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Cine suntem noi? 

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” din București – 

6 premii I la Concursul Național pentru Elevi cu Deficiențe de Auz – ediția a IV-a, Craiova, 2014 

 

 

 

 

În perioada 23-26 aprilie 2014, municipiul Craiova a fost  gazda Concursului Naţional pentru Elevi 

cu Deficienţe de Auz, ediția a IV-a, competiție finanţată și organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale în 

parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj și Şcoala Gimnazială Specială ‖Sfântul Vasile‖ din Craiova. 

Obiectivul general al concursului este stimularea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, 

cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play. 

În concurs au fost înscrişi peste 100 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, 23 aprilie 2014, au participat domnul lector universitar doctor Florentin – Remus Mogonea de la 

Universitatea din Craiova, doamna Inspector General în Ministerul Educației, doamna prof. dr. Liana Mitran 

și doamna inspector școlar pentru învățământ special Irina Petre, de la Inspectoratul Școlar Județean Dolj.  

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: 6 

premii I, un premiu III și un premiu special, ceea ce ne-a trimis în fruntea clasamentului. Am obținut premiul 

I la limba și literatura română clasa a VII – a (Dena Andreea – Mariana) și clasa a VIII – a (Ferhat Domnica 

Alexandra), premiul I la matematică  clasa a VII-a (Mehedințu Mihaela),  premiul III la matematică clasa a 

VIII-a (Nenciu Iulian – Valentin), premiul I la T.I.C. clasa a VII-a (Braniște Florentina) și clasa a VIII-a 

(Ristea Antonio), premiul I la educație plastică clasa a VII-a (Mihai Ionel – Cătălin), premiul special la 

educație plastică clasa a VIII-a (Dumitru Andreea – Raluca). 

Despre copiii deficienți de auz se 

vorbește de cele mai multe ori ca parte a 

unui grup vulnerabil care are nevoie de 

asistență socială. Acum vorbim despre 

niște copii care au învățat să își 

organizeze timpul, să facă față unei 

competiții, au învățat ce înseamnă efortul, 

disciplina,  perseverența, răbdarea și 

responsabilitatea. Acești copii 

extraordinari au avut curajul de a accepta 

provocările care i-ar fi putut împiedica şi 

dezechilibra. Acești copii sunt pregătiți să 

facă față vieții cu toate încercările ei. 

Asta ne spune zîmbetul de împlinire şi 

realizare a propriei fiinţe de pe chipurile 

lor. 
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Existența în țara noastră , în anul 1921, a unui număr de 5 școli pentru copiii surdo-muți (Focșani, 

București, Cluj, Timișoara, Cernăuți), nu asigura instruirea și educarea numeroșilor copii surzi. Statistica 

prezentată de Vardala – vicepreședinte  al Asociației Surdo - Muților atestă că în România, în anul 1921, 

existau deficienți de auz cu vârsta cuprinsă între 1 – 7 ani  - 4938, 8 – 18 ani  - 2386, Abandonați—4494, 

Nu cunoșteau carte—8252, Fără meserie—7625.  

Vardala consideră că ‖războaiele din 1877, 1913, 1916 au înrăutățit situația maselor din mediul 

rural și a dus la creșterea numărului de surzi‖. 

Pentru asigurarea instruirii acestor deficienți, el propunea reorganizarea învățământului și 

înființarea de Cămine Culturale în capitalele de județe.1 

În referatul semnat pe acest memoriu de către renumitul defectolog I. Ciorănescu, se cerea ca 

pentru minorii între 7 – 10 ani să fie învățământ obligatoriu, să se mărească numărul de școli cu o durată de 

8 – 9 ani; în școli să fie ateliere în care elevii să învețe o meserie, după-amiază. 

Pentru majori, cerea plasarea surzilor în corpuri de trupă, ateliere și fabrici; să fie supravegheați 

pentru a nu fi exploatați. Să se înființeze cămine de locuit. 

Al doilea an școlar se deschide la 1 septembrie 1921, școala având ca director tot pe Laurenția 

Bacalbașa. 

La data deschiderii cursurilor (1 septembrie 1921), directoarea L. Bacalbașa era și singurul cadru 

didactic ce făcea ore cu toate cele trei clase: I, a III –a și a IV-a. programul se desfășura între orele 8 – 11 

dimineața și între 3 – 5 după amiaza. Pe parcurs însă, numărul cadrelor didactice crește, în tot cursul anului 

fiind o mare fluctuație. 

Se constată și o creștere a efectivului de la 31 (cât fusese în primele luni de funcționare), la 49 de 

fete și 2 băieți. 

La 19 septembrie este numit Ion Ciorănescu și se trece la o nouă repartizare a  elevilor pe clase, 

având clasele I, a II-a, a IV-a. 

La 23 septembrie, revine Elena Salomeia la clasa a II –a, a III-a și a IV-a, iar la 15 octombrie este 

numită și Virginia Sebastian ca maistru la lucru de mână, care, fiind surdă, făcuse cursuri de citire de pe 

buze în Franța. sunt apoi numiți ca institutori Sevasta popescu, Cl. Popescu, Ana căpitan Stănică. Elena 

Salomeia, fiind bolnavă, pleacă după câteva luni de funcționare, din nou la Focșani. 

Elevii sunt repartizați în cinci clase, astfel: 

Clasa I, având un efectiv mare, se constituie în două clase paralele: clasa I A – opt fete și un băiat, 

având ca institutoare pe Sevasta Popescu, și clasa I B – șaisprezece fete, având ca institutor pe I. 

Ciorănescu. 

Clasa a II-a A – nouă fete, ca institutor Ana cpt. Stănică 

Clasa a II-a B – opt fete și un băiat, institutor fiind I. Ciorănescu 

Clasa a III-a - și a V-a – simultan – opt eleve, institutoare fiind Cl. Popescu. Maestra de lucru, V. 

Sebastian preda lucrul de mână la toate clasele, plus caligrafie. 

1  Arhivele Statului, București, Fond M.I.P. , Dosar 242 / 1922 

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

care ne prezintă primii ani de funcționare ai școlii, între 1919 și 1924. În 

numerele 5 și 6 ale revistei  am publicat fragmente din această monografie 

despre primii ani ai școlii 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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I. Ciorănescu a combătut cu vehemență învățarea cuvintelor grupate pe idei, care nu satisfăcea 

cerințele procesului de demutizare, condamna elevul la pasivitate, nu avea valoarea practică pentru elevi.2 

Studiind condica de prezență, din prima zi de numire în această școală, constatăm că I. Ciorănescu 

notează subiectul orelor de la clasele de la care preda: 

Clasa I – exerciții imitative, exerciții de respirație, exerciții de articulație, scriere t – ta, 

Clasa a II-a – exerciții de respirație întreruptă, stingerea lumânării, exerciții de respirație continuă, 

vorbirea mecanică, sunete 

Clasa a IV-a – formarea de propozițiuni, vocabular: de ce? 

După trecerea a cinci decenii, aceste subiecte pot să constituie un îndrumar prețios în munca 

demutizatorilor de la primele clase. 3 

Rezultatele excepționale pe care le obținea cu aceste metode de demutizare se pot vedea și azi. 

Vicepreședintele Asociației Surzilor din București – proiectant la Ministerul Transporturilor și 

Telecomunicațiilor   - Jercan Sebastian ne declara cu mândrie, recent, cu o voce foarte apropiată de a 

auzitorilor că : ‖Sunt elevul lui Ion Ciorănescu‖. 

