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Dactileme româneşti 



Cei mai buni dintre noi 
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Cum devenim mai buni 

 

           Curiozităţi  

 

Şcoala părinţilor  
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‖Dincolo de cuvânt‖ - revistă semestrială pentru elevi și părinți nr. 6, decembrie 2013 

Cine suntem noi... 

 ”Îi invit pe toți cei care sunt în pană de idei să vină să viziteze această școală. 
Vor găsi aici sute de idei bune despre cum trebuie să conduci o școală,   cum să derulezi 
proiecte,  despre cum să faci dintr-un colectiv o adevărată familie.  
 Vă felicit pentru toate rezultatele pe care le obțineți cu copiii la concursurile 
școlare și pentru implicarea totală pentru bunul mers al școlii.  
 Succes  în tot ceea ce vă propuneți sănătate și putere de muncă.” 

     Cu respect, 

     Inspector General MECTS,  

     Prof. dr. Liana Maria Mitran 

 De mici am învățat că faptele sunt mai 
puternice decât toate cuvintele la un loc.  
 Lăsăm deci faptele și cuvintele altora să 
vorbească despre noi. Noi putem doar să  ne bucurăm, 
să ne mândrim și să ne dorim mai mult. 

 ‖Vă felicit din toată inima pentru  

noblețea sufletului tuturor profesorilor pe 

care i-am întâlnit. Sunteți îngerii de care noi 

avem nevoie.‖ 

   Dana Deac, 

  Președinte Fundația Orange 
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‖Dincolo de cuvânt‖ - revistă semestrială pentru elevi și părinți nr. 6, decembrie 2013 

 

1921— Primul an de funcționare a școlii noastre…  
 

Deschizând cu emoție condica primei zile din istoria acestei școli, aflăm că la 1 martie 

1921 erau prezente 31 de eleve și o singură institutoare – Elena Salomeia. 

Deoarece multe dintre eleve urmaseră cursurile de demutizare ale școlii particulare din 

Focșani, având vârste și nivel de pregătire diferit, ele au fost repartizate în trei clase simultane: 

clasa I, clasa a IV-a și clasa a V-a. Din aceeași condică rezultă că programul se desfășura între 

orele 8.30 și 12.30, având următoarele obiecte de studiu: 

Clasa I: Exerciții de atențiune, Educația văzului, Exerciții de respirație, Exerciții de 

respirație și articulație, Exerciții de citire pe buze, Exerciții de scriere pe tablă 

Clasa a IV-a: Articulație – silabație. După 15 zile: Silabație, Vocabular, Desen, Caligrafie, 

Citire pe tablă. După o lună: Scriere după dictare, Socoteli (o dată pe săptămână) 

Clasa a V-a: Vocabular, Citire pe carte, Gramatică. După 15 zile: Aritmetică – numerație 

(1 – 100), Exerciții de vorbire – o dată pe săptămână, Citirea pe carte – de două ori pe săptămână, 

Intuiție – de două ori pe săptămână, Desen – o dată pe săptămână, Limba română – de trei ori pe 

săptămână, Istorie – de două ori pe săptămână, Exerciții gramaticale, Geografie – o dată pe 

săptămână, Caligrafie – o dată pe săptămână, Memorizare – de două ori pe săptămână, Religie1 

Școala funcționând doar în semestrul al III-lea, multe eleve care au fost în clasa I apar și în 

anul școlar 1921 – 1922 tot în clasa I.2 

Deschiderea cursurilor nu a însemnat însă asigurarea școlii cu tot personalul didactic și 

ajutător necesar unei atente supravegheri și îngrijiri. În luna aprilie 1921, conducerea școlii cere 

Oficiului I.O.V.R.  al Capitalei ‖să caute printre văduvele de război persoane respectabile, 

conștiincioase, care să primească să muncească în școală3,  întrucât cele două cadre didactice și un 

servitor nu puteau acoperi nevoile de instruire, educare și supraveghere. 

După începerea cursurilor, la 15 martie 1921, se cere Ministerului Instituției Publice 

ordonanțarea unei sume pentru medicamente, deoarece la 15 martie a fost numit ca medic al școlii 

dr. Predescu Rion, sume ce nu pot fi acordate din lipsă de fonduri. 

Direcția școlii a avut de întâmpinat greutăți pentru asigurarea hranei elevelor în cadrul 

sumei de 3,50 lei/elevă pe zi. Într-o adresă a școlii, din 26 aprilie, se arăta că nu s-a putut asigura 

masa cu 3,50 lei pe zi, cheltuindu-se 4 lei, deși ‖zahărul, laptele și ouăle sunt donate‖. Motivația 

consta în ‖scumpetea exorbitantă a articolelor alimentare și neputința de a se aproviziona din altă 

parte decât de pe piață‖4 . Internatul, deși dispunea de o sală mare, nu era dotat cu paturi suficiente, 

multe eleve dormind câte două în pat. 

_____________ 

 
1 Arhiva Școlii, Dosar 18, fila 56 
2 Idem, Condici de prezență, nr. 1 
3 Idem, Dosar ieșire, nr. 199, din aprilie 1921. 
4 Arhivele Statului, Fond M.I.P. Dosar 355 / 1921, 26 aprilie 1921. 
 

  
În 1973, doamna profesoară Ludovica Tănăsescu, a realizat o lucrare în care ne 

descoperă primii ani de funcționare ai școlii, între 1919 și 1924. În numărul 5 al 

revistei  am publicat un fragment din această monografie despre înființarea 

primei școli pentru deficienți de auz din București. În acest număr vom prezenta 

un alt fragment în care vom fi impresionați de strădania oamenilor începutului de 

drum, în fața cărora ne înclinăm cu respect.  
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‖Dincolo de cuvânt‖ - revistă semestrială pentru elevi și părinți nr. 6, decembrie 2013 

 

Conducerea școlii, fiind preocupată de fortificarea elevelor în perioada vacanței, având în 

vedere sănătatea lor șubredă, a făcut demersuri în acest sens, pe lângă minister, explicând 

necesitatea ca elevele să meargă într-o stațiune termală, propunând Techirghiol. 

Ministerul aprobă această cerere, deoarece școala arăta că are o sumă mai mare pentru 

întreținere, fiind prevăzuți 40 – 50 de bursieri, dar ‖noi nu am putut primi decât 31 din lipsă de 

profesori‖5. 

Se revine cu aceeași cerere, adresată președintei Societății pentru combaterea 

tuberculozei, pentru a primi un număr de 20 de eleve în Sanatoriul din Techirghiol.6 

Prezența acestor eleve la Techirghiol este consemnată de marele romancier Cezar 

Petrescu în romanul ‖Întunecare‖, într-un pasaj în care prezintă indignarea unor persoane din 

lumea ‖bună‖ la vederea acestor fete, îmbrăcare în cenușiu, formând un posomorât convoi: ‖din 

capătul potecii de sub faleză, urca inoportun în mijlocul acestei desfătări balneare un posomorât 

convoi. O colonie de 

orfane de război, în 

haine cenușii, 

înșirate, patru câte 

patru, copile cu 

obrajii pământii, 

pășeau rușinate 

printre atât de voioșii 

și superbii spectatori. 

Toți 

întoarseră capetele 

de la copilele 

desfigurate de boală, 

privind aceste capete 

sau căutându-și de 

lucru în pahare și 

farfurii. 

Cele din 

urmă se târau în cârji rezemate de altele; făceau salturi de animale care și-au pierdut un picior în 

capcane. 

O supraveghetoare păstra ordinea. Nu era nevoie. Mohorâtele orfeline erau strânse în 

mizeria lor și mute.‖7. 

În opoziție cu această atitudine se situează munca onestă, devotamentul și dăruirea celor 

care lucrau pentru integrarea socială a tinerilor cu deficiențe. 

 

 

 

___________________ 

 
5 Idem, Dosar 355, pag. 222, 31 mai 1921. 
Lipsa cadrelor didactice specializate, ca și spațiul insuficient în care să se desfășoare procesul de învățământ, face 
ca un număr de copii surzi să nu poată fi încadrați în acest tip de școli. 
La 3 noiembrie 1921, școala anunță Ministerul Muncii, Direcția Ocrotirii Sociale, că pentru anul în curs nu se mai 
poate primi nicio elevă (Arhiva școlii, Dosar ieșire I, nr. 282) 
 
6 Registrul ieșire (Arhivele Statului, Dosar 738 / 1923) fila 451. Această cerere a fost repetată și în anul 1922, când 
la Techirghiol au fost 20 de eleve și personal însoțitor pentru o lună de zile, ca și în anul 1924. 
 
7 Cezar Petrescu, Întunecare, Ed. Eminescu, 1969, pag. 302  
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‖Dincolo de cuvânt‖ - revistă semestrială pentru elevi și părinți nr. 6, decembrie 2013 

BEST EDUCATIONAL STRATEGIES AND TECHNIQUES FOR STUDENTS WITH 

SEN (SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS) 

BEST 4 SEN 

Proiect de mobilitate Leonardo da Vinci VETPRO 

LLP-LdV-VETPRO-2012-RO -144 

 În perioada 1 - 14 iunie 2013 am participat 

la o mobilitate în cadrul programului sectorial 

Leonardo da Vinci din Programul de 

Învățare pe tot Parcursul Vieții organizat de 

Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București și Asociacion Escuela de 

Komunicacion, Informacion y Practicas en 

Europa, o asociație nonguvernamentală de 

formare a cadrelor didactice din Malaga, 

Spania. Coordonatorul programului de 

mobilitate a fost inspectorul de specialitate 

pentru învățământul special domnul 

profesor Adrian Romeo Cozma.  

Grupul țintă a fost format din 25 de cadre 

didactice, inspectori, formatori, metodiști, 

directori din școlile speciale din Municipiul 

București. 

Obiectivele programului de mobilitate au 

constat în dezvoltarea competenței pentru 

persoanele din grupul țintă privind planificarea şi proiectarea diferențiată și personalizată a 

activităților de învățare-recuperare-compensare, în funcție de particularitățile psihoindividuale, 

nevoile și potențialul fiecărui elev; abilitarea 

grupului țintă de a dezvolta și adapta noi strategii, 

metode alternative, procedee și mijloace specifice, 

dispozitive, tehnologii în domeniul educatiei 

speciale și special integrate; optimizarea 

instrumentelor de lucru specifice intervenției 

educațional-terapeutice pentru elevii cu CES. 

Programul de mobilitate a cuprins schimbul de 

experiență cu instituții de învățământ din Malaga în 

care sunt integrați elevi cu dizabilități: IES Miguel 

Romero Esteo-elevi cu dizabilități motorii, Institute Portada Alta-elevi cu dizabilități fizice 

și mentale, Centro Pinares Autismo-pentru autiști, Universidad de Malaga, Sociedad 

Federada de Personas Sordas de Malaga, Asociacion Malaguena en Favor de las Personas 

con Discapacidad Intelectual.  

