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Cine suntem noi... 
                                                                 Motto:  ”Nu există idealuri prea înalte ci numai aripi prea scurte” 

                                                                                                                                                     (Giovanni Papini) 

 Din lumea tăcerii 

                                                                                                      

 Mi-am pierdut auzul în urmă cu mai bine de 18 ani din 

cauze necunoscute. M-am trezit într-o dimineață rece din 

februarie (la propriu și la figurat) fără unul din simțurile de 

bază. Lipsa auzului a însemnat atunci un fel de ”cădere liberă” 

o cădere ce părea fără  sfârșit. Diagnosticul sec și sumbru a 

confirmat cea mai crudă bănuială: că auzul meu era pierdut 

definitiv, că nu exista nici o ”vindecare” iar eu trebuia  să 

înțeleg asta cât mai repede. 

Pragul psihologic a fost extrem de dificil de depășit, auzul 

căzuse brusc și iremediabil cu doar două săptămâni înainte de a 

implini 22 de ani. Și cât de repede poți accepta surditatea cand 

ești student în penultimul an la limbi Străine si ai în minte o mie de vise? 

Când brusc te trezești într-o liniște dureroasă, când brusc apare o ”barieră” de comunicare cu cei 

din jur, cu familia, cu prietenii… Când cuvintele și sunetele trec pe lângă tine când te trezești ”prins” între 

două lumi….cum să accepți asta? 

Am înțeles după o vreme că tot ce puteam face era să accept situația și că viața -cu sau fără auz- 

presupune în permanență niște alegeri personale; căci aveam totuși de ales: să cad pradă disperării sau să 

merg mai departe. Am mers mai departe…și le-am dat dat drumul vechilor vise, nu mi se mai potriveau; și 

în timp ce renunțam la ele am renunțat și la întrebarea ”De ce mi s-a întâmplat mie?” 

De ce nu mie??? Acceptarea a fost primul pas…apoi a urmat învățarea, adaptarea la lumea fară 

sunet, atenția sporită la tot ce mă înconjoară… 

Nu e ușor să înveți citirea labială, nu e ușor să înveți să fii atent la expresiile faciale, la vibrații, la 

senzații…dar nici imposibil nu e! 

M-am adaptat încetul cu încetul la lumea tăcerii, am întâlnit oameni minunați și surzi și auzitori, 

nici nu mai are importanță acest aspect… 

Nu mă consider altfel acum; sunt doar eu, cea dintotdeauna….surditatea m-a învățat să nu judec, să 

accept lucruri pe care nu le acceptam înainte și să am compasiune. 

Și dacă atunci, am lăsat vechile vise să zboare, în timp, în suflet, s-au născut altele mai frumoase. 

Poate că totul se întâmplă cu un scop, poate că locul meu era lângă niște copii minunați, speciali, în sensul 

cel mai bun și cel mai frumos și nu aveam cum să aflu asta pe altă cale…Nu sunt o minte închisă, nu sunt 

un suflet trist. Acum știu să văd dincolo de aparențe… 

În fond, de ce să nu mi se întâmple mie? Sunt recunoscătoare că am avut cândva auz și știu ce este 

muzica, știu cum susură o apă, știu sunetul ploii pe streașina unei case, știu cum scârțâie zăpada sub pași…

dar în egală măsură sunt recunoscătoare Celui de Sus pentru ce am devenit și ce am azi în suflet! 

                                                                                                                              Nuți Gălețeanu, 

Profesor educator 
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În anul următor, (1923), școala este vizitată de Smara Gheorghiu, care consemnează că în școală 

sunt 48 de fete, având vârsta între 7 – 17 ani și ”se lucrează în războaie, pânză și covoare”.1 

Așa cum rezultă din prezentarea situației economice grele în care se găsea România în primii ani de 

după războiul din 1916 – 1918, învățământului i se acorda o mică parte din bugetul țării. Situația era cu atât 

mai grea pentru învățământul special. De aceea, conducerea școlii repetă apelurile la subvenții publice, 

adresate unor bănci sau persoane particulare. La sfârșitul anului 1921, în presă erau publicate apeluri ale 

școlilor din Capitală, ale Societății ocrotirii orfanilor de război, pentru a se face colecte de haine, dulciuri 

sau jucării, cu ocazia pomului de Crăciun.2 

Ziarista L. Bacalbașa, directoarea școlii, publică în ziarele Adevărul, Dimineața, Universul, un apel 

în sprijinul fetelor orfane și surdo-mute. Apelul este prezentat ca o scrisoare ”către copilașii cei buni”, 

folosind un stil impresionant și călduros: ”… Iubiți copiii, trebuie să știți că, pe când voi vă veți veseli, 

strângând în brațe jucăriile sub strălucirea bradului încărcat în lumini și frumuseți, mulți alți copilași, care 

în nopțile de așteptare au surâs aceluiași vis de fericire care voi aveți putința să-l trăiți aievea, vor sta în 

noaptea Crăciunului tăcuți și îngândurați, așteptând ca și ușa lor să se deschidă. Voi, dragi copii, auziți 

glasul duios al celor care vă iubesc,… puteți arăta prin grai dorințele și mulțumirile voastre. Trebuie să știți 

iară că sunt copilași lipsiți de multe bucurii pe pământ și, pe lângă aceasta, lipsiți de auz și de grai orfani. 

Pentru asemenea micuți… nu mai rămâne decât mila și bunătatea celor care le poate veni în ajutor”. În 

continuare este prezentată situația acestei școli, justificându-și apelul: ”M.I.P. a făcut în București o școală 

orfelinat pentru fetițele surdo-mute, ce se află în Calea Moșilor nr. 36. Dar nu le poate face îmbrăcăminte, 

nu le poate face pom…, nu le poate da bomboane și prăjituri pentru că toate acestea sunt foarte scumpe și 

banii abia ajung pentru pâinea cea de toate zilele și pentru  învățătură”. 

În final, apelează la copii să roage pe mame să le dea voie să aleagă din jucăriile lor pe cele de 

prisos și să le trimită în Calea Moșilor nr. 36, făcând în acest fel ”o zi de bucurie și fericire, cel puțin pentru 

o parte din semenii voștri.”3 

În urma apelului, s-au primit lucruri de la diferite persoane; serbarea pomului de iarnă a fost însă 

amânată pentru luna februarie, multe eleve fiind plecate în vacanță. Serbarea a fost organizată în ziua de 2 

februarie 1922, fiind invitați reprezentanții M.I.P. , ai Ministerului Sănătății, Primarul Capitalei și Regina 

  

 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 , 7 și 8 ale revistei  am publicat fragmente din această 

monografie. Și în acest număr vom prezenta un fragment fiind impresionați de 

strădania oamenilor începutului de drum, în fața cărora ne înclinăm cu respect. 

Sperăm să fim demni de efortul lor de a răzbate prin  vremurile grele,  pline de 

nevoi care azi  ne par de netrăit. 

 Deci, 1923... 
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Maria. Cu acest prilej, I. Ciorănescu a ținut un curs demonstrativ de demutizare, o elevă a urat bun venit 

oaspeților. 

Presa vremii relatează această serbare, subliniind faptul că ”regina a împărțit tuturor copiilor 

frumoase atențiuni din pomul alcătuit prin generozitatea arhitectului Rogalski, direcția Casei Capșa… 

care au răspuns cu grabă apelului adresat de d-na Maria Ana Gavrilescu.”3 

Ne simțim obligați, în primul rând, să facem cuvenita rectificare, în sensul că apelul prin care se 

solicita strângerea de daruri pentru elevele surde, nu aparține d-nei M. A. Gavrilescu, doamnă din 

anturajul reginei, ci directorului școlii, L. Bacalbașa. 

În al doilea rând, trebuie să prezentăm realitatea asupra așa-ziselor ”opere de binefacere ale 

suveranei”, care, cu ocazia acestei serbări, a ”donat” suma de 2000 de lei, din care s-au confecționat ”30 

de berete”, cerând, în schimb, pentru imortalizarea acestui gest, ca școala să poarte numele fiicei sale, 

”Principesa Margareta”, ce pleca în Iugoslavia, prin căsătoria cu regele Alexandru.5 

           Dar studiind presa din această perioadă, rezultă că sumele pe care regina binevoia să le împartă, nu 

constituiau decât o infimă parte din sumele pe care ea le primea de la diverși industriași, comercianți etc., 

pentru ”operele de binefacere”. De exemplu: numai în ziua de 6 ianuarie 1922, amintita mai sus d-na 

M.A. Gavrilescu a condus la regină pe ”Domnul Simon Braverman, mare comerciant din Galați”, care a 

donat în acest scop reginei suma de lei 150.000.6 

 Conform uzanțelor timpului, după vizita reginei, prin decret regal, școala va purta denumirea de 

”Școala și Orfelinatul de Surdo - Mute Principesa Mărioara”7 . Această denumire se va menține până în 

anul 1947. 

 Deși purta un nume princiar, școala va continua să se zbată în lipsuri materiale, cu o slabă dotare 

cu mijloacele necesare procesului de demutizare. Cu toate că era plasată în centrul capitalei, fiind un 

local inadecvat desfășurării procesului instructiv – educativ, un exemplu concludent asupra acestei stări 

ne este  dat de cererea formulată în decembrie 1923, adresată M.I.P. de a se aproba procurarea de 

”rogojini pentru pus la geamuri” 8, în felul acesta atenuând frigul din acea școală. 

