunea jocului o 

realizează regula. Fiecare joc didactic matematic trebuie să 

conțină cel puțin două reguli:una de transpunere a sarcinii 

didactice în acțiune concretă, atractivă, deci transformarea 

exercițiului în joc, iar alta, este cea care vizează organizarea 

copiilor - când începe și se termină o anumită acțiune de joc de exemplu, în jocul ”A câta 

minge este a ta?,” mingiile se opresc la semnalul conducătorului. În afara acestora, mai există 

reguli care privesc comportarea copiilor, ordinea în care ei participă la joc, reguli care 

precizează cine poate deveni conducătorul jocului sau câștigătorul acestuia. 

În proiectarea jocului didactic matematic profesorul psihopedagog trebuie să-și 

manifeste preocuparea și pentru modul de organizare al spațiului în care se va desfășura jocul. 

Locul trebuie fixat în mod distinct, astfel încât participanții la joc să se poată concentra .. 

Pentru ca mesajul să fie transmis corect și comunicarea cât mai eficientă  cadrul didactic se va 

folosi de toate mijloacele de comunicare: limbaj mimico-gestual, dactileme, limbaj oral.      

Profesorului  îi revine sarcina de a supraveghea și conduce desfășurarea jocului.  În 

timpul jocului didactic matematic profesorul are posibilitatea să constate atât priceperile și 

deprinderile formate, precum și lacunele, având posibilitatea să-și definească elementele 

specifice prin care trebuie să intervină în îndrumările individuale necesare. 

                                                                       Profesor psihopedagog Gabriela Ispas 
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Prevenția este cheia pentru controlul „epidemiei” actuale a obezității 
 

Prof. Mogîldea Claudia 

 

Obezitatea şi patologia asociată acesteia sunt unele dintre cele mai elocvente expresii 

ale vulnerabilităţii omului la actuala dezvoltare a civilizaţiei, efectul advers al progresului 

tehnologic, tributul plătit societăţii de consum pentru schimbarea modului de viaţă. 

 

Obezitatea reprezintă creșterea exagerată a greutății corporale ca urmare a 

acumulării de țesut adipos care apare atunci când aportul energetic depășește cheltuielile 

energetice.  Cauzele principale ale obezității infantile ar fi după prof. dr. C-tin Dumitrache 

(Spitalul „I.C. Parhon”) „programul” de viață incorect (fie părinții ocupați nu asigură  

copiilor condițiile necesare unui „stil” de viață sănătos, fie nu cunosc care sunt aceste 

condiții), iar după medicul specialist în diabet şi nutriţie, Adrian Copcea, „statutul social 

scăzut şi un buget mic care conduc la o alimentaţie mai proastă”. “Americanizarea” 

societății românești a adus multe beneficii, după unii, dar a dat și startul procesului de 

îngrășare, atât în rândul copiilor, cât și în rândul adulților. 

„Pe de altă parte, foarte mulţi copii stau în faţa calculatorului şi în faţa TV” explică 

medicul de familie, Ioan Mureşan 
24

. Nu demult, un copil de 8-9 ani își dorea cel mai mult o 

bicicletă; astăzi, copii de 8 ani își doresc un PlayStation, un computer, o tabletă... Aparent 

nimic grav, însă acest lucru atrage atenția asupra nivelului de activitate fizică care este în 

continuă scădere. Obezitatea infantilă se datorează, în unele cazuri, factorilor genetici 

(deficit de leptină) sau sindroamelor genetice (sindromul Prader-Willi), cauzelor medicale 

(hipotiroidism, deficitul hormonului de creștere, boala ovarelor polichistice, tumorile 

cerebrale, afecțiuni psihice) și efectelor secundare datorate medicamentelor (steroizi, unele 

clase de antidepresive).  

