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n cuvânt de început! 

 
 Revista de Martie...  

        

       Pentru tine, primăvară,  

Care-aduci belşug în ţară,  

Care vii,  

Peste câmpii,  

Cu bănuţi de păpădii  

Şi cu cântec de copii! 

( Pentru tine, Primăvară de Otilia Cazimir ) 

 

Martie, mi se pare cea mai frumoasă lună din calendar, este luna primăverii, a  fericirii, este luna femeii, 

luna Mamei, luna cadourilor, luna Mărțișorului..... Este luna în care natura revine la viață, este luna în care 

greierașul părăsește căsuța furnicii, bucuros de razele Soarelui care încălzesc din ce în ce mai mult Pământul... 

Luna Martie este însă luna în care școala noastră se sărbătorește! Anul 2021 este un 

an mare pentru noi. Dacă în anul 1919, doamna Laurenția Bacalbașa, sub protecția Reginei 

Maria și a Principesei Mărioara, obținuse acordul pentru înființarea Școlii de surdo-mute, 

iată că abia în anul 1921, Școala își deschide cu adevărat porțile  pentru tinerele deficiente 

de auz.  

Și așa, ca în poveste, aceste tinere încep să învețe arta scrisului, vorbirea, învață să 

țeasă, dar... învață și cum să facă ziare, învață arta tipografiei. Iată că acum, după 102 de ani 

de la înființarea școlii și 100 de ani de deschiderea porților școlii pentru elevii deficienți de 

auz, în școală se reiau unele din vechile meserii.  

În acest minunat an, sărbătorim de fapt de două ori, 100 de ani de la deschiderea 

poților acestei minunate școli și în același timp obținerea ACREDITĂRII calificării ca 

tipăritor offset, domeniul Tehnici Poligrafice. 

Intr-adevăr o primăvară deosebită! De-acum elevii acestei școli vor putea continua 

încă 4 ani de studiu în școala noastră, vor învăța despre ceea ce presupune  a fi un bun 

tipăritor offset și vor finaliza cu un EXAMEN DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR 

PROFESIONALE, pe care îl vor susține chiar în școala noastră. Operatorii economici cu care 

școala are contracte încheiate abia așteaptă să îi angajaze. 

Of, ce Martie minunat!  Dragi elevi, colegi, părinți, prieteni, haideți să uităm de 

”neserioasul COVID-el” și să pornim la viață!  

           Să ne bucurăm că suntem! Să fim!!!! 
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Principesa Mărioara, 
prima Regină a 

Serbiei, fiica Reginei 
Maria a României 

Laurenția Bacalbașa,  
prima directoare a 

școlii 

Prof. Florica STOICA  
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ine suntem noi… 
 

       

  

  

     

„Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni, nici fii buni, nici slujbaşi buni, nici 

cetăţeni buni şi, prin urmare, nici stat bine organizat, bine cârmuit şi păstorit.” 

 

Ion Heliade Rădulescu 

 

 Viziunea noastră 

 Educația de calitate este premisa integrării socio-profesionale. 

 

 

 Misiunea noastră este de a dezvolta o cultură a calităţii la nivelul întregului 

personal al şcolii, al elevilor şi al părinţilor, în vederea educării elevilor cu cerințe 

educaționale speciale,  pentru o dezvoltare durabilă și cetățenie europeană. 

 

 

  Priorități 

 

1.  Incluziunea, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar în rândul copiilor cu cerințe 

educaționale speciale. 

2.  Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii la 

nivel național și european 

3.  Creşterea eficienţei activităţii didactice în vederea integrării socio-profesionale a 

elevilor cu cerințe educaționale speciale. 
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GO WORK   ,  la final de drum! 

Prof. STOICA Florica  

                              Prof.  CIMPOEŞU Elena  
 

Cel de-al patrulea și ultimul flux de 

pregătire practică pentru elevii claselor a IX-a, a XII-

a, nivel profesional a avut loc în perioada 9 - 20 

martie 2020, în cadrul proiectului European "GOod 

students, good WORKers! The vocational training 

of the young hearing impaired students as a basis 

for social professional insertion - GO WORK”, nr 

2018-1-RO01-KA102-047995, în Barcelos, 

Portugalia. 

Au participat 18 elevi de la clasele a IX-a și a 

XII-a însoţiţi de  prof. Stoica Florica, prof. Solomon 

Stelian și prof. Țene Ilarian. 

 Elevii au vizitat școala Escola Secundaria de 

Barcelos, alături de profesorii lor, au aflat cum se 

desfășoară procesul de învățământ în Portugalia, 

apoi au fost instruiți cu privire la normele de 

protecția muncii la locul unde vor face instruirea 

practică și au dat testul de evaluare inițială, în 

vederea identificării nivelului de cunoștințe în 

domeniul Tehnici Poligrafice.  

  

 Activitățile s-au desfășurat zilnic pe durata a 6 

ore, în care elevii noștri și-au însușit cunoștințe, 

abilități și competențe în domeniul pregătirii 

materialelor poligrafice, precum și domeniul 

proiectării produselor de tipar.  

 Elevii deficienți de auz au făcut cunoștință cu 

grafica produselor de tipar rămânând desosebit de 

încântați de tot ceea ce se poate proiecta pe 

calculator. În fiecare zi sub îndrumarea mentorului 

din Portugalia, domnul Fernando Carvalho și a 

oamenilor din cele două tipografii unde elevii noștri 

și-au desfășurat stagiul de practică și-au îmbogățit 

cunoștințele din domeniul tehnicilor poligrafice, 
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și-au dezvoltat competențele lingvistice, au 

socializat cu cei care-și desfășurau activitatea în 

cele două instituții, și-au lărgit universul privind 

viitorul lor pe piața muncii și în societate în general.  