Activitatea lui Ion Ciorănescu nu se limitează numai la activitatea didactică; el devine inițiatorul 

unei școli românești în domeniul pregătirii specialiștilor defectologi. A inițiat cursuri de pregătire a 

viitoarelor cadre didactice pentru școlile speciale, a definit scopul acestor școli. Opunându-se numirii ca 

maistru de lucru a unei surdo-mute, care vorbea numai prin semne, el precizează că „scopul școlii este să 

deprindem pe eleve cu vorbirea cu grai, să le dezvoltăm și stimulăm simțul vorbirii articulate, evitând pe 

cât posibil gesturile și semnele naturale sau convenționale care formează limbajul muților, sădind cu trudă 

și cu metodă în locul lor limba vorbită cu grai și 

cetirea vorbirii de pe mișcările buzelor și 

fizionomiei… cadrele din aceste așezăminte să dea 

dovadă de metodă, cunoștințe și mai presus de orice, 

dezinteresare și dragoste față de nefericiții izbiți de 

 

 

 

3 Arhiva școlii, Condici de prezență, nr. 1, 1921 

4 Arhivele Statului, fond M.I.P., Dosar 225 / 1923, fila 49 

2 C. Manolache, E. Barbu., P. Popescu, I. Ciorănescu, figuri luminoase a surdo-pedagogiei din România, în Contribuții la 
istoria învățământului special din România, Culegere de studii, E.D.P. , București, 1968, pag. 147 – 162.  



 

4 

”Dincolo de cuvânt” — revistă semestrială pentru elevi și părinți—nr. 7, iunie 2014 

Alliance between formal and non-

formal education for better quality 

education 

LLP/LdV/VETPRO/2013/RO/274 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a fost beneficiarul unui proiect de 

mobilitate în cadrul Programului Sectorial Leonardo da Vinci VETPRO din Programul 

de Invatare pe Tot Parcursul Vietii organizat in perioada 19-31.05.2014, in Palermo, 

Italia de catre Cassiopea SAS. 

Grupul țintă a fost format din 25 de cadre didactice care îndeplinesc funcția de inspectori, metodiști, 

formatori, responsabili resurse umane din cadrul Inspectoratul Școlar al Municipiului București  și al 

unităților școlare bucureștene care au dovedit preocupări deosebite în găsirea de metode și instrumente pentru 

îmbunătățirea calității culturii organizaționale a instituțiilor de învățământ  și a politicilor educaționale. 

Obiectivul general al acestei mobilități a urmărit maximizarea calității actului didactic, înlăturarea carențelor din  educația 
formală prin îmbinarea cu educația nonformală răspunzând  următoarelor nevoi de formare  

Pe parcursul acestor două săptămâni de mobilitate am participat la 

diferite activități în vederea identificării de soluții de educație non-

formală și informală în școlile din cartierele  cu o crescută rată a 

criminalității și disconfort social (Școala Crispi-Crocchiara –

Veneto, școala primară și gimnazială, cartierul CEP -zona periferică 

a orasului). Am efectuat asistență la clase, pe grupe mici, pentru a 

nu deranja clasa de elevi, la activități didactice,  în care se utilizează 

instrumentele și strategii ce îmbină metodele de educație formală cu 

cea nonformală . 

Am discutat și analizat soluțiile adoptate pentru a integra 

educația formală și non-formală în ceea ce privește aspectele 

legate de egalitatea de șanse ( de gen și rasă), am efectuat 

asistențe, pe grupe, la diferite clase, la activități demonstrative 

privind utilizarea metodelor nonformale în procesul de predare-

învățare privind egalitatea de gen. S-a organizat o masă rotundă 

privind rolul profesorului în dezvoltarea competenţelor cheie şi 

a competenţelor de învăţare permanentă ale elevilor prin 

îmbinarea metodelor formale și nonformale în procesul didactic 

pe aspecte transversale. 

Am participat la o dezbatere cu privire 

la strategii, instrumente și bune practici 

inovatoare în domeniul educației și 

formării inițiale a elevilor/tinerilor, 

utilizate în sistemul românesc de 

învățământ; avantaje, dezavantaje, 

necesitate, utilitate. 

La una din școlile italiene ne-au 

fost prezentate doua proiecte foarte in-

teresante. 

Proiectul Enigma – un proiect curricular 

care urmărește:  

*Apropierea elevilor de matematică 

*Incurajarea spiritului de observație 

*Stimularea capacităților de analiză 

*Dezvoltarea abilităților de rezolvare a 

problemelor. 

Proiectul Șanse egale urmărește identificarea de eventuale 

discriminări sexiste în input-uri educaționale, sociale și în mass-

media, în studiile din liceu. Acest proiect are ca finalitate lucrul , 

în domeniu multidisciplinar, pe elevi, astfel încât, aceștia, pot fi 

ei înșiși în propria lor diversitatea de gen  prin respectul de sine 

și al celorlalți.  

Prof. STOICA FLORICA 
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 Cele trei forme ale educatiei contribuie la dezvoltarea 

personalitatii tinerilor si pot contribui la dezvoltarea durabila 

a societatii prin interconditionare. Astfel, educatia formala 

are de castigat daca reuseste sa integreze creator, multe din 

influentele specifice educatiei nonformale si informale. Pe de 

alta parte, acumularile educatiei formale pot contribui la dez-

voltarea si eficacitatea celorlalte doua modalitati: nonformala 

si informala. 

 Răsfoind multe din documentele importante, rapoarte 

de la întâlniri, seturi de recomandări ale unor departamente 

importante ale Consiliului Europei, deseori veţi găsi 

următoarele cuvinte care apar frecvent: 

 economia modernă bazată pe cunoaştere (Knowledge-Based Economy) 

 societatea modernă multiculturală (Multicultural Society) 

 promovarea egalităţii şi tendinţa spre integrarea socială a tuturor părţilor societăţii – incluziunea socială 

(Social Equality and Social Inclusion) sau conceptul de educaţie care constă în învăţarea pe tot parcursul vieţii 

(Lifelong Learning Process). 

Europa se confruntă cu provocările epocii moderne, care constau în schimbarea conceptului economic, dar 

şi în schimbarea componenţei societăţii, care acum este multietnică în multe ţări ale Europei. Ca o consecinţă 

inevitabilă a acestor schimbări, se ajunge la schimbarea conceptului de educaţie, care se transformă într-unul 

modern ce presupune “învăţarea pe tot parcursul vieţii”. 

Europa îşi exprimă convingerea că educaţia formală nu mai este capabilă să dea răspunsuri la aceste 

provocări folosind exclusiv forţele şi valorile proprii, ci are nevoie de “o fortificare în sensul practicării edu-

caţiei nonformale” (Raportul Comitetului de Cultură şi Educaţie din cadrul Consiliului Europei, anul 1999). 

Conceptul modern de educaţie priveşte educaţia ca "Lifelong Process", adică un proces de învăţare care se 

desfăşoară pe tot parcursul vieţii, spre deosebire de conceptul tradiţional, în cadrul căruia educaţia se 

dobândeşte în cea mai mare parte în timpul şcolarizării formale. 

În societatea modernă sunt însă necesare abilităţi noi, cunoştinţe suplimentare, un proces simultan de 

promovare a valorilor, precum egalitatea socială, accesul la educaţie pentru toţi şi participarea activă la viaţa 

democratică.  

În acest fel, este asigurat spaţiul pentru apariţia educaţiei nonformale şi informale. 

Complementaritatea – cuvântul cheie care marchează poziţia europeană dominantă privind relaţia dintre 

educaţia nonformală  şi formală arată cât de multă importanţă se 

acordă astăzi educaţiei nonformale. 

Aceasta este considerată astăzi în Europa ca fiind parte necesară 

a conceptului modern de educaţie, ca o completare esenţială şi de 

neînlocuit a educaţiei formale. 

Educaţia  nonformală în viziunea europeană este partea comple-

mentară şi de neînlocuit din cadrul întregului proces educaţional 

din ţările europene. Educaţia  nonformală este recunoscută ca un 

răspuns puternic şi de calitate la diferite necesităţi ale omului 

modern. Aici se ascunde prospeţimea şi energia acestei noi puteri 

a societăţii moderne. 
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Vasile Alecsandri  s-a născut la  21 iulie 1821, dar  alte surse 

menționează 1818 sau 1819, la  Bacău. A fost poet, prozator  și dramaturg, 

membru fondator al Academiei Române, om politic și diplomat. Exponent 

al generației pașoptiste, a fost puternic implicat în evenimentele 

revoluționare de la 1848 și în mișcarea unionistă.  Lui Alecsandri i-a fost 

oferit tronul Moldovei însă acesta l-a refuzat pentru a înlesni calea spre 

Unirea Principatelor sub sceptrul unui domn mai puțin criticat de politica 

vremii.   

