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”Dincolo de cuvânt” - revistă semestrială pentru elevi și părinți nr. 8, decembrie 2014 

Cine suntem noi... 
 În primul număr al revistei spuneam ”elevi, profesori, 
părinți, noi suntem Școala Gimnazială Specială pentru 
Deficienți de Auz Sfânta Maria”. 
 
 Se cuvine să aducem o completare.. Noi suntem nu 
doar elevii și profesorii de acum, ci suntem toți care am 
învățat aici să fim mai buni, să prețuim munca, să ne 
prețuim unii pe alții, să ne mândrim cu ceea ce facem și ce 
suntem. 
 
 Virgil Popescu a fost elevul nostru. Un copil cu un 
talent deosebit de a se exprima prin culoare. A câștigat 
multe premii naționale și internaționale.  
            A continuat studiile la Liceul de Arte Plastice 
„Nicolae Tonitza” din Bucuresti. A studiat Arte și 

Sculptură la Universitatea 
Națională de Arte București.  
 
 Ne  mândrim cu tot ce 
a făcut și ce face, la fel cum 
ne mândrim cu toți copiii 
noștri.  
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Despre activitatea Sevastei Popescu, specialistă formată la Institutul Tinerilor Surzi din 

Paris, putem face aprecieri numai studiind condicile în care erau trecute subiectele la lecții, 

deoarece a lăsat puține materiale scrise. Metoda pe care o urma era articulație pură pe sunete, în 

ordinea ușurinței și a greutății în exprimare. Își asigura în acest fel articularea corectă a sunetelor 

din alfabet. De la clasa I până la clasa a VIII-a se studia citirea de pe buze; matematica apărea ca 

obiect din clasa a II-a. 

Dând dovadă de atașament și dăruire față de elevii deficienți, cadrele didactice și-au 

desfășurat activitatea în primii ani de funcționare au acestei școli în condiții deosebit de dificile. 

Baza materială a școlii – cu toate eforturile depuse  - nu se îmbunătățește, lipsind materialul 

didactic strict necesar numărului de clase existent în al doilea an de funcționare. La 18 noiembrie 

1921, I. Ciorănescu – într-un raport adresat Ministerului – cerea să ”înzestreze și această școală 

deocamdată cu  două table de perete, căci elevele, după ce că nu aud, n-au nici ce vedea. Acum 

scriem cu creta pe ușă, dulap, catedră”. La această cerere, Ministerul răspunde că ”din lipsă de 

fond, nu vă putem aproba cele două table în raport.” 

Considerăm că refuzurile Ministerului nu se justifică numai prin lipsa de fonduri, ci, dat 

fiind că învățământul special nu era legiferat, mai  probabil prin faptul că nu era prevăzut în 

bugetul Ministerului.   

Din rapoartele prezentate la sfârșitul anilor școlari 1921 – 1922 și 1922 – 1923, rezultă că 

școala nu funcționa regulat. Sunt enumerate o serie de lipsuri care determinau întreruperea 

cursurilor. Lipsa de combustibil revine în numeroase materiale, motiv pentru care unele dintre 

cadrele didactice (Sevasta Popescu)  au părăsit clasa. Din această cauză, au fost concentrate 3 – 4 

clase într-o singură sală încălzită zile întregi, elevele fiind îmbrăcate în haine de vară. 

Problema localului a rămas ca o preocupare centrală la fel de importantă ca în faza de 

început a funcționării acestei școli. Localul insalubru, neîncăpător, agravează starea sănătății 

elevelor ”cu organismul debil de bolile ce le-au nenorocit sau de cele ereditare. Sănătatea elevelor 

s-a înrăutățit; o elevă retrasă din cauză  că i-au degerat picioarele și mâinile… o elevă moartă în 

spital în anul 1923; s-au îmbolnăvit de tuberculoză 6 eleve cu o slăbiciune fizică excesivă, cu 

graiul stins… școala nu avea curte de recreație și gimnastică. 

 

  
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 numerele 5, 6 

și 7 ale revistei  am publicat fragmente din această monografie despre înființarea 

primei școli pentru deficienți de auz din București. Și în acest număr vom 

prezenta un fragment fiind impresionați de strădania oamenilor începutului de 

drum, în fața cărora ne înclinăm cu respect.  
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Constatări de acest fel sunt făcute și de inspectorii generali ai învățământului, care 

apreciază totuși bunele rezultate obținute în procesul de demutizare, cu toate condițiile grele de 

desfășurare a procesului instructiv educativ. 

Din lipsă de spațiu și cadre didactice, clasele cuprindeau16 – 17 eleve, depășindu-se 

limita recomandată de 10 – 12 elevi. Din același motiv lecțiile se desfășurau în încăperi 

improvizate în săli de clasă: ”… o clasă în sala de mâncare, alta în fosta locuință a portarului, 

atelierul de țesut într-un dormitor.”  

Așa cum s-a arătat, multe din eleve erau suferinde (tuberculoase, infirme). Încă din 

primul an de funcționare, școlii i-a fost repartizat un medic; se cereau mereu medicamente 

forurilor în drept, însă lipsea o infirmerie, indispensabilă oricărei școli cu internat, încât 

”elevele bolnave locuiesc în dormitor cu cele sănătoase”.  

 

Posibilitățile de subvenționare din partea ministerului fiind reduse, în ianuarie 1922, 

conducerea școlii a inițiat formarea unui comitet școlar care, fiind compus din ”multe persoane 

din lumea distinsă”, nu a putut să răspundă nevoilor imediate ale școlii. În această situație, I. 

Ciorănescu cere să se constituie un comitet format din cadre didactice și părinți ai elevelor, care 

să se ocupe efectiv de nevoile reale ale școlii, altfel elevele rămân și mai departe desculțe, 

dezbrăcate, fără un condei sau caiet, fără un fir de ață și petic de pânză pentru lucrul de mână, 

lucruri care până acum au fost procurate cu bani din salariile dascălilor… (”căci vechiul 

comitet din diferența de la lista de subscripții, a cumpărat briceage, poșete, ciocolată, jucării, iar 

o bună parte din eleve umblă fără cămăși.”). Convocarea comitetului era și anevoioasă, ceea ce 

îl făcea tot pe I. Ciorănescu să explice că ”ne simțim noi, dascălii, stânjeniți, când suntem 

nevoiți să deranjăm pe distinșii binevoitori ca să se ocupe de școală, atunci când e nevoie, 

adică, mai totdeauna”. 

 

Lipsa materialelor necesare pentru orele de lucru manual împiedică formarea unor 

deprinderi necesare elevelor, făcându-se cusături pe pânze vechi, cârpituri, dantele cu croșeta. 
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Programul ERASMUS+,  

Acțiunea KA2, parteneriate strategice 
                                                                                                    Prof. STOICA FLORICA                    

                                                                                                    Prof. GÎRNICEANU CRISTINA 

 

Școala Gimnazială Specială  pentru Deficienți de Auz  „Sf. Maria”, București, 

derulează în calitate de coordonator, un proiect de parteneriat strategic, acțiunea KA2, programul 

ERASMUS +, finanțat de Comisia Europeană, Ministerul Educației și Cercetării Științifice prin  

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. 

 

Proiectul cu titlul  ” European best practices to support children with high potential and to 

access training for gifted children with disabilities – Gifted (for) you, cu nr. 2014-1-RO01 

KA201-002957, are ca principale obiective:  

 Dezvoltarea şi implementarea unei curricule “gifted” 

pentru copii cu potenţial ȋnalt, ȋn special pentru cei cu 

cerinţe educaţionale speciale şi cu deficiențe de auz, de 

vedere și cu sindrom Asperger; 

 Dezvoltarea de softuri educaţionale pentru copiii 

cu deficienţe de auz, nevăzători, autişti care ȋn urma 

testărilor obţin valori care ȋi ȋncadrează ȋn categoria 

copiilor ”gifted”. 