 

Finalul stagiului de practică a însemnat 

debutul pandemiei generate de virusul SARS-CoV 

2. Cu o zi înainte de plecare, colegi profesori din 

țară, inspectorul pentru învățământ special, 

responsabilii din cadrul ANPCDEFP, demnitari din 

cadrul ministerului de externe, ambasadorul 

României în Portugalia s-au îngrijorat de soarta 

noastră și au făcut tot posibilul să ne întoarcem 

acasă cu bine, sănătoși.  

 

Deși întoarcerea noastră a fost precipitată, 

bucuria pe care am simțit-o în Portugalia și felul în 

care am fost tratați acolo, locurile minunate pe care 

le-am vizitat, freamătul Oceanului Atlantic vor 

rămâne mereu în gândul și inimile noastre, ale 

copiilor, dar și ale cadrelor didactice. 

 

Activităţile de pregătire practică în tipografii 

din cadrul statelor din Uniunea Europeană 

reprezintă un câştig în dezvoltarea profesională a 

elevilor, comunicarea în limba engleză, dar şi 

învăţarea unor cuvinte în  limba portugheză.  

 

Participarea la această mobilitate a 

promovat ideea că fiecare proiect Erasmus este o 

oportunitate de învăţare pentru cei implicaţi, atât  

profesori cât şi elevi. Fiecare participant are de 

învăţat şi de câştigat în acelaşi timp. Elevii din 

şcoala noastră au  avut şansa de a-şi îmbogăţi 

cunoştinţele, de a cunoaşte oameni şi locuri noi, de 

a lega prietenii. 

 



 

5 

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 19/Martie 2021 

Acest proiect a fost primul de acest tip, 

formare profesională, pentru elevii din școala 

noastră. Elevii noștri și-au schimbat mentalitatea, 

au văzut ce înseamnă să fii apreciat la locul de 

muncă. Ei au putut face diferența privind munca 

într-o tipografie care folosește  echipament offset și 

una care folosește echipament digital.  

A fost un pas mic pentru elevii deficienți de 

auz, dar, de fapt a fost un pas mare, pentru că aceste 

stagii de practică realizate în Italia și Portugalia au 

contat pentru viitorul acestor elevi, precum și 

pentru viitorul școlii noastre, pentru dezvoltarea 

ofertei educaționale a școlii noastre.  

În urma derulării acestui proiect școala 

noastră a putut depune documentația către ARACIP 

în vederea obținerii acreditării nivelului profesional, 

domeniul Tehnici Poligrafce, calificare tipăritor 

offset. Astfel școala noastră va fi acreditată din anul 

școlar următor, 2021-2022, elevii/tinerii absolvenți 

ai celor patru ani de studiu putând să susțină 

examenul de certificare a competențelor 

profesionale chiar în instituția noastră.  

 

 

 

 

 

 

Acreditarea este unul dintre criteriile 

fundamentale care face ca o instituție să fie foarte 

recomandată sau preferată. Este foarte important să 

frecventezi o instituție acreditată. O școală 

profesională acreditată poate ajuta la îmbunătățirea  

șanselor de angajare, poate contribui la creșterea 

posibilităților de ajutor financiar și alternative 

pentru continuarea educației.      

 Angajatorii au acum încredere sporită în 

unitatea noastră școlară, fapt care a contribuit ca 

toate clasele noastre de la nivelul profesional să 

aibă oferte pentru învățământul dual.   

Operatorii economici au încheiat contracte 

și convenții de practică pentru învățământ 

profesional dual cu școala noastră și individual, cu 

fiecare elev din cele 5 clase de nivel profesional.  

Acest lucru este foarte important pentru viitorul 

elevilor noștri.  

Acești tineri vor avea asigurate locuri de 

muncă la operatorii economici cu care unitatea  

noastră școlară a încheiat parteneriate: UPDATE 

Advertising SRL (www.updateadv.ro), Electronic 

Design & Consulting Group SRL(www.edcg.ro) 
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                TELEŞCOALA  

   ÎN LIMBAJUL SEMNELOR 

                                                                                                      

    Prof.-ed. UBA Valeria

  

 În contextul în care instituţiile de învăţământ 

din România au fost închise în urma crizei 

declanşate de epidemia de COVID-19, Televiziunea 

Română respectă misiunea sa publică şi oferă 

elevilor aflaţi în pragul susţinerii examenelor de 

Evaluare Naţională şi Bacalaureat posibilitatea de a 

păstra contactul cu materiile de învăţământ la care 

vor susţine examen prin intermediul unei emisiuni 

de televiziune prezentată sub forma unor lecții, de 

luni până vineri, la TVR 2: „TELEŞCOALA”. 

 Emisiunea a debutat in 16 martie 2020, iar 

lecţiile se  ţin chiar si in momentul scrierii acestui 

articol (29.03.2021), în contextul susţinerii 

examenelor şcolare. De luni până vineri, 

„Teleşcoala” poate fi urmărită pe următoarele 

tronsoane orare: 9:00-10:00 ore de română şi 

matematică, clasa a VIII-a. Pentru clasa a XII-a este 

rezervat intervalul orar 15:00-16:00, după 

următorul program: două lecţii săptămânale de 

română şi matematică şi câte o lecţie pe săptămână 

de biologie, chimie, fizică, istorie şi geografie 

 Astfel, la TVR 2 elevii dornici să acumuleze 

noi cunoştinţe, sau să le aprofundeze pe cele  

existente, vor găsi o alternativă la orele ţinute în 

clasă.  

„Teleşcoala” este o emisiune produsă integral de 

Televiziunea Română, în colaborare cu Ministerul 

Educației și Cercetării care furnizează tematica, 

ordinea lecţiilor şi profesorii care susţin cursurile. 