 

Să nu uităm că obezitatea nu este doar o problemă estetică sau una medicală. Deseori, ea este 

însoțită de numeroase și importante efecte atât în plan psihologic, fizic cât și în plan 

economic. Datele oferite de Institutul de Endocrinologie „I.C. Parhon” cu privire la obezitatea 

la români sunt îngrijorătoare: 1 român din 4 suferă de obezitate, proporţia fiind de 30% dintre 

femei şi 20% dintre bărbaţi, iar în cazul copiilor români,  în 2012, peste 40% dintre aceştia 

                                                           
24

 http://www.semneletimpului.ro/stiri/Romania--supraponderabilitatea-infantila-la-cote-alarmante-5886.html 

http://www.semneletimpului.ro/stiri/Romania--supraponderabilitatea-infantila-la-cote-alarmante-5886.html
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sunt obezi. Statisticile Naționale cu privire la prevalența obezității infantile au crescut: în anii 

1980, aproximativ 5% din copii erau obezi, în 2000 peste 13%, în 2009 - 18% din copii
25

, iar 

în anul 2012, statisticile indică obezitatea infantilă la 40% dintre copii, adică la peste 12.000 

de cazuri dintre care, aproape 11.000, provin din mediul urban.  

 

 

 

În România, autorităţile au interzis elevilor să mai plece în pauze din şcoală, au dublat 

numărul de ore de mişcare în grupa de vârstă corespunzătoare claselor I-IV. „Pe segmentul de 

clase  V-XII, există încă elevi care fac o singură oră de sport. Aici, din toamnă, vor fi două ore 

de sport.”, așa cum a spus d-nul ministru, Remus Pricopie
26

.  

 

Ne alăturăm cercetătorilor din domeniul sănătății publice și medicilor care consideră 

că prevenția este strategia cheie, necesară, ieftină și eficientă pentru controlul 

“epidemiei” actuale a obezității. Această strategie include prevenția primară a excesului de 

greutate și a obezității în sine și prevenția secundară sau evitarea “recâștigării” 

kilogramelor pierdute.  

Copiii sunt considerați populația prioritară pentru strategiile de intervenție, deoarece, 

pierderea în greutate la vârsta adultă este foarte dificilă odată stabilizată obezitatea. Prevenția 

obezității la copii poate fi realizată printr-o varietate de intervenții care vizează dieta, 

activitate fizică și mediul “adaptat”.  

 

Cu toate acestea, combaterea epidemiei obezității infantile necesită colaborarea mai 

multor părți interesate, familie, societate civilă (asociații, ONG-uri), sector privat și sector 

public (școală, guvern).  

 

                                                           
25

 http://www.boli.ro/greutate/obezitatea-infantila 
26

 http://www.gorj-domino.com/e-oficial-de-doua-ori-mai-multe-ore-de-sport-pentru-elevi/ 

http://www.boli.ro/greutate/obezitatea-infantila
http://www.gorj-domino.com/e-oficial-de-doua-ori-mai-multe-ore-de-sport-pentru-elevi/
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O soluție pentru rezolvarea în timp a problemei obezității infantile este susținerea, de 

către familie, a procesului de prevenție printr-o alimentație corectă și sănătoasă și printr-un 

“stil”de viață activ. Să ne amintim mereu că copilul pleacă în viață din “sânul” familiei, iar 

dacă familia reușește să formeze obiceiuri sănătoase copiilor, atunci aceștia au șanse reale de 

a nu deveni adulții supraponderali și obezi de mâine.  

 

Pe copil trebuie mai întâi să-l învățăm ce, cât și când trebuie să mănânce. Ca părinți 

trebuie să ne învățăm copii că este bine să consume cât mai multe fructe, legume și cereale 

integrale, să consume carne slabă de pui, pește sau vită. Noi ca părinți trebuie să ne facem 

timp pentru a pregăti pachețelul copilului pentru școală, trebuie să înțelegem că este mult mai 

sănătos să mâncăm produse preparate în casă precum pizza sau hamburgeri din carne macră 

de pui sau vită sau dulciuri, decât să mâncăm produsele de la restaurantele tip fast-food. Nu 

trebuie să uităm că este foarte important să formăm la copiii noștri, de la vârste fragede, 

obiceiuri corecte de alimentație precum servirea mesei în familie, într-o atmosferă calmă și 

liniștită, de trei ori pe zi, consumarea alimentelor cu atenție și plăcere, în porții rezonabile ca 

dimensiune și consumarea unor cantități importante de apă în timpul zilei. Numai prin 

consecvență și disponibilitate îi obișnuim pe copii cu un stil de viață sănătos și le oferim 

acestora șanse reale la o viață sănătoasă. 