 

Prof. STOICA FLORICA 
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‖Dincolo de cuvânt‖ - revistă semestrială pentru elevi și părinți nr. 6, decembrie 2013 

Am participat la diferite activități: dezbateri, mese rotunde, workshop-uri, în care s-au prezentat 

sistemele de învățământ din Spania și România, sistemele de educație specială și educație 

integrată, modele de pregătire alternativă prin activități extracurriculare a copiilor cu CES, 

modele de pregătire a elevilor cu 

tulburări de comportament, sistemul 

de formare profesională a elevilor cu 

CES, sistemul educațional pentru 

elevii cu deficiență de auz din Spania, 

sistemul de formare continuă și 

perfecționare a cadrelor didactice din 

Spania și a celor specializate în 

educația specială, sistemul de 

asigurări sociale și facilitățile oferite 

de stat angajatorilor pentru 

persoanele cu dizabilități. In cadrul 

workshopurilor  s-au elaborat diferite 

materiale privind activitățile de intervenție 

educațională pentru elevii cu CES. Am 

participat la asistențe la activitățile cu 

elevii cu CES. Instituția gazdă EKIP a dat 

dovadă de experiență și profesionalism în 

organizarea acestei mobilități oferind toate 

explicațiile necesare prin intermediul unei 

echipe de specialiști care ne-au însoțit 

permanent pe tot parcursul mobilității, ne-

au consiliat, monitorizat și au realizat 

evaluarea finală. Condițiile de cazare și 

subzistență au fost deosebite. In timpul liber 

am vizitat Muzeul Picasso, Castelul Alcazaba 

și Gibralfar, am făcut turul orașului Malaga, 

am văzut satele tradiționale și minunatele 

grădini interioare specifice Spaniei.  

Pe parcursul desfășurarii mobilității m-am 

informat asupra sistemului de învățământ 

spaniol și de educație specială și 

educație integrată, am asistat la activități 

extracurriculare, la analize și discuții 

despre valorile de performanță ale 

modelelor operaționale aplicate în 

diferite instituții din Malaga, la activități 

creative, de terapie ocupațională care 

urmăresc dezvoltarea abilităților copiilor 

cu CES, activități de recuperare și 

integrare școlară  a elevilor cu CES, am 

participat la activități de instruire 

practică pentru formarea profesională a elevilor cu dizabilități îmbunătățindu-mi astfel 

competențele profesionale privind programul de instruire practică, obiectivele prioritare, 

conținutul pregătirii, structura activităților și metodele folosite, tehnicile de predare-învățare-
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‖Dincolo de cuvânt‖ - revistă semestrială pentru elevi și părinți nr. 6, decembrie 2013 

Am asistat la activități de intervenție educațional-terapeutică 

consolidându-mi astfel cunoștințele privind modalitățile de 

intervenție la nivelul clasei, echipa multidisciplinară ce stabilește 

planul de intervenție, training-ul părinților, strategiile de predare 

folosite și măsurile 

funcționale de 

intervenție, 

obiectivele 

intervenției și metodele de evaluare. Am elaborat 

strategii specifice în vederea transformării  sălilor de 

clasă într-un mediu adaptat pentru copii cu diferite 

dizabilități. Am elaborat instrumente de evaluare și 

psihodiagnoză necesare pentru depistarea precoce a 

dizabilității în vederea intervenției timpurii. Am 

asistat la sesiuni de training în arta tradițională 

pentru persoanele cu dizabilități astfel încât acum pot să organizez un atelier protejat care să 

faciliteze cultivarea simțului estetic și să valorizeze potențialul persoanelor cu dizabilități în 

vederea inserției sociale a acestora. Am asistat la 

activități de predare-învățare-evaluare, am observat și 

identificat strategii de antrenare a abilităților  sociale  

a elevilor cu autism îmbunătățindu-mi astfel 

competențele de elaborare a curriculum-ului adaptat și 

a programelor de intervenție personalizate pentru 

elevii diagnosticați cu autism precum și pentru elevii 

cu deficiențe auditive, vizuale și mentale. Prin 

participarea la acest stagiu mi-am  dezvoltat 

competențele de intervenție educațională și terapeutic-

compensatorie, în vederea implementării de 

metode inovative de lucru în activitatea cu elevii 

cu CES, pentru o integrare școlară și profesională 

cât mai 

eficientă 

a 

acestora. 
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‖Dincolo de cuvânt‖ - revistă semestrială pentru elevi și părinți nr. 6, decembrie 2013 

Portret de scriitor                   

Ioan Slavici s-a născut la 18 

ianuarie 1848 la Șiria, județul Arad. 

A frecventat şcoala "greco-

ortodoxă" din satul natal, apoi liceul din 

Arad. A susţinut bacalaureatul la Satu-

Mare, iar în toamnă s-a înscris la 

Universitatea din Budapesta. În 

ianuarie s-a  îmbolnăvit, a întrerupt 

facultatea şi a revenit la Siria. S-a mai 

înscris şi la Universitatea din Viena 

(aprilie), dar în august era în funcţia de 

secretar al notarului din Cumlăuș. 

În toamnă e din nou la Viena, în armată, urmând şi Facultatea de Drept. Acum se 

împrieteneşte, pentru toată viaţa, cu Eminescu, student şi el în capitala Imperiului Hasbsburgic. 

Fireşte, vorbea cursiv limbile germană si maghiară. Îşi ia "examenul de stat". 

Debutează la Convorbiri literare cu Fata de birău (comedie). În vară, împreună cu 

Eminescu, organizează serbarea panromânească de la Putna astfel punând bazele Societății 

Academice Sociale Literare România Jună.  

La sfârșitul anului 1874, se stabilește la București, unde este secretar al Comisiei 

Colecției Hurmuzachi, profesor, apoi redactor la Timpul. Împreună cu I. L. Caragiale și G. 

Coșbuc, editează revista Vatra. În timpul primului război mondial, colaborează la ziarele Ziua și 

Gazeta Bucureștilor. 

În toamna anului 1875 este numit de Maiorescu profesor la Liceul "Matei Basarab" - 

Bucureşti. 

Câţiva ani mai târziu, din cauza unor articole în care revendica drepturile românilor, e 

închis de către autorităţile maghiare, dar curtea de juri îl eliberează.  

În anul 1892, Slavici devine cetăţean român, iar în anul 1903 primeşte premiul 

Academiei Române.  

Printre cele mai importante scrieri literare ale lui Ioan Slavici se numără romanul Mara, 

nuvelele Moara cu noroc și Pădureanca, iar memoriile sale publicate în volumul Amintiri, 

apărut în anul 1924, au o importanță deosebită pentru istoria literaturii române.  

Redactor la Timpul în București și, mai apoi, fondator al Tribunei din Sibiu a fost un 

jurnalist controversat, iar în urma articolelor sale a fost închis de cinci ori, atât în Austro-

Ungaria, cât și în România. Această experiență a fost reflectată de Slavici în lucrarea 

memorialistică intitulată Închisorile mele, publicată în 1921. 

 Bolnav şi obosit de viaţă agitată, cu procese şi 

detenţii în puşcării, se refugiază la fiica sa, care trăia 

în apropiere de Panciu, județul Vrancea, în podgoria 

asemănătoare cu Siria natală. La 17 august 1925 a 

murit, fiind înmormântat la schitul Brazi. 

 

 Dacă Eminescu e începătorul poeziei române 
moderne, iar Caragiale al teatrului, Slavici este, 
alături de Creangă, cel care a pus bazele prozei 
noastre moderne, respectiv ale romanului. 
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,,Cartea, leac pentru suflet‖ 

Orice poveste are un început…  

A fost odată ca niciodată… 

(Scuze,  asta e altă poveste…) 

 

A fost acum trei ani, când câțiva copii s-au întâlnit să 

redescopere comunicarea sub semnul cărții. 

Au citit,  au văzut filme, au desenat, au povestit încă o dată 

Pinocchio. 
Și tot efortul lor a prins viață într-o carte. 

 

A  mai trecut o vreme… 

Copiii s-au văzut iar.  Au muncit. 

Și iar s-au bucurat când au ținut în mâini încă o carte,  ieșită 

din mâinile lor: Prinț și cerșetor. 

 

După o vreme iar s-au întâlnit. 

Și iar au văzut ce au reușit să facă  cu răbdare și pricepere. 

O poveste de demult a fost povestită în creion și pixeli: 

Prâslea cel Voinic și merele de aur 

 

Și am încălecat pe o șa… 

 

(Scuze, e din altă poveste…) 

 

Și uite așa, încet–încet, o poveste începută frumos a durat mai 

mult de trei zile și trei nopți. 

Avem acum trei cărți.  

 

Și poate, după o vreme, ne vom cunoaște mai bine și vor fi 

mai multe cărți… 

 
Prof. STOICA FLORICA 

Prof. GÎRNICEANU CRISTINA 
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Într-un sat trăia o femeie bătrână. Singură, în fiecare zi mergea cu cobiliţa şi aducea apă 

de la fântână. La cele două capete ale băţului, avea doua găleţi mari. O găleată era spartă, pe 

când cealaltă era perfectă si tot timpul aducea întreaga cantitate de apă. Când ajungea acasă, 

găleata spartă avea apă în ea doar pe jumătate. 

Timp de doi ani, asta se întâmpla zilnic: femeia aducea doar o găleată şi jumătate de 

apă. Bineînţeles, găleata bună era mândră de realizările ei. Dar găleţii crăpate îi era tare ruşine 

de defectul ei şi se simţea rău că nu putea face decât jumătate din munca pentru care fusese 

menită!  

Într-o zi, n-a mai răbdat, şi i-a zis femeii: "Mă simt tare ruşinată, pentru că această 

gaură face ca apa să se scurgă pe tot drumul până acasă!"  

Bătrâna a zâmbit: "Ai observat că pe partea ta a drumului sunt flori, însă pe cealaltă 

parte nu? Asta pentru că am ştiut defectul tău şi am plantat seminţe de flori pe partea ta a 

potecii. Astfel, în fiecare zi, în timp ce ne întoarcem, tu le uzi. De doi ani culeg aceste flori şi 

îmi bucur sufletul. Dacă tu nu ai fi fost aşa, n-ar mai fi existat aceste frumuseţi.‖ 

 

Dincolo de poveste... 

 Aceasta a fost povestea. Iar înțelepciunea bătrânei ne face să 

privim altfel lumea.  

 Smochinul fără rod nu trebuie tăiat. Poate rodul lui este altul. 

Poate pur și simplu, a crescut ca sa facă umbră unui suflet obosit. 

 Natura are puterea de a-și găsi echilibrul. Dezechilibrul este 

în noi, cei care privim, analizăm, despicăm firul în patru. Dar tot în 

noi este capacitatea de a găsi ROSTUL fiecărui lucru.  

Prof. Cristina Gîrniceanu 
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FĂLTICENI 

 

 Fălticeni este unul dintre 

orașele importante ale României, în 

ceea ce privește cultura si știința 

națională. Un mare număr de personalități marcante, 

scriitori, oameni de știință și artiști, s-au format și au 

creat în Fălticeni. Fălticeni este al treilea oraș din țară 

ca număr de scriitori autohtoni, după aceleași 

importante centre culturale București și Iași. Raportat, 

însă, la numărul de locuitori, Fălticeni se situează pe 

primul loc în România. Orașul a format 16 

academicieni, 12 generali, 60 de doctori în cultură și 

știință. 

 Târgul Fălticeni se afirmă în cultura naţională 

începând de la mijlocul secolului al XVIII-lea.  