Cursurile se găsesc atât pe canalul YouTube al 

TVR, pe pagina de Facebook a emisiunii, online 

pe TVR+, cât şi pe site-ul www.tvr.ro. 

Deşi am intrat de curând în slujba educației 

copiilor cu nevoi speciale, pasiunea pentru această 

muncă m-a îndemnat să accept fără ezitare să 

particip în cadrul proiectului național realizat de 

Ministerul Educatiei si Cercetarii în parteneriat cu 

Societatea Româna de Televiziune, 

‘’TELEŞCOALA”.  

 Mulțumesc în special conducerii școlii, care a 

avut încredere în a mă recomanda pentru aceasta 

misiune, care mă împlinește și îmi dă sentimentul 

de mulțumire că fac tot ce pot pentru a veni în spri-

jinul copiilor noștri în examenele care îi așteaptă, 

atat la Evaluarea claselor a VIII-a, cât şi la Exa-

menul de Bacalaureat al claselor a XII-a. 

 Misiunea mea constă în a interpreta în limba-

jul mimico- gestural al LSR, lecțiile predate de 

profesorii de diverse discipline de examen.  

        http://www.tvr.ro/clasa8.html  
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  Multumesc tuturor profesorilor pentru im-

plicarea voluntară în acest proiect, care sprijină toţi 

elevii în aceste vremuri grele ale pandemiei Corona 

virus, Covid 19.  

 Ministerul Educației și Cercetării care 

furnizează tematica, ordinea lecţiilor şi profesorii 

care susţin cursurile. Cursurile se găsesc atât 

pe canalul YouTube al TVR, pe pagina de 

Facebook a emisiunii, online pe TVR+, cât şi pe 

site-ul www.tvr.ro. 

 Deşi am intrat de curând în slujba educației 

copiilor cu nevoi speciale, pasiunea pentru această 

muncă m-a îndemnat să accept fără ezitare să 

particip în cadrul proiectului național realizat de 

Ministerul Educatiei si Cercetarii în parteneriat cu 

Societatea Română de Televiziune, 

“TELEŞCOALA”.  

 Mulțumesc în special conducerii școlii, care a 

avut încredere în a mă recomanda pentru această 

misiune, care mă împlinește și îmi dă sentimentul 

de mulțumire că fac tot ce pot pentru a veni în spri-

jinul copiilor noștri în examenele care îi așteaptă,  

atât la Evaluarea claselor a VIII-a, cât şi la Exa-

menul de Bacalaureat al claselor a XII-a. 

  

 Misiunea mea constă în a interpreta în limbajul 

mimico-gestual al LSR, lecțiile predate de profeso-

rii de diverse discipline de examen. Multumesc tu-

turor profesorilor pentru implicarea voluntarâ în 

acest proiect, care sprijină toţi elevii în aceste vre-

muri grele ale pandemiei cu SARS-COV2.   

       Sper din toată inima, ca aportul meu alături de 

eforturile tuturor celorlalți profesori să fie de folos 

elevilor din toate școlile pentru a-i ajuta si a le 

insufla mai multa încredere în ei și curajul de a 

continua să învete să depașească orice obstacole în 

a-și realiza obiectivele propuse atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung.  

 Mai mult decât atât, sper să  fie de folos 

elevilor cu deficiențe de auz, care au posibilitatea 

de a găsi aceste materiale atât pe Youtube, cât şi pe 

site-ul Televiziunii Române, pentru a revedea de 

câte ori doresc, înregistrarile video ale lecțiilor 

predate şi interpretate în limbajul semnelor. 

http://www.tvr.ro/clasa8.html  

TeleŞcoala: Limba şi literatura română clasa a VIII-a 

https://www.youtube.com/watch?v=hafmJXe-
rDE 

 

TeleŞcoala: Matematică clasa a VIII-a 

https://www.youtube.com/watch?
v=NuE6EFaMH10 
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    EXPERIENŢA GO WORK 

Prof. SOLOMON Stelian 

În perioada 9-20 martie 2020, în cadrul proiectului European "GOod students, good WORKers! The 

vocational training of the young hearing impaired students as a basis for social professional insertion-

GO WORK”, nr. 2018-1-RO01-KA102-047995, în Barcelos, Portugalia, am am avut sansa să fiu selectat 

și să particip ca profesor de instruire practică la cel de-al patrulea flux de mobilitate din proiect.  

 Au participat 18 elevi de la clasele a IX-a și a X-a însoţiţi de  

prof. Stoica Florica. Eu și dl. prof Țene Ilarian am participat 

alături de elevi la activități de Jobshadowing atât în cadrul școlii 

Escola Agrupamento de Barcelos, cât și la operatorii economici 

împreună cu elevii. Împreună cu elevii și colegii mei am vizitat 

școala din Barcelos, am aflat cum se desfășoară procesul de 

învățământ în Portugalia, apoi am fost instruiți cu privire la nor-

mele de protecția muncii la locul unde ne-am desfășurat stagiul de 

practică face  și am dat testul de evaluare inițială, în vederea 

identificării nivelului de cunoștințe în domeniul Tehnici 

poligrafice.  

 Activităţile de practică în tipografii reprezintă un 

câştig în dezvoltarea profesională a elevilor, comunicarea în 

limba engleză, dar şi învăţarea unor cuvinte în  limba 

portugheză.  

Participarea la această mobilitate a promovat ideea că fiecare proiect Erasmus este o oportunitate de 

învăţare pentru cei implicaţi, atât  profesori cât şi elevi. Fiecare participant are de învăţat şi de câştigat în 

acelaşi timp.  