 

Tot noi ca părinți putem să-i învățăm pe copiii noștri să iubească mișcarea. De ce să 

nu coborâm cu copilul nostru cu o stație înainte de stația cea mai aproape de casă sau de 

școală și să facem restul drumului pe jos? De ce să nu ne ducem în zilele noastre libere să ne 

plimbăm prin parc cu copiii, să-i lăsăm să se dea cu rolele/skateboard-ul, să ne plimbăm 

împreună cu bicicleta sau de ce să nu lăsăm copilul să se joace, să alerge cu câinele? De ce nu 

lăsăm copiii să socializeze în fața blocului sau a școlii, într-un mediu “adaptat” și sigur și de 

ce să nu le arătăm jocurile copilăriei noastre: săritul corzii, țările, leapșa, șotronul, etc?  

Împreună putem să ne ajutăm copii să devină adulți activi descurajând comportamentele 

sedentare și reducându-le timpul petrecut la TV și pe calculator prin stabilirea de comun acord 

cu aceștia a unui program pe internet, pe jocuri sau la TV. În limita posibilităților financiare și 

de timp liber, trebuie să asigurăm o viață activă copiilor noștri și participarea lor la sporturi de 

“plăcere” sau de ce nu, la sporturi de performanță. 

 

Părinți nu uitați: gesturile mici contează, ele pot schimba lumea! 
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Prof. Roxana Berdei 

 

TERAPIA AXATĂ PE COMPORTAMENTELE VERBALE 

  Ce simt  părinţii care au un copil cu 

deficienţe ? Cel mai bine pot spune doar ei!  Este 

dureros să ţi se spună că ai un copil care are 

deficienţe de auz şi este şi mai greu să accepţi că 

fiul sau fiica ta are deficienţe asociate (retard 

psihic, tulburări psihomotorii, autism, deficienţă de 

vedere). Principala preocupare a părinţilor care au 

astfel de copii este aceea de a se interesa de 

instituţiile care oferă o educaţie adecvată.  

Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria” vine în 

sprijinul părinţilor şi a copiilor cu deficienţe asociate, având în planul de şcolarizare clase 

special dedicate educaţiei acestora. Copiii care învaţă în aceste clase beneficiază de o educaţie 

şi terapie specifică nevoilor fiecăruia, adaptată în funcţie de nivelul cognitiv, senzorial şi 

psihomotric, cadrele didactice fiind foarte bine pregătite, oferindu-le întreaga lor dragoste 

micuţilor cu care lucrează. 

Terapia axată pe comportamentele verbale este o abordare comportamentală analitică 

aplicată, pentru a-i preda copilului cu autism şi cu tulburări asociate, toate aptitudinile, 

inclusiv aptitudinile de limbaj. Ea înglobează cercetările în domeniul ABA – dar, în acelaşi 

timp, îmbunătăţeşte şi capacitatea copilului de a învăţa limbajul funcţional. Ce aduce nou 

această terapie constă în faptul că limbajul este tratat ca un comportament ce poate fi modelat 

şi întărit, acordându-se, în acelaşi timp, atenţie nu doar lucrurilor  pe care le spune copilul, dar 

şi motivului pentru care acesta foloseşte limbajul.  

O abordare bazată pe comportamentele verbale reduce aproape întotdeauna crizele de 

isterie, precum şi alte comportamente problemă, deoarece începe prin a evalua ce anume îi 

place copilului, iar apoi foloseşte acele obiecte şi activităţi (numite „întăritori” întrucât ele 

întăresc comportamentele dovedite ) pentru a motiva copilul să facă munca necesară, iar 

acesta începe astfel să înveţe. Copilul începe să primească lucruri, urmând ca, în curând, să le 

ceară singur, fie verbal, fie folosind limbajul mimico-gestual. Limbajul expresiv este 

considerat ca un comportament care poate fi predat, fiecare funcţie a cuvântului fiind predată 

în mod explicit. Fiecare copil urmează o terapie adecvată, astfel încât lucrul în echipă al 

cadrelor didactice, susţinută de munca din cadrul familiei conduce la progrese remarcabile ale 

copiilor cu deficienţe asociate grave. 
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     “Chimia, eterna rivală şi imitatoare a naturii”                                                                                                        
Diderot 

Haideţi să descoperim împreună câteva din “misterele” 

chimiei – ştiinţă cu ajutorul căreia oamenii au reuşit să 

realizeze poate cele mai spectaculoase şi mai incredibile 

minuni.   