 Cu o bogată activitate culturală și politică, Vasile Alecsandri  a fost 

în primul rând un poet important şi un dramaturg original. S-a bucurat de recunoaştere şi admiraţie atât în 

ţară cât şi peste hotare, fiind  laureat al premiului „Ginta latină” la Montpellier în 1878. 

 În viaţa culturală a ţării s-a remarcat ca membru al directoratului Teatrului Naţional din Iaşi, editor 

al revistei Propăşirea, alături de Mihail Kogălniceanu şi Ion Ghica, iniţiator şi redactor al revistei „România 

literară”, membru al Societăţii „Junimea”, colaborator la publicaţiile „Concordia”, „Convorbiri literare”, 

„Dacia literară”. 

 În literatură, Vasile Alecsandri a debutat în 1840 cu nuvela romantică Buchetiera de la Florenţa 

publicată în paginile „Daciei literare”. A urmat la câteva luni piesa Farmazonul din Hârlău. Posesor al unei 

opere impresionante, Alecsandri este cunoscut drept unul dintre pionierii pastelului în literatura română. 

Pastelurile lui Alecsandri evocă natura aşa zis domestică, adică tot ce constituie cadrul obişnuit al unei 

vieţi patriarhale, idilice. Elementele descriptive apar aici nu incidental, ca un cadru al unui conflict de 

natură romantică, ci sunt scopul  acestei poezii. Natura nu mai este, ca în marea poezie romantică, refu-

giu, ci cadrul natural privit cu obiectivitate descriptivă. 

Opere literare: 

Comedii:  Chiriţa în provinţie (1852), Chiriţa în voiagiu (1864),  Chiriţa în balon (1874)  

Volume de poezie:  Poezii populare. Balade (Cântice bătrâneşti) (1852) 

Cicluri de versuri: Mărgăritărele (1852-1862), Doine şi lăcrămioare (1853), Pasteluri (1868-1879,  Legende 

(1872-1876), Ostaşii noştri (1878)  

Proze:  Istoria unui galben,  Suvenire din Italia. Buchetiera de la Florenţa,  Borsec, Balta-albă 

    Drame: Cetatea Nemţului,  Despot Vodă (dramă istorică), Fântâna Blanduziei, Ovidiu  

 

A murit la  22 august 1890 la Mirceşti, judeţul Iaşi.  

Portret de scriitor 

Dena Andreea, clasa a VII-a A 



 

7 

”Dincolo de cuvânt” — revistă semestrială pentru elevi și părinți—nr. 7, iunie 2014 

 – Cine bate? 

 – Oameni buni! 

 Atunci omul, potolind câinii, i-a poftit în casă, unde nevasta și copiii abia se treziseră din somn, și a 

început a da porunci, dar cu blândețe. 

 – Mario, ia mai pune câteva vreascuri pe foc. Tudore, dă fuga la fântână după o ciutură de apă 

proaspată. Ilenuță, ia vezi de o oliță cu lapte proaspăt. 

 Și le-a dat să se spele și să se șteargă cu ștergare albe și i-au ospătat, și i-au dus să doarmă într-o 

odaie în care mirosea a gutuie și busuioc ... 

 A doua zi dimineața iar le-a dat să se spele, i-a ospătat și le-a pus în traistă niște mere cum nu mai 

văzusera și le-a urat drum bun. 

 Și cum au ieșit din sat, Sf. Petru a început să se roage de Dumnezeu: 

 – Doamne, fă ceva pentru oamenii ăștia, că tare ne-au primit frumos! 

 – Ce-ai vrea să fac Sf. Petre, c-ai văzut ca nu erau nevoiași. 

 – Doamne, fă ceva ca să-și vadă măcar o dată sufletul! 

 – Să-și vadă sufletul spui, Sf. Petre? 

 – Da, Doamne, să-și poată vedea sufletul, așa cum vedem noi plopul cel de-acolo! 

 – Bine, Sf. Petre, a răspuns Dumnezeu, privind gânditor la satul din vale. 

 Iar după o vreme, în neamul acela de oameni s-a născut Mihai Eminescu”.  

Geo Bogza 

Pași printre pagini 

“ Pe vremea când Dumnezeu umbla cu Sf. Petru 

pe pământ, într-o noapte ploioasă, au ajuns la marginea 

unui sat și abia au îndrăznit să bată cu toiagul în prima 

poartă. Câini mari s-au repezit să-i sfâșie, dar nu-

maidecât s-a auzit un glas bărbătesc întrebând: 

Ferhat Domnica—clasa a VIII-a A 
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Carcassonne 

Oraş-cetate înfloritor în Evul Mediu apusean, 

însângerat de ura furioasă a papalităţii, 

Carcassonne se constituie astăzi într-una dintre 

cele mai mari comori turistice ale Franţei. De fapt, 

la o privire mai atentă, avem surpriza să 

descoperim una dintre cele mai încântătoare, 

interesante şi bine păstrate cetăţi din întreaga 

lume.  

După legendele locale, oraşul şi-ar trage numele 

de la Carcas, numele unei doamne trăitoare în 

cetate şi care ar fi salvat cândva oraşul dintr-un 

lung asediu al francilor (sau al sarazinilor, după 

alte versiuni), anunţând apoi victoria prin sunetul 

clopotelor (Carcas sona). 

Oraşul fortificat a fost construit după un plan 

concentric, cuprinzând două mari ziduri 

exterioare, prevăzute cu numeroase turnuri de 

apărare - mai exact, 53 de turnuri. 

Se pot admira şi rămăşiţe din zidul defensiv ridicat 

de romani. Unul dintre impunătoarele turnuri de 

apărare a adăpostit sediul şi camerele de tortură 

ale Inchiziţiei Catolice, în secolul al XIII-lea. 

Astăzi este amenajat sub formă de muzeu, unde 

pot fi văzute înfiorătoarele instrumente de tortură 

folosite la interogatorii. 

Cetatea a fost la un pas de a fi demolată în anul 

1849, în urma unui edict oficial, care a cauzat însă 

scandal în rândul societăţii civile. Primarul de 

atunci din Carcassonne, Jean Pierre Cros-

Mayrevieille, şi scriitorul Prosper Merimée au dus 

o eficientă campanie socială dedicată salvării 

cetăţii. 

Carcassonne va rămîne pentru mulţi acel oraş-

castel de poveste care, printr-o minune, a devenit 

realitate palpabilă. 

Târgoviște  

Târgoviște este un municipiu, reședința de județ 

și cel mai mare oraș al județului Dâmbovița, 

Muntenia, România. Are o populație de 

aproximativ 89.000 de locuitori. Reședință 

domnească și capitală între 1396 și 1714, orașul a 

deținut mai bine de trei secole statutul de cel mai 

important centru economic, politico-militar și 

cultural-artistic al Țării Românești. 

În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân orașul a 

devenit principala reședință domnească a Țării 

Românești. Tot în timpul acestui domnitor a fost 

refăcută Curtea Domnească, ale cărei ruine 

împrejmuiesc astăzi Turnul Chindiei. 

Vlad Țepeș (bază a personajului fabulos Dracula) 

urcă pe tron în 1456 cu sprijinul prietenilor săi 

Ioan Huniade și Ștefan cel Mare și se înscrie în 

istorie pentru victoria din 1462 împotriva 

sultanului Mehmet II, cuceritorul 

Constantinopolului. În timpul său a fost construit 

Turnul Chindiei. 

Constantin Brâncoveanu a asigurat timp de un 

sfert de secol (1688-1714) stabilitatea țării și a 

murit ca un martir, refuzând să-și trădeze 

credința. În timpul său, reședința de vară a țării s-

a aflat la Târgoviște, iar cea de iarnă la București. 