Elevii din şcoală au  avut şansa de a-şi îmbogăţi 

cunoştinţele, de a cunoaşte oameni şi locuri noi, de a 

lega prietenii. 

Și pentru mine a fost o experiență deosebită, am 

văzut cum se desfășoară activitățile didactice într-o 

școală europeană, cum se organizează orele de instruire 

practică, echipamentele tehnice din cadrul instituțiilor 

de învățământ tehnic și vocațional. Mi-am dezvoltat 

competențele profesionale privind strategii didactice de 

predare și evaluare, competențele lingvistice. Am încheiat prietenii cu alți profesori, cu care voi încerca să 

colaborez pe viitor, pentru a contribui la o educație de calitate pentru elevii din școala noastră. 
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Interculturalitate  

Prof. Rîureanu Carmen 

 

”Dumnezeul tău este evreu. 

Maşina pe care o ai este japoneză. 

Pizza este italiană, 

iar couscous-ul este algerian. 

Democraţia pe care o practici este grecească. 

Cafeaua ta este braziliană. 

Ceasul îţi este elveţian. 

Cămaşa este indiană. 

Radioul tău este coreean. 

Vacanţele tale sunt turceşti, 

tunisiene sau marocane. 

Cifrele tale sunt arabe 

Scriitura îţi este latină, 

şi… reproşezi vecinului tău că este străin!” 

 

Educaţia interculturală privilegiază interacţiunea şi dialogul, curajul de a ieşi din sine şi dorinţa de 

proiecţie în celălalt. O educaţie concepută în perspectiva interculturală va resemnifica relaţiile dintre şcoală 

şi alte spaţii educative; ea va deborda zidurile şcolii, prelungindu-se şi insinuându-se în activităţile 

informale, în viaţa de zi cu zi. 

Cum multiculturalul nu se regăseşte doar în perimetrul şcolii (adesea acesta este dincolo sau după 

şcoală), trebuie să ne pregătim în prealabil pentru a-l întâmpina şi valoriza. 

Cercetării de psihologie “interculturală” (“cross-cultural”, în engleză),  studiază direct interacţiunea 

dintre indivizi şi grupuri. Sub marca acestei preocupări teoretice se studiază adesea interacţiuni 

interculturale destul de scurte ca durată, ce pot merge de la turism sau sejur de studii în străinătate, la 

negocierea diplomatică sau comercială sau la cooperarea în problemele dezvoltării. 

Cum comunicăm în situaţiile culturale în care referenţii culturali nu sunt aceiaşi? Ce importanţă are 

comunicarea non-verbală sau relaţia de proximitate? Cum se manifestă «şocul cultural», «şocul 

reintegrării» şi învăţarea convenţiilor culturale? Studiile în acest domeniu pornesc de la o premisă oarecum 

paradoxală: o regulă de primă importanţă pentru o comunicare interculturală eficace este, întâi de toate, de 

a cunoaşte convenţiile propriei culturi. 
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 Comunicarea interculturală este acel schimb sau tranzacţie valor ică, însoţită de înţelegerea 

semnificaţiilor adiacente, între persoane sau grupuri care fac parte din culturi esenţialmente diferite. Schim-

burile se pot realiza la nivel ideatic, verbal, nonverbal, comportamental, fizic, obiectual, organizaţional. Pot 

fi implicite sau explicite, inconştiente sau deliberate. 

Fenomenul transmisiei culturale este deosebit de complex. Sensur ile difuziunii culturale sunt 

multiple şi destul de greu de reperat. Pentru a avea totuşi o imagine asupra acestui proces, vom apela la 

modelul transmisiei culturale ce este propus de Berry şi colaboratorii săi (1992, p. 18):  

 A. Transmisie verticală (de la antecedenţi direcţi) 

 1. enculturaţia generală 

  2. socializarea realizată de părinţi 

 B. Transmisie oblică (de la alţi adulţi) 

 a) din propriul grup 

 1. enculturaţia generală 

 2. socializarea specifică 

b) de la alte grupuri 

 1. aculturaţia generală 

 2. resocializarea specifică 

 C. Transmisie orizontală (de la congeneri, persoane de aceeaşi vârstă) 

1. enculturaţia general 

2. socializarea specifică de la cei de aceeaşi vârstă.                                                     

Comunicarea interculturală se mulează pe un joc dintre închidere şi deschidere. A sesiza dinamica 

acestor limite fluctuante înseamnă a acţiona în mod inteligent şi pedagogic. Numai că  acest deziderat 

constituie o sfidare atât pentru demersurile teoretice cât şi practice ale învăţării interculturale. 

Şcoala, ca principal instrument de socializare, devine locul unei armonizări culturale ce o 

devansează pe cea socială. Gestionarea cât mai operativă şi timpurie a diferenţelor obligă cu necesitate la 

întronarea unui model educativ care să favorizeze întâlnirea şi cooperarea între mai mulţi parteneri. 

Prelungirea perioadei de şcolarizare face din şcoală principalul mediu de construire a identităţii culturale.   
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Antonio Perotti (1993, pp. 37-39) identifică trei niveluri de restructurare interculturală a funcţiilor 

şcolii: 

I. Nivelul de transmitere a cunoştinţelor: 

- revizuirea modului de abordare la istorie şi geografie, prin 

poziţionări mai puţin etnocentrice, prin critica prejudecăţilor, 

deschidere internaţională, relevarea interdependenţelor; 

- dezvoltarea învăţământului primar şi secundar în limbile 

minorităţilor, mai ales în regiunile transfrontaliere; 

- extinderea unor abordări disciplinare, care au în vedere 

procesele formării identităţilor individuale sau colective (mai 

ales prin filosofie sau antropologie culturală); 

- cunoaşterea evoluţiei tehnologice, mai ales în materie de 

media (funcţionare, implicaţii şi reverberaţii umane etc.); 

- cunoaşterea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului. 