 Amintim:  

  scriitorii Matei Milo, Maria Cantacuzino, Nicolae 

Istrati, Nicu Gane, Ion Creangă, Nicolae Beldiceanu, 

Mihail Sadoveanu, Anton Holban, Horia Lovinescu, 

Vasile Lovinescu și Nicolae Labiş,  

  istoricii, criticii literari şi filologii Eugen 

Lovinescu, Alexandru Lambrior, Mihai Gafița, 

Constantin Ciopraga, Cornel Dimitriu, Ştefan Sorin 

Gorovei;  

  oamenii de teatru şi muzicienii Jules Cazaban, 

Grigore Vasiliu-Birlic, Paul Călinescu, George 

Adamachi, artiştii plastici Ion Irimescu, Ştefan 

Soldănescu, Dimitrie Harlescu, Aurel Băeșu, Vasile 

Vasiliu – Falti,  

  folcloriştii Artur Gorovei şi Mihai Lupăescu,  

  oamenii de 

ştiinţă Dimitrie 

Leonida, Nicolae 

Grigoraş, Vasile 

Ciurea și Mihai 

Băcescu.  

Enumerarea ar 

PRAGA   

Unul dintre cele mai 

vizitate și îndrăgite 

orașe din Europa, 

PRAGA, capitala 

Republicii Cehe, se 

remarcă printr-un stil 

arhitectural deosebit, 

dominat de castelele 

gotice și baroce si  de 

impunătoarele biserici. Traversată de râul 

Vltava, Praga este cea mai valo-roasă zonă 

cehă de conservare urbană. 

 De-a lungul timpului, personalități 

proeminente din diverse domenii, au adus un 

omagiu acestui minunat oraș: W. A. Mozart, 

L. van Beethoven, F. M. Dostoievsky, A. 

Rodin, G. Apollinaire, P. I. Ceaikovsky, 

regina Marii Britanii - Elizabeta II și Papa 

Ioan Paul II. 

 Franz Kafka a fost un scriitor originar 

din Praga. A exercitat o influență 

covârșitoare asupra literaturii postbelice. 

Romanele sale se caracterizează printr-o 

viziune halucinantă, grotescă, stranie asupra 

realității, marcată de expresionism și 

suprarealism, în care condiția tragică a 

omului este reprezentată parabolic. 
 Wolfgang Amadeus Mozart  a fost un 

unul din cei talentați creatori în domeniul 

muzicii clasice. Premiera operei Don 

Giovanni are loc la Praga și este primită de 

public cu entuziasm. 
    Albert Einstein—In 1911 Einstein se 

mută cu familia la Praga și este numit 

profesor titular la Universitatea  de acolo. 

 

 

Orașe în oglindă 

Rizea Antonio-clasa a VIII-a A 
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Arc peste  istorie Primul Proiect de lege  

pentru învăţământul special—1941 

Legea învăţământului din 1939 era, în privinţa învăţământului special, mai explicită şi 

mai cuprinzătoare decât cea din 1924, însă problemele specifice au rămas cantonate tot într-un 

singur capitol şi legea era departe de a clarifica toate situaţiile specifice. În anul 1941se înfiinţează 

o  Comisie de specialitate în vederea redactării unui  „Proiect de lege pentru învăţământul special 

al deficienţilor‖.  Comisia era compusă din : 

1. George Halarevici - profesor şi director al Institutului de Orbi din Cluj, refugiat la Bucureşti. 

2. Calistrat Jemna - directorul Institutului de Surdomuţi din Iaşi. 

3. Napoleon Scarlat - directorul Institutului de Surdomuţi din Bucureşti. 

4. Sevastia Popescu - directoarea Institutului de Surdomute din Bucureşti. 

5. A. Ilarion - directorul Şcolii de Îndreptare (Reeducare) din Iaşi-Copou. 

George Halarevici provenea de la Institutul de Orbi din Viena şi avea studiile de 

specialitate absolvite în capitala austriacă. Calistrat Jemna şi Napoleon Scarlat proveneau de la 

Institutul de Orbi şi Surdomuţi din Cernăuţi şi ca toţi colegii lor şi-au desăvârşit studiile la Viena, 

iar Sevastia Popescu (fostă directoare a școlii noastre) s-a specializat în învăţământul pentru 

surdomuţi la Paris. Obișnuiți cu rigoarea gândirii europene, nu este de mirare că au elaborat un 

proiect de lege bine gândit, bine structurat şi care cuprindea toată problematica învăţământului 

pentru deficienţi, probleme actuale și astăzi. Au definitivat proiectul de lege în acelaşi an şi l-au 

pus la dispoziţia Ministerului Educaţiei Naţionale. Din acesta amintim: 

Articolul 1 - specifică categoriile de deficienţi. 

Articolul 22 - Pentru surdomuţi se vor înfiinţa „Institute de demutizare‖ care sunt şcoli 

pentru copiii surdomuţi 

Articolul 23 - Scopul acestor institute este de a educa şi abilita organele fonatorii şi 

respiratorii, în vederea demutizării. De asemenea, în cadrul acestor institute elevii vor fi 

diagnosticaţi şi selectaţi pe categorii. 

Articolul 24 - Institutele de demutizare sunt mixte sau demixtate, însă cu secţiuni separate. 

Ele vor fi dotate cu internat, însă vor putea primi şi elevi externi. Elevii vor fi solvenţi, 

semisolvenţi şi bursieri. Bursele se acordă în baza „certificatului de pauperitate‖. 

Articolul 25 - În Institutele de demutizare se vor primi numai copii fără auz, care au 

împlinit 7 ani. 

Articolul 27 - Durata învăţământului este de 8 ani. În primele 4 clase se va urmări 

dezvoltarea vorbirii cu grai viu şi în ultimele 4 clase se va pune accent pe desăvâşirea vorbirii, 

dezvoltarea îndeletnicirilor practice şi însuşirea celorlalte cunoştinţe din primul ciclu al 

învăţământului primar. 

Articolul 28 - Absolvenţii a 8 clase pot urma încă 4 clase de pregătire profesională. 

Articolul 29 - Efectivul unei clase este stabilit la 15 elevi. 

Articolul 70 - Pe lângă Institutele de Surdomuţi se va înfiinţa câte o tipografie şi o 

legătorie în scopul tipăririi de manuale didactice, lucrări de specialitate pentru învăţământul 

deficienţilor, precum şi o revistă care să se ocupe cu problema învăţământului deficienţilor. 

Articolul 71 - Pe lângă şcolile de surdomuţi se vor înfiinţa ateliere pentru învăţarea 

meseriei, cât şi pentru confecţionarea materialului didactic. 

Pe lângă cele precizate în cadrul proiectului de lege, comisia de elaborare a întocmit şi o 

„Expunere de motive‖ în care şi-a spus părerea în legătură cu diferite aspecte ale învăţământului 

special. 

Din păcate, acest proiect de lege nu a fost pus în aplicare. La scurt timp, cel de-Al Doilea 

Război Mondial a început şi pentru România. Aceste reforme legislative au fost abandonate şi 

Legea Învăţământului din 1939 a rămas valabilă până la Reforma Învăţământului din 1948. 

Nu putem să nu fim impresionați de actualitatea ideilor și soluțiilor propuse acum mai bine 

de 70 de ani.  

Încă o dată, RESPECT !!! Beldianu Camelia-prof. istorie 



 

12          

ISSN 2343-9335       ISSN-L 2343-9335 

 

‖Dincolo de cuvânt‖ - revistă semestrială pentru elevi și părinți nr. 6, decembrie 2013 

Ne jucăm, matematică învățăm 

1. Care a fost cel mai înalt munte înainte să măsoare 

muntele Everest ? 

 

   

2.Eşti şoferul unui autobuz care merge la Craiova. 

La Timişoara se urcă 17 persoane. La Lugoj mai 

urcă 3 şi coboară 5. La Caransebeş coboară 3 şi 

urcă 8. La Herculane coboară 8 şi urcă 4 . 

  Ce înălţime are şoferul? 

 

                                              

3. Un vânător împuşcă 3 dintre cele 7 păsări care stau în copacul din curte. Câte rămân ? 

 

   

4. Care litere lipsesc ?   

 

                              L  M  M  J 

                            --- --- --- --- --- --- --- 

  

 

5. Două trenuri pleacă la ora 

8:00 de la capete diferite ale unui tunel cu o singură linie de cale ferată şi mergând fiecare 

spre celălalt capăt. Cum de nu se ciocnesc ? 

 

 

6. Câte luni din cele 12 au 28 de zile ? 

 

   

 

7. Ion si Maria doresc fiecare să-şi cumpere aceeaşi carte . Mariei îi mai lipsesc 7 lei iar lui Ion 

1 leu . Dacă pun banii împreună nici  atunci nu au destul ca să cumpere măcar o carte . 

   Cât poate costa o carte ?  

 

 

 

8.    Spune "şapte" de cinci ori . 

            Acum spune "şapte" pe litere . 

            Acum spune ce bea vaca ? 

 

   

9. Dacă o casă roşie e făcută din cărămizi roşii, 

                     o casă albă  e făcută din cărămizi albe, 

                     o casă roz  e făcută din cărămizi roz, 

           Din ce e făcută o seră verde ?  

Răspuns: muntele Everest numai că nu se 

ştia că e cel mai înalt.  

Răspuns: şoferul eşti tu ... 

Răspuns: nici una căci se sperie şi zboară toate .  

Răspuns: V  S  D  zilele săptămânii 

  Răspuns:  pleacă la 8 dimineaţa şi 8 seara sau în zile diferite  

Răspuns: toate au cel puţin 28 de zile ...  

  Răspuns: între 7,01 lei si 7,99 lei  

  Răspuns: e greşit lapte căci vaca bea apă . 

    Răspuns: sera e făcută din sticlă  

Florea Ioana-clasa a VI-a A 
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     Urmariti ordinea crescatoare si     

     descrescatoare a numerelor ! 

 

 

                                              9 x 1 = 0 9   

                                           9 x 2 = 1 8 

                                           9 x 3 = 2 7 

                                           9 x 4 = 3 6 

                                                9 x 5 = 4 5 

                                           9 x 6 = 5 4 

                                           9 x 7 = 6 3 

                                           9 x 8 = 7 2 

                                           9 x 9 = 8 1 

                                          9 x 10=9 0 

…………………………………………………………………………… 

                                            1 x 8 + 1 = 9 

                                              1 2 x 8 + 2 = 9 8 

                                           1 2 3 x 8 + 3 = 9 8 7 

                                        1 2 3 4 x 8 + 4 = 9 8 7 6 

                                    1 2 3 4 5 x 8 + 5 = 9 8 7 6 5 

Magia numerelor 

Braniște Florentina—clasa a  VII-a A 

Prof. Râmniceanu Ioana 
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Dacă ar cunoaşte limbajul oamenilor ar putea să 

spună: 

 

Numele meu este Strix uralensis, după cum scrie în cărţi. 

Mi se spune însă huhurez sau ciuhurez.           

Sunt timidă. 

Stau ascunsă. 

 

Eu, cea din fotografie, am 

casa în Cheile Olteţului. 

Locuiesc în scorburile 

copacilor înalţi. 

 

Mă puteţi vedea şi ziua, nu 

numai noaptea. 

 

Mă hrănesc cu şoareci. 

Scot sunete ca urletul înăbuşit, dar nu vreau să vă sperii. 

Vă iubesc. 

Iubiţi-mă.! 

HUHURÉZ, huhurezi, s. m. Numele a două păsări 

răpitoare de noapte, asemănătoare cu bufnița, fără 

smocuri de pene pe cap, care scot un strigăt caracteristic 

și trăiesc în scorburi de copaci; ciuhurez (Strix aluco și 

urelensis).  