 

———————————————— 

1 Arhivele școlii, Registru procese verbale, nr. 38, din 27 aprilie 1923 

2 Dimineața, anul XVIII, 5462 din 12 dec. 1921, pag. 8, ”Pentru pomul orfanilor de război”. Sub forma 

unei scrisori din partea unei fetițe, se cerea copiilor cu posibilități să dăruiască câte ceva copiilor care n-

au nimic. În ziarul din 19 dec., același apel este făcut de directorul orfelinatului regimentului 46 – 61 

infanterie 

3  Dimineața, anul XVIII, nr. 5478 / 31 dec. 1921 

4 Adevărul, XXXV, anul 11.600, din 8 febr. 1922 

5 Arhivele Statului, Fond M.I.P., Dosar 242 / 1922, fila 191  

6 Dimineața, anul XIX, nr. 5484 din 11 ianuarie 1922  

7 Arhiva școlii, Registru intrare 18 din 27 febr. 1922 

8 Idem, Dosar ieșire 1, nr. 638 din 4 dec. 1923  
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Programul ERASMUS+,  

Acțiunea KA2, parteneriate strategice 

Teste pentru verificarea abilităților înalte ale elevilor cu deficiență 

de auz, cu deficiență de vedere sau cu Asperger 

Organizaţiile şcolare, în dorinţa de a se dezvolta, de a se adapta din ce în ce mai bine la mediul 

social şi de a satisface nevoile actorilor implicaţi în actul educaţiei, recurg la implementarea unor proiecte 

educaţionale locale, naţionale şi internaţionale.  

 „Proiectele educaţionale reprezintă instrumente de management al curriculumului şi de 

management al schimbării şi pot acţiona atât la nivelul organizaţiei şcolare, cât şi la nivel individual, 

integrate în proiecte de dezvoltare personală/profesională. Ele permit experimentarea schimbării în 

termeni de practică didactică şi experimentarea eficacităţii educaţionale în termeni de rezultat-impact 

aşteptat.” (Adrian Iacob, Oportunități de dezvoltare prin proiecte educaționale, http://www.ccdcluj.ro/

Preuniversitaria/v3,nr4/S3/Adriana%20Iacob.pdf) . 

   

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”este  coordonatorul 

proiectului ” European best practices to 

support children with high potential 

and to access training for gifted 

children with disabilities – Gifted (for) 

you”, în parteneriat cu Asociaţia pentru 

Educaţie şi Știinţă “Kleine Schule”, 

RODAX Management SRL, Specjalny 

Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 

din Polonia, Special High-school For 

Deaf-mute Children și University Of  

Plovdiv din Bulgaria.   

www.giftedforyou.eu este o 

platformă de învățare on-line, ȋn special 

pentru copiii cu cerinţe educaţionale 

speciale şi cu dizabilităţi. Pentru identificarea și verificarea abilităților înalte ale copiilor cu deficiențe 

senzoriale și Asperger, dar și ale copiilor fără dizabilități, au fost create și adaptate tipului de deficiență, 

baterii de teste. Testele sunt transpuse în limbaj mimico – gestual pentru copiii deficienți de auz și în 

format audio pentru deficienții de vedere.  

In funcție de rezultatele testării, copiii pot utiliza materialele structurate într-o curriculă “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 unei platforme de învățare on-line pentru copii cu deficiențe senzoriale dar cu abilități 

înalte, reprezintă o nouă perspectivă de a privi procesul de învățare. Noul mediu creat pe internet susținut de tehnologiile 

inovatoare, îmbunătățește principiile și metodele de învățare privind învățarea individuală, prin personalizarea ofertei 

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

Proiecte 

educaționale 

” European best practices to support children with high potential and to access 

training for gifted children with disabilities – GIFTED (FOR) YOU 

http://www.giftedforyou.eu
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interdisciplinare, a gândirii critice, a logicii, a memorării, a abilităților analitice.  

 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 și Polonia.  

 In primul an de implementare a proiectului au avut 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. 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. Tot acum s-au constituit patru 

grupe de lucru pe niveluri de vârste ( 3-5 ani, 

6-8 ani, 9-12 ani și 13 - 19 ani) pentru 

conceperea unităților de învățare pentru 

platforma e-learning 

Derularea proiectului are un impact 

pozitiv pentru elevi și profesori. Prin 

participarea la întâlnirile transnaţionale de 

proiect, la cursul de Inițiere în Pedagogia Gifted (organizat de Asociația de Științe și Educație Kleine 

Schule la București, în perioada ianuarie-iunie 2015), participarea la cursul de formare în 

Psihopedagogia Excepționalității (organizat de University of Plovdiv în Bulgaria , în perioada 24-30 

august 2015), profesorii şi-au întărit sentimentul de apartenenţă la comunitatea europeană a cadrelor 

didactice, au făcut schimb de experienţă şi bune practici educaţionale cu colegii lor, şi-au dezvoltat 

competenţele digitale şi cele de comunicare în limbi străine. Noile competenţe dobândite, integrate în 

activitatea didactică a condus la îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevi şi profesori şi dintre profesori şi 

familiile elevilor. Îmbogăţirea orizontului lingvistic şi cultural le permite cadrelor didactice implicarea 

în cadrul altor proiecte europene. 

Participarea Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria”, în calitate de 

coordonator al proiectului Gifted (for) you și implicarea activă în realizarea activităților proiectului, 

a contribuit la creşterea prestigiului acesteia la nivelul Municipiului Bucureşti, la nivel naţional şi 

internaţional. Acest proiect ne permite promovarea imaginii şcolii prin diversitatea activităţilor 

curriculare şi extracurriculare desfăşurate în concordanţă cu standardele educaţionale europene. 

Prof. Stoica Florica 
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„Tehnologii inovative pentru învăţarea activă a limbilor străine” 

Programul ERASMUS+,  

Acțiunea KA2, parteneriate strategice 

PROFESORI EUROPENI  

ÎN VIZITĂ LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  „SFÂNTA MARIA” 

 

 În perioada 9.06-12.06.2015 a avut loc, în Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz 

„Sfânta Maria” din Bucureşti, cea de-a doua întâlnire transnaţională de proiect, organizată în cadrul 

proiectului european de parteneriat strategic şcolar „Innovative Technologies for Active Language Class”, 

derulat în cadrul programului Erasmus +.  

 În prima zi, profesorii din şcolile europene implicate în acest proiect au fost întâmpinaţi de către 

elevii şcolii cu pâine şi sare. Apoi, managerul instituţiei, profesor Stoica Florica, a prezentat sistemul 

educaţional general şi special din România, dar şi istoria Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de 

Auz „Sfânta Maria”. În încheiere, ea a invitat oaspeţii să călătorească virtual în jurul României pentru a 

descoperi meleagurile ei minunate, cultura, obiceiurile şi tradiţiile poporului român. În continuare, 

vizitatorii au fost invitaţi  în clase pentru a cunoaşte 

elevii şcolii, care aşteptau cu nerăbdare să îi înveţe 

dansurile noastre populare. 

 În următoarele zile, coordonatorii naţionali s-au 

întâlnit în fiecare zi în şcoală pentru a evalua activităţile 

derulate în decursul primului an de proiect şi pentru a 

pregăti activităţile ce se vor derula în decursul celui de-

al doilea an de proiect. 

 De asemenea, vizitatorii s-au împărţit în mai 

multe grupe şi au asistat la lecţiile demonstrative 

susţinute de către doamnele profesoare Berdei Roxana, 

Ţîrlui Ileana şi Ioana Caradaică. Astfel, ei au avut oportunitatea să înveţe despre metodele şi tehnicile 

utilizate în educarea elevului deficient de auz.  

 După ce s-au familiariazat cu elevii deficienţi de 

auz, profesorii europeni au oferit acestora lecţii de limba 

engleză create cu materiale digitale.  

 Pe parcursul derulării lecţiilor elevii deficienţi auz 

au fost activi, curioşi  şi au oferit permanent feedback 

profesorilor. Ei au încercat tot timpul să impresioneze 

vizitatorii şi să obţină aprecierea lor. 

           În data de 10.06. 2015  a avut  loc în şcoala noastră  



Dincolo de cuvânt   -   Revistă semestrială pentru copii și părinți            nr. 9 / Octombrie 2015 

7 

Conferinţa Internaţională “Rolul şi importanţa proiectelor europene în dezvoltarea şcolilor din 

România”. Partenerii implicaţi în organizarea conferinţei au fost: „Şcoala Gimnazială Specială pentru 

Deficienţi de Auz „Sfânta Maria”, Guvernul României reprezentat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,  

Universitatea Bucureşti, Asociaţia Naţională a Persoanelor Deficienţe de Auz din România, Primăria 

Sectorului 6 din Bucureşti. 

 

 Scopul organizării acestui eveniment a fost  diseminarea rezultatelor celor două proiecte Erasmus 

derulate în instituţie: „Innovative Technologies for 

Active Language Class (I-TALC)” şi „European 

Best Practices to Support Children with High 

Potential and to Access Training for Gifted 

Children with  Disabilities – Gifted (for) you”. 

Conferinţa a avut  două secţiuni:  „Utilizarea 

instrumentelor TIC pentru crearea de lecţii 

inovative” şi „Supradotarea şi abilităţile înalte. 

Testarea abilităţilor elevilor deficienţi de auz şi văz, 

elevilor cu sindrom Asperger şi elevilor care învaţă 

în şcolile generale.” 

Prima secţiune a conferinţei „Utilizarea instrumentelor TIC pentru crearea de lecţii inovative” a fost 

deschisă de către Lahachmi Mechkouk – coordonatorul proiectului “Innovative Technologies for Active 

Language Class (I-TALC)”, profesor de limba engleză în Colegiul „George Pompidou” din Paris, Franţa. 