 

Partenerii noștri în acest proiect sunt:  

 Asociaţia pentru Educaţie şi Știinţă “Kleine Schule”, membră World Council for Gifted and 

Talented Children - ROMÂNIA 
 Trencadis Corp SRL, firmă IT - ROMÂNIA 

 Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 – POLONIA 

 Special High-school For Deaf-mute Children – BULGARIA 
 University Of  Plovdiv – BULGARIA 
 Centar za poticanje darovitosti djeteta, membră European Council of High Ability (ECHA) – 

CROAȚIA. 
 

Grupul țintă căruia i se adresează proiectul este format din elevii cu deficiențe auditive, 

deficiențe de vedere, sindrom Asperger, cadre didactice, părinți și comunitatea locală.  

Proiectul se va derula în perioada septembrie 2014-august 2016. 

 

”Supradotarea  (Giftedness) este o dezvoltare asincronă ȋn care abilităţi cognitive avansate 

şi o intensitate emoţională ȋnaltă se ȋmbină pentru a crea experienţe interioare şi o conştiinţă care 

sunt calitativ diferite faţă de normă. Această asincronie creşte şi mai mult odată cu capacităţile 

intelectuale mai mari. Unicitatea supradotaţilor ȋi face vulnerabili ȋn mod particular şi cere 

modificări ȋn educaţia parentală, ȋn ȋnvăţare şi consiliere pentru a le oferi o dezvoltare 

optimă.”  (Grupul Columbus,1991) 

Prin dezvoltarea acestui proiect dorim să promovăm metode noi de învățare: învățare 

colaborativă, stimularea gândirii critice, a creativității, dezvoltarea abilităților artistice, 

kinestezice etc prin intermediul TIC.  
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Copiii cu deficiență de auz, nevăzători și cu asperger au nevoi speciale de învățare.  

Preocuparea noastră continuă este de a aduce în actul didactic metode și strategii inovative și 

interactive în vederea stimulării creativității și folosirii potențialului maxim al copilului în vederea 

creșterii performanței și a eficienței didactice. În cadrul programelor educaționale oferite în 

instituția noastră avem ca obiectiv asigurarea condițiilor optime care să permită dezvoltarea fizică, 

intelectuală, morală și socială, valorificând potențialul fiecărui copil. Instituția noastră asigură 

șanse egale de dezvoltare și instruire prin adaptarea curriculumului școlar la cerințele educative 

speciale ale copiilor cu deficiență de auz, nevăzători și asperger, servicii educaționale specializate 

în reabilitarea deficiențelor și posibilitatea însușirii cunoștințelor  necesare unei viitoare profesii 

prin depășirea deficienței.  
 

Formarea și dezvoltarea abilităților de exprimare artistică: modelajul, desenul, pictura, 

pantomima, conduc la creșterea stimei de sine. Rezultatele activităților desfășurate se văd în 

numeroasele premii pe care le obțin elevii noștri la 

concursuri naționale și internaționale, concursuri la care 

participă și elevi fără deficiențe. Arta decorativă, 

activitățile artistice în general, șterg limitele care sunt 

impuse de deficiență. Observând la copiii din școala 

noastră un progres atât în plan afectiv cât și în rezultatele 

școlare, prin susținerea lor de către specialiști din 

kinetoterapie, psihoterapie și orientare școlară și 

profesională, educație perceptiv-auditivă, labiolectură, 

tehnica vorbirii, tehnici alternative de comunicare, ne 

dorim să putem menține aceste standarde prin accesul la 

schimbul de bune practici educaționale din Uniunea 

Europeană, respectiv din Bulgaria, Croația și Polonia.  

Dezvoltarea unei platforme de învățare on-line reprezintă o nouă perspectivă de a privi 

procesul de învățare. Noul mediu creat pe internet susținut de tehnologiile inovatoare, 

îmbunătățesc principiile și metodele de învățare privind învățarea individuală (personalizând oferta 

educaționala odată cu evoluția copilului prin monitorizarea: timpului de reacție, a conexiunilor 

interdisciplinare, a gândirii critice, a logicii, a memorării, a abilităților analitice etc) și 

managementul cursului (asigură partea administrativă a predării și a programei. Este metoda care 

controlează procesul de învățare și predare). 

Invățarea cu ajutorul Internetului se constituie ca o alternativă educațională atractivă care 

reduce restricțiile de ordin temporal, social, spațial sau de altă natură.  

Proiectul își propune inserția celor mai noi metode și tehnologii ICT pentru a sparge bariele 

de învățare pentru copiii cu potențial înalt, fie ei cu deficiențe de văz, auz sau asperger sau cei fără 

deficiențe.  

Specificul acestor copii nu constă în deficiența fizică ci în mecanismele de accesare a 

informației într-un mod adecvat, individualizat.  Aceștia au nevoie de o educație în spiritul 

creativității ca stimul al relațiilor socio-emoționale; iar învățarea prin sistemul e-learning și a 

aplicațiilor software oferă un cadru pentru dezvoltarea și utilizarea de materiale și metode moderne 

de lucru, în strânsă legătură cu  pedagogiile ce stimulează creativitatea. 
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In primul an de implementare a proiectului vor avea loc vizite de studiu și de lucru 

pentru a pune la punct elaborarea unităților de învățare și a corelării acestora cu informația 

software/aplicațiile pentru tablete. Pentru aceasta vom face vizite de lucru la partenerii din 

Bulgaria, Polonia și Croația cu participarea unei delegații constituită din câte trei reprezentanți 

din fiecare organizație. Scopul vizitelor este  de a face schimb de competențe și experiențe 

importante, atât știintifice, de viață, cât şi culturale și să generăm rezultatele cele mai bune 

pentru atingerea obiectivelor propuse ale proiectului. 

 - 1 săptămână de cursuri în pedagogia"gifted" la partenerul din Croația.   

 - 3 zile de mobilitate în Bulgaria cu scopul de a vizita școala pentru deficienți de auz Special 

High-School for Deaf-Mute Children din Plovdiv și două zile de lucru la Universitatea din 

Plovdiv - Facultatea de Pedagogie.  

- 3 zile de mobilitate în Polonia cu scopul de a vizita școala pentru deficienți de auz Specjalny 

Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, din Przemysl  

 - se vor constitui patru grupe de lucru pe niveluri de vârste (3-5 ani, 6-8 ani, 9-12 ani si 13 - 19 

ani) pentru conceperea unităților de învățare pentru platforma e-learning 

In anul al doilea de implementare echipele de lucru constituite vor dezvolta, împreună 

cu firma de IT,  softuri educaționale pentru gadget-uri și platforma e-learning.  

Firma de IT va dezvolta pe rând aceste aplicații, datorită gradului mare de informație ce 

intră într-o aplicație, volumul de muncă fiind unul pe măsură.  Pe tot parcursul anului 2016 

întâlnirile echipelor de experți se vor desfășura continuu, modulele necesitând o atenție sporită 

în conținut și obiective eficiente de învățare pentru fiecare categorie de vârstă și deficiență.  

 

Rezultatele așteptate pe parcursul proiectului sunt:  

 36 de voluntari formați în pedagogia Gifted 

 Cursuri de formare ȋn “gifted education” 

 4 baterii de testare adaptate pentru on-line 

 4 module educaționale on-line 

 Înregistrare cursuri pe youtube 

 Aplicaţii pentru tablete pentru nevăzători, hipoacuzici, asperger şi copii fără deficienţe  

 Testarea copiilor cu baterii patentate internaţional şi adaptate pentru zona on-line 

 1 pagină pe platforma Facebook 

 1800 de afişe, pliante, alte materiale informative de promovare a evenimentelor ȋn 

comunitate cu elemente de vizibilitate pentru finanţator 

 1 film de prezentare 

 9 expoziţii fotovoice cu elemente de vizibilitate pentru finanţator 

 2 reprezentaţii  ȋn beneficiul copiilor cu abilităţi ȋnalte realizat chiar de aceştia, cu 

elemente de vizibilitate pentru finanţator  

 1 eveniment de fundraising 
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„Tehnologii inovative pentru învăţarea activă a limbilor străine” 
 

„Tehnologii inovative pentru învățarea activă a limbilor străine“ este un proiect Erasmus+ 

de parteneriat strategic şcolar cu o durată de 3 ani. El se derulează cu sprijinul Comisiei Europene 

şi implică 8 şcoli gimnaziale din Franţa, Republica Cehă, România, Lituania, Macedonia, Spania, 

Grecia şi Turcia, în care învaţă elevi aparţinând unor etnii şi culturi diferite. Ei provin din familii 

mai puțin privilegiate şi au  oportunități  reduse de învățare a limbilor străine şi de a călători în 

străinătate.  