◊ Expr. A sta ca un huhurez (sau ca huhurezul) = a sta 

singur, părăsit.  

A se scula ca huhurezii = a se scula foarte devreme 

 O legendă spune că huhurezul s-ar fi născut dintr-un copil abandonat în pădure de părinții 

săi. Chinuit, el își strigă până în zilele noastre părinții.   

 Altă legendă vorbește despre metamorfoza unui tânăr argat nedreptățit de stăpânul său. 

Pierzând vacile în pădure, de frica stăpânului și a lupilor care începuseră să se audă, se roagă lui 

Dumnezeu să-l transforme într-o pasăre. Transformat în pasăre, continuă să caute vacile, chiuind 

„huhuu! huhuu!―. 

 

 Multe dintre credințele populare se referă la capacitatea acestei păsări de a prevesti orice 

schimbare meteorologică: 

„Când cântă huhurezii – semn de ploaie―; 

„Când cântă huhurezul, are să fie frig―; 

„Când cântă huhurezul în pădure, îi a vreme rea―. 

Prof. Maria Burdușel 
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Fizică distractivă 

Prof. STOICA FLORICA 

 Dansul stafidelor 

 

Această activitate are la bază noţiuni ca: densitatea unui corp, 

fluid. Experimentul se bazează pe principiul lui Arhimede.Vom 

arăta dacă stafidele plutesc sau se scufundă într-un lichid 

carbogazos transparent. Acest lichid conţine dioxid de carbon. 

Cum vor reacţiona stafidele cu lichidul şi dioxidul de carbon? 

Materiale necesare :    

1 pahar din plastic transparent  

Sprite sau 7-UP  

1 pachet de stafide (să nu fie foarte uscate)  

Procedeu:  

1. Se umple ¾ din pahar cu suc.  

2. Se pun aproximativ 10 stafide în pahar. Ce se observă? 

Scurtă explicaţie: 
Stafidele au o densitate mai mare decât a lichidului. Acest fapt, face ca stafida introdusă 

în lichid să se scufunde. În interiorul lichidului, de stafide se ataşează bule de dioxid de carbon. 

În acest fel, volumul lor creşte, va creşte şi greutatea lichidului dezlocuit de o astfel de stafidă, şi 

în acest mod, forţa arhimedică devine mai mare decât greutatea stafidei şi acesta urcă spre 

suprafaţă.  

Altfel spus, bulele de gaz, ataşate stafidei, fac ca densitatea sistemului stafidă-gaz să fie 

mai mică decât a lichidului şi sistemul urcă. La suprafaţă, dioxidul de carbon este cedat în 

atmosferă, densitatea stafidei creşte, devine mai mare decât a lichidului şi se va scufunda. Ciclul 

acesta continuă. 

Principiul lui Arhimede stă la baza acestei explicaţii: când un corp este scufundat într-

un fluid, asupra lui acţionează, pe verticală de jos în sus, o forţă egală cu greutatea fluidului 

dezlocuit de corp.  

Aplicaţie: 
Vesta de salvare are acelaşi rol cu al bulelor de dioxid de carbon. 

 

 

 Problema  de  cinci parale 

 

Aşezaţi pe masă un pahar de apă gol. Acoperiţi-l cu o bucată 

de carton pătrat, puţin mai mare decât gura paharului. Peste carton, 

la mijloc, aşezaţi o monedă uşoară. 

Ce spuneţi: puteţi lua cartonul fără a trage şi moneda? 

Fireşte, ea nu trebuie să rămânăs uspendată în aer, ci să cadă în 

interiorul paharului, dar fără a o atinge cu nimic… 

Da, este posibil. Se apucă de marginea cartonului cu două de-

gete şi se trage brusc sau, pur şi simplu, se dă un bobârnac cam la 

mijlocul cartonului.  

In ambele cazuri, moneda nu va urma mişcarea cartonului, ci 

vacădea în interiorul paharului, 
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 Aceeaşi monedă …altfel aranjată 

Luaţi o scobitoare sau un băţ de chibrit şi frângeţi-l puţin la jumătate, dar fără a-l rupe com-

plet, astfel încât săformeze un unghi obtuz. In această poziţie, aşezaţi-l deasupra gurii unei sticle 

de lapte sau a unui păhărel. Pe îndoitura lemnului puneţi o monedă mai mică şi încercaţi să re-

zolvaţi următoarea problemă: 

Cum poate fi introdusă moneda în sticlă fără a o atinge, scutura sau sufla…, spre deose-

bire de lucrarea de mai sus, aici nu aveţi voie să trageţi de chibrit. Căutaţi altă modalitate… 

Lăsaţi să cadă pe îndoitura chibritului o picătură de apă. Fibrele lemnului vor tinde să se 

îndrepte, cele două capete se vor îndepărta şi…moneda va cădea de la sine, în sticlă. 

 

 Care este moneda? 

De data aceasta aveţi nevoie de monede de mai multe dimensiuni. Aruncaţi-le pe toate într-

un săculeţ de pânză sau într-o căciulă şi anunţaţi pe cei din jur că sunteţi gata să le arătaţi o 

scamatorie, care va decurge astfel: 

Rugaţi pe cineva să scoată una dintre monede, fără să v-o arate, şi s-o ţină strâns în pumn pâ-

nă ce ve-ţi număra cu glas tare până la 100. Când aţi terminat numărătoarea ( la care nu este ne-

voie să vă grăbiţi), cereţi să dea drumul monedei înapoi în sac, tot pe nevăzute. 

Apoi, introduceţi şi dv. Mana în sac, număraţi până la cinci şi…spre surprinderea celor de 

faţă , scoateţi exact moneda pe care a ales-o persoana de mai înainte. 

Cum aţi reuşit să ghiciţi despre care monedă a fost vorba? 

Explicaţia este cât se poate de simplă: moneda respectivă, care a fost ţinută în pumn circa 

două minute, este… caldă, în timp ce toate celelalte sunt mai reci. 

Puteţi pune în sac chiar 6-7 monede , de preferinţă mai mari. 

 

 Mâna miraculoasă 

Luaţi un balon de laborator din sticlă, închis la gură cu un dop perforat prin care trece un tub 

de sticlă subţire îndoit în unghi drept. În tub introduceţi( prin suflare ) o picătură de apă colorată 

cu cerneală. Aşezaţi apoi balonul, astfel aranjat pe un suport oarecare. Acum, cereţi cuiva să 

încerce a mişca picătura colorată către capătul liber al tubului, fără a mişca instalaţia şi fără a fol-

osi vreun obiect. 

Rezolvarea e cât se poate de uşoară. E suficient să cuprindeti pereţii balonului între palme, şi 

picătura se va pune în mişcare. 

In altă variantă, puteţi cere ca picătura să fie mişcată de la distanţă, fără a atinge cu nimic in-

stalaţia. 

Acum este suficient să ţineţi un 

chibrit aprins sub fundul 

balonului. 

Dar ştiţi care este explicaţia 

fenomenului? 

Menţionăm că după ce nu se 

mai încălzeşte balonul (cu mâinile 

sau cu chibritul ), picătura revine 

exact la locul iniţial. 

Cine mişcă picătura de apă? 
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Știați că… 

Diamantul 

 

 Este piatra celor născuți în aprilie și piatra 

prețioasă aniversară pentru împlinirea a 10 și 60 

de ani de căsnicie. 

 Diamantul a fost descoperit în anul 500 

î.H. în India, numele de ‗diamant‘ provenind din 

grecescul ‗adamas‘, care înseamnă ‗ de 

necucerit‘ -sugerând eternitatea iubirii. Încă de 

la grecii antici diamantul este simbolul tradițional al iubirii. În aceea vreme se credea că acestea 

sunt picături de rouă întărite sau așchii din stele sau fulgere cristalizate. 

 

Diamantul – cea mai tare substanță cunoscută de om, este carbon cristalizat, care are calități 

unice de a reflecta lumina. Pentru că este compus dintr-un singur element, diamantul este cea 

mai pură dintre pietrele prețioase. Diamantul este o piatră incoloră, dar se pot întâlni și diferite 

nuanțe cum ar fi albastru, galben, roșu, verde și roz. 

 

Valoarea unui diamant este dată de următoarele elemente: 

Tăietura – Claritatea – Culoarea – Greutatea (carat). 

 

Claritatea, reprezintă prezența altor cristale și impurități în piatră. Aceste impurități pot 

fi văzute cu ochiul liber sau cu ajutorul unei lupe care mărește de 10 ori. Cu cât are mai puține 

impurități diamantul cu atât este mai valoros. 

Diamantul, fiind o piatră naturală, în 

timpul formării lui, mici impurități intră 

în structura cristalului. Acestea îi dau 

diferite nuanțe de culoare. În funcție de 

culoare diamantele sunt împărțite în două 

grupe principale: colorless (incolore) și 

fancy. Cele mai des folosite în bijuterii 

sunt diamantele incolore. care sunt mai 

rare în naturăși din acest motiv sunt mai valoroase. 

http://www.miabijoux.ro/blog/eticheta/bijuterii/
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=DiM7zYx1MIyIFM&tbnid=EeFxY-JWACKD9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.descopera.ro/dexcopera/2334036-diamantul&ei=Lv6pUs6ZCIqitAa48oGYCg&bvm=bv.57967247,d.Yms&psig=AFQjCNFf-JPcak3ptrqUhH
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Tăietura unui diamant este cea care 

determină reflexia luminii și în 

consecință, câtă strălucire va emana 

diamantul.  

 

Tăietura conferă diamantului forma sa 

și este hotărâtoare pentru câtă lumină 

este reflectată de un diamant și deci are 

de asemenea un efect asupra frumuseții 

și strălucirii.  

 

Tăietura trebuie să fie simetrică și 

proporționată. Cea mai răspândită 

tăietură, tăietura briliant, are 57 de 

fațete.  

 

Pentru a tăia o piatră la proporții ideale, o mare parte a diamantului brut este sacrificată, 

ajungându-se la o piatră prețioasă cu mai puține carate. 

 

 

Un carat este egal cu 0,20 grame. Deseori greutatea unui diamant este măsurată în puncte. Un 

carat este egal cu 100 de puncte. Deci, un diamant de 0,75 carate are 75 de puncte. ―Carat (ct)‖ 

nu trebuie confundat cu cuvântul ―Karat (K)‖ folosit pentru a măsura puritatea aurului. 

 

 

 

Carat e folosit pentru a măsura greutatea 

diamantelor. Diamantele mai mari sunt mai rare 

în natură, deci sunt mai valoroase decât cele mai 

mici. De aceea prețul caratului crește simțitor 

odată cu creșterea în dimensiune a diamantelor. 

 

                                        

                                      MEHEDINȚU MIHAELA 

                                                                                                  

                               Elevă, clasa a VII a  

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=DiM7zYx1MIyIFM&tbnid=EeFxY-JWACKD9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.celmaiceamai.ro/cei_mai_noi_candidati/cel-mai-pretios/diamant&ei=Y_6pUofCNsqttAbv0IGwCw&bvm=bv.57967247,d.Yms&psig=A
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=V7yxetON3Zbp3M&tbnid=ntB6_m95RPHOpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ziare.com/shopping/diamante/poze-video/pag18&ei=xP6pUo33ONGKswbepoHoCw&bvm=bv.57967247,d.Yms&psig=AFQjCNFf-JPcak3ptr
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Întrucât suntem martorii unei explozii informaţionale şi 

tehnologice, internetul a devenit o realitate din ce în ce 

mai mult prezentă în toate domeniile existenţei umane. 