Unele fenomene naturale pot fi reproduse în laborator, 

şi ... dacă nu sunteţi atenţi aţi putea crede că sunt vrăjitorii. 

 Aşadar, fiţi atenţi la demonstraţiile următoare şi ... să 

începem! 

 Aprinderea spontană  

 Ştiţi care este adevărul despre foc?  Focul este cunoscut încă din cele mai 

vechi timpuri, fiind observat pentru prima oară în momentul în care unii pomi erau 

trăzniţi. Ca metodă de aprindere se folosea ciocnirea a două pietre care producea  o 

scânteie. Astăzi ştim cu toţii cum se aprinde focul!  Putem aprinde o spirtieră doar 

“vrăjind” o baghetă de sticlă.  

Bicromatul se descompune sub influenţa căldurii băţului de chibrit dând 

impresia unui Vulcan. Într-o capsulă se realizează un amestec de KMnO4 şi H2SO4 

concentrat. Se introduce bagheta în amestec şi apoi se atinge fitilul unei spirtiere cu 

alcool. Fitilul se va aprinde spontan. 

Care este explicaţia?  

Bagheta a fost introdusă într-un amestec format din două substanţe ( 

permanganat de potasiu şi acid sulfuric concentrat) care au provocat aprinderea 

spirtului de pe fitilul spirtierei. 

 Scântei sub apă 

Credeţi că pot exista scântei sau flăcări sub apă? Da, acest lucru este 

posibil.  
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Într-un vas de sticlă se toarnă 150 ml apă, se adaugă cca. 5 g KClO3 şi 

câteva bobiţe de fosfor alb. Printr-o pâlnie cu gâtul lung înfipt în stratul de KClO3 

se picură H2SO4 concentrat. Se vor observa scântei datorate aprinderii fosforului. 

Efectul se observă mai bine la întuneric. 

o Flăcări sub apă 

Într-un vas de sticlă se toarnă  cu pipeta cantităţi egale (cca. 2-4 ml) de H2SO4 

concentrat şi alcool etilic, având grijă să nu se prelingă pe peretii eprubetei. Apoi se 

aruncă câteva cristale de KMnO4. Din vas se va ridica o flacără însoţită de mici 

pocnituri. 

Cum a fost posibil? 

Folosim un vas în care  introducem o substanţă (permanganat de potasiu 

sau clorat de potasiu) care în contact cu acidul sulfuric concentrat eliberează 

oxigenul,  o substanţă ce întreţine arderea.  

o Aprindere spontană 

Oxigenul este o substanţă chimică foarte importantă. Pe lângă faptul că 

întreţine viaţa, cea mai importantă proprietate a lui este aceea că întreţine arderea, 

lucru care se observă foarte uşor  în demonstraţiile următoare. 

Într-un cilindru gradat se introduce  un vârf de spatulă de MnO2. Se adaugă 

apă oxigenată. Imediat se introduce o aşchie de brad ce are jăratec la unul din capete. 

Aşchia se aprinde spontan. 

o Lumini în eprubetă 

 Pentru a obţine efectul necesar folosim  o substanţă care prin descompunere  pune în 

libertate oxigenul ce  determină aprinderea aşchiei de brad, respectiv a pastilei de sulf. 

Se încălzeşte o eprubetă ce conţine un amestec de MnO2 şi KClO3. Când se 

observă degajarea de gaz se aruncă câteva pastille de sulf. Imediat va apare în 

eprubetă o lumină albastră spectaculoasă. 

o Foc pe apă 

Acum v-aţi convins, că focul există chiar sub apă. Dar pe apă? Putem face ca 

focul să stea pe apă şi în acelaşi timp să transformăm apa în vin. Atenţie! 
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Într-un cristalizor cu apă şi câteva picături de fenolftaleină se introduce o bucăţică 

de sodiu sau potasiu metalic aşezată pe hârtie de filtru. Se acoperă cristalizorul cu o 

pâlnie de sticlă. 

Foarte simplu! Cum? Datorită cunoştinţelor acumulate la orele de chimie 

şi folosind o substanţă numită sodiu metalic, care în contact cu aerul se aprinde, 

iar cu apa formează o substanţă numită sodă caustică care schimbă culoarea  

lichidului din vas.  