După domnia sa, capitala se mută la București, 

eveniment în urma căruia Târgoviște a început sa 

piardă din puterea economică precum și din 

populație. 

Târgoviște a fost locul execuției  lui Nicolae 

Ceaușescu precum și a soției sale, Elena 

Ceaușescu, în decembrie 1989. 

Orașe în oglindă 

        Prof. GÎRNICEANU CRISTINA 



 

9 

”Dincolo de cuvânt” — revistă semestrială pentru elevi și părinți—nr. 7, iunie 2014 

 

Neștiute statui de daci la Vatican  

Puțini sunt acei ce știu că în muzeele lumii există un număr mare de statui, busturi și capete reprezentând daci. O prima 

inventariere a acestor opere de arăa a fost făcuta în 1946 și număra 26 de piese. O a doua numarătoare, făcută în 1980, a 

crescut numărul acestora la 40. In sfârșit, o teză de doctorat, dedicată recent acestui subiect, de către un specialist în 

istoria artei, Leonard Velcescu, stânge laolaltă peste o sută de astfel de reprezentări de daci, iar numărul lor este cu 

siguranță mai mare. Cele mai multe dintre aceste lucrări sunt de mari dimensiuni, statuile pot ajunge chiar până la trei 

metri, capetele și busturile sunt colosale. Niciun alt popor subjugat de Roma nu a beneficiat de atât de multă atenție din 

partea artiștilor plastici, iar Columna lui Traian, operă genială, care a revoluționat arta romană, este un argument în plus 

în acest sens. Cele mai multe dintre statuile de daci au fost descoperite de-a lungul timpului în Forul lui Traian. Foarte 

probabil, au fost făcute la comanda împaratului învingător, special pentru a-i împodobi forul.  

Toate sunt ânsoțite de eticheta "prizonier dac". Sunt daci cu priviri semețe, dar cu o atitudine liniștita, fie tineri, fie mai 

bătrâni, fie nobili, fie daci de rând. In galeria Chiaramonti din Muzeul Vatican se afla un astfel de bust de nobil dac, ce 

depașește trei metri, cu tot cu soclu, dăltuit în marmură frigiană violacee cu vinișoare.  

Turiștii de toate neamurile se opresc impresionați și se fotografiază lângă sculptura cu numărul de inventar 1697, fără să 

știe al cui chip și suflet este închis în marmura prețioasa.  

Trei capete colosale de daci, deosebit de expresive, deși cu privirile șterse de trecerea timpului, se află în același muzeu, 

în sala Braccio Nuovo, galerie rareori accesibilă publicului. Pe partea dreaptă a sălii, la numărul 9, se află un comatus, 

dac de rând în floarea vârstei, cu plete bogate, ușor ondulate, și barba scurtă. În comparație cu el, capetele de romani din 

stânga și din dreapta sa sunt de două ori mai mici. Tot pe partea dreaptă, parcă urmărindu-i din ochi pe daci, se află un 

bust al Împaratului Traian. 

Aproape de ieșire și oarecum față în fața cu cel dintâi cap de dac, se află și celelalte două. Un tânăr comatus poartă 

numărul de ordine 115 și inscripția "Captivus Dacus" (Dac prizonier). Are barba foarte scurtă, părul tăiat pe frunte, 

buzele întredeschise și aceeași atitudine mândră, dar calmă. În sfârșit, la numarul 124, se 

află un tarabostes (nobil), cu binecunoscuta căciulă. Este mai în vârstă decât ceilalți doi, 

barba stufoasă îi este elegant aranjată, are părul tuns scurt la spate șși fruntea ușor 

încruntată. Privirea îi este dreaptă, pomeții ușor proeminenți, întreaga înfățișare denotă 

inteligență și hotărâre. Despre acest chip s-a spus, de multă vreme, că ar fi al însuși marelui 

rege Decebal.  

  Despre acest chip s-a spus, de multă vreme, ca ar fi al însuși marelui rege Decebal. 

Cap de dac – Vatican 

Arc peste istorie 

Nenciu Iulian, clasa a VIII-a A 
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POATE NU ŞTIAI CĂ... 

 Există peste 100 de specii de crini care cresc în Europa, Asia, India, Canada Sudică, Statele Unite ale 

Americii, Filipinele şi nordul Mediteranei. Istoria spune că aceste minunate flori sunt în ciclul de cultivare de 

peste 3.000 de ani şi că au început a fi folosite în arta florală încă de pe vremea celei de-a 18-a dinastii a 

Egiptului. 

 Uleiul extras din crini are proprietăţi curative şi de netezire. Acest ulei 

poate fi folosit pentru masaj şi pentru îngrijirea pielii copiilor. În parfumerie, 

mirosul crinilor este notă de vârf, ajutând la realizarea unor nuanţe olfactive 

reconfortante, aromatice şi puternic florale.  

 De asemenea, florile de crin sunt extrem de apreciate în gastronomie. Ai 

spune că sunt atât de frumoase, încât îţi vine să le mănânci! La propriu... Proaspete 

sau uscate, florile de crin sunt folosite în bucătăria chinezească, japoneză, 

coreeană, thailandeză sau vietnameză: supe acre şi dulci, mâncăruri cu carne sau 

deserturi decorate cu aceste flori minunate - toate sunt delicii asiatice de nerefuzat 

 Tradiția creștină ne spune că această floare, supranumită “apostolul speranței înveșmântat în 

alb”, a răsărit în grădina Ghetsemani, din picăturile de sudoare căzute de pe fruntea lui Hristos în ceasurile 

de agonie ce au precedat arestarea sa. Biserica a continuat această tradiție. Astfel, în zilele de Paște, altarele 

și icoanele sunt împodobite cu buchete de crini albi, simbol al învierii lui Hristos și al speranței de viață 

după viață.  
 O altă istorioară ne povestește că, pe când Domnul nostru Iisus Hristos era dus spre locul răstignirii, 

îl duceau pe un drum pe marginea căruia era și un crin alb. 

Mergând Iisus cu crucea în spate, cum era obosit și schingiuit, 

un strop de sânge de pe fruntea însângerată de coroana de spi-

ni pică pe crinul cel alb care s-a făcut roșu, roșu ca sângele 

lui Iisus. Dacă crinul alb este semnul Bunei-Vestiri, crinul 

roșu amintește neîncetat de cutremurătoarea zi a 

răstignirii. Răstignirea a deschis drumul omului spre mâ-

ntuire, schimbând totul în lume și devenind piatra de hotar în 

viața oamenilor. 

 Tot în tradiția creștină, crinul alb este floarea Fe-

cioarei Maria. In iconografie, Arhanghelul Gavriil este 

prezentat aducându-i un crin alb Fecioarei atunci când o anun-

ța că Ea îl va naște pe Hristos. Din acest motiv, în fața icoa-

nelor ortodoxe sau a statuilor catolice reprezentând-o pe Sfânta 

Maria, credincioșii aduc, drept ofrandă, crini albi. Florile albe 

de crin sunt astfel un simbol al purității, inocenței, dar și al 

iubirii divine, triumfătoare datorită abandonării ființei în harul 

și splendoarea iubirii Divine. 

Apreciaţi pentru mirosul plăcut şi pentru florile impresionante, mulțumită frumuseţii sale regale şi varietăţii 

de culori, crinii sunt extrem de apreciați toată lumea. 

CRINUL 
Braniște Florentina—clasa a VII-a A 
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ALTFEL DE PROBLEME 

Gândiţi-vă la un număr şi îl scrieţi. Înmulţiţi acest număr cu 2 şi adunaţi 1. Apoi înmulţiţi cu 5 şi scădeți 

5. Numărul obţinut împărţiţi prin 10. Rezultatul scrieţi-l lângă primul număr gândit.  

Ce aţi obţinut? 

Cum se zice corect: "9 şi 7 va fi 15" sau "9 plus 7 este egal cu 15" ? 

Soluţie: 

Numărul gândit.  

Participi la un concurs de alergare , il depasesti pe ultimul , in ce pozitie te afli ? 
 