II. Nivelul capacităţilor sau aptitudinilor dezvoltate: 

- formarea aptitudinii de a comunica şi a intra în relaţii interpersonale, intercomunitare, de a intra în raport 

cu alteritatea; 

- întărirea spiritului critic faţă de identitatea proprie, raţionalizarea propriului univers relaţional, evitarea 

integrismului şi perfectarea dinamicii particular-universal; 

- dezvoltarea aptitudinilor de lecturare corectă a imagisticului şi discursului mediatic actual. 

III. Nivelul capacităţilor sau aptitudinilor dezvoltate: 

- formarea aptitudinii de a comunica şi a intra în relaţii interpersonale, intercomunitare, de a intra în raport 

cu alteritatea; 

- întărirea spiritului critic faţă de identitatea proprie, raţionalizarea propriului univers relaţional, evitarea 

integrismului şi perfectarea dinamicii particular-universal; 

- dezvoltarea aptitudinilor de lecturare corectă a imagisticului şi discursului mediatic actual. 

IV. Nivelul modelelor educative: 

- impunerea unui sistem educaţional cooperativ, în care toate componentele spirituale ale comunităţii să se 

reunească; 

- crearea premiselor egalităţii şanselor pentru indivizi şi comunităţi, prin strategii şi politici coerente; 

- revizuirea conceptului de laicitate şi crearea premiselor pentru valorizarea referinţelor religioase ale 

şcolarilor; 

- deschiderea către internaţionalizarea informaţiilor provenite dinspre diferite civilizaţii, trecute sau 

prezente. 

 Educaţia interculturală îşi propune să pregătească indivizii şi societăţile să fie mai atente la 

dimensiunea culturală a existenţei lor. Abordarea interculturală în educaţie constituie o nouă manieră de 

concepere şi implementare a curriculumurilor şcolare şi o nouă atitudine relaţională între profesori, elevi, 

părinţi. 

 Perspectiva interculturală deschide noi piste de manifestare a diversităţii şi diferenţelor. Poziţionarea 

interculturală nu se reduce la o prezentare cumulativă a unor cunoştinţe despre valorile altora, ci înseamnă 

cultivarea unor atitudini de respect şi de deschidere faţă de diversitate. Această atitudine se naşte printr-o 

permanentă comunicare cu alţii şi printr-o decentrare atentă şi optimă faţă de propriile norme culturale. Nu 

trebuie idealizată această întâlnire. Sunt multe situaţii în care aceste contacte pot genera tensiuni, situaţii 

problematice. 

  Dacă şcoala nu-şi va adapta opţiunile integrative, exploatând numai valorile macro-colectivităţii şi 

ocultând valorile individului care se inserează în clasă (avem în vedere pe un nou venit, de pildă), atunci ea 

practică un asimilaţionism mascat, păgubitor pentru ambele instanţe. 
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UTILIZAREA CALCULATORULUI  

ÎN EDUCAȚIE 

Informatician  MĂRICUŢOIU Alin 

 Calculatorul a devenit indispensabil în 
educaţia modernă, fiind utilizat de către cadrele 
didactice în procesul de predare-învăţare. Fiind un 
mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor 
informatice a câştigat teren datorită virtuţilor foarte 
atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru aceştia şi 
facilitării prezentării informaţiilor. 
 
 Utilizarea calculatorului în educaţie are marele 
avantaj de a facilita trecerea de la acumularea pasivă 
de informaţii de către elevi la învăţarea prin 
descoperire, ei învaţă să înveţe, dezvoltându-şi în 
acest mod abilităţile şi strategiile cognitive pe care le 
vor folosi şi adapta în diverse alte situaţii.  
 
 Calculatorul nu poate înlocui cadrul didactic, 
care rămâne o prezenţă activă, vie, în comunicarea 
cu elevii, iar relaţia aceasta nu poate fi substituită de 
lecţiile interactive. Profesorul rămâne factorul care 
aduce resursele sale personale, umane în procesul 
educativ şi care se angajează cu întreaga sa 
personalitate în educaţie. Profesorul este cel care 
stabileşte comunicarea vie cu elevii, prin intuiţie, 
empatie, creativitate şi adaptabilitate continuă la 
elevii săi şi este cel care modelează şi caracterele 
acestora. În acest proces, calculatorul este un 
instrument auxiliar folosit de profesor, instrument 
care modifică sistemtul de învăţare tradiţional şi 
permite căderea barierelor în accesarea informaţiilor. 
În predarea variatelor discipline: chimie, fizică, 
matematică, geografie, biologie, psihologie, se 
folosesc în prezent pe scară largă softurile 
educaţionale, adică lecţii interactive adaptate 
nivelelor de vârstă şi claselor respective. 

 Calculatorul este cel care oferă instruirea 
elevilor, fiecare lecţie urmând nişte secvenţe şi fiind 
dirijată de profesor, cel care stabileşte şi obiectivele 
educaţionale. 
 De multe ori, calculatorul oferă şi modalităţi 
de exerciţiu după ce conţinuturile lecţiei au fost 
prezentate, pentru predarea unor elemente de bază, 
aşa cum sunt operaţiile aritmetice – adunarea, 
scăderea, înmulţirea şi împărţirea. 
  