La început, el a mulţumit managerului şcolii,  profesor Florica Stoica, pentru organizarea unei conferinţe 

în vederea diseminării proiectului, dar şi tuturor partenerilor care au colaborat cu lucrări. Apoi, el a 

prezentat obiectivele proiectului: dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală în limba engleză, achiziţia 

competenţelor interculturale şi consolidarea cetăţeniei europene; încorporarea instrumentelor TIC în 

predarea limbilor străine pentru a facilita învăţarea acestora de către elevi. El a arătat că acest proiect 

permite profesorilor implicaţi să compare metodele lor de predare şi să facă schimb de bune practici. 

Următoarea lucrare „The European Project Innovative Technologies for Active Language Class (I-TALC) 

– o provocare pentru elevii deficienţi de auz şi profesorii lor” a fost prezentată de către profesor Loredana 

Vanghelie şi profesor Roxana Berdei, care au relevat impactul proiectului asupra elevilor deficienţi de auz 

şi profesorilor implicaţi. Ele au arătat că elevii, care au participat la tabăra organizată în Macedonia, şi-au 

îmbunătăţit, vizibil, abilităţile de comunicare orală în limba engleză, competenţele digitale şi abilităţile 

socio-emoţionale, iar profesorii şi-au consolidat sentimentul 

de apartenenţă la comunitatea europeană. 

               Organizarea celei de-a doua întâlniri de proiect a 

oferit şcolii noastre  oportunitatea de a-şi promova imaginea 

la nivel local, naţional şi internaţional. În decursul acesteia 

profesorii europeni au făcut schimb de experienţe şi bune 

practice.                                                                                      

                                              Prof. Loredana Vanghelie 

                                              Prof. Berdei Roxana 
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Semn—Cuvânt—Imagine 
Comunicare fără bariere pentru elevii deficienţi de auz 

 

 Proiectul ”SEMN – CUVÂNT – IMAGINE (SWIm) - Comunicare fără bariere pentru elevii 

cu deficienţe de auz”  este printre proiectele câștigatoare ale fondului de finanţare „Lumea prin culoare 

şi sunet”, ediţia 2015. Câștigătorii au fost aleși de către Consiliul Director al Fundației Orange în urma 

unui proces de selecție realizat pe baza următoarelor criterii de evaluare: relevanța și coerența proiectului, 

durabilitatea (rezultate concrete și sustenabilitate), impactul estimat, numărul de beneficiari, caracterul 

inovator, componenta digitală, contribuția (financiară sau în natură) din partea candidaților precum și ex-

periența anterioară de lucru a aplicantului. 

 Scopul proiectului este îmbunătăţirea 

comunicării verbale a copiilor deficienţi de auz. Pentru 

a beneficia de serviciile educative care asigură egalitatea 

de şanse, copiii deficienţi de auz trebuie să depăşească 

limitele impuse de deficienţă şi să fie atraşi de comuni-

carea verbală. Proiectul propune măsuri integrate, efec-

tive şi eficiente în vederea incluziunii sociale în special 

prin faptul că acesti copii îşi vor însuşi vocabularul şi 

vor putea face legăturile logice între semn şi sens, devenind vocabular activ. 

 O componentă importantă în cadrul şcolilor speciale pentru deficienţi de auz este dezvoltarea  

prin crearea şi dezvoltarea online a unei pagini web structurată pe arii curriculare care să cuprindă fișe de 

evaluare și autoevaluare (limba română, limba engleză, matematică, biologie, fizică, geografie) după mo-

delul testelor PISA cu interpretare și explicații în limbaj mimico – gestual.   

200 de termeni sunt explicați în 

cuvinte, imagini grafice şi video 

şi limbajul semnelor. Nu este un 

dicționar LMG, în care cuvintelor 

le corespunde traducerea în lim-

bajul semnelor, ci un dicționar în 

care cuvintele sunt explicate în 

limbaj mímico—gestual.   

Fondul de finanţare „Lumea prin culoare şi sunet„ - ediţia 2015  
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                              JURNAL DE PROIECT 

 Iunie 2015 — Școala Gimnazială Specială pentru 

Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” a organizat un eveniment 

de lansare a proiectului ”Semn – Cuvânt – Imagine – 

Comunicare fără bariere pentru elevii deficienți de auz”. 

Evenimentul a avut loc în cadrul Conferinței internaționale 

„Rolul și importanța programelor europene în dezvoltarea 

școlilor din România. INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR 

ACTIVE LANGUAGE CLASS and GIFTED (FOR) YOU “. 

La eveniment au participat: d-na Liana Maria Mitran, Inspector General pentru Invățământ Special – 

MECS, d-na Simona Penescu – Coordonator Comunicare – Fundația Orange, cadre didactice şi 

specialişti în domeniul educaţiei din învăţământul românesc şi cel din Uniunea Europeană, părinţi şi 

membri ai comunităţii locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 Octombrie 2015 — elevii din Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta 

Maria” sunt beneficiarii unui  Cabinet multimedia dotat prin finanțarea Fundației Orange, în 

proiectul ”Semn– Cuvânt—Imagine”.  Mobilier modern, tablă interactivă,  12 stații de lucru pentru 

elevi și 1 pentru profesor, tehnică IT performantă, sistem de înregistrare audio—video  - toate 

contribuie la crearea unui spațiu atractiv în care învățarea capătă noi dimensiuni.  

 Prof. Gîrniceanu Cristina 
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Strategia Naţională de Acţiune Comunitară 

SNAC 

Prof. Cristache  Daniela 

Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria” are încheiate protocoale de 

colaborare în cadrul programului de voluntariat Strategia Naţională ”Acţiunea Comunitară ” (SNAC) cu 

mai multe școli și licee bucureștene. 

Obiectivele SNAC sunt: 

 

 Organizarea pentru copii a unor activităţi care să îi provoace, să îi 

captiveze şi să le fie utile. 

  Stimularea mentală, provocarea fizică, integrarea socială şi 

dezvoltarea abilităţilor copiilor prin activităţi creative, imaginative şi 

terapeutice cum ar fi artele plastice, teatrul, dansul, sportul, 

informatica, muzica şi lucrul manual, sau pur şi simplu prin petrecerea 

timpului cu copiii. 

  Încurajarea elevilor în sensul dobândirii şi dezvoltărilor unor 

calităţi cum ar fi iniţiativa, implicarea şi inventivitatea, prin participarea 

la un Program de Acţiune Comunitară. 

 Implicarea elevilor voluntari în organizarea unor activităţi şcolare şi 

extraşcolare împreună cu elevii cu nevoi speciale. 

 Promovarea imaginii Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Defi-

cienți de Auz “Sfânta Maria”  în vederea îmbunătăţirii relaţiilor cu 

comunitatea locală. 

 În ultima săptămână din luna octombrie s-a desfășurat 

campania socială de sprijinire a copiilor aflați în dificultate 

Săptămâna legumelor și fructelor donate, campanie desfășurată în 

cadrul programului național Strategia Națională de Acțiune 

Comunitară (SNAC), care a avut impact deosebit la nivelul 

voluntarilor din școlile din București. 
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Voluntariatul – calea spre fericire 

 

Mă uit la copii și văd în ochii lor bucurie deplină. Sunt bucuroși că au găsit indiciile de la 

vânătoarea de comori. Am observat că în viață lucrurile mărunte, dar semnificative, te bucură, drept 

pentru care ar trebui să urmăm exemplul acestor copii minunați. 

Cum fiecare echipă este câștigătoare, le dăm pachețelele cu fructe și legume pe care le-am 

pregătit și se uită cu recunoștință la noi. Un mic gest, dar care aduce împlinire sufletului... 

Stau pe bancă și le observ comportamentul. Nu se diferențiază cu nimic de ceilalți, sunt doar 

niște copii jucăuși, ce vor să li se acorde atenție. 

Împreună cu ei ne jucăm rațele și vânătorii. Îmi aduc aminte de copilărie și mă bucur să-i 

surprind cum aleargă de colo-colo, în speranța că nu vor fi eliminați. 

Așa este și în viață... Alergi dintr-o parte în alta până găsești un grup care să te accepte așa cum 

ești, alături de care să trăieși clipe minunate și să nu-ți fie frică de faptul că vei fi privit de sus. Eu astfel 

îi văd pe ei – niște copii care reușesc să fie uniți și să se tratateze de la egal la egal. 

Mă îndrept cu pași mărunți spre încăperea în care desenează. Mă surprinde faptul că desenează 

mai frumos decât noi. Un zâmbet îmi apare pe față, sufletul spunându-mi că sunt niște copii speciali. 

Se joacă, se joacă și iar se joacă – nu numai ei radiază de fericire, ci și voluntarii din Colegiul 

Național “Matei Basarab”, căci atunci când ajuți pe cineva, te ajuți pe tine însuți. 

Și oare de ce n-ar fi așa fiecare zi? Să ne ajutăm apropiații și împreună să reușim să evoluăm 

frumos, să ne formăm caractere puternice și demne de respectat. 

Am plecat de acolo schițând un zâmbet, dar cu părere de rău, căci doar în câteva ore ajungi să te 

atașezi de niște suflete atât de pure. Nu mai voiam să merg la ore – consider că în urma acțiunilor de 

acest tip reușești să-ți creezi noi orizonturi, să te maturizezi și să capeți valori umane importante. Însă, în 

ciuda acestui lucru, m-am îndreptat spre ieșire... 

Ne-au îmbrățișat și parcă nu mai voiau să ne dea drumul; poate se temeau că, odată ce vom pleca, 

le vom lua și fericirea cu noi. 