 Vulcanul 

Cu ajutorul chimiei putem reproduce unele fenomene naturale. Fiţi 

atenţi!! Recunoasteţi fenomenul? 

Pe o sită de azbest se pun câteva grame (cca 10g) de bicromat de amoniu. 

Beţe de chibrit aprinse (1-2 poate mai multe) se înfig în grămăjoară de la bază 

spre vârf. Bicromatul se descompune sub influenţa căldurii băţului de chibrit dând 

impresia unui Vulcan. 

Substanţa portocalie (bicromat de amoniu)  care se vede iniţial, sub 

acţiunea căldurii băţului de chibrit se descompune dând impresia unei erupţii 

vulcanice. 

 Ceaţa 

Ştiţi că ceaţa este un fenomen natural întâlnit destul de des în această perioadă 

a anului. Ea se formează datorită condensării vaporilor de apă din atmosferă. În 

laborator putem produce ceaţa folosind un simplu vas de sticlă.  

Un vas de sticlă ( de preferinţă o sticlă) în care s-a introdus în prealabil HCl 

concentrat, se acoperă cu un dop murdar de ammoniac. Imediat în sticlă apare un fum 

alb asemănător ceţii. 

Sticla a avut în ea acid clorhidric iar dopul a fost murdar de amoniac. Cele 

două substanţe cand s-au întâlnit au produs un fum ca ceaţa ( o substanţă nouă numită 

ştiinţific clorură de amoniu, iar popular - ţipirig). 

 Focul rece 

O batistă poate rămâne întreagă chiar dacă arde cu flacără.  
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Cu un cleşte metalic se prinde de un capăt o batistă înmuiată în apă, apoi 

în alcool, şi i se dă foc. Batista va arde dar va rămâne întreagă. 

Batista este muiată în apă, stoarsă bine, apoi se înmoaie în alcool. Când i 

se dă  foc, căldura degajată  foloseşte pentru uscarea batistei. 

 Flăcări şi fum -Focuri bengale 

 În apropierea sărbătorilor de iarnă când jocul strălucitor  şi multicolor al focurilor de 

artificii stârneşte admiraţia oricărui privitor, nimic nu ar fi mai potrivit ca moment de 

încheiere a activităţii şcolare decât un astfel de foc. Aşa că …  

Într-un creuzet se realizează un amestec din părţi egale de zahăr şi KClO3 (1-2g din 

fiecare). Se pot adăuga şi pulberi metalice (Mg, Fe). Cu pipeta se adaugă 1-2  picături de 

H2SO4 concentrat. Amestecul se aprinde arzând cu flacără vie de culoare violet. Efectul este 

spectaculos. 

Ei, ce ziceţi? Nu vi se pare interesantă chimia? Sperăm că activitatea noastră v-a stârnit 

curiozitatea şi interesul pentru această ştiinţă fără de care însăşi viaţa nu ar fi posibilă. 

o Focuri bengale 

Orice foc bengal conţine trei categorii de substanţe:  

- un combustibil (cărbune sau sulf) 

- un oxidant (clorat de potasiu, azotat de potasiu, etc.) 

- o substanţa care colorează flacăra (specifică pentru fiecare culoare). 

Toate cele trei substanţe trebuie să fie bine uscate şi sub formă de pulberi fine. Din 

pulberile celor trei categorii de substanţe se fac amestecuri cât mai omogene. Din fiecare 

amestec se iau 1-2g care vor fi aşezate pe o hartie de filtru sau sugativă nitrată în prealabil 

(înmuiată într-o soluţie concentrată de azotat de sodiu sau potasiu şi lăsată la să se usuce în 

aer liber). Ea se aprinde uşor şi arde cu repeziciune. Hârtia se pune pe o sită de azbest, se 

ridică puţin de la un colţ şi I se dă foc. Când flacăra atinge grămăjoara, aceasta se va aprinde 

arzand cu flacără vie, colorată.  