 La finalul secvenţelor de învăţare, există şi 
posibilitatea ca elevii să fie testaţi pentru a 
conştientiza informaţiile pe care le-au memorat şi 
înţeles şi pentru a corecta eventualele erori sau 
lacune. Testarea se realizează de obicei prin 
intermediul intemilor cu alegere multiplă, elevilor 
dându-li-se astfel posibilitatea de a reveni asupra  

celor învăţate şi de a consolida informaţia.Simulările 
utilizate în cadrul lecţiilor virtuale sunt de multe ori 
spectaculoase pentru elevi. Astfel, ei pot vedea cum 
se formează, de exemplu, formele de relief, pot 
asista la experimente de fizică sau de chimie, sau pot 
vizualiza rotirea în spaţiu a diferitelor forme 
geometrice. Înţelegerea diferitelor procese şi 
fenomene este mult uşurată prin oferirea unui suport 
vizual elevilor, iar aceştia devin mult mai motivaţi să 
participe la lecţie şi să înveţe. 
  
 Soft-ul educaţional poate reprezenta 
totodată şi un instrument cu ajutorul căruia elevul să 
înveţe prin explorare. Astfel, pot fi utilizate 
programe cu care elevii să scrie diferite texte literare 
sau să compună versuri, să realizeze aplicaţii pentru 
baze de date sau pentru a realiza un calcul tabelar. 
Elevii utilizează soft-ul în mod activ pentru a rezolva 
mai multe sarcini de gândire, ceea ce duce la o 
învăţare eficientă şi durabilă. 
 
Sursă: https://edict.ro/utilizarea-calculatorului-in-educatie/ 
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        Predarea online 

 la elevii deficienți de auz  

Model de bune practici 

Prof. educator,  MATEI  Florina 

 

Din cauza pandemiei, şcolile au fost nevoite 

să își transfere activitatea online. Trecerea de la 

lecțiile predate faţă în faţă la cele bazate pe vide-

oconferințe şi platforme a adus cu sine multe 

provocări atât pentru noi ca profesori, deoarece a 

trebuit să facem un efort și mai mare pentru a capta 

atenția elevilor, cât și pentru elevi deoarece atenția 

lor a fost mult mai mică fiind acasă. A trebuit să 

adaptăm metodele de predare pentru ca educaţia, în 

online, să funcţioneze. 

Platforma pe care am utilizat-o în această 

activitate este Wordwall. Aceasta este o resursă edu-

caţională ce propune exerciții diverse, prin care ele-

vii descoperă într-o manieră ludică, atractivă, cu-

noștințele proprii. Utilă în lecțiile de recapitulare și 

consolidare, acestă platformă putând fi folosită și ca 

probă de evaluare formativă, în cadrul orelor de lim-

ba și literatura română şi nu numai. Învăţarea prin 

joc este cea mai eficientă metodă de învăţare. 

Este posibil ca învăţarea să fie eficientă chiar 

şi online? Vă prezint un exemplu cum funcţionează 

o activitate în online. 

Pentru îneput inițiez întâlnirea video, cu 

elevii mei, pe Google Meet. 

În întâlnirea video, partajez elevilor pe ecarn, 

materialul pentru lecţia ”Pronumele personal”, 

disciplina Abilități de comunicare şi limbaj – ACL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le explic elevilor materialul utilizat în 

activitate, utilizând limbajul mimico-gestual. 

După ce mă asigur că elevii au înțeles 

materialul scris, trimit link-urile, pentru accesarea 

jocurilor în wordwall: „Înlocuiește cu pronume 

personale substantivele proprii din următoarele 

propoziții” și „Potrivește pronumele personal în 

căsuța potrivită!” 

La finalul activității am lucrat, împreună, o fișă 

de lucru. 

De fiecare dată, îmi doresc ca la sfârșitul 

activităților mele cu elevii, aceștia să aibă 

clarificate noile noțiuni și să participe cu interes și 

la următoarele activități pe meet.  
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CLASA PREGĂTITOARE - DULCE 

PROVOCARE 

                                                                                  

Prof. ISPAS Gabriela 

 

Au trecut ceva ani, de când nu am mai lucrat 

cu clasele mici, dar iată că în acest an şcolar am 

preluat Clasa Pregătitoare, cu multe emoţii atât 

pentru mine cât şi pentru părinţii elevilor.  

Şi poate că stresul nu ar fi fost aşa puternic 

dacă acest an şcolar ar fi fost unul „clasic” ci nu unul 

încărcat de multe măsuri anticovid.  

Debutul anului şcolar nu a mai fost pentru 

nimeni plin de bucurie, ci mai degrabă unul dominat 

de îngrijorări. Dar m-am străduit din toate puterile ca 

prima zi de şcoală a „FLUTURAŞILOR ISTEŢI” 

să fie un bun început mai ales pentru micuţii pui de 

om. Şcoala cu prezenţă fizică a început. Şi a durat 

doar câteva săptămâni. Primele zile au fost foarte 

grele . Nu mai era nimic aşa cum ştiam eu că trebuie 

să fie.  

În prima săptămână am reuşit să formez la 

copii: deprinderea de a se spăla şi dezinfecta cât mai 

des pe mâini, cunoaşterea mediului de învăţare şi a 

numelor proprii precum şi a colegilor şi profesorilor 

lor. 

        Cu răbdare şi cu dragoste, multe au început să 

se schimbe în bine. Copiii au început să se adapteze 

la programul şcolar şi să facă progrese în plan 

cognitiv,  afectiv şi comportamental. 

 

 Numai că.... a venit momentul şcolii online,  O 

URIAŞĂ PROVOCARE – pentru mine şi părinţii 

elevilor.  

 Am avut şansa ca părinţii să aibă cunoştinţe 

legate de lucrul cu calculatorul, să aibă interesul şi 

disponibilitatea de intra alături de copii la orele 

online. Nu a fost deloc uşor. Copiii se focalizau greu 

pe imaginea mea. Oboseau foarte repede. Nu aveau 

răbdarea de a asculta o sarcină, nu o înţelegeau;  

 

mediul de acasă era potrivit pentru joacă, mâncat, 

răsfăţ, orice mai puţin pentru şcoală, deşi părinţii s-

au străduit să creeze un climat cât mai potrivit.  