Dar nu, nu avem de gând să-i lăsăm cu această impresie, le-am promis că ne vom întoarce și că 

împreună vom petrece niște momente pline de viață și culoare. 

În această zi, spiritul mateist și-a făcut simțit prezența – am dăruit, fără să ne așteptăm să primim 

ceva înapoi, mulțumindu-ne cu niște zâmbete sincere. 

 

Baciu Roxana 

Clasa a X-a D 

Colegiul National „Matei Basarab” 
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    ÎNVĂȚĂM (ȘI) JUCÂNDU-NE…. 

 A început școala, cu emoțiile revederii colegilor și profesorilor dar și cu plăcerea participării la 

diversele activități ludice cu caracter educațional, desfășurate de către profesorii educatori în programul 

de după-amiază. 

Printre activitățile agreate de elevii școlii noastre au fost și cele 

propuse de voluntarii echipei Erasmus for Life de naționalități 

diferite care au dat ”culoare” jocurilor inserând și informații 

interesante despre  țările lor natale. 

 

Cei 6 voluntari (Andrea și Ricardo din Italia; Aleksandra și Elena 

din Macedonia; Marina și Eva din 

Spania) au venit încă din prima 

săptămână de școală în zilele de 

luni și miercuri și au desfășurat 

diverse activități interesante ce impletesc jocul cu învățarea, în 

programul de după-amiază, cu sprijinul profesorilor educatori. 

Activitățile au avut loc în curtea școlii, la sala de sport, la club 

sau chiar în sălile de clasă, în funcție de vreme și tema jocurilor. 

 

 În prima zi, (18 septembrie) activitățile s-au desfășurat 

simultan în sala de sport și în curtea școlii, elevii fiind împărțiți în 5 

echipe (echipa roșie, echipa verde, echipa albastră, echipa portocalie 

și echipa galbenă). Activitățile au fost distractive și variate au 

antrenat elevii în rezolvarea sarcinilor date concurând  toți pentru a 

câștiga  locul I;  elevii au 

fost  de-a dreptul  încântați.  

 

 

În data de 21 septembrie, voluntarii au organizat jocuri 

de cultură generală privind țările din care provin (Italia, Spania, 

Macedonia) , joc bazat pe imagini reprezentative, de 

recunoaștere a unor monumente arhitecturale, dar și de 

cunoaștere a altor elemente specifice și obiceiuri țărilor 

respective. 

Pentru desfășurarea unui joc în genul Piticot, dar afară pe terenul de sport, unde pionii erau chiar 

elevii, au fost pictate pe planșe mari chiar de către copii căsuțele numerotate ale jocului. 

 În altă zi s-a desfășurat jocul numit ”Vânătoarea de comori” (Tresure hunt). Elevii au fost 

împărțiti pe echipe aleatoriu, fiind din clase  diferite. Au colaborat cu toții foarte bine  câștigând echipa 

galbenă (Ștefan,Titi,Andreea,Alex,Brad,Ionela). 

Data de 30 septembrie a fost  o zi dedicată picturii (Art Day). Elevii au avut diverse teme pentru 

desen, în funcție de propunerile voluntarilor.  

Ne-a facut plăcere să îi avem alaturi de noi pe cei șase voluntari și ne bucurăm că activitățile cu ei 

vor mai continua o perioadă!                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                      Prof.ed. Nuți Gălețeanu 

 

Erasmus for Life  
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Prof.Popa Roxana 

 

“Trăim fericiţi nu atunci când nu avem probleme, ci când ni le ştim rezolva”  

 

Elevii cu deficienţe senzoriale multiple din şcoala noastră au sărbătorit şi acest an Ziua 

Internaţională “Helen Keller” . Activităţile desfăşurate, în săptămâna 15 -18 iunie 2015,  s-au realizat  în 

parteneriat cu Fundaţiei Sense Internaţional România şi au urmărit 

diversificarea experienţelor sociale ale persoanelor cu deficienţe 

senzoriale multiple şi promovarea în comunitate a acestora. 

Una din activităţile care s-a bucurat de succes a fost 

înfrumuseţarea  „Grădinii lui Hellen Keller”, grădină amenajată anul 

trecut. Găbiţă, Alexa, Petrică, Mari, Liviu, Larisa alături de profesorii 

lor au sădit noi arbuști și plante. 

 Trupa de teatru „Necuvinte” a desfășurat un spectacol dedicat 

colegilor cu deficienţe senzorile multiple. Elevii  au participat cu drag 

la acest spectacol, s-au bucurat, au dansat....   Petrecerea care a urmat a 

adus  multe zâmbete pe chipul  participanţilor.  

Aplecarea spre cei din jurul tău, atenţia pe care trebuie să o acorzi celor mai puţin favorizați de 

soarta sunt aspecte importante ale unei personalităţi complexe şi orientate spre oameni, pe care noi, 

profesorii şi părinţii, încercăm să o construim.  

A fost apreciat, de către părinți, efortul echipei de profesori care-i educă pe elevi nu doar din 

bănci, ci şi în mediu non-formal, mediu care îi ajută să-şi dezvolte o personalitate armonioasă. 

                                                                                                  ( Helen Keller)       
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“Azi e zi de sărbătoare!” 
 Prof. Dunac Marilena 

 

 Proiectul “ Azi e zi de sărbătoare!” a devenit o tradiţie în şcoala noastră. El a fost lansat în anul 

şcolar 2011-2012, la nivel Municipal cu aprobare ISMB cu nr. 18722/27.10.1011şi a continuat obţinând 

urmatoarele aprobări: 

 în anul 2012-2013 a fost aprobat în C.A.E.R.I cu nr. 35266/2 din 06.03.2013, pg.4 poziţia 85 

 în anul 2013-2014 a fost aprobat în C.A.E.R.I cu nr. 24337/1 din 07.03.2014, pg.6 poziţia 159 

 în anul 2014-2015 a fost aprobat în C.A.E.N.cu nr. 26362/ 10.02.2015, pag.4, poziţia 39 

 

 În aceasta lună trimitem  din nou proiectul spre aprobare în Calendarul Activităţilor Educative la 

nivel Naţional, pentru anul şcolar  2015-2016. Proiectul este la a Va ediţie şi are are două concursuri: 

”Sărbătoarea Craciunului”  care se desfăşoară în 

luna decembrie  şi “Sărbătoarea Paştelui” care se 

desfăşoară în luna aprilie. Concursul este adresat 

preşcolarilor, elevilor din ciclul primar şi 

gimnazial. Ei trebuie să realizeze felicitări şi picturi 

cu tematica respectivă. 

 

Scopul acestui proiect este de a cultiva şi 

valorifica  potenţialul creator al elevilor, prin 

utilizarea unor tehnici specifice artelor plastice;  

Obiectivele specifice proiectului: 

- cultivarea  interesului şi  respectului faţă de 

obiceiurile şi tradiţiile romaneşti 

- stimularea exprimarii libere prin intermediul 

limbajului plastic 

- realizarea unor compozitii plastice, proiectarea şi 

confecţionarea unor produse  estetice şi originale. 

 În decursul celor patru ediţii au participat peste 200 de elevi şi peste 80 de cadre didactice, am 

încheiat peste100 de parteneriate cu şcoli din ţară şi s-au acordat diplome pentru fiecare nivel de 

învăţământ . 

 

 Prin intermediul proiectului ,,Azi e zi de sărbătoare!” am reușit: 

-  stabilirea unor  relaţii de prietenie şi 

cooperare între elevii cu deficienţe şi ceilalţi 

elevi ; 

- dezvoltarea unor strategii de comunicare non-

verbală 

- implicarea activă a elevilor  în activităţile 

desfăşurate pe parcursul proiectului; 

-  reducerea fenomenului de etichetare şi 

discriminare socială a persoanelor cu 

dizabilităţii; 

 

 

 Sperăm că şi în acest an şcolar proiectul 

să primească aprobare în C.A.E.N. şi să se 

deruleze cel puţin la acest nivel. 
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Rolul limbajului 

mimico-gestual  

ca liant social 
 

  

 

 

 Pentru persoanele cu deficienţă de auz limbajul mimico-gestual reprezintă un ax central al culturii 

şi comunităţii lor. Persoanele surde nu se deosebesc de cele auzitoare prin caracteristici fizice evidente, 

nota definitorie, din punct de vedere cultural, fiind modalitatea prin care comunică, şi anume limbajul 

mimico-gestual—LMG. Acest fapt nu exclude, însă, utilizarea de către surzi şi a altor forme de 

comunicare precum scrierea sau vorbirea. Pentru persoanele surde, LMG este “motorul” care îi reuneşte 

la diferite evenimente, în cadrul cluburilor destinate lor, unde participă la activităţi variate.  

 Un alt mod de socializare posibil tot prin LMG este comunicarea pe diferite reţele online video 

cum ar fi Camfrog, Skype, ooVoo. 

 LMG este un sistem complex, organizat, vizual şi lingvistic, produs prin mijloace gestuale ale 

corpului pe care persoanele surde şi-l însuşesc ca limbă nativă. Procesul de învaţare al LMG este diferit 

de la un individ la altul, fiind influenţat de anumite conjuncturi. Un exemplu l-ar putea reprezenta copiii 

surzi, născuţi în familii de auzitori, care, de cele mai multe ori, nu-şi vor însuşi LMG sau limba vorbită la 

vârsta normală de învăţare. Un alt caz este cel al copiilor, fie surzi, fie auzitori, născuţi din părinţi surzi, 

care, într-o pondere mare îşi vor însuşi LMG în mod natural, în contextul familiei. Din cercetări rezultă 

că doar 10% din surzi au cel puţin un părinte surd, acesta din urmă fiind un factor foarte important în 

învăţarea LMG la o vârstă timpurie şi totodată în dezvoltarea unei identităţi culturale în cadrul 

comunităţii persoanelor surde. 