Internetul este mai mult decât o posibilitate de accesare a datelor,informaţiilor, etc. 

INTERNETUL ESTE O LUME, o altă lume, virtuală.  

Internetul îţi oferă posibilitatea de a-ţi  păstra identitatea sau de a te ascunde sub o altă 

identitate.  Aceasta înseamnă că poţi face lucruri pe care nu le-ai putea realiza în lumea reală, îţi 

oferă posibilitatea dedublării, ceea ce poate deveni dăunător, întrucât oricine poate face orice fără 

a-şi asuma responsabilitatea a ceea ce face şi  fără a putea fi tras la răspundere pentru asta. Poţi 

afla ultimele noutăţi, poţi citi materiale informative, folositoare, poţi găsi chiar şi  schema 

televizorului pe lămpi al bunicului, DAR poţi şi agresa, minţi, fura, batjocori, ameninţa sau chiar 

teroriza pe cei din jurul tău.  

Jocurile şi internetul îl sustrag pe copil într-o lume imaginară, deschisă numai lui, 

înlocuind ―cu succes‖ activităţile sociale specifice vârstei. În cazul unui copil retras, starea se 

poate agrava dispărând treptat  NEVOIA DE COMUNICARE… 

Internetul ia locul socializării în societatea reală, fură copilăria copiilor noştri, 

provoacă dependenţe dar totodată este cea mai bună formă de cunoaştere. 

Ce te faci dacă nu ştii unde se află un anumit oraş?  

Ce te faci dacă eşti în criză de timp şi ai de prezentat un referat la şcoală?  

Ce te faci dacă ai o plictiseală de zile mari? 

Ştim răspunsul, apelezi la internet, la sfântul şi 

inteligentul Google, la atotcunoscătorul Youtube  şi 

asta ne demonstrează că internetul nu este o 

favoare pe care ţi-o faci, ci este o necesitate, la fel 

ca telefonul, ba mai mult, la fel ca hrana. Internetul 

ne ajută în multe feluri, începând de la site-urile de 

socializare cu ajutorul cărora poţi lua legătura cu 

cei dragi, până la site-urile prin care ai acces la 

informaţii, ştiri, noutăţi.  

Dena Andreea - elevă cls. a VII-a A 

Pop Mona - prof. coordonator 



 

20          

ISSN 2343-9335       ISSN-L 2343-9335 

 

‖Dincolo de cuvânt‖ - revistă semestrială pentru elevi și părinți nr. 6, decembrie 2013 

Sportul - bucurie și sănătate 
 

Corpul  nostru nu este o simplă carcasă a 

sufletului, el trebuie îngrijit, trebuie să ne menținem 

condiția fizică, trebuie să ne mișcăm puțin: "Mens sana 

in corpore sano". Nu contează ce mișcare facem, 

jogging, kick-boxing, sală, fitness, tras de fiare, înot, 

arte marțiale, Pilates, spining, yoga, squash, stretching, 

cycling, alpinism, role, fotbal, dansuri. Orice e bun și 

binevenit! 

Cine nu se mișcă se îngrașă, devine apatic, 

greoi, se îmbolnăvește de inimă, devine dependent de medicamente și depresiv, dar mai ales 

îmbătrânește. . 

Sportul aduce frumusețe și bucurie în viața noastră, 

sportul înseamnă muzică și culoare. După o oră de 

sport, deși transpirăm și obosim, suntem zâmbitori, cu 

fruntea descrețită, colorați, energetici, optimiști. 

Se găsesc mii de scuze și pretexte pentru a nu face 

sport. 

Anii trec, și orice zi ce a trecut nu se întoarce 

niciodată și a trecut degeaba peste noi și peste trupul 

nostru ce-a fost cândva frumos. Și nu mai este! 

A-ti pune corpul să se miște înseamnă să-i dăruiești 

mai multă forță, rezistență, grație în mișcări, mai multă 

coordonare și suplețe. Sportul este un tratament 

remarcabil împotriva stresului și a anxietății. Nu are 

pereche, în felul cum înlătură tensiunile. Odată cu 

transpirația, nu se elimină doar toxinele corpului, ci și 

gândurile parazite. Nu există alt somnifer mai puternic 

decât oboseala sănătoasă a mișcării.  

 

Atunci când este practicată în mod regulat, 

mișcarea fizică stimulează mecanismul natural al 

bucuriei. Datorită mișcării, persoanele active sunt mult 

mai des vesele și echilibrate, decât restul oamenilor.  

 

Expertii au ajuns la concluzia că o activitate fizică de doar 30 de minute pe zi e suficientă 

pentru a ne întreține forma și starea de bine. 

Sportul are multiple beneficii asupra stării 

noastre de sănătate 

 

 sportul ne menține tineri 

 sportul ne face mai deștepți 

 sportul slăbește 

 sportul previne și ameliorează bolile 

          cardiovasculare 

 sportul contribuie la creșterea 

          calității vieții. 

Cristache Daniela- 

prof. educație fizică 
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        CHRISTMAS       

                             ALPHABET  

 
“C” is for the Candy 

      trimmed around theChristmas tree; 

 “H” is for the Happiness 

       with all the family; 

  “R” is for the Reindeer 

       prancing by the window pane; 

  “I” is for the Icing 

       on the cake as sweet as sugar cane; 

  “S” is for the Stocking 

        on the chimney wall; 

  “T” is for the Toys 

        beneath the tree so tall; 

  “M” is for the Mistletoe 

        where ev’ryone is kissed; 

   “A” is for the Angels 

         who make up the Christmas list; 

   “S” is for old Santa 

         who makes ev’ry kid his pet;  

 

 

     Be good and he’ll bring you 

ev’rything 

        In your  

      CHRISTMAS ALPHABET! 

 

Să traducem poezia ! 

           ALFABETUL  DE    

                                 CRĂCIUN 

 

    “B” e pentru Bomboanele 

         Care bradu-mpodobesc; 

    “F” e Fericirea 

          Pe care, cu familia, o trăiesc; 

    “R” e pentru Renul 

         Care zburdă la fereastră; 

   “G” este Glazură dulce 

         De pe tortul de acasă; 

   “C” este Ciorapul 

         Așezat pe lângă sobă; 

   “J” sunt Jucăriile 

        De sub pomul cel măreț; 

   “V” e ramura de Vâsc 

        Cu-n sărut pentru noi toți; 

     “I” e pentru Ingerașii 

          Ce scriu lista de Crăciun; 

    “M” vine de la Moșul 

          Ce pentru noi e cel mai bun: 

      

     Cuminți să fiți și el v-aduce 

    Tot ce doriți și … chiar mai mult ! 

 

 

          Nenciu Iulian  - cl. a VIII-a A 

         Profesor limba engleză   

              Râmniceanu Ioana 
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Q:  What do you have in December that’s not in any 

other month? 

A:  The letter “D”. 

 

Q:  Why is it always cold at Christmas? 

A:  Because it’s in Decemberrrrrrr ! 

 

Q:  When does Christmas come before Thanksgiving? 

A:  In the dictionary. 

 

Q:  What happened to the man who shoplifted a ca-

lendar at Christmas? 

A:  He got 12 months ! 

 

Q:  What do you call an old snowman? 

A:  Water ! 

 

Q:  Where do snowmen go to dance? 

A:  To a snow ball ! 

 

Q:  Where does a snowman keep his money? 

A:   In a snow bank ! 

 

Q:  What goes into a chimney red and comes out of it 

black? 

A:  Santa Claus. 

 

Q:  What’s white and red and goes up and down, up 

and down? 

A:   Santa Claus in an elevator ! 

 

Q:  What nationality is Santa Claus? 

A:  North Polish ! 

 

Q:  What do monkeys sing at Christmas? 

A:  “Jungle bells, jungle bells!” 

 

Q:  What Christmas carol is a favourite of parents? 

SMILE, PLEASE !                                         ZÂMBIŢI, VĂ ROG ! 

           CHRISTMAS  JOKES  AND  RIDDLES 

                       GLUME ŞI GHICITORI DE CRĂCIUN 

                  Atenţie ! Câteva glume se bazează pe 

jocuri de cuvinte ! 

                  Următoarea listă vă poate ajuta să le 

traduceţi.  Succes! 

 

Thanksgiving =  Ziua Recunoştinţei, sărbătorită 

de americani în ultima zi de joi din luna 

noiembrie 

shoplift = a fura din magazine 

call = a numi; a denumi 

keep = a ţine; a păstra 

snowball = bulgăre de zăpadă;  snow ball = 

balul zăpezii (!) 

snowbank = troian de zăpadă;  snow bank = 

bancă de zăpadă (!) 

chimney = hornul casei  

up and down = în sus şi-n jos 

elevator = lift 

North Polish = de la Polul Nord (Polish” 

înseamnă“polonez”!) 

monkeys = maimuţe 

jungle = jungla (!) e folosit în loc de “jingle” – 

“Jingle, bells” (Sunaţi, clopoţei!), un bine-

cunoscut cântec de Crăciun 

Christmas carol = colind de Crăciun 

favourite = preferat 

HAVE  A  MERRY  CHRISTMAS     and     A  HAPPY  NEW  YEAR ! 
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Crăciunul în România 
 

Icoană cu Naşterea Domnului 

 

Crăciunul în România este o sărbătoare principală anuală, 

la fel ca în majoritatea statelor creștine. Crăciunul a fost 

introdus odată cu apariția creștinismului în România, dar a 

avut o perioadă de întrerupere în timpul comunismului când 

religia, Iisus Hristos și Crucea au fost interzise de dictatorul 

Nicolae Ceaușescu. 

 

Sărbătoarea Nașterii Domnului se ține pe 25 și 26 

decembrie. 

 

(Un vechi obicei al 

românilor din satele 

unor zone ale țării, ca 

de pildă cele din 

Oltenia, era acela ca 

în Ajunul Crăciunului, 

gospodarii să se 

trezească dimineața devreme, să facă focul în sobă și cu o 

rămurică a unui pom din grădină să jăruiască jarul stând la 

gura sobei și să spună:  

"Bună dimineața lui Ajun!  

C-a venit într-un ceas bun  

Să ne-aducă:porcii grași și unturoși  

Și oamenii sănătoși;  

Vacile cu viței,oile cu miei, scroafele cu purcei,  cloștile cu pui, găinile cu ouă...... 

și tot așa se continua cu ceea ce gospodarii doreau să aibă, ca în final să se spună:  

La anul și la mulți ani! 

Cântarea cântecelor de stea este o parte foarte importantă din festivitățile Crăciunului 

românesc. În prima zi de Crăciun, mulți colindători umblă pe străzile acoperite cu zăpadă ale 

orașelor și satelor, ținând în mână o stea făcută din carton și hârtie, cu scene biblice pictate pe ea. 

Tradiția din România cere ca cei mici să meargă din casă în casă, cântând cântece de stea și 

recitând poezii sau legende, pe toată perioada Crăciunului. Liderul cară cu el o stea din lemn, 

acoperită cu staniol și decorată cu clopoței și panglici colorate. O imagine a Sfintei Familii este 

lipită în centrul stelei și întreaga creație este 

atașată de o coadă de mătură sau de un băț 

puternic. 