Participi la un concurs de alergare si il depasesti pe cel din pozitia a doua . In ce pozitie te afli acum ? 

 
   

Se da un sac plin cu nisip . Cum poti sa umpli cu ajutorul lui doi saci goi de aceeasi dimensiuni ? 

   
 

Tatăl lui Mișu are 5 baieți pe care i-a numit in ordine : 

 

  1, Paf 

  2, Pef 

  3, Pif 

  4, Pof 

 

Soluţie: 

9+7=16 

  Răspuns: ultimul nu poate fi depășit 

pentru că e ultimul și nu are pe nimeni 

în urmă .  

Răspuns:  dacă ai spus prima ai greșit pentru că 

ești în poziția a doua  

  Răspuns:  Bagi cei doi saci unul într-altul .  

Cum îl cheama pe al cincilea băiat ? 

 

  Răspuns : Mișu  

Lice Valentin—clasa  a V-a A 
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10 tradiţii şi obiceiuri populare de Paşti 

 

1. Bătrânii spun că din primul ou ciocnit în ziua de Paşte trebuie să 

mănânce toţi membrii familiei, pentru a fi întotdeauna împreună;  

2. Dacă ai ciocnit un ou cu două gălbenuşuri în prima zi de Paşte, 

pregăteşte-te de nuntă. O vorbă veche din bătrâni spune că ai să te 

însori foarte curând;  

3. În mai multe sate din Moldova, tradiţia cere să ne spălăm pe faţă cu 

apa dintr-un vas în care au fost puse flori, bani şi un ou roşu. Se zice că 

astfel vom fi rumeni precum oul roşu, bogaţi şi sănătoşi. Potrivit aceluiaşi obicei, cel care se spală ultimul din 

acest vas ia banii;  

4. Bucovinenii ciocnesc ouăle încondeiate ―cap cu cap‖ în prima zi de Paşte. Abia din a doua zi ei le ciocnesc 

şi ―dos cu dos‖; 

 5. În unele sate moldoveneşti se spune că cel al cărui ou nu se sparge de Paşte îşi va găsi sfârşitul înaintea 

celuilalt. Pe de altă parte, dacă spargi oul, vei fi voinic tot anul;  

6. O altă tradiţie de pe malurile Prutului cere ca oul de Paşti să fie mâncat, iar cojile să fie aruncate neapărat pe 

drum; 

 7. În Bucovina, fetele tinere merg la biserică în noaptea de Înviere şi spală limba clopotului cu apă 

neîncepută. Apoi, în zori, fetele se spală pe faţă cu această apă fiindcă astfel le-ar face mai atrăgătoare pentru 

flăcăii din sat;  

8. În mai multe zone din Moldova oamenii pun dimineaţa un ou roşu şi unul alb într-un vas cu apă. Apoi se 

spală cu apa acea se dau pe obraji cu cele două ouă, lăsând apoi câte o monedă în acel vas. Cei care fac astfel 

vor avea obrajii rumeni şi pielea albă precum cele două ouă, tot anul;  

9. La întoarcerea acasă, cel care aduce Lumina Sfântă de la slujba de Înviere trebuie să facă o cruce din fum 

pe grinda uşii, pentru ca toată gospodăria să fie protejată de rele;  

10. În multe sate din dreapta Prutului, tinerii iau toaca din biserică şi o duc în cimitir, unde trebuie să o 

păzească. Dacă aceasta e furată, trebuie să dea o petrecere în cinstea hoţilor. Dacă au făcut treabă bună şi au 

păzit-o, hoţii plătesc pentru ospăţ. 

 

 

Coordonator: prof. Pop Mona 

Elev: Iordache Andreea – cls. a VII-a  A 
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Paștele în contextul Uniunii Europene 

Elevi:   FERHAT DOMNICA 
           DUMITRU ANDREEA 

Paştele creştin începe întotdeauna Duminica – ziua Învierii Domnului – spre deosebire de cel iudaic, 

care poate să cadă în orice zi a săptămânii, fiindcă este o sărbătoare cu dată fixă: 15 Nissan.  

Toată lumea ortodoxă prăznuieşte Sfintele Paşti în prima duminică de după prima lună plină, după 

echinocţiul de primăvară.  

Dacă în limbile romanice numele sărbătorii vine de la Pesah, sărbătoarea iudaică în timpul căreia a 

avut loc răstignirea lui Iisus, în cele anglo‑saxone se folosesc termeni derivaţi de la numele unor divinităţi 

păgâne ce se celebrau în aceeaşi perioadă a anului: engl. Easter sau germ. Ostern vin de la Eostre sau Eastre, 

zeiţa fertilităţii la popoarele din nordul Europei.  

Unele tradiţii pascale se regăsesc în cea mai mare parte a lumii (mielul, ouăle), altele diferă de la ţară 

la ţară. 

Multe tradiţii de Paşte sunt comune tuturor ţărilor creştine. Există 

ritualuri specifice fiecărui popor. Dacă la evrei Pesah înseamnă trecere şi le 

aduce aminte – din 1445 î.Hr. – de trecerea Mării Roşie şi ieşirea de robia 

egipteană, pentru creştini Paştele înseamnă trecerea de la moarte la viaţă.  

Unul dintre cele mai ciudate obiceiuri de Paşte are loc 

în Republica Cehă, Ungaria şi Slovacia, unde tradiţia cere ca 

femeile să fie plesnite cu palmele sau biciuite peste fese, în 

Lunea mare. Bărbaţii aruncă cu apă peste femei şi le plesnesc 

cu biciuri confecţionate manual din ramuri de salcie, decorate 

cu câteva panglici la unul din capete. 

În Scoţia pregătirile de Paşte încep cu "Miercurea -Cenuşii", când credincioşii romano-catolici merg 

la biserică şi Postul Mare (Lent) începe. Se face o slujbă specială în Duminica de Paşti şi oamenii obişnuiesc 

să se îmbrace în straie noi. În Lunea de Paşti există obiceiul ca ouăle pictate să fie rostogolite de pe un deal, 

simbolizând rostogolirea pietrei de pe mormântul lui Iisus.  

Deşi se pare că ouăle comercializate predomină în zilele noastre, este mult mai amuzant pentru copiii 

de toate vârstele să le decoreze ei înşişi cu flori şi verdeaţă. În unele părţi ale Scoţiei obiceiul rostogolirii 

ouălor are loc duminica după-amiază. 
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Sfântul GHEORGHE. 
Ce SĂ FACI şi ce SĂ NU FACI în această ZI SFÂNTĂ 

 
Prof.Ţîrlui Ileana Florentina 

Prof. Dumitrescu Daniela Sorina 

 
 
         Sărbătorit în fiecare an pe 23 aprilie, Sfântul Gheorghe este 

considerat unul dintre cei mai mari şi mai de temut sfinţi ai 

creştinismului. Cunoscut în tradiţia populară drept San-George sau 

Sângeorz, el este patronul naturii înverzite, al vegetaţiei, al vitelor şi al 

oilor. Legate de ziua de Sf. Gheorghe sunt şi o mulţime de tradiţii şi 

superstiţii pe care românii le păstrează cu sfinţenie. 

 
          În credinţa populară se zice că atunci când broaştele cântă 

pentru prima dată, Sfântul Gheorghe ia cheile de la Sâmedru (Sfântul 

Dumitru) şi deschide porţile naturii către viaţă. 

 

          În unele zone, în ziua de Sf. Gheorghe, bărbatul pune ramuri 

verzi la stâlpii porţilor, la ferestre şi uşi, la grajduri şi grădini, dar şi 

la mormintele neamurilor, pentru a se feri de forţe malefice. Aceste 

ramuri se păstrau apoi peste an, ca leacuri împotriva diverselor boli.  