  Nivelul la care copiii îşi dezvoltă, îşi exersează şi îşi 

menţin aptitudinile de comunicare gestuală, variază în funcţie de 

experienţă, de circumstanţe, de trăsăturile psiho-individuale.  

 Pot exista situaţii în care copiii îşi pot dezvolta limbajul 

gestual pe parcursul primilor ani de şcoală, prin cunoaşterea şi 

folosirea LMGR, sau alte situaţii, în care nu îl învaţă nici până la 

pubertate sau terminarea şcolii. Toate aceste căi diferite în 

însuşirea competenţelor în LMGR pot determina particularităţi în 

utilizarea limbajului şi în integrarea în comunitatea surzilor. 

 Sistemul educaţional, reprezintă în acest sens, cadrul 

formal care permite învăţarea, dezvoltarea şi uniformizarea 

limbajului semnelor, în special pentru copiii deficienţi de auz 

născuţi în familiile de auzitori. 

Şcolile de surzi cu internat din România reprezintă şi un centru de 

întâlnire şi de socializare care creează legături între copiii veniţi 

din medii diferite, aceştia având posibilitatea să interacţioneze şi 
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să formeze comunităţi în care să utilzeze LMG de la vârste fragede, mai ales în cazul copiilor care nu sunt 

expuşi comunicării gestuale în familie.  

 Noi, profesorii, avem un rol marcant în viaţa elevilor 

surzi deoarece trebuie să valorizăm potenţialul acestora , 

trebuie să le conferim încredere şi sprijin pe parcursul 

evoluţiei lor în procesul instructiv-educativ.  

 Consider că este foarte important să empatizăm cu ei, 

să reuşim să ne integrăm în lumea lor, în special prin 

folosirea unui limbaj comun. Am observat că elevii surzi, 

iniţial, când cunosc o persoană auzitoare (ex. profesor nou), 

sunt suspicioşi, retraşi, analizează individul cu care intră în 

contact, nivelul lui de înţelegere şi comunicare în LMG, iar 

când consideră că există o comunicare gestuală eficientă, 

devin cooperanţi, deschişi, plăcut impresionaţi că LMG este 

cunoscut, astfel fiind stimulaţi atât în experienţele de 

învăţare cât şi pe plan afectiv. 

 Totodată, noi trebuie să fim în permanenţă activi, 

flexibili şi sensibili în relaţia cu persoanele deficiente de 

auz, să fim atenţi şi receptivi la valorile comunităţii lor, la 

limba pe care o utilizează în comunicare, precum şi la cultura unică şi specifică acestora. 

 Pe de altă parte, ţinând cont că lumea surdă reprezintă o minoritate lingvistică, în scopul integrării 

eficiente în societate, susţin că persoanele deficiente de auz trebuie să treacă printr-un proces riguros de 

demutizare, deoarece LMG, cu excepţia persoanelor surde şi a celor care au tangenţe profesionale/familiale 

cu acestea, este destul de puţin cunoscut, ceea ce pune o barieră în interacţiunea dintre cele doua 

comunităţi – a  surzilor şi cea a auzitorilor. 

 Rolul LMG este esenţial în dezvoltarea afectivă, cognitivă, relaţională a surzilor, cunoaşterea nativă 

a acestuia fiind o notă principală a membrilor comunităţii, dar pentru o evoluţie deplină, pe toate palierele, 

este necesară şi dezvoltarea comunicării verbale. În caz contrar, aceste persoane se izolează, manifestă o 

reticenţă faţă de contactul cu persoanele auzitoare.  

 Ca şi concluzie, subliniez că importanţa LMG pentru persoanele cu deficienţă de auz este majoră, 

fiind punctul central din care se ramifică toate tipurile de relaţii în cadrul comunităţii persoanelor surde, 

dar consider că însuşirea limbajului oral, în paralel, este o condiţie a reuşitei în dezvoltarea şi integrarea 

socio-profesională a acestora. 

                                                               Profesor  Ilie Roxana - Andreea 
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Nina Cassian 

Nina Cassian, născută Renée Annie Cassian (27 noiembrie 1924, Galaţi), este poetă, eseistă şi 

traducătoare.  

Scriitoarea s-a mutat cu familia la Braşov, unde a intrat la Liceul 

Principesa Elena, şi Bucureşti, urmând şi cursurile Institutului 

Pompilian. Primele ei încercări literare au fost generos încurajate de 

Tudor Arghezi şi Ion Barbu, ultimul fiind chiar îndrăgostit de tânăra 

poetă. 

Criticul literar Alex Ştefănescu scria în publicaţia România literară că, 

în 1940, Nina Cassian i-a trimis, prin tatăl său, un caiet cu versuri lui 

Tudor Arghezi, care a dat verdictul: "Talent incontestabil".  

În 1945 i-a apărut prima poezie, "Am fost un poet decadent", în ziarul 

România liberă. Cassian a debutat editorial în 1947, cu volumul de 

versuri suprarealiste "La scara 1/1".  

Începe să scrie în paralel şi literatură pentru copii, atrasă de 

posibilităţile estetice ale evadării în fantezie şi candoare, precum şi 

două volume de "proză subiectivă", la persoana întâi. 

Publică peste 50 de cărţi de poezie, eseuri şi proză şi inventează o 

nouă limbă poetică, "limba spargă". 

În 1969, Cassian primeşte premiul Uniunii Scriitorilor din România. 

În 1985, Nina Cassian este invitată în Statele Unite ale Americii și 

decide să nu se mai întoarcă în România din cauza regimului totalitar. 

În noiembrie 2008, poeta a revenit în România pentru a-şi lansa volumele "Confidenţe fictive" - proză şi 

"Spectacol în aer liber"- antologie de poezie. 

În mai 2010, scriitoarea Nina Cassian a lansat cartea pentru copii "Povestea a doi pui de tigru numiţi 

Ninigra şi Aligru şi alte poezii". 

Pe 14 aprilie 2014 a murit la New York, în Statele Unite. 

Reporter: Crezi ca astazi copiii mai sunt flamânzi de poezie si 

de basme?  

Nina Cassian: Mi-e teama ca nu... Sau, oricum, nu la fel de 

mult ca pe vremea aceea. La ora asta copiii sunt, cred, mai putin 

interesati de basme si de feerie, sunt mai mult inclinati spre 

tehnica, admira caractere si personaje din Science-Fiction, 

robotei sau, in cel mai bun caz, dinozauri... Eu sunt ingrijorata 

de acest fenomen, dar sper ca nu e chiar intru totul adevarat si 

mai sper ca e ceva trecator. (...) Toti meritam dreptul la povești. 

Mie povestile, basmul, feeria mi-au luminat copilaria si m-au 

insotit pana astazi. Pentru ca eu, si astazi, ma consider un copil.  

Interviu realizat in mai 2010 

Micul Print 
 
Stiu sa intreb 
Despre miei, despre flori. 
Odata-ntr-o padure 
Am sarutat un izvor. 
Stiu ce uimita-i 
Culoarea albastra. 
Am o gradina 
Si o fereastra. 
Mai am si o carte 
Foarte subtire 
In care nu-ncape 
Decat o iubire. 
 
Pot sa-mi iau locul  
Langa tine, pe stea ? 
 
- Da, spuse printul 
Esti prietena mea 

Portret de scriitor 
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Cernăuți este un oraș din regiunea 

cu același nume din Ucraina (Nordul 

Bucovinei). Orașul este străbătut de 

râul Prut.  

În evul mediu timpuriu, pe partea opusă a Prutului față 

de actualul oraș a existat un mic castel Țețina, distrus de 

tătari. Se pare că locuitorii rămași în viață au decis 

reconstruirea localității pe partea sudică a râului, 

considerată mai ușor de apărat.  

 atestat documentar la 8 octombrie 1408 într-un 

privilegiu acordat de Alexandru cel Bun, domnitor 

al Moldovei (1400-1432), negustorilor din Lemberg 

(azi Lvov) 

 începând cu 1775, orașul a făcut parte din Imperiul 

Habsburgic.  

 când Austro-Ungaria s-a dezmembrat, în 1918, 

Cernăuțiul a devenit parte din România.  

 În iunie 1940 a fost ocupat de Armata Roșie a 

URSS și alocat Republicii Sovietice Socialiste 

Ucrainene. 

 În iulie 1941 a fost recucerit de România, pe atunci 

în alianță cu Germania național-socialistă.  

 La 30 martie1944 Armata Sovetică l-a reocupat, 

fiind reanexat la Uniunea Sovietică, în cadrul 

Republicii Sovietice Socialiste Ucrainiene. În 

luptele ce s-au dat pentru oraș (25-30 martie 1944) 

au murit 1500 de soldați și ofițeri români și 

germani.  

 După destrămarea URSS, Cernăuți a devenit parte a 

Ucrainei independente.  

Teatrul Național din Cernăuți                                        

 

în 1940  

 

 

 

 

În prezent 

Suceava se numără  printre 

cele mai vechi și mai importante 

așezări ale României.  

 A fost atestată documentar în 

anul 1388, în vremea în care 

domn al Moldovei era Petru al 

II-lea Mușat, cel care a mutat 

capitala de la Siret la 

Suceava.  

 A îndeplinit rolul de capitală a Principatului 

Moldovei timp de aproape două secole, până 

în 1565.  

 Istoria așezării se leagă de numele câtorva 

dintre cei mai cunoscuți voievozi ai 

Moldovei, precum Alexandru cel Bun (32 de 

ani), Ștefan cel Mare (47 de ani) și Petru 

Rareș.  