Competenţele de comunicare în limbi străine şi cele de utilizare a instrumentelor TIC sunt 

foarte solicitate pe piaţa muncii. De aceea noi am considerat că acest proiect, ce îşi propune tocmai 

dezvoltarea acestor abilităţi, va contribui la creşterea şanselor elevilor noştri de a-şi găsi locul de 

muncă dorit când vor deveni adulţi. 

Printre obiectivele proiectului se enumeră formarea abilităţilor de comunicare în limba 

engleză şi a celor digitale ale elevilor, consolidarea cunoştinţelor despre alte ţări şi culturi 

europene, promovarea cetăţeniei europene şi dezvoltarea abilităților profesorilor de utilizare a 

instrumentelor TIC în procesul instructiv-educativ. 

Pentru atingerea acestor obiective au fost planificate mai multe tipuri de activități şi 

mobilităţi: întâlniri transnaţionale de proiect în Sitia, Creta, Grecia, în Istanbul, Turcia şi în Paris, 

Franţa;trei tabere de învăţare a limbilor străine în Macedonia, Republica Cehă şi Spania; un 

Workshop TIC în Lituania.În tabelul de mai jos redăm calendarul activităţilor pentru anul şcolar 

2014-2015. 
                                                            Jurnalul proiectului 2014-2015 

 

Activitatea Termen de realizare 

Aplicarea primului chestionar comun profesorilor, elevilorşi părinţilor 9-13 februarie 2015 

WORKSHOP TIC - Lituania 16.03-20.03 2015 

Crearea unui blog pentru fiecare clasă implicată in proiect 1.03.2015 

Prezentarea orală a şcolii şi a oraşului-film video 31.03. 2015 

Găsirea a 5 şcoli partenere ce vor utiliza lecţiile realizate de către 

profesorii implicaţi în proiect 

31.03. 2015 

Realizarea unui film video cu cele mai comune expresii în limba română 

şi LMG 

5.04.2015 

Săptămâna „Erasmus” 6.04-26.04. 2015 

Tabără de învăţare a limbilor străine - Macedonia 10.05-20.05.2015 

Conferinţă pe Skype FRANŢA- ROMÂNIA 

Prezentarea fiecărei ţări 

25.05-29.05. 2015 

  

Întâlnire transnaţională de proiect-România 8-12.06. 2015 
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        Pentru a evalua rezultatele proiectului se vor lua în considerare următorii indicatori de 

realizare: creşterea numărului de elevi care vorbesc în timpul orelor de limba engleză şi 

corectitudinea exprimării; creşterea numărului de elevi care vorbesc spontan în timpul taberelor de 

învăţare a limbilor străine; creşterea numărului de profesori care participă la proiect; creşterea 

numărului de profesori care utilizează noiletehnologii de comunicare în timpul orelor de curs; 

creşterea numărului de profesori care doresc să înveţe limbi străine; îmbunătăţirea abilităţilor de 

comunicare în limbi străine ale profesorilor care participă la proiect; creşterea numărului de 

profesori interesaţi de programul Erasmus +. 

 

 Pentru a disemina rezultatele parteneriatului nostru  va fi creată şi utilizată o  pagină web 

profesională oficială - www.i-talc.eu. 

 

Activităţile derulate în cadrul proiectului vor contribui atâtla formarea competenţelor de 

comunicare şi digitale ale elevilor noştri, cât şi la structurarea armonioasă a personalităţii lorşi la 

dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale.  

 

Proiectul le va oferi tinerilor deficienţi de auz oportunitatea de a învăţa să lucreze în echipă, 

de a-şi face noi prieteni şi de a încerca noi experienţe. Prin intermediul lui, ei vor cunoaşte alte ţări 

şi culturi şi vor învăţa despre drepturile şi responsabilităţile lor în calitate de cetăţeni europeni şi 

vor asimila şi interioriza valorile promovate în spaţiul european.  

 

De asemenea, proiectul poate conduce  la dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor 

didactice din şcoală care vor fi implicate în schimburi de experienţă privind activităţile instructiv-

educative şi se vor perfecţiona în utilizarea noilor tehnologii de comunicare în predarea interactivă.  

Proiectul poate facilita relaţiile de comunicare între cadrele didactice, dar şi între profesori şi 

părinţi, a căror încredere în calitatea serviciilor educaţionale oferite de către şcoală va creşte. 

Proiectul contribuie fără îndoială la promovarea imaginii şcolii şi la creşterea prestigiului ei 

în comunitatea locală, dar şi la consolidarea dimensiunii ei europene. 

 

                                                 Profesor Loredana Vanghelie 

                                                 Profesor Florica Stoica 

                                     Profesor Berdei Roxana 

http://www.i-talc.eu
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”Dincolo de cuvânt” - revistă semestrială pentru elevi și părinți nr. 6, decembrie 2013 

Portret de scriitor                   

Nicolae Labiş  - “buzduganul unei generaţii” (Eugen Simion) 

 

 Nicolae Labiș s-a născut pe data de  2 decembrie 1935, în 

Poiana Mărului, comuna Mălini, raionul Fălticeni, județul 

Suceava. Bunica mamei lui Labiș era înrudită cu tatăl lui Ion 

Creangă. 

 Școala primară a făcut-o în satul natal, mama lui fiindu-i 

învățătoare. Colegii își amintesc că scria poezii și scenete și îi 

plăcea să recite în  public. La 14 ani a scris nuvela Cărări spre vic-

torie. În august 1950 (la 15 ani), poezia Muntele cântă, din caietul 

pe care l-a intitulat Cântecul unui adolescent, este trimisă  revistei 

"Viața românească". 

 În 1950, la Consfătuirea tinerilor scriitori moldoveni este prezentat ca o "minune locală". 

Nicolae Labiș uimeste pe cei de fată prin cultura vastă și stăpânirea de sine. La festivitatea finală 

recită propria sa poezie, Fii dârz si luptă, Nicolae! 

 În mai 1951, la Bucuresti, la Concursul de limba si literatură română, matematică si fizică, 

faza pe tară, Nicolae Labiș obtine premiul I la limba română.  

 În urma unui examen de admitere, în 1952, Nicolae Labis intră la Scoala de literatură 

"Mihai Eminescu" din Bucuresti.  

 Între 1951și 1954 scrie foarte multe poezii pe care le publică în principalele reviste cul-

turale si literare ale vremii. În octombrie1954 publică în "Viata Românească" poezia Moariea 

căprioarei.  

 Multe dintre  poeziile scrise între 1955 – 1956 au fost publicate în reviste. 

 

 În noaptea de 10 decembrie 1956, Nicolae Labiș a fost accidentat de un tramvai. În spital, 

îi dictează prietenului său Aurel Covaci poezia "Pasărea cu colt de rubin...". În ciuda eforturilor 

medicilor starea lui s-a înrăutățit, iar la 22 decembrie 1956, la ora 2 dimineața, a murit.  

Luni, 24 decembrie 1956, ora 12.00, la adunarea de doliu de la Casa Scriitorilor vorbesc Eugen 

Jebeleanu, Gheorghe Tomozei si Paul Georgescu, iar Paul Anghel citeste poezia Moartea căpri-

oarei. Este înmormântat la cimitirul Bellu după ce convoiul face un ocol prin fata mormântului 

lui Mihai Eminescu. 