 

Colindatul creștin 

Pentru cea mai așteptată sărbătoare din 

decembrie, Crăciunul, românii au apelat în egală 

măsură la tradiție, știind să accepte și obiceiuri 

mai recente. Întâmpinată cu bucurie, Nașterea 

Mântuitorului aduce cu ea și o sumă de practici 

foarte vechi prin care se celebra Solstițiul de 

Iarnă, momentul în care natura dă speranțe că va 

renaște. 

Martin Corina –clasa a Va A 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Na%C5%9Fterea_Domnului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cr%C4%83ciun
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rb%C4%83toare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iisus_Hristos
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceau%C8%99escu
http://ro.wikipedia.org/wiki/25_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/26_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/26_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ntec_de_stea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Prima_zi_de_Cr%C4%83ciun
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Steaua,_Bucharest,_1842_crop.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:MCB-icon12.jpg
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 Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec și gest ritual, ci și numeroase mesaje 

și simboluri ale unei străvechi spiritualități românești. El s-a păstrat asociindu-se câteodată cu 

celebrarea marelui eveniment creștin care este Nașterea Domnului Iisus Hristos.  

 Există, de asemenea, cântece de stea (sau colinde creștine), care au ca subiect Nașterea 

Domnului. În ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate satele din țară, începe colindatul. Copiii cu 

steaua vestesc Nașterea Domnului și sunt primiți 

cu bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, 

nuci și colaci. În Maramureș, cei care colindă sunt 

oameni în toată firea.  

 Obiceiul este să treacă pe la fiecare casă iar 

apoi, cu tot cu gazdele care i-au omenit, să 

continue colindatul. Postul Crăciunului ia sfârșit 

și fiecare se poate bucura de mâncărurile rituale: 

preparatele din porc, sarmalele, colacii și 

cozonacii, prăjiturile și vinul.  

 Cele trei zile de sărbătoare ale Crăciunului 

aduc liniște și pace în case. Există și o perioadă 

de post culinar și spiritual ce se ține înaintea 

Crăciunului,timp de șase săptămâni sfârșindu-se 

în noaptea de Crăciun. În ajun de Crăciun există 

obiceiul de a se împodobii în casă sau în curte un 

brad cu diferite globuri,cu beteală ori cu 

bomboane de ciocolată numite saloane. 

 Cele trei zile de Crăciun sunt 25, 26 

și 27 decembrie. În aceste zile sfinte se 

respectă tradiții vechi de sute de ani. 

Colindatul este unul dintre aceste 

obiceiuri. Atât grupuri de copii cât și 

grupuri de adulți se strâng laolaltă și merg 

să colinde la casele vecinilor sau la casele 

altor oameni. Atunci se cântă "O ce veste 

minunată",o melodie foarte veche și foarte 

populară în popor,cât și "O brad frumos". 

 Totodată colindătorii sunt serviți cu 

produse alimentare (colaci făcuți în casă) 

sau bani. Persoanele de origine slave din 

România sărbătoresc și în data de 7 

ianuarie Crăciunul pentru că de fapt 

Crăciunul lor este pe aceea dată la două 

săptămâni după Crăciunul românesc, ortodox. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ajunul_Cr%C4%83ciunului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Maramure%C8%99
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           În bucătărie  
                                     Prof. Stoica Florica  

 

Să propunem o rețetă!  

Azi… 
 

      COZONAC  ROSENCRANZ 
 
Bijuteria aluatului de cozonac este acest RosenKranz. 
Seamănă cu cozonacul trandafir, dar... nu răsare, că ăsta-i mai special, mai domnesc, pentru 

gusturi rafinate.  

 

Dacă doamna de la care este reteta ar mai fi în viață, ar 

avea peste 100 de ani.  

Danke Schön, era nemțoaică.  

Cu o glazură de zahăr caramelizat, de unde și numele de 

Cranz, și în formă de Trandafir, are un aspect și un gust de 

adevărată sărbătoare.  

 

                                           INGREDIENTE  
                                             - 400 g de făină  

                                             - 2 ouă întregi  

- arome (zahăr vanilat, coajă de lămâie și portocală, 

esență de rom)  

- un praf de sare  

- un pahar mic cu lapte cca.110 ml  

- 25 g de drojdie  

- 3 linguri de zahăr pentru lapte  

- 130 g de unt  

- 6 linguri de zahăr pentru unt  

- 10 - 12 linguri de zahăr pentru caramel  

- nucă tocată, dupa preferință 

   

 

PREPARARE  
Se caramelizează cele 10 - 12 linguri de zahăr, 

cu care se tapetează fundul și pereții unei 

cratițe.  

Într-un castron se cerne făina, se pun ouăle, 

sarea și aromele. Separat, drojdia se dizolvă în 

laptele ușor călduț și îndulcit cu cele 3 linguri de 

zahăr. Apoi fără să se lase să dospească, se 

toarnă încet, câte puțin peste făina cu ouă și 

arome amestecate în prealabil. Se frământă 

puțin, cca 10 -15 minute, pe blatul de lucru, ușor 

înfăinat. Se întinde o foaie, cât mai 

dreptunghiulară, de cca. 1 cm grosime. Se unge 

cu untul amestecat cu cele 6 linguri de zahăr. Se 

presară nucă din belșug și se presează ușor cu palma, pentru a adera la stratul de unt.    

http://www.dreamies.de/
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Se rulează.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se taie în 6- 7 bucăți care se pun în 

picioare în cratița tapetată cu zahar 

caramel.  

 

 Se lasă spații ceva mai mari între 

aceste rulouri, pentru că își vor mări 

dimensiunile la crescut timp de 1 oră. 

Vă recomandăm o cratiță de 24 de 

cm diametru.  

 

 

Rulourile nu se ung cu nimic înainte de a fi 

băgate în cuptor, deoarece față de prezentare 

va fi cea de jos, cu caramel.  

Se coace timp de 35-40 de minute la 180 de 

grade Celsius.  

   

 

REGULA DE BAZĂ 

  

Imediat ce este scos din cuptor, cozonacul se răstoarnă, așa fierbinte, pe un platou, altfel, dacă 

este lăsat să se răcească, zahărul 

caramelizat se va întări, făcând 

imposibilă scoaterea lui din cratiță.  

 

 

Este un cozonac rapid, dar foarte de 

efect.  

 

Cât despre gust, vă lăsăm pe voi să îi 

dați notă. 

 

 

     Poftă bună!  
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Început de  

poveste  
 
                                                                                    

Prof. BERDEI ROXANA 

 

 

16 septembrie 2013…. emoții, 

nerăbdare…. Este ziua în care începe o 

nouă aventură, pentru mine, în calitate de 

diriginte la clasa pregătitoare… şi pentru 

cei nouă bobocei, elevi în Școala 

Gimnazială pentru Deficienți de Auz ‖Sfânta Maria‖. Este ziua 1, ziua în care ne-am cunoscut şi 

pe care am aşteptat-o cu nerăbdare, o zi pe care nu o vom uita uşor… 

 M-am întâlnit în această zi cu nouă copilaşi, asemeni unor îngeraşi…erau elevii mei, o 

nouă generație, un nou început. Ne-am privit, ochi în ochi, ochi de copil, ochi de îngeraș, ochi de 

părinte…ochi de profesor…Pe chipurile lor, dar şi pe cele ale părinţilor se citea emoţia 

începutului unei etape importante din viaţa lor. Ceea ce nu ştiau ei, probabil, este faptul că şi eu 

aveam emoţii…Ştiam că nouă perechi de ochişori mă vor urmări, însă îmi era teamă că nu mă 

vor înţelege, îmi era teamă de primele cuvinte, dacă nu ne vom putea înțelege… cum vom 

comunica…Unii dintre bobocei nu au fost la grădiniță, nu știam dacă folosesc limbajul mimico-

gestual sau dactilemele.  

Era prima oară pentru ei, dar era prima oară și pentru mine. Era prima dată și pentru 

școala noastră, era prima oară când această clasă pregătitoare funcționa în cadrul școlii și nu la 

grădiniță așa cum fusese până în acest an școlar. I-am întâmpinat cu dragoste şi au simţit acest 

lucru, copilaşii despărţindu-se relativ uşor de părinţi. Au fost încântaţi de tot ceea ce era în jurul 

lor!   

Din primele discuţii cu părinţii am simţit nevoia de a crea un grup suport pentru aceştia. 

    Din păcate comunicarea părinte-copil este aproape inexistentă în unele familii, prin 

urmare şi cunoaşterea propriului copil deficient de auz este limitată. Aceste observaţii au stat la 

baza proiectului „Grup suport pentru părinţii elevilor deficienți de auz/deficienţe asociate‖, 

proiect care a demarat în luna octombrie. În fiecare lună ne întâlnim: părinţi – profesori – elevi ,  

lucrăm împreună,  învăţăm să comunicăm cu copilul deficient de auz/ deficienţe asociate!  

Suntem o echipă!  
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În urma unei întâlniri în cadrul grupului,  o mămică scria pe blog-ul său: 

„Acolo, discutând cu părinţii ca între prieteni, m-am simţit ca într-o familie. Am 

putut spune ce ne doare, ce ne bucură şi tot ce poate în alte ipostaze nu aş fi putut spune. Ne 

unesc aceşti copilaşi pentru care fiecare luptă din răsputeri ca ei să se poată  integra în 

societate!‖ 

Zilele au început să treacă, iar fiecare 

copil, la început sfios, a început să devină un 

elev care se integrează în colectiv tot mai bine  

şi care zilnic face progrese.  

Toţi participă cu bucurie la activităţile 

extracurriculare. Au fost fascinaţi de vizita la 

Grădina Zoologică, s-au implicat cu drag la 

concursul „Mici talente, mari speranţe‖, 

organizat în cadrul proiectului „Să 

redescoperim şcoala‖ 

Sunt mândră de ei!  

Acum suntem în pragul sărbătorilor de iarnă şi ne pregătim pentru serbare. Îl aşteptăm 

cu nerăbdare pe Moş Crăciun şi pe toţi cei care vor dori să ne vadă! 

Sărbători fericite! 
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Prof. Iulia Sufideanu 

  
 Inspecțiile de grad sunt ca o confirmare a talentului unui profesor în munca lui cu elevul. 

  

 Cu toate acestea, de cele mai multe ori, am prefera 

să ne folosim harul în intimitatea clasei noastre, în 

intimitatea noastră de profesor – elev și nu sub lupa altor 

ochi. 

  

 Emoțiile 

provocate de 

inspecții cuprind 

profesorul cu mult 

înaintea producerii 

acestora și se sting 

târziu după 

terminarea lor. 

  

 

 

 

 Inspecțiile ne transform parcă, din nou, în elevi ce suntem scoși la tablă unde trebuie să 

arătăm ce știm și ce putem să facem. 

  

 

 

 Și, după ce primim confirmarea, poate, ar trebui să 

ne păstrăm pentru noi un moment de reflecție – am realiza 

că piticii din fața noastră, elevii noștri, și ei încearcă o 

paletă la fel de mare de emoții, dacă nu chiar emoții mai 

mari. 

 

   Uneori, 

se poticnesc, 

alteori uită, dar de cele mai multe ori își înfrâng 

emoțiile cu o forță de zeci de ori mai mare ca a 

noastră și reușesc să ne uimească cu ceea ce știu și 

cu ceea ce pot să facă. 