 

 Se zice că fetele mari dacă priveau într-o găleată cu apă la 

miezul nopţii, în ajunul zilei de Sângeorz, îşi puteau vedea ursitul. În 

unele zone ale ţării, fetele împleteau cununi verzi şi le presărau pe 

uliţă. Apoi urmăreau ce feciori calcă  pe ele. Dacă băieţii pe care îi 

îndrăgeau nu călcau cununele, era semn că fetele urmau să se mărite 

în acel an. Apoi coroniţele erau păstrate  peste an pentru vrăji de 

dragoste. În alte zone, fetele mergeau în ziua de Sf. Gheorghe în pădure pentru a aduna mătrăgună, apoi 

atârnau plantele sub streaşina pentru a avea peţitori bogaţi. 

 
Şi feciorii aveau ritualurile lor. În ziua de Sf. Gheorghe plecau în căutarea ierbii fiarelor, plantă 

miraculoasă care deschide orice lacăt. De asemenea, în ajun, flăcăii puneau într-o dumbravă, într-un loc 

ascuns o găleată cu apă. Apoi, la răsăritul soarelui, în ziua de Sf. Gheorghe, plecau să vadă găleata. Dacă în 

găleată găseau iarbă verde, era semn că flăcăul se va însura în acel an cu fata care îi era dragă. Dacă era ceva 

uscat, era semn că nu se însoară în acel an. Iar dacă găsea pământ, era semn rău şi se credea că feciorul va 

muri curând. 

 
În unele zone se zice că cine doarme în ziua de Sfântul Gheorghe, va dormi tot anul. 

Gunoiul adunat în ziua de Sf. Gheorghe se pune la rădăcina pomilor, pentru a rodi. 
Se zice că dacă în dimineaţa de Sf. Gheorghe e multă rouă, anul va fi îmbelşugat. 
 

În Bucovina, Maramureş, Apuseni, Valea Mureşului, Turda, mai există practica Focului Viu. Focul 

era aprins de flăcăi, în gospodăriile din sat sau pe păşuni. Trebuia folosite exclusiv lemn şi iască pentru 

aprinderea focului, nu chibrit sau alte ustensile. Când fumul începea să se ridice, oamenii îl direcţionau către 

animale pentru a le apăra de strigoi şi a le feri de boli. Apoi, tinerii şi copiii săreau peste foc pentru a fi feriţi 

de rele şi necazuri peste an. 
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ŞTIAȚI CĂ… 

… și în România exista o planta carnivoră? Se numește Roua 

Cerului, denumită științific Drosera rotundifolia. Este întâlnita în 

turbăriile(mlaștini) muntoase constituite in rezervații și desigur 

admirată, pentru că este ocrotită prin lege, fiind interzisă ruperea 

ei. Unul dintre aceste locuri este Tinovul Mohos, situat în 

apropiere de stațiunea Tușnad, lângă rezervația Lacul Sfânta Ana, 

din munții Harghitei. Locul este amenajat și se intra numai insoțit 

de către un ghid, ceea ce este bine pentru că locul este periculos 

pentru a fi explorat de unul singur și în plus ai șansa de a 

identifica mai ușor Roua Cerului. 

 

        Aceasta  plantă de dimensiuni mici, de cațiva centimetri, se 

hrănește cu musculite si viermișori. Prezintă perișori care secretă 

o substanță lipicioasă ce formează  la capete "picăturile de roua" 

care au dus la denumirea acesteia de : Roua Cerului.  

Poate că cel mai cunoscut obiectiv din Munții Bucegi este 

Crucea Caraiman sau Crucea Eroilor de pe Vârful 

Caraiman. A fost construita din ordinul Regelui Ferdinand 

şi a Reginei Maria ai României, în perioada 1926 – 1928, 

"întru slava şi memoria eroilor prahoveni căzuţi în Primul 

Război Mondial, 1916-1918, pentru apărarea patriei". 

Situată la o altitudine de 2.291 metri, cu o înălţime 

de 39,5 metri la care se adauga  soclu din ciment de 8 

metri, a fost inclusa, in anul 2013, in Guinness World 

Record, ca fiind cea mai inaltă cruce dintr-o zona 

montană. 

 
Prof.  PETRE FLORINA 
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Părinți și profesori, toți ne întrebăm  

Cum ar trebui să-și 

petreacă un copil 

timpul liber.  

Dacă ii intrebi pe parinți, vor spune că 

micuțul ar trebui să citească, să se joace 

afară sau sa participe la diferite cursuri 

opționale.  

Dacă il intrebi insă pe copil, el va alege 

să se joace la calculator sau să se uite la 

desene animate. 

Psihologii spun că un copil mai mic de 4 ani ar trebui să stea la televizor cel mult 20 de minute, iar de calcula-

tor nici nu poate fi vorba. Copiii mai mari pot sta mai mult, dar maximum 2 ore, restul timpului trebuie să se 

joace in aer liber, să faca teme sau sa citească. 

Riscurile la care se expun micuții uitați cu ochii intr-un monitor sunt numeroase. În primul rând, pot să apară 

probleme medicale: poziția greșită la birou duce la deformarea coloanei vertebrale, vederea va avea de suferit, 

copilul va deveni sedentar și poate chiar obez, pentru că va căpata prostul obicei de a ronțăi pe canapea sau la 

birou, obicei pe care il preia de la adulți. 

Și din punct de vedere psihologic micuțul va avea de suferit. Copilul se va izola intr-o lume virtuala, se va 

închide in el, nu va învața să comunice cu alții, va deveni excesiv de timid sau agresiv, asemeni eroilor săi 

imaginari și va ajunge să folosească un limbaj prescurtat, artificial si limitat. Reducând din timpul pentru alte 

activitați, va ajunge să doarma mai puțin și mai agitat și va incepe să aiba rezultate slabe la școala. 

Calculatoarele și televizorul sunt surse bune de informație pentru copil, acest lucru nu poate fi contestat de 

nimeni. Chiar si jocurile pe calculator sunt bune intr-o oarecare măsură, pentru că dezvoltă abilitațile de coor-

donare si viteza de reacție a micuțului, dar timpul trebuie limitat, insistă specialiștii. Prin urmare, e bine că 

părinții să-si monitorizeze copiii cu ceasul in mană și să fie atenți și la ce emisiuni/filme urmăresc aceștia. 

O soluție bună este să nu amplasați calculatorul sau televizorul in camera copilului, ci in sufragerie și să ur-

mariți împreună cu el emisiunile, astfel veți avea și un nou subiect de discuție. Nu-l lasași să urmarească 

desene animate sau filme violente. 

Dacă nu se indură să renunțe la distracția lui prefer-

ată, incercați sa-i oferiți altceva, o altă activitate 

plăcută pentru el. Nu uitați că nu e suficient sa-i dați 

sfaturi, nu le va da atenție dacă vă vede pe voi ca 

stați ore în șir la calculator sau la televizor. Deci, ie-

șiți cu el la o plimbare sau la joacă, implicați-l in ac-

tivități distractive (competiții sportive, concurs de 

teatru sau muzica etc) si astfel va fi mai putin atras 

de lumea virtuală. 

Prof. Dumitrescu Daniela 
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 În perioada 11 – 13 aprilie 2014, în cadrul Săptămânii 

Școala Altfel ‖ Să știi mai multe, să fii mai bun‖, 40 de elevi 

deficienți de auz din școala noastră însoțiți de cadre didactice s-

au bucurat de o activitate deosebită, un adevărat pelerinaj 

cultural și spiritual în județul Vâlcea.  

 Excursia a fost inclusă în  proiectul educațional Lumina 

cunoașterii, calea vieții – LUCA VITA,  obiectivele excursiei 

fiind cunoașterea obiectivelor culturale și turistice din zonă, a 

obiceiurilor și meșteșugurilor tradiționale.  

 Ne-am propus ridicarea nivelului de cultură religios – morală în rândul elevilor deficienți de auz, 

precum şi conştientizarea sensului şi semnificaţiilor normelor şi valorilor moral – religioase care călăuzesc 

viaţa şi activitatea oamenilor.  

 Am beneficiat de parteneriatul cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea și  de ospitalitatea 

deosebită a Centrului de agrement Cozia. 