 Între 1774 și 1918, Suceava a fost un oraș în 

Imperiul Austriac (ulterior Austro-Ungaria), 

făcând parte din Regatul Galiției și 

Lodomeriei și Ducatul Bucovinei. În această 

perioadă, a îndeplinit rolul de localitate de 

frontieră austro-ungară cu Regatul 

României.  

 În perioada interbelică, Bucovina a revenit 

României şi Suceava a cunoscut un nou salt 

calitativ în dezvoltarea economică, socială şi 

culturală.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cetatea de 

Scaun a 

Moldovei, 

Suceava 
 

 

 

 

 

 

 

Palatul Administrativ din 

Suceava este o cladire in 

stil baroc construita intre 

anii 1903-1904  

Orașe în oglindă 
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CĂLĂTORIE PRIN ORAŞELE ROMÂNIEI – CURTEA DE ARGEŞ 

prof. Badea Emilia 

       Încărcat de tradiţie şi istorie, oraşul Curtea de Argeş- prima cetate de scaun a Ţării Româneşti (1330), 

reprezintă un leagăn de cultură şi civilizaţie a neamului românesc, unde folclorul, arta populară şi 

frumuseţile naturale ale acestor locuri, vă îndeamnă să le descoperiţi. 

      Situat în partea nordică a judeţului Argeş, în sudul Munţilor Făgăraş, în depresiunea intracolinară a 

bazinului superior al râului Argeş, la 150 km de Bucureşti, oraşul Curtea de Argeş se lasă cu prietenie 

vizitat  şi îşi prezintă bogăţiile în faţa orcărui turist venit să-l viziteze. 

        Arhitectura oraşului, atât prin clădiri, dar mai ales prin lăcaşurile de 

cult, vă vor surprinde în mod cert, prin stil şi farmec unic. 

         Mănăstirea Curtea de Argeş a fost construită între 1514 şi 1517 de 

Neagoe Basarab, pe locul primei mitropolii a Ţării Româneşti şi terminată 

de ginerele său, Radu de la Afumaţi, la 1526. În parcul ce înconjoară 

mănăstirea, se află o cruce de piatră din anul 1662, Palatul Episcopal şi 

paraclisul unde se păstrează moaştele Sfintei Muceniţe Filofteia(1885) , 

precum şi trei interesante biserici de lemn, din veacurile XVIII-XIX, 

transmutate aici, din zone limitrofe Argeşului  

        

  Fântâna lui Manole. Legenda spune că fântâna arată locul unde s-a stins din 

viaţă Meşterul Manole, pe care, pentru a nu mai face o biserică la fel de 

frumoasă, Neagoe Vodă l-a lăsat pe acoperiş, laolaltă cu ceilalţi meşteri, 

poruncind să se dărâme schelele, Făurindu-şi aripi din şindrilă, Manole a 

încercat să-şi ia zborul. Pe locul unde a căzut, a ieşit izvorul cu apă limpede, 

peste care s-a construit , fântâna de astăzi. 

          

 

Biserica Domnească, construită de 

familia Basarab în scolul al XIV- lea, este o biserică bizantină 

clasică, monument de artă şi arhitectură medievală românească. 

          

 

Ruinele Bisericii Sân 

Nicoară. Aici s-a aflat cîndva 

Episcopia catolică, turnul 

înalt, care domină aşezarea, 

era folosit şi ca foişor de foc 

şi post de observaţie, între el 

şi turnul-donjon al Cetăţii Poienari existând un sistem de comunicare 

la distanţă. 

          

 

 

 

 

Gara Regală a fost construită în anul 1898, după un model 

original francez, combinat cu elemente de stil românesc de 

către A. Lecomte de Nouy. 
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NECUVINTE la festCO 
”Festivalul Comediei Româneşti - festCO a fost înfiinţat în 2003 la iniţiativa 

directorului Teatrului de Comedie, actorul George Mihăiţă. 

 

festCO are ca scop promovarea dramaturgiei româneşti şi a celor mai bune 

spectacole ce au la bază texte de comedie românească. 

  

Cele 10 ediţii desfăşurate până acum au reunit trupe de teatru din ţară şi din 

străinătate, atât teatre de stat cât şi companii independente. 

Acestea sunt cuvintele cu care se prezintă Festivalul Comediei Româneşti  pe 

pagina dedicată evenimentului. 

În 2015, trupa de teatru gestual NECUVINTE (Martin Corina și Mihai Bianca) 

a fost invitată și inclusă în programul festivalului, în 

calitate de  laureat la Festivalul Național de Teatru 

pentru Elevi „George Constatin” , cu spectacolul Visul 

unui pierde vară .  
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COMPETIŢIA NAȚIONALĂ 

„ŞCOALĂ EUROPEANĂ” 

APEL NAŢIONAL 2015 
 Lansată în 2004 ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor 

româneşti la sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniunea Euro-

peană, Competiţia pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană” este 

recunoscută de instituțiile europene ca un bun exemplu de susținere și va 

lorizare a parteneriatelor școlare dezvoltate în cadrul programelor europene 

din domeniul educației și formării profesionale. 

 Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă recu-

noștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea 

titlului obținut, determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce con-

duce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide. 

 In 2015, s-au înscris în competiție 115 unități școlare. Scoala noastră a obținut 174 de puncte, ceea 

ce ne-a clasat pe locul 17, fiind printre cei 60 de câștigători ai Certificatul de Școala Europeană.  

 Marti, 16 iunie 2015, o delegatie a Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz ”Sfânta 

Maria”, format din prof. Stoica Florica, prof. Popa Roxana și eleva Dena Andreea  a participat la ceremo-

nia de decernare a titlului de "Scoală Europeană 2015". La aceasta competitie ne-am prezentat cu un por-

tofoliu de proiecte si activități de cooperare internațională derulate în ultimii 3 ani, prin diverse finanțări 

nerambursabile, dintre care amintim Programul Erasmus +, Programul de Învățare pe tot  Parcursul Vieții 

(LLP) - Leonardo da Vinci etc. 

 Ministrul Educatiei și Cercetării Știintifice, Sorin Mihai Cîmpeanu, a premiat, prin reprezentanții 

săi, cele 60 de unităț de învățământ preuniversitar desemnate câștigătoare la a XII-a editie a Competiției 

Naționale "Școala Europeană". Festivitatea de decernare a premiilor s-a desfășurat la Palatul Parlamen-

tului (Sala Spiru Haret), cu începere de la ora 13:00, fiind prezente oficialități din guvern și parlament.  

D-na Ecaterina Andronescu a oferit Diplome de Excelență fiecărei școli participante.  

 Acest premiu vine ca o recunoaștere a eforturilor pe care școala le depune pentru îmbunătățirea 

condițiilor de studiu asigurate elevilor și preocuparea constantă a cadrelor didactice de la Școala 

Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” pentru performanță.  
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5 premii I la Concursul Național pentru elevi cu 

deficiențe de auz – ediția a V-a, Focșani, 2015 
Prof. Dumitrescu  Daniela 

 
 În perioada 6-9 aprilie 2015, municipiul Focșani a fost  gazda Concursului Naţional pentru Elevi cu 

Deficienţe de Auz, ediția a V-a, competiție finanţată și organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea și Centrul Școlar pentru Educație 

Incluziva ”Elena Doamna”. 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 13 şcoli speciale din întreaga ţară. 

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: 5 premii I, un premiu II, un premiu III și o mențiune, ceea ce ne-a trimis în fruntea 

clasamentului. Am obținut premiul I la matematică  clasa a VIII-a (Mehedințu Mihaela), premiul   la 

tehnologia informației clasa a VII-a (Ionescu Alex) și clasa a VIII (Braniște Florentina), premiul I la 

educație plastică clasa a VII-a (Ionescu Natalia) și clasa a VIII-a  (Mihai Ionel – Cătălin), premiul II la 

matematică  clasa a VII-a (Iacovache Eduard), premiul III la limba şi literatura română clasa a VII-a 

(Florea Ioana) și mențiune la limba şi literatura română clasa a VIII – a (Dena Andreea).  

 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.  
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Premiile „Educație – 
Excelență pentru Viitor” 

 

 

Joi, 4 iunie 2015, la sediul central al Bibliotecii Centrale Universitare 

Carol I, a avut loc evenimentul de premiere a laureaților olimpiadelor 

școlare, în cadrul unui proiect inițiat de Primăria Sectorului 6, în 

parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară Carol I .  

 

Sub deviza “Educația este pașaportul nostru pentru viitor, întrucat ziua de 

mâine aparține celor care învață astăzi”,11 elevi au fost felicitați și 9 

dascăli care i-au îndrumat pe drumul performanței, au primit la rândul 

lor, diplome și premii”, scrie în comunicatul de presă al evenimentului. 

 

4 elevi ai școlii noastre au dovedit că deficiența nu este un 

impediment pentru performanța școlară. Dena Maria 

Andreea, elevă în clasa a VIII-a, a obținut locul I la 

Olimpiada de Limba și Literatura Română, Mehedințu 

Mihaela Sorina, elevă în clasa a VIII-a, a obținut locul I la 

Olimpiada de Matematică, Braniște Florentina, elevă în clasa 

a VIII-a, a obținut locul I la Olimpiada de Tehnologia 

Informaței și a Comunicaților (TIC), iar Mihai Ionel Cătălin 

elev în clasa a VIII-a, a obținut locul I la Olimpiada de 

Educație plastică.  Efortul lor și al dascălilor care i-au 

îndrumat a fost astfel recunoscut și răsplătit. 
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Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR),  prin Academia Olimpică Română (AOR), în parteneriat 

cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS), a organizat vineri, 6 noiembrie a.c., la Sala 

Amfiteatru a Casei Olimpice din București, vernisajul expoziției și Gala laureaților celei de-a XXIII-a 

editii a concursului național de arte plastice „Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”. Evenimentul este 

sprijinit de Comitetul Internațional Olimpic (CIO), prin Solidaritatea Olimpică. 