 

 Doar împreună, profesori și elevi, putem nu 

doar să luăm inspecții, putem chiar să mutăm munții 

din loc.                   
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                                         Prof. Dunac Marilena 

                                         Prof. Aiordăchioei Iuliana 

 

― Cele mai bune și mai frumoase lucruri din lume nu pot 

fi văzute şi nici măcar atinse. Ele trebuie simţite din inimă‖  

                                          ( Helen Keller) 

  

Helen  Keller s-a născut pe 27 iunie 1880 în Alabama, SUA. Ea s-a născut ca un copil sănătos, 

dar la un an jumătate contractează o boală în urma căreia rămâne fară auz şi fără vedere. 

  

A avut șansa să întâlnească un profesor deosebit care cu 

multă răbdare care a ajutat-o să descopere lumea, pe 

numele ei Anne Sullivan care la început.  

 

Aceasta i-a scris 

cuvintele în podul 

palmei, pe urmă a 

învățat-o să 

vorbească folosind 

metoda atingerii buzelor și gâtului celorlalți în timp ce ei 

vorbesc. A murit cu 26 de zile înainte de-a a împlini 88 de 

ani. 

De-a lungul vieţii, Helen Keller a scris 12 cărți, printre 

care: ―Calea mea din întuneric‖, ―Invățătoarea și prietena mea, Anne Sullivan‖, ―Lumea mea‖, 

―Religia mea‖. 

 

 În ciuda deficienţelor a fost o 

persoană activă care a luptat pentu o 

şansă la educaţie a copiilor cu 

surdocecitate, ajungând cunoscută în 

toată lumea. 

 Asemeni lui Helen Keler, şi 

elevii cu deficiențe senzoriale 

multiple din şcoala noastră, 

explorează lumea prin cele mai 

inedite forme şi activităţi. 
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       În luna iunie, cu sprijinul Fundației Sense 

International România, în şcoala noastră s-a sărbătorit 

Săptămâna Hellen Keller dedicată întregii activități 

desfășurate de această 

femeie deosebită.  

 

Elevii cu deficiențe 

senzoriale multiple, 

împreună cu elevii deficienți de auz,, părinţii si doamnele 

profesoare din şcoală, au desfăşurat diferite activităţi. În această 

săptămână  au participat la un atelier de creaţie care s-a finalizat cu un colaj.  

 

 

Copiii, îmbrăcaţi în 

tricouri personalizate cu 

Helen Keller prin 

bunăvoința Fundației 

Sense International 

România, au mers într-o 

vizită la Grădina Botanică 

și s-au bucurat de 

frumuseţea şi diversitatea 

naturii.  

                            

 

 Activitatea de la bucătărie a adunat din nou elevii în realizarea de biscuiți cu gem, glazuraţi 

cu ciocolată.   

A fost prezentat un material legat de viaţa lui Helen Keller realizat de prof. Cristina 

Gîrniceanu, iar în final elevii noștri ne-au încântat cu sceneta ― Ridichea uriaşă‖.  

Fiecare copil s-a implicat cu pasiune în scenetă, povestea prinzând astfel viaţă şi 

surprinzând în mod plăcut audienţa. 

 

―Cunoaşterea este fericire, fiindcă doar prin cunoaşterea cuprinzătoare şi profundă eşti 

în stare să deosebeşti adevărul de minciună, lucrurile măreţe de cele de factură joasă.‖  
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   Rolul activităţilor extraşcolare în educaţia  

elevului deficient de auz 

                                                                           prof . Popa Roxana 

 

 Sunt situaţii când ora de curs poate genera stãri de disconfort 

care produce anxietate elevului, determinându-l sã ajungã la 

insuccese şcolare, sau sunt situaţii când  sarcinile oferite elevilor 

sau modalitãţile de organizare a activitãţilor didactice determină 

apariţia dificultãţilor în învãţare din partea unor elevi, care pot 

culmina cu dezvoltarea unor conduite de respingere a şcolii. Iatã 

de ce, organizând activităţi de educaţie nonformală pot veni în întâmpinarea cerinţelor acestor 

elevi.  

 Prin activităţile extracurriculare, pe care le-am organizat, am încercat să creez un ambient 

şi să ofer numeroase prilejuri de afirmare a aptitudinilor şi talentelor elevilor deficienţi de auz, de 

exprimare a propriilor idei şi opţiuni şi de  dezvoltare a personalităţii acestora. Aceste activităţi au 

oferit elevilor  posibilitatea  de a „evada‖ din clasă, din lumea calculatorului unde „mişcarea‖ 

înseamnă a sta aşezat pe un scaun sau  şi a „naviga‖ cu ajutorul unui mouse, în natură, în aer liber. 

Pentru participanţi a însemnat crearea unor contexte educaţionale favorabile realizării unor 

iniţiative personale, a exersării şi dezvoltării capacităţilor de 

management personal,  a atitudinililor de toleranţă,  de implicare 

civică, de  întrajutorare, încurajare în menţinerea unui mediu curat, 

pentru sănătate individuală şi socială, toate atât de necesare viitoarei 

integrări socio-profesionale. 

 Pentru educaţia elevilor deficienţi de auz, aceste activităţi sunt 

adevărate ―spaţii de exprimare‖ personală în cadrul grupului informal, 

sunt modalităţi de îmbunătăţire a relaţiei profesor-elev prin plasarea 

celor doi actori ai actului educativ într-un cadru mai 

puţin formal, mai permisiv şi mai deschis în care 

sunt cultivate relaţii de colaborare, spirit de echipă şi 

respect reciproc, oportunităţi clare pentru 

dezvoltarea fizică şi psihică armonioasă în condiţii 

de integrare socială. În acest cadru se construiesc 

prietenii care vor dura şi se vor consolida. 
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ASCULTĂ VIAŢA !   
               

       Prof. Stoica Florica  

Prof. Gîrniceanu Cristina 

 

Cu ocazia Zilei Internaţionale 

a Persoanelor cu Dizabilităţi,  

Primăria Sectorului 6 în colaborare 

cu Şcoala Gimnazială 

Specială pentru Deficienţi de Auz 

„Sfânta Maria‖ din sectorul 6 şi Mall 

Plaza România au iniţiat 

acţiunea ,,Ascultă viaţa‖.   

Acţiunea s-a desfăşurat pe data 

de 3 decembrie 2013, la Mall Plaza 

între orele 10 - 21. Evenimentul a fost 

promovat şi organizat astfel încât realizările acestor copii minunaţi, foarte talentaţi,  dar cu 

deficienţe auditive, să fie cunoscute 

şi să ajungă la sufletul tuturor.  

     Obiecte decorative pentru pomul 

de Crăciun, obiecte specifice 

sărbătorilor de iarnă, picturi şi multe 

altele au fost expuse şi prezentate de 

copiii înşişi, având alături doi 

oameni cu suflet mare: Puşcaş Ionel 

şi George Pană. 

     Această acţiune  şi-a propus 

sensibilizarea opiniei publice faţă de 

această categorie de copii cu 

dizabilităţi, dar şi acordarea unui 

sprijin susţinut în promovarea acestora şi integrarea lor facilă în comunitate. 

Mai mult decât şi-a propus, “Ascultă viaţa” a demonstrat că prejudecăţile pot fi demolate. 

Copiii deficienţi de auz au pătruns cu curaj într-o lume zgomotoasă şi au strigat fără cuvinte că 

limitele pot fi depăşite dacă priveşti cu sufletul şi asculţi cu inima.  

 Acţiunea a fost plină de emoţie, de bucurie şi de satisfacţii. Strădania copiilor noştri, 

bucuria, puritatea din sufletul şi din ochii a fost răsplătită. 

A fost un prilej ca toţi cei care au trecut pe lângă noi 

să fie mai buni, să asculte viaţa altfel, cu inima.  

 

 

Priviţi în ochii 

acestor copii.  

 

Sunt instantanee 

ale vieţii reale.  
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Putem face atât de puține lucruri singuri,  

                                     dar atât de multe lucruri împreună... 

 

 Joi, 14 noiembrie, copiii și tinerii cu 

surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple 

din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru 

Deficienți de Auz “Sfânta Maria” au primit vi-

zita reprezentanților Fundației Orange. Doam-

na Dana Deac, președintele fundației, alături de 

doamna Mary Lisa Durban și domnul Gerard 

de Maupeou – membri în Consiliul Director și de Amalia Fodor, director executiv, au fost 

întâmpinați de către conducerea școlii și de către reprezentanți ai Fundației Sense Inter-

național (România). 

 Această școală este parte a proiectului UN SENS DAT VIEȚII, un proiect implementat 

de Sense Internațional (România) cu sprijinul financiar al Fundației Orange în București, 

Galați și Iași. 

 Reprezentanții Orange au petrecut clipe minunate alături de tinerii cu surdocecitate ce 

învață tainele tipăririi digitale în cadrul atelierului PRINT XXI, o mini-tipografie echipată 

prin proiect, au vizitat clasele pentru copii cu 

surdocecitate / DSM și au discutat cu părinți, bunici 

și profesori ai copiilor implicați în proiect.  

 Acest proiect dorește să răspundă la nevoia de a 

găsi soluții la problema arzătoare a tinerilor, 

părinților și profesorilor – ce se întâmplă cu tinerii 

după terminarea școlii? Cum pot fi ei ajutați să învețe 

o meserie care să le ofere șansa unui loc de muncă?  

 Colaborarea dintre Fundația Orange, Sense Internațional (România), școală, părinți, 

profesori și autorități ar putea fi cheia rezolvării problemei pentru acești tineri și pentru 

generațiile care vor urma.  

       Etelka Czondi  

    Sense Internaţional (România) 
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Când imposibilul devine posibil ! 

Signmark  
                                                                                     

 

 Elevii din Școala Gimnazială Specială pentru 

Deficienți de Auz, împreună cu părinții lor și câteva 

cadre didactice, au fost invitați la Institutul Cultural 

Român (Aleea Alexandru nr.38), unde interpretul finlandez de muzică rap Signmark (Marko 

Vuoriheimo) a susținut o prezentare cu tema Când imposibilul devine posibil. 

 

Evenimentul a fost 

organizat de Ambasada 

Finlandei la Bucureşti împreună 

cu Institutul Cultural Român. 

Signmark (Marko 

Vuoriheimo) s-a născut surd 

într-o lume în care muzica 

trebuie să fie auzită. 

 

Cariera lui Signmark în 

muzică a început odată cu 

traducerea colindelor de 

Crăciun în limbajul semnelor, astfel încât întreaga familie să le 

poată cânta împreună. 

 

Urmărind videoclipuri la MTV, îşi propune ca într-o zi să 

apară şi el la TV. Alegerea lui a fost hip-hop-ul şi muzica rap 

datorită ritmului acestora, dar şi a posibilităţii de a vorbi prin 

intermediul muzicii. 
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Visul lui de a începe o 

carieră în domeniul muzicii a 

stârnit îndoială în rândul câtorva 

prieteni ai săi care considerau că 

este cea mai ridicolă idee a unei 

persoane surde şi că muzica este 

făcută numai pentru a fi auzită. 

Ignorând reacţia acestora 

şi continuând visul său din 

copilărie, ajutat de mulţi prieteni 

şi de un mare grup de voluntari, 

Signmark a reuşit să lanseze în anul 2006 primul său DVD cu muzică hip-hop în limbajul 

semnelor. 