 

Volume de poezii: Primele iubiri - 1956, Puiul de cerb -  1956, Lupta cu inerția - 1958. 
 

Nicolae Labis - Iarna 

 

 

Totu-i alb în jur cât vezi 

Noi podoabe pomii-ncarcă 

Și vibrează sub zăpezi 

Satele-adormite parcă. 

Doamna Iarna-n goană trece 

În calești de vijelii – 

Se turtesc de geamul rece 

Nasuri cârne și hazlii. 

Prin odăi miroase-a pâine, 

 

A fum cald și amărui 

Zgreapțănă la ușă-un câine 

Să-și primească partea lui… 

Tata iese să mai pună 

Apă și nutreț la vacă; 

Vine nins c-un fel de brumă 

Și-n mustăți cu promoroacă. 

Iar bunicul desfășoară 

Basme pline de urgie, 

Basme care te-nfioară 

Despre vremuri de-odinioară, 

Vremi ce-n veci n-au să mai fie. 
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CLUJ –NAPOCA 

este al doilea oraș ca mărime din 

România, municipiu de reședință al 

județului Cluj. 

Prima atestare documentară a unei 

așezări pe teritoriul de astăzi al Clujului a fost făcută de 

geograful grec Claudius Ptolemeu, care a menționat 

aici una dintre cele mai însemnate localități din Dacia, 

cu numele Napuca. 

Bastionul—Turnul croitorilor—Prima fortificaţie a 

fost construită în secolele XIII-

XIV. Fragmentul care se vede 

şi astăzi se numeşte Bastionul 

Croitorilor, fiindcă a fost 

întreţinut şi păzit de breasla 

croitorilor. În anul 1601 nobilii 

răzvrătiţi în faţa turnului l-au 

tras în ţeapă pe Baba Novac, 

generalul lui Mihai Viteazul. În 

amintirea acestuia s-a ridicat în 

1975 statuia din faţă.  

 

Casa Matei Corvin—la 23 februarie 1443 aici a născut 

un băieţel, care la vârsta de 17 ani a fost ales regele Un-

gariei. Este cea mai veche casă de locuit a oraşului.  

Cetăţuia—Cetăţuia de pe malul stâng al Someşului a 

fost construită de habsburgi, în prima parte a sec. al 

XVIII-lea. Avea şanţ de apărare, 5 bastioane de colţ şi 

3 porţi. Astăzi se mai 

păstrează doar câteva 

turnuri de poartă şi se vede 

şanţul de apărare.  

Turnul Ţesătorilor—În 

1547 a 

capătul străzii Szappany a fost con-

struit bastionul omonim, aşa cum 

este cunoscut de clujenii de astăzi: 

Turnul Pompierilor. Această zonă a 

oraşului fiind cea mai expusă in-

cendiilor, din anul 1583 au instituit 

aici paza permanentă a incendiilor. 

La începutul anilor 1870 a mai fost înălţat cu un etaj 

înalt, iar în vârful turnului au amenajat o cabină de pază 

PLOVDIV 

Orașul Plovdiv din 

Bulgaria a primit la 

începutul lunii 

septembrie 2014 titlul 

de Capitală Culturală 

Europeană a anului 

2019, statut la care aspiră și Clujul pentru 

2021. 

La fel ca și Clujul, Plovdiv, anticul 

Philippopolis, este al doilea cel mai mare 

oraș al țării, fost oraș trac și apoi roman. 

Teatrul antic - Este singurul teatru antic 

restaurat și funcțional din Bulgaria, putând 

găzdui diverse tipuri de spectacole, cu o 

capacitate de 3.500 de spectatori. A fost 

construit în timpul împăratului roman Traian.  

Stadionul roman - A fost construit la 

începutul secolului al II-lea, în timpul 

împăratului Hadrian. Construcția are 

aproximativ 240 de metri lungime și 50 de 

metri lățime și putea găzdui 30.000 de 

spectatori.  

Orașul Vechi - Este o rezervație istorico-

arhitecturală cunoscută pentru stilul său, 

numit Renașterea Bulgărească. Aproape 

fiecare casă din Orașul Vechi are decorații 

interioare și exterioare unice.  

Bazilica Mică - Ruinele edificiului au fost 

găsite în timp ce se lucra la amenajarea unui 

bulevard. Bazilica Mică se afla la marginea 

orașului antic, lângă zidul acestuia. Lăcașul 

de cult a fost ridicat în a doua jumătate a 

secolului al 5-lea, având o serie de 

ornamente arhitecturale bogate. Podeaua era 

acoperită cu 

mozaic 

multicolor cu 

motive 

geometrice. 

 

Orașe în oglindă 

Eleva FLOREA IOANA  

clasa a VIIa A 
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Arc peste  istorie 

Ferdinand I  - Depunerea jurământului ca rege al 

României 

 

 

 

 

 

 

 

În urmă cu 100 de ani, pe 27 septembrie 1914, Carol I 

înceta din viaţă la Castelul Peleş din Sinaia. În acea toamnă a 

anului 1914, sentimentul general al opiniei publice româneşti a 

fost acela de uşurare pentru faptul că dispăruse principala 

piedică în calea alianţei României cu Antanta şi intrarea ei în 

Războiul pentru Întregirea Neamului. A doua zi, principele 

moştenitor Ferdinand I a depus jurământul în calitate de Rege 

al României, în prezenţa Corpurilor legiuitoare, a membrilor 

familiei domnitoare si a Mitropolitului primat. Cu mâna 

dreaptă pe Evanghelie, noul rege a rostit:  

 

„Jur a păzi Constituţia şi legile poporului român, de a menţine drepturile lui naţionale şi 

integritatea teritoriului”. 

 

Fire extrem de emotivă, Ferdinand şi-a rostit cu dificultate discursul, iar la un moment dat i

-au curs lacrimile. A fost salvat de uralele parlamentarilor, dar şi de gestul soţiei sale, Maria, care 

s-a ridicat de pe podiumul pe care se afla, şi-a dat la o parte, cu un gest energic, vălul negru care-i 

acoperea faţa, oferindu-şi propria imagine, ca simbol de voinţă şi frumuseţe. Ovaţiile au durat mi-

nute în şir. Participant la această şedinţă, I. G. Duca avea să scrie: „Când a vorbit regele şi a spus 

că va fi un bun român, a fost în sală un adevărat delir. Cuvântul era unul fericit, ridica piatra ce 

apăsa toate conştiinţele, asta voia să audă ţara şi asta aştepta ea de la noul ei suveran”. Discursul 

fusese redactat de Ferdinand, împreună cu Ion I. C. Brătianu, Barbu Ştirbey şi Victor Antonescu. 

Cuvintele „bun român” fuseseră introduse la sugestia lui Victor Antonescu, ele devenind cheia 

întregului discurs. 

 

 

Elev LICE VALENTIN 

Clasa a VIa A 
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Rețelele de socializare preferate de 

persoanele cu deficiență de auz 

          Fiecare persoană simte nevoia de socializare, de afiliere la un grup, dorința de a schimba 

informații. Asa cum am constatat, și persoanelor cu deficiență de auz le place să interacționeze cu 

alți surzi, dar și cu auzitori, fie din țară, fie din străinătate, folosind programe de comunicare în 

limbajul mimico-gestual online sau programe care sunt utilizate la nivel global, de către toate 

persoanele.                                                                                                                                                                                                                                     

           Discutând cu colegi și elevi surzi de la școală, am abordat tema legata de mijloacele folosite 

pentru a comunica pe Internet și totodată care sunt rețelele de socializare pe care aceștia le preferă.   

        O colegă cu deficiență de auz, pe care tocmai o surprinsesem în fața unui laptop vorbind în 

LMG, mi-a stârnit curiozitatea. Mi-a explicat că 

folosește Camfrog-ul - o rețea de socializare pentru 

surzi, prin camere web, prin care pot comunica chiar 

mai multe persoane, din orice colț al lumii.  