Exemplu de reţete: 

-  pentru culoarea  roşie: 
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31 g clorat de potasiu 

8 g sulf 

11 g clorură de calciu 

     - pentru culoarea verde: 

30 g clorat de potasiu 

8 g sulf 

12 g carbonat de bariu 

      - pentru culoarea galbenă: 

3 g clorat de potasiu 

1,6 g sulf 

1,5 g carbonat de sodiu anhidru 

- pentru culoarea albastră: 

 13 g clorat de potasiu 

2 g sulf 

1,5 g sulfat dublu de aluminiu si potasiu anhidru 

1,5 g de CuCO3 · Cu(OH)2 

 Zilnic întâlnim şi folosim produse chimice. Ne spălăm pe mâini cu săpun, dar săpunul 

este un produs chimic; ne îmbrăcăm, dar stofele, lâna, încălţămintea sunt tot produse chimice; 

mâncăm produsele pregătite de mama - “chimista” casei - în “laboratorul” propriu, bucătăria, 

când suntem bolnavi luăm medicamente, deasemenea produse chimice, respirăm oxigen – 

substanţă chimică, etc. Pentru toate acestea şi multe altele, merită să citiţi, să vă informaţi, să 

căpătaţi cunoştinţe din toate domeniile, nu doar din chimie, pentru că:  

Un om bine informat şi educat  

                      este un om puternic şi va fi preţuit pretutindeni. 

Mult succes în activitatea voastră viitoare! 
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F A M O U S   Q U O T E S 

                                  

M A X I M E  S I  C U G E T A R I   

din înțelepciunea  anglo-americană 

                   

 Knowledge is power.  (Cunoaşterea/ Ştiinţa înseamnă putere) 

 

 Knowledge in youth is wisdom in age. 

(Ştiinta la tinereţe înseamnă întelepciune la bătrâneţe) 

 

 To know that we know what we know, and that we do not know what we do not 

know, this is true knowledge. 

(Să ştim că ştim ceea ce ştim şi că nu ştim ceea ce nu ştim, asta este adevărata ştiinţă) 

 

 An expert is a man who knows more and more about less and less. 

(Specialistul e omul care ştie tot mai mult despre tot mai puţin) 

 

 Genius is one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration - Thomas 

A. Edison, American inventor, 19
th

 C. 

(Geniul este 1% inspiraţie şi 99% transpiraţie – Thomas A. Edison, inventator 

american, sec.XIX). 

 

 Intellectual growth should commence at birth and cease only at death – Albert 

Einstein, American scientist, Nobel Prize winner, 20
th

 C. 

(Dezvoltarea intelectuală ar trebui să înceapă odată cu naşterea şi să înceteze doar 

odată cu moartea – Albert Einstein, savant American, laureat al Premiului Nobel, sec. 

XX). 

 

 Imagination is more important than knowledge – Albert Einstein. 

(Imaginaţia este mai importantă decât cunoştinţele – Albert Einstein). 

 

 Imagination is as good as many voyages – and how much cheaper! 

(Imaginaţia e la fel de bună ca multele călătorii şi, în plus, mult mai ieftină!) 
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 I am so clever that sometimes I don’t understand a single word of what I am 

saying! – Oscar Wilde, Irish writer, 19
th

 C. 

(Sunt aşa de deştept încât uneori eu însumi nu înteleg nici măcar un cuvânt din ce 

spun! – Oscar Wilde, scriitor irlandez, sec. XIX) 

 

 England and America are two countries separated by a common language – 

George Bernard Shaw, Irish dramatist, 19
th

-20
th

 C. 

(Anglia şi America sunt două ţări despărţite de o limbă…..comună! – G.B. Shaw, 

dramaturg irlandez, sec. XIX-XX). 

 

 

                     

                          
 

 

 

 

   Culegere şi traducere: 

                                      Profesor Ioana-Marina Râmniceanu 
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CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU ELEVI CU DEFICIENȚE DE AUZ 

GALAȚI, 2013 

Prof. Stoica Florica, prof. Gîrniceanu Cristina 

În perioada 3-6 aprilie 2013, municipiul Galaţi a fost  gazda Concursului Naţional 

pentru Elevi cu Deficienţe de Auz, competiție finanţată de Ministerul Educaţiei Naţionale, 

organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean în parteneriat cu Şcoala Profesională Specială 

„Paul Popescu Neveanu“, structură a Şcolii Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu“ din Galaţi. 

În concurs au fost înscrişi 87 

de elevi din 14 şcoli speciale din 

întreaga ţară. 