MTV-News a participat la petrecerea 

organizată cu ocazia acestei lansări. 

Al doilea album „Breaking the Rules‟ a 

fost lansat de Warner Music, Signmark 

devenind astfel prima persoană cu 

deficienţe auditive din lume care a încheiat 

o afacere record cu o casă de discuri de 

renume. 
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Și exercițiile de simulare sunt necesare! 

 

 

prof. FLORINA PETRE  

responsabil Comisie Apărare Împotriva Situațiilor de Urgență 

 

O serie de cutremure care au avut loc în lunile septembrie – octombrie, au generat 

organizarea unor simulări la nivel național, în toate școlile, peste cele care se făceau în mod 

obișnuit. Simulările au avut loc în datele de 18 și 21 octombrie 2013, conform calendarului 

transmis de catre Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Pentru aceste simulări am 

instruit în mod special elevii nou veniți în școală care nu erau obișnuiți/ acomodați cu aceste 

acțiuni, dar și pe ceilalți elevi și profesori. Profesorii – educatori au primit materiale grafice care 

să îi sprijine în explicațiile date elevilor, cu privire la modul în care trebuie să se comporte în 

astfel de situații. Atenționările au făcut referire la faptul că în caz de cutremur trebuie să ne 

păstrăm calmul, să ne adăpostim sub o grindă, toc de ușă, sub bănci(birou) sau sub masă. În 

niciun caz nu trebuie să ne repezim să fugim pe scări sau să sărim pe geam pentru a ieși cât 

mai repede din clădire! Elevii au fost învățați să aștepte liniștiți până când profesorul verifică 

căile de evacuare, pentru a ieși în siguranță din școală după ce și-au luat hainele. Fiecare profesor 

diriginte a consolidat aceste reguli în orele de dirigenție.  

Deși par plictisitoare și inutile, considerate chiar pierdere de timp pentru unii, aceste 

exerciții sunt importante pentru elevi în formarea unor atitudini corecte atât din punct de vedere 

al apărării propriei persoane cât și pentru a veni în ajutorul altor persoane care ar avea nevoie de 

ajutor. 

In concluzie,  nu trebuie să uitam că pe copii, noi adulții (părinți și profesori), îi formăm 

 

Pentru toate situațiile de urgență locul de 

adunare este curtea școlii. 

 

Elevii sunt evacuați sub îndrumarea 

profesorilor. 
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Cum ne comportăm în timpul 

unui cutremur 
 

Dacă vă aflaţi în interiorul unei clădiri: 

 

PĂSTRAŢI-VĂ CALMUL. Panica poate 

produce victime 

Încercaţi să liniştiţi copiii, persoanele în 

vârstă. 

RĂMÂNEŢI ÎN INTERIOR - de obicei, 

după primele mişcări seismice, pot urma replici ale cutremurului, iniţial suficient de puternice 

pentru a provoca noi pagube. În astfel de cazuri, oamenii se rănesc cel mai adesea atunci când 

intră sau ies din clădire. 

Aşezaţi-vă sub o piesă de mobilier solidă sau sub o grindă de rezistenţă. Dacă nu există o 

masă sau un birou în apropierea dumneavoastră, acoperiţi-vă faţa şi capul cu braţele încrucişate 

şi aşezaţi-vă într-un colţ interior al încăperii. 

NU fugiţi pe scări. Scările sunt foarte sensibile în caz de cutremur, iar coborârea sub efectul 

oscilaţiilor seismice este foarte periculoasă. 

NU săriţi pe fereastră. 

NU folosiţi liftul. Dacă rămâneţi blocat în lift încercaţi să ieşiţi cât mai repede, apăsând 

butonul de oprire şi apoi butonul celui mai apropiat etaj. 

Îndepărtaţi-vă de oglinzi, ferestre, uşi şi pereţi exteriori, sobe, mobilier înalt. 

NU vă aşezaţi sub lustre sau alte obiecte grele suspendate. 

 

Dacă dormiţi, aşteptaţi câteva momente pentru a vă orienta şi apoi încercaţi să vă deplasaţi 

către un loc sigur. 

Dacă sunteți într-un scaun cu rotile, blocaţi roţile acestuia, încercaţi să vă protejaţi, dacă este 

posibil acoperiţi-vă capul şi gâtul cu braţele 

 

Dacă sunteţi afară: 

PĂSTRAŢI-VĂ CALMUL. 

Dacă aveţi posibilitatea îndepărtaţi-vă de clădiri, stâlpi de electricitate, cabluri, copaci sau 

orice alt obiect care ar putea să cadă. 

Îndreptaţi-vă spre un spaţiu deschis. 

În cazul unor distrugeri majore, intraţi în clădire numai cu permisiunea autorităţilor. 

 

Dacă sunteţi în oraş, încercaţi să staţi departe de potenţialele pericole (căderi de obiecte). 

Bucăţile de tencuială care se pot desprinde din clădiri reprezintă un risc major la adresa 

siguranţei dumneavoastră. 

    

  Dacă vă aflaţi într-o clădire cu mai multe etaje, identificaţi un loc sigur în apropierea dum- 

neavoastră. NU folosiţi liftul sau scările. Dacă trebuie să ieşiţi, alegeţi-vă cu atenţie calea de eva- 

cuare. 

 

Dacă vă aflaţi într-un vehicul: 

PĂSTRAŢI-VĂ CALMUL. 

În autobuz sau metrou: rămâneţi pe loc până când mişcarea seismică încetează şi urmaţi 

recomandările pe care le primiţi. 

În maşină: opriţi cât mai repede cu putinţă şi rămâneţi in interior. Evitaţi podurile, tunelurile. 

Evitaţi să opriţi lângă clădiri, copaci, pasaje şi cabluri de electricitate. 
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Halloween-ul copiilor 
 

  Joi, 31.10.2013, în cadrul activităţii 

extracurriculare Halloween-ul copiilor!, a fost 

organizată Parada costumelor şi măştilor. Fantome, 

spirite, vrăjitoare, pisici negre, piraţi s-au întâlnit în 

sala de sport pentru a crea o atmosferă de groază. 

         Sărbătoarea pe care o cunoaştem sub numele de 

Halloween a fost influențată, de-a lungul secolelor, 

de numeroase culturi. În Imperiul Roman era Ziua 

Pomona, la celtici era festivalul Samhain, iar la creştini Sărbătoarea Tuturor Sfinților. 

        Istoricul Nicholas Rogers, care a cercetat 

originile Halloweenului, observă că în timp ce „unii 

folclorişti i-au detectat originile în sărbătoarea 

romană a Pomonei, zeiţa fructelor şi seminţelor, sau 

în festivalul morţilor denumit Parentalia, sărbătoarea 

este cel mai frecvent legată de festivalul 

celtic Samhain, scris inițial Samuin”. Numele 

provine din irlandeza veche şi înseamnă „sfârşitul 

verii”.  

       Vechii celţi credeau că graniţa dintre lumea aceasta şi cea de dincolo se slăbeşte în ziua 

de Samhain, permiţând spiritelor, bune sau rele, să o traverseze. Strămoşii familiei erau cinstiţi, 

în timp ce spiritele rele erau gonite. Se crede că nevoia de a îndepărta spiritele rele a dus la 

purtatul de costume şi măşti. Ei îndepărtau spiritele rele deghizându-se ei înşişi în spirit rău 

pentru a le evita. În Scoţia, rolul spiritelor era jucat de tineri îmbrăcați în alb cu feţele mascate 

sau înnegrite. Samhain era o vreme când se făceau 

provizii de iarnă şi se tăiau animalele pentru a păstra 

carnea peste iarnă. Focurile de tabără jucau şi ele un 

rol în festivități. Toate celelalte focuri erau aprinse de 

la focul cel mare. Oasele animalelor tăiate erau şi ele 

aruncate în foc. Uneori se aprindeau două focuri unul 

lângă altul, iar oamenii şi animalele treceau printre ele 

ca ritual de purificare.   

       Termenul "Halloween" provine din engleza veche, 

numele original fiind "Halloween". Sărbătorirea 

acestui eveniment include activităţi specifice, precum purtarea unor costume şi participarea la 

petreceri tematice, vizitarea unor locuri despre care se spune că ar fi bântuite si  relatarea de 

poveşti înfricoşătoare. 

            Prof. Ţîrlui Ileana Florentina 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Parentalia&action=edit&redlink=1
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Instantanee pentru viitor 

Conil FEST—2013 

Săptămâna diversităţii —2013 

Durău—ArtEd—2013 

Simte arta în 6 muzee— 

Muzeul de Artă Contemporană 
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Halloween-ul copiilor 

2013 

Săptămâna mobilităţii europene—2013 

Inaugurare PRINT XXI 

Durău—ArtEd—2013 
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―Pe la medic 

P o j a r n l 

Cea mai răspândită boală lipicioasă a copilăriei şi cea 

mai uşor de luat. Acu- i timpul ei. E greu să te păzeşti de ea. 

Lumea crede că-i uşoară. Se înşeală. E rea pentru copiii 

sugaci, şi copii slabi născuţi din părinţi ofticoşi. Ii duce la 

groapă. Unora le dă mari încurcături (complicaţii): Boli de 

încheeturi, de urechi, de plămâni, de oase, şi-i lasă schilozi.  

Şcolile sau cazărmile unde apare pojarul, trebuesc 

închise 15 zile. 

Cum se îngrijesc bolnavii de pojar* 

 Despărţiţi copiii cum vedeţi că unul din ei tuşeşte, are 

călduri, i-se roşesc ochii şi lăcrămează, are guturai, se 

simte rău. 

 Ţineţi-1 în pat într'o odae potrivit de caldă dar cu aer 

curat. 

 De mâncare cât timp are fierbinţeli daţi-i: Lapte, ceaiuri 

de tei, cafea cu lapte, cartofi prăjiţi sau fierţi, legume în 

supă, ouă moi. 

 Să se spele copiii în gură. Cereţi Ia spiţerie (farmacie): 

Rp. Oleu mentolat 1/200 10 gr. 

sau Rp vaselină boricată 1/30 10 gr. 

Rp. vaselină rezorcinată 1/30 10 g. 

şi puneţi-i în nas câte puţin de 2 ori pe zi 

 Frecaţi-1 pe trup cu ţuică tare sau oţet aromatic sau apă 

rece. 

 Când începe să se jupoaie pielea faceţi-i odată pe zi o 

scaldă călduţă de curăţenie. 

 Dacă tuşeşte mult, dacă are călduri, dacă se plânge de 

dureri în gât, arătaţi-1 repede la medic. Foarte adesea e 

nevoe să-i facă injecţie cu ser antidifteric ca să previe 

anghina difterică. ― 

 

Dr. Od. A. 

Pasti
la

 d
e 

să
năta

te
 

 Într-un ziar din 

noiembrie 1924 am găsit 

câteva sfaturi despre o 

boală care ne bântuie și 

acum, POJARUL. 

 Să vedem ce 

recomanda atunci 
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Denumeşte fiecare 
imagine şi  

descoperă ce 
scrie pe verticală ! 

 

 
Prof. Dunac Marilena 

R
eb

ușo
ra

șu
l n

os
tr

u 
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Scriitori români 
Integramă propusă de eleva  

DENA ANDREEA 

clasa a VIIa 

 
 

 

SUDOKU 
Propus de elev  

LICE VALENTIN 

Clasa a V a 