        S-a arătat foarte încântată de acest program, 

spunând că poate comunica la fel ca și noi, auzitorii, 

pe o astfel de rețea pe Internet, doar că folosește 

LMG. A adus aminte și despre un alt program care 

se numește ooVoo, dar prin comparație cu Camfrog, 

mi-a dat de înțeles că ooVoo este mai greu de 

    Consider că toate aceste mijloace de socializare, utilizate rațional, creează o punte de legătură 

între indivizi, facilitează schimbul de 

informații, de impresii, de poze, iar în ceea 

ce privește persoanele cu deficiență de auz, 

li se oferă posibilitatea de a se exprima mai 

ușor, fie folosind  LMG prin mijloace video 

(Camfrog, Skype), fie limbajul scris 

(Messenger,  Camfrog, Skype, Facebook, 

Yahoo mail, Gmail), fie prin schimbul de 

poze (Facebook, WhatsApp).  
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      În timpul liber și în vacanțe, s-a întâmplat, ca de multe ori să comunic cu elevii pe 

Messenger pentru a ne saluta, pentru a le transmite noutăți, pentru a-mi împărtăși din experiențele 

lor. Am observat că se exprimau destul de liber, spunându-mi entuziasmați că pot totodată și 

învăța, scriindu-le pe Messenger, cuvinte noi și modul în care pot fi folosite corect în diferite 

contexte. 

      De asemenea, mi s-a confirmat de către o persoană cu deficiență de auz, că atunci când 

comunică cu surzi de alte naționalități, este nevoită să folosească limbajul internațional al 

semnelor, care este mai complicat și diferit de LMGR. 

      Analizând pagina de Facebook a unei pesoane surde, care intră în contact cu cetățeni de 

alte naționalități, am constatat că utilizează în scris și limba engleză, ceea ce demonstrează că 

persoanele surde nu se limitează numai la LMG. 

       

  În încheiere, doresc să subliniez că apreciez implicarea comunității persoanelor 

surde și dorința lor de a crea și a menține relații prin diferite rețele de socializare online, fie 

specifice lor, fie folosite la scară largă și de către auzitori, astfel realizându-se o conexiune între 

diferite culturi și grupuri sociale. 

Prof. Ilie Roxana-Andreea 
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Braniște Florentina—clasa a  VII-a A 

Prof. Râmniceanu Ioana 
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Prof.  PETRE FLORINA 

 ... In localitatea Brad din Munții Apuseni se află Muzeul 

Aurului? Aici sunt expuse frumoase forme din aur găsite în 

minele din această zonă. 

 ... O cămilă poate sta fără să bea apa 14 zile și fără să mănânce 30 zile? 

Poate să bea în 10 minute 100 litri de apă? 

Cangurul nu poate

merge înapoi; are o

săritura mai lungă de

12 metri şi sare cu o

viteză mai mare de

60 km/oră.

Cămila poate călători 5-7 zile fără mâncare

şi fără apă. Cocoaşa cămilei nu este un depozit

de apă ci, de fapt, este o cocoaşă obeză în care
adună energie pentru atunci când mâncarea

este greu de găsit.
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 ... Există o plantă carnivoră și în România? Se numește roua-cerului și o putem întâlni în 

mlaștinile craterului din rezervația Lacul Sfânta Ana, din munții 

Harghitei. De dimensiuni mici, aceasta 

se hrănește cu mici insecte (musculițe).                                                                                                                                                                                     

Niciodată 2 zebre nu au

aceeaşi dispunere a

dungilor. Dacă mai multe

zebre aleargă în acelaşi

timp, prădătorul nu o mai

poate urmări pe nici una!

Zebra este dependentă de

apă şi bea 14 litri de apă

pe zi.
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Pentru că orice serbare școlară se poate transforma într-o adevărată sărbătoare pentru 

copii și cadre didactice, dar mai ales pentru părinți. 

Dansând, interpretând un rol într-o scenetă, elevul își perfecționează deprinderile 

artistice. 

Arta, în orice formă a ei, îl ajută pe copil să își dezvolte dragostea de frumos, să își 

dezvolte dragostea de frumos, să își dezvolte gustul și aptitudinile pentru arte. 

Serbările creează o apropiere mai mare între copii, între copii și cadre didactice, dar și 

între copii – cadre didactice – părinți. 

 Materialul didactic folosit în cadrul unei serbări trebuie să aibă  valoare educativă și, 

în același timp, trebuie să corespundă particularităților individuale și de vârstă ale copiilor. 

Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, 

trăiesc ,,autentic”, spontan şi sincer situaţiile redate . 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care 

se realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la  momentul potrivit, cu rolul pe care îl are de 

îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea 

stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

Cadrul didactic își antrenează întreaga sa imaginație și creativitate pentru a transmite 

adevărate emoții în sufletul copiilor și al părinților. 

Serbarea, alături de alte activități extrașcolare, devine o modalitate de formare a 

caracterului copiilor pentru că se înscrie în categoria factorilor educative cei mai apreciați și 

accesibili sufletului copiilor. 

Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea  spirituală , să le împlinească setea 

de cunoaştere, să le ofere momente cu o mare încărcătură emoţională, să îi determine ”să 

iscodească” singuri pentru a-şi forma 

convingeri durabile . 

Toate acțiunile și activitățile 

organizate de şcoală, în interiorul  şi 

în afara ei, sub atenta şi priceputa 

îndrumare a dascălului, aduc o 

importantă contribuţie la formarea şi 

educarea copiilor, la modelarea 

sufletelor acestora şi are profunde 

implicaţii în viaţa spirituală a 

comunităţii, restabilind şi întărind 

respectul acesteia faţă de şcoală şi 

slujitorii ei . 

 

Prof. Iulia Sufideanu 
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 Profesorul de sprijin vine în ajutorul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din orice in-

stituţie şcolară ( gradiniţă, şcoală, liceu). Am ales să sprijin aceşti copii cu toate  că   această 

activitate este mai dificilă şi mai complexă, satisfacţiile sunt pe măsură( bucuria şi starea de bine a 

unui copil care a înţeles, a învăţat şi foloseşte informaţia în alte contexte). 

  În cazul elevilor cu deficienţe de auz trebuie avute în vedere limitele naturale ce rezultă din  

specificul deficienţei și de posibilele contraindicaţii medicale, prevenirea şi diminuarea factorilor 

care determină tulburări comportamentale, demutizare sau compensare prin alte mijloace de 

comunicare, 

 

 Educaţia la aceşti copii se face prin alegerea unor metode care prin sarcinile specifice îi 

solicită să facă ceea ce ştiu cel mai bine să facă, să răspundă cerinţelor noastre, să înveţe să se 

adapteze principiilor şi valorilor societăţii noastre, de a 

trăi cu ceilalţi.  

 

 Atunci când discutăm despre alegerea metodelor de 

învăţare, este important să le prezentăm elevilor noştri

( mai ales vizual prin imagini) şi părinţilor atât avantajele 

educaţiei dar mai ales dezavantajele  pentru a avea o 

imagine cât mai reală a acestora. 

  

 Trebuie să-i ajutăm pe aceşti elevi să se cunoască, 

să se recunoască în toate situaţiile, să-şi dea seama de 

capacităţile lor (altfel decât prin notele de la şcoală), de lipsuri, să-şi mobilizeze ,,rezervele” la 

timpul oportun pentru o mai bună integrare în societate şi cultivarea unei imagini de sine 

pozitive.   

 

Profesor itinerant și de sprijin,  

Constantinescu Carmen  

Profesorul de sprijin - Cine este? Ce face? Pentru cine? 
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1. Cine sunt elevii ajutaţi de profesorul de sprijin ?  

 

 Sunt acei elevii ale căror cerințe/nevoi speciale sunt de natură educațională și rezultă din 

deficiențe mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socio-afective și de comportament ori 

asociate, indiferent de severitatea acestora. Pot fi și elevi ce prezintă tulburări / dificultăți de 

învățare și / sau adaptare școlară.  