 

In acest an, juriul concursului prezidat de profesorul Adrian Brăescu, inspector general de arte vizuale în 

cadrul MECS, a selecționat 150 de lucrări (desen, pictură și grafică), din totalul celor 437 promovate de la 

nivel județean, la faza națională. Concursul este structurat pe trei categorii de vârstă: 6-10 ani, 11-14 ani, 

15-18 ani. Câștigătorii au primit, în cadrul Galei laureaților, 12 premii și 30 de mențiuni, fiindu-le 

acordate diplome, materiale de desen și pictură, albume de artă. De asemenea, s-au acordat  distincții 

tuturor profesorilor îndrumători.  

Alături de premiați au fost prezenți campioni și medaliați olimpici. 

In premieră, COSR a oferit un Premiu Special pentru talent și abnegație elevului Cătălin Mihai, de la 

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți 

de Auz „Sfânta Maria” din București, care a 

participat la categoria 15-18 ani. 

  

(www.cosr.ro)  

 

Micii artiști plastici, premiaţi la Casa Olimpică 

http://www.cosr.ro/
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7 septembrie 2015 este o zi importantă pentru noi. 

Împreună, elevi, profesori, părinți, reprezentanți ai 

comunității locale și ai Ministerului Educației și 

Cercetării Științifice, reprezentanți ai partenerilor 

noștri, am marcat debutul unui nou nivel de 

învățământ: învățământ profesional special, 

domeniul Tehnici poligrafice, calificarea 

profesională Tipăritor offset. 

  

Participanții la acest eveniment au vizitat minitipografia din cadrul școlii și Tipografia Best Print, unde se 

va face instruirea practică. 

  

În final, elevii școlii au prezentat un scurt program artistic pentru a-și mărturisi astfel bucuria și încrederea 

începutului de drum. 

  

Mulțumim încă o dată partenerlor noștri și tuturor 

celor care ne sunt alături!  

 

 

 

 

 Prof. Pop Mona Luiza 

17 septembrie 2015 - 
învăţământul profesional 
la debut 



Dincolo de cuvânt   -   Revistă semestrială pentru copii și părinți            nr. 9 / Octombrie 2015 

26 

CAMPIONII  

NOȘTRI! 
 

 Indiferent de natura lui, sportul are un 

rol foarte important în viața noastră. Mișcarea 

prezintă numeroase beneficii asupra corpului 

și a minții: „Mens sana in corpore sano!” 

Sportul reunește diferitele forme de activități 

fizice ce sunt menite să îmbunătățească starea 

generală de sănătate a organismului, să 

stabilească relații sociale și să conducă la 

obținerea de rezultate în competiții 

sportive. Sportul înseamnă sănătate, 

optimism și poftă de viață! 

 

Competițiile sportive pentru elevi au rolul 

de a valorifica la maxim capacitatea de 

performanță sportivă a acestora, de 

pregătire psihologică și de integrare 

socială, au rol cultural generând valori 

morale și estetice. Calendarul competițiilor sportive pentru deficienții de auz nu este foarte „bogat”, dar 

elevii au șansa, an de an, de a participa la diferite competiții. Și în acest an școlar, elevii deficienți de auz 

din școala noastră au obținut rezultate foarte bune în competițiile sportive la care au participat. 

Luna mai, a debutat cu 

participarea elevilor noștri la Cursa pentru 

copii a OMV Petrom Bucharest Half 

Marathon, din 16 mai 2015. Cu toate că ei 

nu s-au numărat printre câștigători, elevii 

noștri au lăsat o bună impresie 

organizatorilor și celorlalți participanți, 

elevi din școlile învățământului de masă. 

Performanța lor a constat în finalizarea 

cursei de 1200m, fiind bine cunoscut 

faptul că respirația la deficienții de auz 

este ușor deficitară, iar rezistența lor la 

eforturile de lungă durată este scăzută.  
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Cu această ocazie, elevii de la Școala 

Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz 

„Sfânta Maria”, au participat la următoarele 

probe: atletism fete - 500m, atletism băieți - 

1000m, șah - băieți și tenis de masă – băieți. 

În probele sportive tenis de masă și șah, elevii 

noștri au jucat cu alți elevi din învățământul 

special reușind frumoasa performanță de a fi 

primii între elevii din învățământul special. 

Cu toate că în finală au fost învinși de elevi 

din învățământul de masă, ei trebuie apreciați 

pentru reușitele lor sportive: locul II la tenis 

de masă – elevul Băcanu Gabriel (clasa a VIII

-a A) și locul II la șah – elevul Iacovache Eduard (clasa a VII-a A).  

Următoarea competiție la care elevii noștri au participat cu succes a fost ”De la egal la egal” 

ediția a III-a, organizată de Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere. Competiția de șah 

a pus la masă elevii deficienți senzoriali din învățământul special. Aici elevii au avut șansa de a juca 

pentru echipa școlii, fiecare punct câștigat pe tabla de șah fiind adunat la punctajul general al școlii. 

Elevii noștri, Iacovache Eduard și Ionescu Alex  din clasa a VII-a A și Chiriță Ionuț din clasa a VIII-a 

au reușit performanța câștigării locului III la această competiție.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu dorința ca în următorul an școlar elevii să participe într-un număr cât mai mare la diferitele 

competiții sportive, câștigătorilor și participanților din acest an le spunem: FELICITĂRI! 

 

Prof. kinetoterapeut, Mogîldea Claudia 

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria” 
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Prof. Iulia Sufideanu 

 

Competenţa emoţională constă în abilitatea indivizilor de a se adapta atât la propriile emoţii, cât 

şi la emoţiile celorlalţi. 

Competenţa socială constă în abilitatea copiilor de a forma relaţii sociale funcţionale cu ceilalţi 

copii şi cu adulţii din viaţa lor. 

 

Modalităţi de dezvoltare a competenţelor socio-emoţionale: 

 dezvoltarea capacităţii de recunoaştere a emoţiilor 

 dezvoltarea capacităţii de a denumi emoţiile 

 dezvoltarea capacităţii de a exprima propriile emoţii: primare: bucurie, frică, mânie, tristeţe şi 

complexe: mândrie, ruşine, vină  

 dezvoltarea empatiei 

 dezvoltarea capacităţii de expresivitate emoţională 

 dezvoltarea capacităţii de auto-control 

 dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă, de colaboraredezvoltarea capacităţii de a comunica 

constructiv în situaţii sociale diferite 

 dezvoltarea capacităţii de a învăţa din experienţele trecute personale sau experienţele altor persoane 

 dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu ceilalţi copii prin jocuri adecvate vârstei 

 dezvoltarea capacităţii de a iniţia relaţii cu ceilalţi copii 

 dezvoltarea disponibilităţii de a împărţi obiecte cu ceilalţi copi 

 dezvoltarea capacităţii de a cere și oferi ajutor 

 dezvoltarea capacităţii de a respecta regulile 

 dezvoltarea capacităţii de a tolera situaţii ce provoacă frustrare. 

 

Dezvoltarea competenţei emoţionale presupune: recunoaşterea emoţiilor, etichetarea corectă a 

emoţiilor, identificarea cauzelor emoţiilor. 

 

 

„Joc de cărţi cu emoţii” 

 

Se folosesc ca materiale: imagini cu persoane care exprimă diferite trăiri emoţionale (bucurie, furie, 

tristeţe, teamă, surprindere, dezgust), eşarfă. 
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 Obiectivele acestui joc sunt: 

 

 să identifice emoţiile în funcţie de indicii non-verbali; 

 să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale; 

 să identifice contextele în care se manifestă anumite emoţii şi posibilele cauze ale acestora. 

 

 Procedura de lucru: 

 Utilizăm jetoane cu imagini reprezentând persoane care exprimă una dintre emoţiile descrise la 

materiale. Exemple: 

 

 Fiecare copil alege pe rând o imagine, după ce în prealabil a fost legat la ochi cu o eşarfă. Se cere 

copiilor să identifice emoţia persoanei din imagine "Cum crezi că se simte?". Copilul poate verbaliza sau 

dactila sau utiliza limbajul mimico-gestual. Copiii sunt întrebaţi în ce situaţie s-au simţit la fel ca şi 

persoana din imagine "Tu când te-ai simţit la fel ca ea/el?". Se încurajează permanent copiii să găsească 

posibile explicaţii pentru modul în care se simte persoana respectivă "Ce crezi că s-a întâmplat?", "De ce e 

bucuros/furios/trist/ îi este teamă/este surprins?". 

Atunci când copilul nu poate identifica emoţia respectivă se poate apela la jocuri de rol făcând apel 

la poveşti pentru a putea înţelege emoţia respectivă. 

 

Observaţii:  

prin această activitate copiii învaţă să identifice corect emoţiile şi etichetele verbale corespunzătoare. 
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THE  FUN PAGES  

PAGINILE DISTRACTIVE 

Prof. Râmniceanu Ioana 

 

Dragi elevi, vă propun să vă verificați 

cunoștințele de limba engleză cu ajutorul 

celor două rebusuri de mai jos.  Succes! 

 

CROSSWORD  PUZZLE  1 – Rooms of 

the House; Numbers 

 

Sunt 13 de cuvinte pe tema de mai sus, dar puteți găsi încă 11 ! 