           

 Părinţii au fost cooperanţi asfel încât am 

colaborat neaşteptat de bine, iar copiii în noile 

condiţii au progresat. 

 Am întâmpinat mari dificultăţi din cauza 

supraîncărcării platformei. De multe ori, 

transmisiunea avea multe întreruperi. Deşi frustrant, 

nu am dezarmat... şi bine am făcut! 

 Pot spune că a fost un mare avantaj faptul că 

am colaborat cu părinţii elevilor. Am avut ocazia să 

îi cunosc mai bine, să le înţeleg frustrările şi să 

observ mediul familial în care cresc copiii. 

 Deşi a fost mult aşteptată, reîntâlnirea din luna 

februarie în cadrul şcolii desfăşurate în mod fizic nu 

a fost simplă. Perioada de şcoală online a avut totuşi 

influenţă negativă în plan social a elevilor. S-au 

înregistrat aspecte precum: agresivitate, frica de 

contact cu copiii, dificultăţi de interacţiune, 

anxietate.  

 În scopul antrenării copiilor într-un proces de 

adaptare - readaptare am folosit: exerciţiile de 

gimnastică, exerciţii de respiraţie, jocul cu text şi 

cânt, jocul de mişcare.  
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Joc cu text și cânt 

”Șoriceii au încuiat” 

 

Elevii clasei pregătitoare,  

Coordonatori: Ispas Gabriela, Nicolae Mihaela 

  

 Regula: un copil este pisica şi este închis 

într-un cerc format din ceilalţi copii- şoriceii. 

Aceştia se ţin de mănă şi pornesc în cerc în jurul 

„pisicii” cântând şi dansând:  

Şoriceii au încuiat 

Pe pisică în dulap 

Şi acum joacă-n jurul ei,  

Şoriceii mititei.  

Sar, se joacă-şi fac de cap 

Uite aşa! Uite aşa! 

Dar pisica din dulap 

Se ruga de ei aşa:  

Pisica: - Daţi-mi drumul!   

Şoriceii: Nu! Nu! Nu! 

Pisica: Frică-mi e! 

Şoriceii: S-o crezi chiar tu! 

Pisica: V-aţi uitat prietena? 

Şoriceii: Ha ha ! ha! Ha ! Ha! Ha! 

 

În acest moment, pisica reuşeşte să iasă  şi 

înceară să mănânce şoriceii. Şoriceii „scapă”doar 

dacă reuşesc să se aşeze cât mai repede în bănci. 

Desigur, există şi variante. Fiecare profesor îl 

poate folosi aşa cum consideră de cuviinţă. Eu îl 

folosesc în acestă variantă adaptată de mine, de 

obicei atunci când copii sun obosiţi sau refuză o 

sarcină, când sunt agitaţi sau speriaţi.  

Jocul îi antrenează într-un mod distractiv, îi 

ajută să iasă din stări nedorite şi să fie mai uşor de 

antrenat în activităţi ce necesită un efort intelectual 

mai mare.  

Deşi munca la Clasa Pregătitoare nu este 

deloc simplă, necesitând un efort foarte mare din 

partea profesorului de la clasă, este totuşi foarte 

frumoasă deoarece orice mic progres este vizibil iar 

satisfacţia este foarte mare. 
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Bun venit, Primăvară! 

 

realizată de elevii clasei a VI a A  

coordonator prof. Valentina  BORCEA 

 

 

Bun venit la noi în țară 

Mofturoasă Primăvară! 

Ești o zână preafrumoasă, 

Care ne aduci mult soare în 

casă. 

 

Mărțișorul cel norocos, 

Drăgăstos și  mult frumos, 

Ne vestește o Primăvară 

Ce din ceruri se coboară. 

 

Printre albii ghiocei, 

parfumatele zambile, 

Delicate cresc idile. 

Iar violetele brândușe 

Ne pornesc spre timpuri 

jucăușe. 

 

Sub o cruce de timp ruptă 

Crește o floare cunoscută, 

Renăscând pururi cu ea 

Domnului Învierea! 

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 19/Martie 2021 



 

17 

Primăvară, bine ai venit! 

 

                                                      Prof. VOINEA  Andreea 

 Mâna sus cine a așteptat cu nerăbdare acest anotimp plin de 
culoare și energie, Primăvara! 
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 Natura nu are o frumusețe 
trecătoare, are doar haine pe care le 
îmbracă și cu ajutorul cărora se schimbă 
total. 

 Când vorbim de acest anotimp 
surprinzător, gândul ne zboară inevitabil 
la florile care au început să-și deschidă 
petalele și să parfumeze aerul, la 
buburuze și albinuțe care zumzăie, la 
recitalurile păsărelelor, la copacii 
îmbrăcați în haine de sărbătoare și nu în 
ultimul rând, la bucurie, zâmbete și voie 
bună. 

 Am profitat de peisajul vernal și 
împreună cu elevii clasei a III-a am 
explorat grădina și spațiul de joacă din 
jurul școlii. Scopul nostru a fost să 
observăm schimbările din natură. Am 
descoperit la ei multă curiozitate, interes 
și atenție la fiecare detaliu al elementelor 
care îmbracă frumos decorul în această 
perioadă a anului. 

 În această scurtă drumeție am 
punctat elementele importante care 
definesc tema noastră însă nu am plecat 
cu mâinile goale ci i-am mulțumit naturii 
pentru frumusețea ei și pentru pietrele pe 
care le-am împrumutat realizând astfel, 
cu ajutorul lor, un grup de buburuze pe 
care le-am așezat la loc de cinste. 