Elevii care : 

 au dificultăți în comunicare,   

 diferențiază mai greu sunetele și se exprimă defectuos;   

 percep cu dificultate spațiul și se orientează cu greu în acesta;  

  au nevoie de mai mult timp și de explicații în plus pentru a înțelege ce îi spune părintele 

sau profesorul;  

 au dificultăți de concentrare a atenției sau le este greu să stea liniștiți pe scaun;  

  au ritm mai lent în gândire sau în mișcări sau sunt copleșiți de emoții și nu fac față 

sarcinilor la întreaga lor capacitate.  

 

  Acești elevi cu dificultăți în diferite 

arii (atenție, limbaj, gândire, motricitate, 

memorie, orientare spațială, afectivitate, 

etc.) nu sunt buni sau răi, deștepți sau 

proști. Sunt copii cu cerințe educative 

speciale. Ei au nevoie din partea celor din 

jur, în special a părinților, educatorilor, 

învățătorilor, profesorilor, de un plus de 

atenție, de educație individualizată, de 

multă răbdare și înțelegere.  

 

 2.  Cine este profesorul itinerant și de 

sprijin? 

 Este cadrul didactic cu studii superioare în domeniul psiho-pedagogic repartizat de 

CMBRAE în urma unei evaluării, care desfășoară activități de învățare, stimulare, compensare 

și recuperare cu elevii cu cerințe educaționale speciale integraţi în unitățile de învățământ 

de masă, în colaborare cu toți factorii implicați (educatori, învățători, diriginți, profesori, 

logopezi, consilieri, medici etc). 
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TIPURI DE COMUNICARE  

Asertivitatea este...  

 abilitatea de a ne exprima emoţiile, opiniile şi convingerile fară 

a afecta şi ataca drepturile celorlalţi; 

 o abilitate pe care o poţi învăţa; 

 o modalitate de a comunica şi de a te comporta cu ceillalţi 

care te va ajuta să ai mai multă încredere în tine. 

 

Pasivitatea este... 

 un comportament care poate fi descris ca răspunsul unei persoane 

care încearcă să evite confruntările, conflictele îşi doreşte ca toată lu-

mea să fie mulţumită, fără însă a ţine cont de drepturile sau dorinţele 

sale personale;  

 manifestare a unei persoane care nu face cereri, nu solicită ceva 

anume, nu se implică în câştigarea unor drepturi personale sau în 

apărarea unor opinii. 

Agresivitatea este o reacţie comportamentală prin care... 

 îl blamezi şi îl acuzi pe celălalt,  

 încalci regulile impuse de autorităţi (părinţi, profesori, poliţie), 

 eşti insensibil la sentimentele celorlalţi, 

 nu-ţi respecţi colegii,  

 consideri că tu ai întotdeauna dreptate,  

 rezolvi problemele prin violenţă,  

 consideri că cei din jurul tău (părinţi, colegi, profesori) sunt adesea nedrepţi cu tine,  

 eşti sarcastic şi utilizezi adesea critica în comunicare, 

 consideri că drepturile tale sunt mai importante decât ale altora,  

 eşti ostil şi furios.  

Mehedinţu 

Mihaela  
clasa a VIII-a A 

Îndrumător: Prof. 

Pop Mona - Luiza 
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Consecinţe ale comportamentelor asertive, pasive şi agresive 

 

 

Pasiv Asertiv Agresiv 

Problema este evitată Problema este discutată Problema este atacată 

Drepturile tale sunt 

ignorate 
Drepturile tale sunt susţinute Drepturile tale sunt susţinute 

fără a ţine cont de drepturile 

celorlalţi 
Îi laşi pe ceilalţi să aleagă 

în locul tău 
Îţi alegi tu activitatea Îţi alegi activitatea ta şi pe a 

celorlalţi 

Neîncredere Au încredere în ei Ostili, blamează, acuză 

Vezi drepturile celorlalţi 

ca fiind mai importante 
Recunoşti şi drepturile tale şi ale 

celorlalţi 
Drepturile tale sunt mai 

importante decât ale 

celorlalţi 

Dezvoltarea unei comunicări asertive  

Obiectivul principal într-o comunicare nu este acela de a învinge, ci de a rezolva 

problemele cu rezultate maxime.  

 

În acest context, o comunicare asertivă  reprezintă adaptarea eficientă la situaţii conflict-

uale şi ea se poate dezvolta printr-o serie de abilităti specifice: 

 

 Fii direct! Nu te pierde în cuvinte şi fraze complicate. Totuşi, să fii direct în comunicare 

nu inseamna sa nu tii cont de circumstante. Este esential să ştii ce să spui, când, cum si mai 

ales să ţii cont de barierele care pot interveni în comunicare şi care pot afecta mesajul. 

Împărtăşeşte-ţi sentimentele în afirmatii la persoana I. 

 Cere feed-back! Pentru a te asigura că ai fost bine înţeles, pune întrebări. Procesul de co-

municare nu este doar transmiterea unui mesaj, ci schimbul de informaţii între cel puţin două 

persoane. 

 Acceptă şi oferă complimente! Nu te zgârci în a-i lăuda pe cei cu care intri în contact  şi 

oferă-le complimente în conditii propice. Pe de altă parte, acceptă complimentele celorlalţi şi 

acordă-le valoare. 

 Critică, dar în sens constructiv! Atunci când cineva are un comportament greşit sau ne-

dorit, poţi să remarci acest lucru, dar  în termeni pozitivi. În comunicare, încearcă să critici 

părţile negative ale comportamentului şi nu persoana. Completează cu argumente şi oferă al-

ternative pentru comportamentul criticat. 

 Motivează-ţi afirmaţia, nu te scuza! Argumentele solide sunt cele mai potrivite pentru a-

ţi întări afirmaţiile în comunicare. Foloseşte un limbaj neutru, neexploziv şi caută să nu îţi 

găseşti mereu scuze pentru afirmaţiile tale. 

 Asigură-te că mesajul tău non-verbal transmite acelaşi lucru cu cel verbal sau 

mimico-gestual! 
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 La origini o sărbătoare păgână, celtică, Halloween 

este celebrată în data de 31 octombrie, în special în 

Statele Unite, Marea Britanie,Canada, Irlanda. 

 Numele de Halloween provine din limba engleză, 

de la expresia  ”All Hallows’ Even”, numele sărbătorii 

crestine a ”tuturor sfinților ” cu care a fost asociată. 

 Deși o sărbătoare controversată, Halloween 

devine de la an la an mai populară și în România. 

 Școala noastră a organizat la sfârșitul lunii octombrie, cu prilejul sărbătorii de Halloween, 

o activitate la sala de sport, căci lăsând la o parte semnificațiile ei inițiale, oarecum macabre, 

pentru elevii școlii noastre nu a fost  decât  o ocazie de se distra la un bal mascat, de a se 

costuma, de a socializa și de a organiza concursuri de desene și costume haioase. 

 Astfel, elevi și profesori au decorat împreună sala de sport în după-amiaza dinaintea 

carnavalului cu diverse decorațiuni și desene realizate de ei pe această temă, desene care au 

intrat în concursul ce avea să se desfășoare a doua zi. 

 În ziua carnavalului, elevii, costumați dupa imaginație și posibilități, au defilat prin fața 

juriului în aplauzele colegilor lor, ale invitaților, părinților  și ale cadrelor didactice. 

 S-au acordat diplome pentru cele mai frumoase costume și cele mai reușite desene!  

 S-au remarcat cu ușurintă elevii clasei a VIII-a A 

care și-au pregătit singuri numărul, ”coregrafia” precum 

și costumația în ”ton” cu sărbătoarea. 

  În concluzie, petrecerea-carnaval organizată 

în școala noastră a fost una extrem de reușită, iar elevii 

(și nu numai ei) s-au distrat, s-au relaxat și s-au simțit 

foarte bine. 

 

De „HALLOWEEN” 

Prof. Nuți Gălețeanu  
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PAGINA PROFESORULUI EDUCATOR 

Și noi prăjiturim!!! 