 Pe drumuri de munte am ajuns la Peștera Polovragi și Peștera Muierii, am mers pe malurile Oltului și 

ne-am bucurat de verdele crud al  primăverii ș ide căldura 

soarelui și oamenilor. 

 În postul Paștelui am intrat cu pioșenie în bisericile și 

mănăstirile din zonă. Ne-am rugat la Mănăstirea dintr-un 

lemn, Mănăstirea Surpatele, Mănăstirea Govora, Mănăstirea 

Bistrița, Mănăstirea Horezu, Mănăstirea Polovragi, 

Mănăstirea Cozia și Mănăstirea Turnu.   

 În zona Horezu am vizitat meșteri populari din satul 

Olari și ne-am familiarizat cu meșteșugul olăritului și 

modelării lutului, văzând cum din mâini omenești se fac 

minuni dumnezeiești de lut. 

 Toate acestea au fost posibile datorită unei organizări impecabile precum și sprijinului oferit de 

Ministerul Tineretului și Sportului și Primăria sectorului 6 prin domnul viceprimar Gabriel Petrea. Mulțumim 

tuturor pentru clipele de vis petrecute în această excursie pe care nu o vom uita niciodată!  

 Noi, 40 de copii și cadre didactice din Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ‖Sfânta 

Maria‖ am  am învățat în câteva zile  

 

  SĂ ȘTIM MAI MULTE, SĂ FIM MAI BUNI 

SĂ ȘTIM MAI MULTE, SĂ FIM MAI BUNI ! 

Prof. STOICA FLORICA 

Prof. POPA ROXANA 
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SUNTEM O ECHIPĂ! 

                      Prof. IULIANA AIORDĂCHIOEI 

                                 Prof. ROXANA BERDEI 

 

 

 Relația   părinte-copil  se   consolidează 

atunci când părinții  se implică  activ   și 

educativ în viața copilului și petrec timp de 

calitate cu acesta. 

Pentru realizarea unui act educativ-terapeutic de 

calitate un rol esențial îl are triada părinte-profesor

-copil. Părinți și profesori lucrăm împreună pentru 

interesul superior al copilului: formarea și 

dezvoltarea personalității copilului în vederea 

integrării eficiente a copilului în societate. 

   
 

       În anul școlar 2013-2014 în clasa pregătitoare 

sunt 9 elevi cu deficiență de auz, câțiva sunt și cu 

retard neuropsihic.  

 

                 

        În calitate de profesori-diriginți la aceste clase am cunoscut la începutul anului școlar atât elevii, 

cât și părinții acestora, am aflat situația familială a fiecărui copil. Datorită problemelor pe care le au, 

comunicarea părinte-copil este aproape inexistentă în unele familii, prin urmare şi cunoaşterea propriului 

copil deficient de auz este limitată. Cu toate acestea și copiii cu deficiențe au nevoie de comunicare, simt 

nevoia de a fi înțeleși, iar părinții doresc să își înțeleagă propriul copil, să comunice cu el. 

 

Din dorința de a veni în sprijinul elevilor, cât și a părinților acestora, am realizat proiectul „Grup 

suport pentru părinţii elevilor cu deficiență de auz/deficienţe asociate”. Scopul proiectului este acela de a 

sprijini părinţii în cunoaşterea cât mai bine a propriului copil, în demersul educării acestuia şi realizarea unei 

comunicări eficiente între părinţi – copii – cadre didactice. 

 

Dintre obiectivele proiectului amintim: 

- Construirea unei imagini de ansamblu a caracteristicilor copilului  cu deficienţă de auz sau deficienţe 

associate. 

- Cunoaşterea in detaliu a dificultăţilor cu care se confruntă 

copilul. 

- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă in relaţia cu 

copilul, familia, prietenii. 

- Participarea părinţilor la diverse activităţi împreună cu copiii. 

- Optimizarea cooperării cu toate cadrele didactice specialiste 

in vederea creşterii progresului copilului 
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Proiectul 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!  

Copii – părinți – profesori - ÎMPREUNĂ în cadrul jocurilor 

terapeutice:  

- ―Corpul meu vorbeşte‖ 

- ―Zâna cea bună‖ 

- ―Ştiu să desenez‖ 

- ―Baloane de săpun‖ 

 

În loc de concluzii, iată ce scria  o mămică 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!” 



 

20 

”Dincolo de cuvânt” — revistă semestrială pentru elevi și părinți—nr. 7, iunie 2014 

 

                                                                          Prof. Dunac Marilena 

“ Cele mai bune si mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute şi nici macar atinse. Ele trebuie simţite 

din inimă”  ( Helen Keller) 

 

 Ca si anul trecut, elevii cu deficienţe senzoriale multiple din 

şcoala noastră, prin bunavoinţa Fundaţiei Sense Internaţional 

România, au sărbătorit Ziua Internaţională ―Helen Keller‖ în 

săptămâna  9-13 iunie 2014. 

 Această activitate a  avut ca scop: stimularea multisenzorială  

a copiilor cu surdocecitate / deficienţe senzoriale multiple prin 

activităţi de  terapie ocupațională  şi activități de socializare. 

 Elevii, părinţii  şi doamnele profesoroare din şcoală îmbrăcaţi în 

tricouri personalizate cu Helen Keller au desfaşurat diferite activităţi.  

Săptamâna a debutat cu realizarea unor desene ― Cum ne vedem peste 

10 ani!‖ Această activitate a avut ca finalitate punerea tuturor desenelor 

într-o caseta şi îngroparea ei într-un loc marcat în curtea şcolii,  pentru 

a putea fi descoperită în timp.  

  

Ziua următoare a continuat cu realizarea de 

parfumuri, cu esente special comandate. 

Copiii s-au întrecut în combinarea  celor mai placute  arome.  

 

În a treia zi, elevii au plantat în curtea şcolii numeroşi pomi si plante 

ornamentale. S-au bucurat foarte mult de 

activitatea în natură. 

 

 

 

 

 

A venit şi partea ce mai plăcută. Am 

sărbătorit întregul eveniment aşa 

cum se cuvine. 

 

Toţi participanţii au fost placut incântaţi de tortul personalizat ― 

Helen Keller‖. 

 

Mulţumim Sense Internaţional România şi conducerii şcolii pentru că ne-a oferit şansa de a participa 

la acest eveniment!!! 
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Importanța sportului pentru copii 

 

Participarea la diverse forme de activitate sportivă poate avea mari beneficii pentru copii.  

Pentru copii practicarea unui sport a început să devină, în ultimul timp o raritate. Odată cu dezvoltarea 

tehnologiei copiii preferă jocurile și sporturile virtuale în defavoarea celor reale. Adulții trebuie să dea dovadă 

de responsabilitate și să își încurajeze copiii să facă sport încă de la vârste fragede.     

Practicarea unui sport într-un cadru organizat va da copilului posibilitatea să își dezvolte abilitățile. 

Activitatea fizică înseamnă pentru copii un risc scăzut de a se îmbonăvi la maturitate de boli grave de 

inimă sau de diabet. 

Practicarea unui sport în mod organizat aduce și multe beneficii la nivel social. 

Astfel, copiii vor învăța: 

 să lucreze în echipă, 

 să fie răbdători cu ceilalți și să își aștepte rândul. 

 să fie responsabili 

 să aibă respect pentru ceilalți 

 că fiecare are rolul lui într-o echipă și 

 că fiecare om contează. 

 să fie ascultători 

 să îndeplinească sarcinile pe care le primesc de la un adult 

 să se descurce în situații neprevăzute 

 să se adapteze mai ușor. Și nu în ultimul rând, își vor face foarte 

mulți prieteni, de aceeași vârstă cu ei și cu pasiuni și interese 

asemănătoare. 

Copiii care practică un sport vor avea parte și de beneficii emoționale. Ei vor găsi în sport modele 

pozitive de urmat și vor avea parte de experiențe care îi vor modela și îi vor ajuta și în viața lor personală. 

Din sport copiii învață: 

 cât de importantă este perseverența și competitivitatea; 

 să își dorească să fie cei mai buni, vor căpăta ambiție; 
să raspundă în mod pozitiv provocărilor, atât celor sportive cât și celor care nu au legătură cu sportul. 