  

La festivitatea de deschidere a 

Concursului Naţional pentru Elevi cu 

Deficienţe de Auz care a avut loc 

miercuri, 3 aprilie 2013, în sala de 

conferinţe a Complexului Muzeal de 

Ştiinţe ale Naturii, a participat şi Înalt Preasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, 

care, adresându-se concurenţilor prezenţi, a arătat că „acești copii se roagă prin gesturi, cu 

mâinile întinse pentru a-L primi pe Dumnezeu pe braţe.  

   

Doamna Inspector General în Ministerul Educației, prof. dr. Liana Mitran, a urat 

copiilor un călduros bun venit şi mult succes ș ia remarcat că numărul elevilor înscrişi în acest 

concurs creşte de la an la an, spre mulţumirea profesorilor care sunt mândri de aceşti copii 

talentaţi şi inteligenţi. „Am avut emoţii pentru că nu ştiam câţi sunteţi. M-am temut să nu fiţi 

puţini dar apoi mi-au dispărut brusc emoţiile. Asta înseamnă că aţi ţinut cont şi de 

recomandarea mea din anii trecuţi, când vă spuneam cât de bine este să înveţi şi ce satisfacţii 

ai atunci când înveţi. Mă uit la voi şi îmi daţi speranţe că învăţământul românesc va avea un 

viitor. Deja sunteţi câştigători la acest concurs, prin prezenţa voastră. Sunteţi copiii noştri, 

partenerii noştri, dar şi obiectul muncii noastre, deoarece fără voi nu putem exista”, le-a spus 

elevilor doamna inspector general Liana Mitran. 
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Disciplinele de concurs au fost: limba şi literatura română, matematică, tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiei și educaţie plastică. Ca în fiecare an, Școala Gimnazială Specială 

pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” din București a fost la înălțime. La competiție au 

participat opt elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, îndrumați de prof. Stoica Florica, 

Gîrniceanu Cristina, Pop Mona, Dichiseanu Doina, iar rezultatele au fost pe măsura muncii 

depuse: premiul I la matematică (Vlăduț Valentin), premiul II la educație plastică (Dumitru 

Andreea) și la T.I.C. (Ristea Antonio), premiul III la limba română (Ceaușu Ștefan) și T.I.C. 

(Vasilescu Elisabeta), mențiune la limba română (Scarlat Loredano), matematică (Nenciu 

Iulian) și educație plastică (Angelescu Bianca). 

Avem de ce să fim mândri! 
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Sărbătorile de Paști 

                                                              Prof. Caradaică Ioana şi prof. Ilie Roxana  

-REBUS- 

 

A-B  Sărbătoarea Paştelui sau … 

 

1. Procesul de pictare a ouălor cu ceară. 

2. Mărturisirea păcatelor sau… 

3. Ziua când Mântuitorul a fost răstignit pe cruce. 

4. Duminica ce precede Sărbătoarea Paştelui. 

5. Slujbe de seară care se oficiază în Săptămâna Mare. 

6. Mântuitorul a fost pus pe cruce sau… 
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Sărbătoarea Sfântă 

 

Marea sărbătoare a venit, 

Cu toţii ne-am pregătit,  

Pe Domnul Iisus 

Smeriţi să-L primim. 

 

Vrem mai buni să fim, 

Din suflet să dăruim  

Bucurie şi speranţă 

Celor ce încă învaţă. 

 

Paştele să vă lumineze, 

Paştele să vă îmbuneze, 

Să vă aducă sănătate 

Şi pace, să aveţi de toate.  

 

de elevi Ioana Florea şi Alex Ionescu -  clasa a Va A 

coordonaţi de prof. psihopedagog Valentina Borcea 
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Vara 

 

Vara e o doamnă mare, 

Ea ne aduce mult soare 

Căldură şi multe bucurii 

Pentru noi cei mici şi mari 

copii. 

 

În vacanţa de vară, 

Îmi place să merg la mare 

Şi la munte mi-aş dori 

Să mă plimb cu drag,    

                                                                                                                                  copii! 

 

Să ne distăm toată vara 

Că acum începe şcoala, 

Emoţii şi  nostalgii 

Cu drag, ne vom aminti de 

vară, copii! 

 

 

de elevi Florea Ioana si 

Ilinescu Florin – clasa a 

Va A 

coordonaţi de 

prof.psihopedagog Borcea 

Valentina Mirela 
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SCHOOL IS  FUN !                                     Şcoala e distractivă ! 