 În luna octombrie a.c. în bucătăria școlii noastre s-a desfășurat activitatea demonstrativă de 

terapie ocupațională care a avut ca rezultat o gustoasă plăcintă în două variante: cu mere și cu 

brânză, inspirați fiind de sărbătoarea de Halloween care tocmai se apropia. 

 Activitatea a fost susținută de elevii claselor a V-a și a VIII-a B. Deși de vârste diferite, 

colaborarea elevilor a fost deosebit de bună. Prezentată ca o activitate de terapie ocupațională, în 

fapt, activitatea a fost o îmbinare reușită a mai multor activități specifice programului de terapie 

complexă și integrată pe care îl desfășoară profesorii educatori: 

 stimulare cognitivă - în prealabil, elevii au alcătuit lista de 

ingrediente și au calculat costul total al acestora, încercând să se 

încadreze în suma disponibilă  

 socializare - cu o zi înainte de activitatea propriu zisă, elevii 

însoțiti de profesorii educatori au mers la un supermarket din 

apropiere și au cumpărat ingredientele necesare pentru plăcintă 

 formarea autonomiei personale -  prin participarea la activitatea 

practică elevii au deprins regulile de igiena si curatenie in 

bucatarie, au invatat sa respecte reteta , cum sa utilizeze 

mixerul, cuptorul electric, dar si alte ustensile folosite in 

bucatarie. Au invatat cum sa faca cumparaturile alegand 

produsele si dupa pret dar si dupa 

calitate.  

 terapie ocupațională - 

activitatea a avut un 

preponderent caracter practic 

și le-a făcut o reală plăcere 

elevilor să participe la toate 

etapele acesteia. 

 ludoterapie - deși atenți 

la explicațiile profesorilor, 

elevii au lucrat relaxați și chiar au glumit între ei, și-au 

făut poze, s-au întrecut în întinderea foilor și în pregătirea 

umpluturilor. 

 

 Activitatea propriu zisă a fost extrem de interesantă și plăcută, s-a făcut instructajul pentru 

protecția muncii, elevii au fost atenționați cum să folosească aragazul/cuptorul, astfel încât să se 

evite  posibile pericole. Au muncit cu toții , cu drag și au savurat rodul dulce al muncii lor! 
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 Opţiunile profesionale ale tinerilor cu deficienţe de auz sunt limitate, motiv pentru care o 

şcoală specială din Bucureşti a deschis o mică tipografie pentru elevii care vor să înveţe o meserie. 

De la anul, vor avea o clasă profesională de tipografi. 

 Liniştea din clădire este primul lucru pe care îl observi când intri într-o şcoală specială 

pentru copii cu deficienţe de auz. Dacă într-o şcoală normală, în momentul în care sună clopoţelul, 

copiii se năpustesc din clase şi aleargă nebuneşte pe holuri chiuind, la o şcoală specială elevii sunt 

mai retraşi. În plus, se concentrează mai mult pe munca de învăţare, fiindcă au nevoie să parcurgă 

un drum mai lung şi mai greu ca să se descurce pe propriile picioare în societate.  

 Problemele de auz nu reprezintă un impediment pentru ei, dimpotrivă, reprezintă o motivaţie 

în plus să reuşească. Din păcate nu sunt multe meserii pe care le pot practica, motiv pentru care 

profesorii de la Şcoala Gimnazială Specială pentru deficienţii de auz „Sfânta Maria“ din Bucureşti 

au demarat un proiect pe care speră să îl transforme la anul într-o şcoală profesională. Este vorba 

de o mică tipografie improvizată într-o sală de clasă a şcolii, unde elevii fac felicitări, calendare, 

pliante sau cărţi de vizită, care sunt vândute apoi de şcoală. Momentan este un opţional de 

practică, săptămânal, dar de la anul, conducerea şcolii vrea să deschidă o clasă profesională pentru 

12 copii cu deficienţe de auz. „Acum doi ani am avut prima iniţiativă, când am făcut un opţional 

de două ore pe săptămână. Nu toţi copiii din şcoală pot să meargă la acest opţional, depinde de ce 

deficienţe au. Noi avem trei tipuri de clase în şcoală, pentru elevi cu deficienţe uşoare de auz, 

pentru elevi cu deficienţe avansate (surzi) şi pentru elevi cu deficienţe senzoriale multiple (de auz, 

de vedere şi un uşor retard). La tipografie vin copiii din primele două categorii, fiindcă trebuie să 

avem grijă de ei, să nu se acccidenteze, să poată lucra cu aparatura“, a explicat Florica Stoica, 

directoarea şcolii speciale. 

Tipografia copiilor cu deficienţe de auz 

De  Ioana Niculescu Articol preluat din ziarul Adevărul, 12 decembrie 2014 
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ŞANSA LA O VIAŢĂ INDEPENDENTĂ  

 Copiii sunt foarte entuziasmaţi de mica lor tipografie, pe care o văd ca pe o şansă la o viaţă 

normală după ce termină şcoala. Când intri în tipografie, primul lucru pe care îl observi, din nou, 

este liniştea în care lucrează copiii şi cât de mult se concentrează pe ceea ce fac. Se adună în 

grupuri în jurul maşinilor care printează, taie sau leagă diversele obiecte pe care le fac. Vorbesc 

cu mâinile, prin semne.  

 Dacă stai să te uiţi atent, înţelegi ce vor să spună, sunt mişcări intuitive. I-am întrebat pe 

câţiva dintre ei, cu ajutorul unui interpret, ce le place atât de mult la munca pe care o fac în 

tipografia şcolii şi toţi spun că se gândesc la ce vor face în viitor. „Aş vrea să lucrez într-o 

tipografie adevărată, fiindcă trebuie să muncesc când termin şcoala. Cel mai mult îmi place să 

lucrez la maşina de biguit şi să fac felicitări de Crăciun“, spune Paula, o tânără de 19 ani. Şi Alex, 

un băiat de 16 ani, spune acelaşi lucru: „Aş vrea să muncesc, de asta am venit la tipografie“. „Aş 

vrea să lucrez într-o tipografie, am avut emoţii la început, dar am învăţat“, a spus şi Larisa. 

Întrebată ce îi place să facă în tipografie, ea a arătat cu mâna spre o maşină care taie hârtia, 

denumită sugestiv „ghilotina“. Copiii se agită pe lângă maşini să ne arate calendarele de Anul 

Nou şi felicitările de Crăciun pe care le tipăresc acum, înaintea Sărbătorilor de iarnă.  

PROIECTE SIMILARE ÎN ŢARĂ  

 Proiectul tipografiei, finanţat de Fundaţia Orange, este realizat cu ajutorul organizaţiei 

Sense International, care a mai deschis un centru de modelare a marţipanului la Iaşi şi o mini-seră 

la Galaţi, tot pentru dezvoltarea vocaţională a copiilor cu deficienţe de auz. În total, anual, 50 de 

astfel de tineri învaţă o meserie prin proiectele derulate de Sense International. Directorul 

organizaţiei, Cristina Salomie, spune că ideile pentru aceste proiecte vin de la părinţii copiilor cu 

deficienţe. “Părinţii sunt îngrijoraţi de soarta copiilor lor după absolvirea şcolii. Ne dorim ca 

tinerii să înveţe o meserie şi să dobândească aptitudinile necesare pentru integrarea lor socială şi 

profesională, astfel încât să poată duce un trai independent”, a precizat Cristina Salomie.  

 Înclinaţii spre arta vizuală  

 Specialiştii spun că, deşi opţiunile de carieră nu sunt la fel de multe, tinerii cu deficienţe de 

auz pot lucra foarte bine în domeniul IT, ca programatori, web designeri şi, în general, în orice 

meserie vizuală. În plus, aceştia au o înclinaţie naturală spre artă vizuală, au talent la desen şi 

pictură, la lucru manual. Astfel de aptitudini le pot dezvolta la şcoală, spun profesorii lor, acolo 

unde au parte şi de ore de consiliere specială, care să-i pregătească să facă faţă societăţii. „Pentru 

ei este dificil să comunice în exterior, de aceea în cadrul şcolii îi consiliem zilnic pentru creşterea 

stimei de sine şi acceptarea condiţiei lor“, a explicat psihopedagogul Roxana Berdei, care lucrează 

cu elevii de la şcoala specială din Capitală.  