 

Mai mult decât atât, copiii își vor forma cu ajutorul sportului o imagine pozitivă despre propriul corp, 

dezvoltând o stimă de sine mai ridicată decât copiii care nu fac sport. 

Copiii care fac sport sunt mai sănătoși, descurcăreți, ambițioși și fericiți. 

Prof. CRISTACHE DANIELA 
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În cadrul proiectului SNAC, copii din Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ‖Sfânta 

Maria‖ și din Liceul Teoretic ―Jean Monnet‖ au trecut prin multe peripeții împreuna. Fetele din clasa a XI a 

E de la Liceul ―Jean  Monnet‖  împreună cu copii dedicati, cu varste cuprinse între 11-14 ani ,de la Școala 

―Sfanta Maria‖ , sub îndrumarea doamnelor profesoare de sport Ion Marinela si Cristache Daniela, au 

colaborat pentru a duce la bun sfârșit coregrafia dansului realizat pe melodia ―Like this‖,care a fost prezentat 

la spectacolul de Crăciun „In prag de sarbătoare‖, organizat la Palatul copiilor. 

Echipa apreciază efortul reciproc și se încurajeaza chiar și în momente de neîntelegere si de conflict. 

Răbdarea si perseverența sunt niște atuu-ri nelipsite în 

aceasta colaborare.  

 Munca în echipă a prosperat de asemenea.   

Fiecare și-a dezvoltat abilitatiile de lucru in echipa si 

de comunicare. Deși cei din școala ―Șfânta Maria‖ 

au mai participat la un astfel de concurs au spus că 

ca fetele din Liceul ―Jean Monnet‖ „au talent la dans 

și ne învată foarte ușor‖  

―Este o placere să lucrezi cu ei, învată foarte repede pentru că sunt dispusi să invețe!‖ au replicat fetele , cu 

admirație față de ceea ce pot realiza acești copii extrem de receptivi , într-un timp așa de scurt , în care au 

lucrat intens pentru ca totul să iasa bine. 
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 Dat fiind faptul că prima coregrafie a avut un 

real succes la spectacolul de Crăciun , copii in 

colaborare cu colegele noastre au  reușit sa realizeze 

o altă coregrafie pentru concursul care a avut loc în 

data de 8 mai. Munca in echipa și-a îndeplinit rolul, 

iar dupa ore intregi de repetiții, echipa ,bine 

închegată pe baza relațiilor de prietenie și 

colegialitate , a reușit să conceapă o altă coregrafie la 

fel de frumoasă . Totul s-a petrecut sub îndrumarea 

doamnelor profesoare care și-au dorit mult sa îi 

învete pe copii noua coregrafie pentru melodia „Boom  boom  pow „ (Black Eyed Peas) 

 

 Pe langă efortul depus pentru a duce la bun sfârșit planificarea în detaliu a coregrafiei pentru concurs , 

echipa s-a gândit mult la costume , care au avut un impact pozitiv asupra publicului  
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Prof. psihopedagogie specială Iulia Sufideanu  

Săptămâna ‖Școala altfel‖ este o săptămână care ne ajută ieșim din rutina activităților didactice de zi cu 

zi, atât noi, cadrele didactice cât și copiii – elevii noștri. 

 Este momentul în care poate mai mult decât altădată se exprimă, pe de o parte spiritul creativ, pe de 

altă parte se antrenează spiritul de echipă, se sudează relațiile dintre elevi, dar și dintre profesor și elevi. 

 Activitățile desfășurate în această săptămână au 

fost importante lecții de viață pentru elevii noștri, lecții 

care îi ajută să se formeze ca oameni. 

 Una din activitățile preferate de către copii în 

această săptămână a fost vizita la pompieri, la ei ‖acasă‖ 

am putea spune. La început ușor intimidați de uniforma 

pompierilor, apoi din ce în ce mai entuziasmați au 

experimentat o fărâmă din ceea ce înseamnă munca și 

curajul unui pompier. 

 Mașinile de pompieri au fost privite cu 

admirație și curiozitate, costumele de protecție 

cu uimire, 

aparatele de 

respirat au 

fost privite aproape fără suflare... 

 Elevii au experimentat câte un pic din fiecare acțiune 

a unui pompier simțindu-se pentru o clipă mici pompieri cu 

un enorm curaj – și-au pus casca de pompier, au urcat în 

mașini, au urcat pe scări, au folosit furtunul de apă. 

 

 

Putem spune, în concluzie, că ”Școala altfel” nu doar 

ne scoate pentru o perioadă din rutina care ne  

macină uneori, dar ne ajută să construim sau să 

consolidăm o relație mult mai relaxată, mai umană, 

mai deschisă și mai prietenoasă între noi - profesorii 

și ei - elevii noștri.  
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CAMPIONII NOȘTRI 

FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU PENTRU ELEVI 

 “GEORGE CONSTANTIN” 

EDIŢIA a XIV a 

 

 

Festivalul organizat de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Casa Corpului Didactic 

Bucureşti, Fundaţia Cultural Artistică Sigma Art, Centrul Cultural Casa Artelor s-a desfăşurat sub egida 

generoasă a Primăriei Sectorului 3 – Bucureşti. Evenimentul a fost susţinut şi de Centrul de Proiecte şi 

Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret al Primăriei Municipiului Bucureşti.  

Ca la fiecare dintre ediţiile precedente, juriul a reunit nume prestigioase ale scenei româneşti: Victor 

Rebengiuc – preşedinte de onoare, Mihai Constantin preşedintele juriului, Catrinel Dumitrescu, Anca 

Ioniţă, Ioan Gyuri Pascu, Cristian Dumitrescu.  

La aceast proiect artistic s-au înscris 120 de reprezentaţii din judeţele Argeş, Bacău, Buzău, Călăraşi, 

Iaşi, Ilfov, Prahova,Vâlcea, Vrancea, Olt, Dolj, Bucureşti, Giurgiu, Mureş, Dâmboviţa, Cluj. După preselecţia 

realizată de juriu în luna mai, în festival au rămas 53 de trupe. 

 Festivalul a premiat scenarii scrise de cadre didactice şi elevi, a existat o secţiune pentru monolog şi alte 

două secţiuni pentru şcoli generale şi licee. 

Juriul a apreciat creativitatea regizorilor - îndrumători de trupe, sinceritatea jocului elevilor, mesajul 

transmis de textele alese, trăinicia echipelor de elevi – actori, originalitatea costumelor, sensibilitatea 

actoricească. 

Premiile au fost multe deoarece calitatea festivalului a fost ridicată. Iată câteva dintre ele.  

Pentru regie au fost premiaţi inginer Cornenco Marius din Săbăoani, judeţul Neamţ - Bucureşti - 

liceu, şi Aurelia Ioniţă – „Vasilache şi Mărioara” - Şcoala Gimnazială Odobeşti, Dâmboviţa. 

Marele premiu „George Constantin” s-a acordat pentru GIMNAZIU  - „Visul unui pierde-vară”, 

regizor Cristina Gîrniceanu, Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria”, 

Bucureşti. 

 Participanţii: elevi, actori, regizori, profesori sau învăţători - conducători de trupe au urmat cuvintele 

actorului George Constantin: „Tinerii trebuie să abordeze teatrul în măsura în care îl înţeleg şi în care îi 

reprezintă. Să ocolească spectacolele mediocre, slabe. Să îndrăgească piesele, spectacolele care vorbesc cu 

adevărat despre oameni şi faptele lor. Numai aşa se vor crea relaţii adevărate între teatru şi spectatori.‖  

Inspectori ISMB –  

Elena Ştefan şi Diana Melnic 
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Marele premiu ‖George Constantin‖ 

– ” Visul unui pierde vară”, 

Mihai Bianca, Martin Corina, 

clasa a V a A 

Școala Gimnazială Specială pentru 

Deficienți de Auz ‖Sf. Maria‖, 

București 
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INSTANTANEE  PENTRU VIITOR 
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