                  <<<<<<<T E A C H E R  J O K E S >>>>>>>> 

Încercaţi să traduceţi aceste glumiţe.    Vă ajută şi prietenii sau ……. dicţionarul! 

 Teacher: And now we find that x is equal to zero. 

Student:  So much work for nothing! 

 

 Teacher: 2 books + 2 books = ? 

Student:  4 books. 

Teacher: Now a difficult one: 1,457,395 books + 23,662 books = ? 

Student:  A library! 

 

 Teacher: What is a „synonym‟, Willie? 

Willie: A synonym is a word that you use in the place of another word that you forgot! 

 

 Teacher: Willie, your essay entitled “My Dog” is exactly the same as your brother‟s. 

Did you copy from him? 

Willie: No, madam, it‟s about the same dog. 

 

 Teacher: What can you tell me about the great Italian painters of the 16
th

 century? 

Student: They are all dead, sir. 

 

 Teacher: In which battle did King Richard III die? 

Student:  His last battle. 

 

 Teacher: Where was the Declaration of Independence signed? 

Student:  At the bottom of the page, sir. 

 

 Class teacher:   Dear parents, if you promise not to believe everything your children 

tell you that happens at school, I promise not to believe everything I hear about what 

happens at home. 

                        

                            (de pe Internet: “Teacher Jokes”) 

 

                  Elevi Scarlat Loredano;  Nenciu Iulian – Clasa a VII-a A 
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SUDOKU 
 

 
Propus de elev Vasilescu Elizabeta – clasa a VIIIa B 

 

 

 

  3 1   8 5 9 

 

 4      2  

 

9  6       

 

  2 4 1     

 

  8    5  2 

 

 

 

   2 7 4   

      3  5 

 

 6      9  

 

5 2 9   1 6   
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INSTANTANEE DE AZI ȘI DE IERI 
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Prof. Marțiș Constanța 

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE 

Începuturile școlii noastre s-au petrecut după primul război mondial, odată cu 

desăvârșirea statului național modern și se înscrie în rândul problemelor majore ale României. 

Astfel, se impunea organizarea modernă și a învățământului care să se adreseze tuturor, deci 

și persoanelor defavorizate cum erau orfanii si copiii deficienți. Recunoașterea învățământului 

special cu toate drepturile asemenea învățământului  pentru toți copiii, se realizează prin 

Legea Învățământului Primar din 1924.  

In acest context, Ministerul Instrucțiunii Publice hotărăște în august  1919 înființarea 

primei școli pentru fete orfane surdo-mute, unde aveau acces copilele din toata țara. 

Primul sediu al  Școlii pentru Fete Surdo - Mute din București este pe str. Calea 

Moșilor nr. 36. Școala și atelierele anexe erau destinate instruirii și calificării fetelor pentru a-

și putea asigura existența. 

In prezent,  Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria” are 

cadre didactice cât și personal auxiliar înalt calificat, dotări de ultimă oră, cu ajutorul cărora în 

procesul instructiv-educativ realizat cu metode specifice de lucru, s-au obținut rezultate tot 

mai bune. Astfel, am avut elevi absolvenți de învățământ superior artistic (arte plastice) și 

tehnic (ingineria lemnului). În prezent, tot mai mulți elevi sunt capabili să susțină examenele 

naționale de evaluare, unde obțin rezultate bune. 

In ultimii ani, activitățile extra-școlare și extra-curriculare tot mai diversificate,  

parteneriatele educaționale cu copiii si tinerii din învățământul de masă, participarea cadrelor 

didactice la Proiectele Internaționale prin schimburi de experiență și acordarea învățământului 

românesc cu cel european în plan legislativ, organizatoric și de specialitate, aduc 

învățământului special românesc, în general, și școlii noastre, în special, un plus de calitate. 

Se poate spune fără lipsă de modestie că această școală înființată acum aproape 100 de 

ani a avut un drum ascendent permanent din toate punctele de vedere; și atunci, ca și acum, 

strădaniile individuale  ale copiilor și munca făcută cu devotament și profesionalism de 

personalului școlii se reflectă în devenirea personală, profesională și socială a elevilor noștri. 
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NOUTĂȚI 

 