IT, UN DOMENIU DE VIITOR 

  În ceea ce priveşte opţiunile lor de viitor, specialistul în educaţie şi bloggerul adevarul.ro 

Tincuţa Apăteanu este de părere că elevii cu deficienţe de auz ar trebui să se orienteze în special 

spre domeniul IT. „Programarea asigură venituri substanţiale acum, oamenii folosesc tot mai mult 

dispozitive electronice, iar tinerii trebuie să se gândească la meserii pe care le vor putea practica şi 

peste 10-15 ani“, a spus Apăteanu. Şi psihopedagogul Yolanda Creţulescu consideră că domeniul 

IT este o opţiune de viitor pentru aceşti elevi. „O dizabilitate fizică dezvoltă potenţial pe alte arii. 

Un copil care nu aude va putea picta foarte bine, spre exemplu. Important este să găsim acea 

resursă a copilului care să îi dea un rol util şi funcţional, prin care să compenseze eticheta de copil 

surd“, a declarat Creţulescu. 
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„Proba de joc – AUDITIE” la Scoala Gimnaziala Speciala 

pentru Deficienti de Auz „Sfanta Maria” 

 Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, miercuri, 3 decembrie 2014, ora 

10.00, la Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria” din Bucureşti, str. 

Aleea Istru nr.6, sector 6, a avut loc avanpremiera spectacolului „Proba de joc – AUDIŢIE”, 

activitate în cadrul proiectului Fabrica de vise – comunicare fără bariere prin artă teatrală. 

 Acest proiect este coordonat de Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz 

„Sfânta Maria” şi realizat în colaborare cu: Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi”, Şcoala 

Gimnazială nr 150, Şcoala Gimnazială nr 307, Şcoala Gimnazială „Principesa Margareta”, Şcoala 

Gimnazială Hamburg, Liceul Teoretic „Marin Preda”, Compania de Teatru pentru copii și 

adolescenți. 

 Proiectul a fost inițiat în contextul Parteneriatului Civic pentru Educaţie, format din 

reprezentanţi ai Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și 

Tineret al Primăriei Municipiului București, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, 

Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, Federației 

Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” și Consiliului 

Municipal al Elevilor. 

 Proiectul "Fabrica de vis" - comunicare fără 

bariere prin artă teatrală, asigură accesul la metodele de 

lucru specifice artei actorului bazate pe cooperare, 

experimentare, implicare, autocunoaștere și 

autoevaluare pentru dezvoltarea abilităților de 

comunicare ale copiilor deficienți de auz și auzitori.  
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 După organizarea echipelor, stabilirea activităților și responsabilităților, elevii, profesorii și 

părinții au fost informați privind obiectivele și modul de desfășurare a activităților și  selectarea 

grupurilor de lucru. La nivelul unităților școlare partenere au fost  organizate spectacole concurs de 

teatru.  

 Copiii situați pe primele locuri au participat la ateliere de artă dramatică pentru copii, sub 

coordonarea unor specialiști în domeniu. Activitățile din cadrul atelierelor s-au desfășurat pe grupe 

în care au fost  copii deficienți de auz și auzitori.  Rezultatele activităților din ateliere au fost 

valorificate într-un spectacol la Școala Gimnazială ”Sfânta Maria” cu ocazia Zilei Internaționale a 

persoanelor cu dizabilități – 3 decembrie 2014 și două reprezentații în Centrul de Primire în Regim 

de Urgență a Copilului Abuzat din sectorul 4 și Spitalul Budimex. Părinți și cadre didatice au 

participat la atelierele de artă dramatică și la ateliere de comunicare eficientă cu copiii organizate 

de profesori / psihologi / specialiști în comunicare. Un rezultat al acestor ateliere a fost un ghid de 

comunicare eficientă cu copiii pentru uzul profesorilor și părinților. 

Proiectul a fost promovat online și offline prin realizarea paginii wiki a proiectului, materiale 

video, articole, expoziții photovoice.  

 

 

 Există multe proiecte care au ca  obiectiv integrarea copiilor cu deficiențe de auz în lumea 

auzitorilor. Caracterul de inovație al proiectului Fabrica de vise - comunicare fără bariere prin artă 

teatrală constă în faptul că aici copiii auzitori din școlile partenere sunt integrați în lumea celor 

neauzitori, într-o lume a comunicării artistice,  predominant nonverbale.  

Toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului  Fabrica de vise - comunicare fără bariere prin 

artă teatrală  și-au propus să creeze o comunitate unită și armonioasă, în care fiecare este acceptat 

și valorizat, așa cum este. 
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Legenda bradului  

Cu mult, mult timp în urmă a apărut pe 

cer o stea foarte strălucitoare. 

Oamenii înţelepţi au înteles că s-a 

născut un om foarte, foarte important. 

 

Acest om se numea Iisus. El s-a 

născut pe 25 decembrie în 

Betleem.  

Părinţii lui erau Maria şi 

Iosif  
Odată cu steaua a apărut 

pe cer şi un înger. El le-a 

spus oamenilor că, Iisus va 

deveni un rege bun. Acest 

rege va ajuta oamenii şi va 

face multe minuni.  

Oamenii au mers la 

împăratul Irod şi i-au spun 

că s-a năsut un nou rege. 

De frică, 

împăratul a dat 

poruncă să fie 

căutat acest copil şi 

să fie omorât. 

Soldaţii au 

plecat să-l găsească pe 

Iisus. 

Valentina Mirela Borcea    şi   colectivul de elevi ai clasei a V a A  
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Maria şi Iosif împreună cu copilul au plecat 

din Betleem. Ei au căutat un loc unde să-l 

ascundă pe Iisus  

În drumul lor au găsit mulţi pomi. 

Aceştia erau goi, fără fructe şi fără frunze. 

Singur bradul le-a oferit 

ajutor  
El i-a acoperit cu crengile lui stufoase. 

Soldaţii nu i-au văzut. Cei trei au scăpat. 

Pentru ajutorul primit, Maria a 

mulţumit bradului şi l-a binecuvântat. 

De atunci, oamenii împodobesc bradul 

în fiecare iarna, de Crăciun. Astfel ei, îi 

mulţumesc bradului pentru ajutorul dat 

lui Iisus.  
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Rebus 

Un anotimp … friguros! 

Prof. Iuliana Sufideanu 
 

 

 

 
 

 

1.   Ultima lună a anului 

2.   Apă înghețată 

3.   Pârtie de … 

4.   Steluțe de argint 

5.   Prima lună a anului 

6.   Frig … foarte mare ! 

7.   Copiii se dau cu ea pe derdeluş 

8.   Nea, omăt sau … 

9.   Spulberă zăpada 

10.  Alunecă pe gheaţă 

11.  Locul unde se dau copiii cu săniile 

12.  Ultima lună a iernii 

                            1           
                          4             

      1             A                   

    1                                   

2               5                       

              6                         

              7                         

            8                           

                    B   9               

                1                       

    3                                   
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Să  ne  și  relaxăm  ... 
 

 

 

 

SUDOKU 

Propus de elev 

 LICE VALENTIN, clasa a VIa A 
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Să râdem puțin 
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Cotidian în imagini 

Conferința Națională "Tehnicile teatrale în 

educație" - 21 - 22 noiembrie 2014 

workshop demonstrativ cu elevii școlii 

noastre, alături de studenți UNATC  

Lansarea proiectului european, programul 

Erasmus +, acțiunea KA2, parteneriate 

strategice,  GIFTED (for) YOU  
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Ghetuța lui Moș Nicolae—proiect  în cadrul Parteneriatului 

Civic pentru Educație CIVITAS 
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18 decembrie 2014 - în așteptarea lui Moș Crăciun, alături de  

Centrul Cultural European - sector 6 
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