 

                                          D   E  S   T   L   A   R   C   S   U 

                                    F   I   N   K   I    T   C   H   E   N 

                                    I   G   A   L   V   H  O   A   V   T 

                                    V  H   N  M   I   R   E   D   E   N 

                                    E  T   I    P   N   E   S   U   N    P 

                                    O  A  N  D   G   E   E   O   U   R 

                                    S   B  E   D   R  O   O  M   H  S 

                                    B  A  T   H   O   S   O   V   A    I 

                                    N  E  W  J   O   T   N   D   Z   X 

                                    T  G  O  X  M   P   E   T    E   N 

 Căutați cuvintele găsite în dicționar, dacă nu sunteți siguri de înțelesul lor. 

Răspunsurile le găsiți la pagina 36 
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CROSSWORD  PUZZLE  2 -  The Planets of the Solar System 

 

 Găsiți un număr de 6 planete din cele 9 ale sistemului solar 

 

 

                                        G   H   K  O   F   W   A   U   B    

                                D   P    L   U   T   O   M   R  B 

                                S   E   U    I    F   M   E   H   G 

                                S   T   H    E   E   A   R   T   H    

                                E  W   V   S    L   R   C   K   A 

                                M  V   E   N   U   S   U   T   X   

                                J    U   P    I    T   E   R   O   Y 

                                

U  K   E   S    Q    I    

Y   P   L             

 

Care sunt celelalte 3 planete ? 
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A  QUIZ  :  Great Navigators   

(“Cine știe, câștigă !” – Mari navigatori) 

Să citim despre acești mari navigatori și 

exploratori ai lumii și să alegem soluția corectă!  

Unde putem găsi informațiile?   

 Pe Google, prietenul nostru la nevoie !   

Țineti minte proverbul englezesc: “A friend in need is a friend in deed” ! (Prietenul, la 

nevoie se cunoaște”) 

Vikingii, primii navigatori care au traversat oceanul Atlantic, proveneau din: 

A) Germania                B) Scandinavia              C) Danemarca 

În anul 1000 dHr, vikingii au debarcat  

A) pe țărmul Americii de Nord     B) în Groenlanda     C) în insulele Caraibe  

 

În sec. al XV-lea, Cristofor Columb a fost cel care a descoperit 

A) Australia            B) India             C) America 

 

Columb a făcut ……… călătorii spre “Lumea Noua”. 

A) patru                     B) cinci                   C) șase 

 

Deși Columb a servit la Curtea regilor spanioli Ferdinand și Isabela, el este considerat a 

fi un navigator 

A) portughez                      B) italian              C) francez 

 

Numele continentului american vine de la alt faimos navigator: 

A) Hernan Cortez         B) Francisco Pizzaro        C) Amerigo Vespucci 

 

Prima călătorie în jurul lumii a fost efectuată în septembrie 1519, de către 

A) Fernando Magellan         B) Francis Drake           C) James Cook 

 

Câte din corabiile plecate în această călătorie au ajuns la destinație? 

A) toate                   B) numai una               C) niciuna 

 

Francis Drake, al doilea navigator care a făcut înconjurul lumii, a pornit în călătorie în 

anul 1577 din 

A) sudul Angliei             B) sudul Franței             C) Spania 

 Călătoria lui a durat 

A) trei săptămâni           B) trei luni             C) trei ani 
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Dragi elevi, vă propun spre rezolvare un rebus  ”în ton ” cu anotimpul. Completați-l 

cu atenție, astfel încât, la final,  pe verticală, de la A la B, să vă apară numele unui 

cunoscut poet român. Completându-l,  ne reamintim ce știm despre anotimpul toamna. 

 REBUS… DE TOAMNĂ  

1. Fructe de toamnă 

2. Cea care ne-a dat viață 

3. A treia lună de toamnă 

4. Anotimpul de acum 

5. Legume de toamnă cu gust iute 

6. Prima lună de toamnă 

7. A doua lună de toamnă 

8. Momentul vorbirii 



Dincolo de cuvânt   -   Revistă semestrială pentru copii și părinți            nr. 9 / Octombrie 2015 

34 

Poezii 

 

Aşa e toamna totdeauna 
 
Din pomul verde şi frumos 

O frunză cade, încă una, 

Pană se-aştern covor pufos, 

Aşa e toamna totdeauna. 

 

Şi păsări zi de zi se duc, 

Ici-acolo vezi doar câte una, 

Precum o nucă-n vârf de nuc,  

Aşa e toamna totdeauna. 

 

Pe câmp, pe case şi pe flori, 

Frumoase brume-şi pun cununa 

Şi-adoarme soarele în nori,  

Aşa e toamna totdeauna.  

                     Culeasă de  Lincă Daniela  (clasa a V -a A) 

 

 

 

Cântec de toamnă 
 

Bun găsit, draguţă toamnă! Bun sosit la noi!  

Ne-ai lipsit atâta vreme  

Din grădini şi din zăvoi! 

 

Mere roşii, poamă coaptă,  

Multe ne-ai adus!  

Nu uita, toamnă bogată,  

Nucile-s de-ajuns. 

 

De pe deal copiii vin  

Plini de voioşie;  

Au adus de la vecini  

Mulţi struguri din vie. 

 

Merele sunt coapte-acum.  

Strugurii sunt dulci şi buni.  

Dragă toamnă-ţi mulţumim!  

Te rugăm mai vino! 

- Vin! 

                     Culeasă de  Stângaciu Brad  (clasa a V -a A) 
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Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou (Basarabov) 

 

                  Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou 

(Basarabov) este sfântul ocrotitor al Bucureștilor. S-a 

născut în secolul al XIII-lea, în 

satul Basarabovo din Bulgaria. Se crede că inițial a fost 

păstor, pentru ca mai târziu să îmbrace haina monahală 

la o mănăstire situată nu departe de satul natal. Moaștele 

sfântului au fost depuse la biserica din Dealul 

Mitropoliei din București în secolul al XVIII-

lea. Biserica Ortodoxă Română și cea Bulgară îl 

prăznuiesc la data de 27 octombrie.  

 

                 Sfântul Dimitrie a purtat din frageda pruncie lupte acerbe pentru a dobandi o viață virtuoasă, în 

post și rugaciune, într-o zi, pe când se dusese să pască a călcat pe un cuib acoperit de ierburi și a strivit 

puișorii care se aflau în el. Profund mâhnit, s-a hotărât, spre pocăință, să se lase desculț timp de trei ani, 

fie iarnă, fie vară, piciorul care strivise cuibul, faptă considerată de el a fi ca o crimă. Apoi s-a atașat unei 

comunități monastice, iar după ce a ucenicit cele ale ascultării, s-a retras în pădure unde și-a statornicit 

adăpostul într-o peșteră, aproape de râul Lom, neștiut de oameni și aducând, zi și noapte rugăciunile și 

lacrimile sale ca ofrandă lui Dumnezeu.  

 

                Cunoscând dinainte ziua morții sale, s-a întins între două lespezi de piatră și și-a dat în pace 

sufletul lui Dumnezeu. 

 

Iată câteva din faptele minunate săvârşite la moaştele Sfântului Dimitrie, în satul Basarabov.: 

 

Două surori, Aspra și Ecaterina, din satul Cernavodă, închinându-se la moaştele cuviosului, au luat în 

taină o părticică din ele, cu scopul să o ducă în biserica lor. Dar, urcându-se în căruţă, caii n-au putut să 

pornească până când cele două surori n-au dus părticica la loc şi şi-au cerut iertare cu lacrimi de la 

Sfântul Dimitrie.  

 

Altădată un monah cu numele de Lavrentie, închinându-se, a rupt o părticică din mâna sfântului şi a 

fost pedepsit pe loc, rămânând cu gura căscată şi pierzându-şi graiul. Numai după multe rugăciuni cu 

lacrimi a fost iertat și vindecat. 

 

Un episcop evlavios, paralizat, numit Ioanichie, a fost adus la Basarabov şi aşezat lângă racla 

cuviosului. După săvârşirea Sfintei Liturghii şi a mai multor rugăciuni de sănătate, episcopul Ioanichie s-

a sculat desăvârşit sănătos şi a dat laudă binefăcătorului său. 

 

Doar prin fapte bune și rugăciuni vom putea avea o viață liniștită și plină de căldură duhovnicească. 

                                                  

                                  Prof. Țîrlui Ileana Florentina 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Basarabovo&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
http://www.crestinortodox.ro/sfantul-dimitrie-nou/sfantul-dimitrie-nou-126840.html
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FUN  PAGES      -   Răspunsuri 

 

CROSSWORD  PUZZLE 1 

Orizontal :    1. Kitchen;      2. Bedroom;    3. Bath;   4. Ten 

Vertical:        1. Five;  2. Eight;   3. Nine;   4. Two;   5. Living-room;   6. Three; 

                       7. One;   8. Seven;   9. Six 

Alte cuvinte:  1. Ink;   2. Red;   3. Den;   4. Tip;   5. Sun;   6. And;   7. Our;  

                       8. New;   9. Jot;   10. Go;   11. Pet 

 

CROSSWORD  PUZZLE  2 

Orizontal:    1. Pluto;    2. The Earth;     3. Venus;    4. Jupiter;    

Vertical:       5. Mercury;    6. Mars 

Celelalte  3 planete:    7. Saturn;    8. Uranus;   9. Neptune 

 

THE  QUIZ – Great Navigators 

1 – B;   2 – A;   3 – C;   4 – A;   5 – B;   6 – C;   7 – A;   8 – B;  9 – A;  10 - C 