 Odată cu această activitate, elevii și-au 
pus în practică imaginația, abilitățile plastice 
și și-au cultivat simțul pentru frumos. 

 Dar activitatea noastră nu era completă 
dacă buburuzele nu erau însoțite de tabloul cu 
flori de primăvară pe care îl știm cu toții. 
Floricelele noastre au fost realizate din carton 
de la cofrajul de ouă pe care elevii l-au 
zugrăvit în culorile preferate și la care am 
adăugat pentru a fi într-o armonie perfectă, 
ața verde din mohairul bunicii. 

 Am fost foarte harnici și ascultători iar 
lucrările elevilor vorbesc de la sine.  

 Încurajez și îndemn cu mic cu mare la 
cât mai multe activități în natură,  cu obiecte 
din natură și despre natură pentru a înțelege 
importanța și bogățiile pe care aceasta ni le 
oferă. 
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APA– SURSA VIEŢII 

 

Cristina IONESCU, elevă, clasa aVI-a A 

Coordonator, prof. DUMITRESCU Daniela  

           

 Apa reprezintă principala sursă de viață pentru 

toate mediile de viață. Fără apă nu am putea trăi. 

Totul se întâmplă datorită apei. 

            Prin consumul de fructe şi legume proaspete 

cultivate organic şi prin sucul lor,  organsmul poate 

beneficia de o sursă de apă curate. 

          Apa este folosită în agricultură, în sport, în 

industrie, în sănătate, absolut oriunde în lumea asta. 

Calitatea ei a început ușor, ușor să se modifice si să 

capete anumite nuanțe la modul negativ. Care sunt 

cauzele poluării? Acestea sunt nenumărate. Am 

putea enumera însă câteva: 

 Unele îngrășăminte chimice care provin de la 

combinate zootehnice; 

 Scurgerile accidentale de reziduri de la diverse 

fabrici sau care provin de la unele deversări de-

liberate a unor poluanți; 

 Produsele petroliere, scurgeri de la rezervoare de 

conducte de transport subterane; 

 Deșeurile și rezidurile menajere 

 Iarna când se presară sarea pe șosele, iar apoi 

aceasta este purtată de către apa de ploaie; 

 Ploile acide.  

 

Apa poluată a devenit o problemă reală în ulti-

mii ani, atât pentru mediul înconjurător, cât și 

pentru sănătatea umană. Aceasta afectează buna 

funcționare a vegetației, a vieții acvatice și animale, 

dar și organismul uman.  

Este extrem de important ca fiecare persoană 

să înțeleagă efectele poluării apei, cauzele fe-

nomenului, dar și măsurile de prevenție care se pot 

lua pentru a împiedica acest lucru. 

          Dacă ne gândim la cât rău ne poate aduce 

atunci când apa este poluată, ne dăm seama de im-

portanța ei. Poluarea ei pune în pericol sănătatea 

omului, după aceea sunt amenințate activitățile eco-

nomice, iar la sfârșit se degradează viața avatică. 

    

   Cum putem proteja apele? 

 

 Fiecare dintre noi are un rol important în 

ocrotirea apelor din zonele în care locuim. Sfaturi 

pentru protejarea apelor: 

 Ai grijă față de felul cum colectezi și 

depozitezi deșeurile; 

 Evită folosirea produselor de curățenie atunci 

când faci baie în ape curgătoare sau lacuri; 

 Cumpără produse care asigură un consum 

redus de energie; 

 Fă dușuri scurte și nu irosi apa; 

 Instalează-ți panouri solare.  

           

              Foto: Internet 
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MODALITĂȚI DE SPRIJINIRE  

A COPIILOR  

ÎN TIMPUL PANDEMIEI DE COVID-19 

 

Prof. Psihopedagog SUFIDEANU Iuliana  

  

 Persoanele care resimt cel mai puternic 

efectele pandemiei de coronavirus sunt copiii. Ei trec 

printr-un labirint de emoții. Mulți dintre ei nu au mai 

încercat astfel de stări, cum ar fi anxietatea, stresul, 

incertitudinile.  

 Copiii au mecanisme proprii prin care pot face 

față acestor emoții, dar faptul că școlile au fost 

închise foarte mult timp, iar pentru mulți dintre ei 

încă sunt închise, faptul că trebuie să păstreze 

distanța fizică, că trebuie să stea departe de prietenii 

lor, totul face să fie cu mult mai dificil. Mai mult 

decât oricând, copiii au nevoie să se simtă iubiți și 

sprijiniți. 

   

  

 

 Câteva sfaturi pentru părinți, pentru a veni în 

sprijinul copiilor lor: Fiți calmi!  

 Părinții trebuie să explice cu calm copiilor 

despre boala provocată de coronavirus, dar și despre 

rolul deosebit pe care chiar ei, copiii, îl pot avea în 

protecția propriei sănătăți. 

 Stabiliți o anumită rutină!  

  Realizați un program al zilei care să cuprindă 

timp de joacă sau de relaxare, când copilul poate lua 

legătura telefonic sau prin alte mijloace tehnologice 

cu prietenii, perioade în care nu au acces la 

echipamentele electronice, timp alocat pentru 

diverse treburi din gospodărie. Este eficient  și 

productiv pentru copil ca ziua să aibă o structură, să 

știe că este un timp pentru lucru și un timp pentru 

relaxare/odihnă. 

   Acceptați trăirile copiilor 

dumneavoastră!  

      Pot fi uneori foarte triști sau frustrați. Aceste 

stări sunt normale, sprijiniți-vă copiii să treacă prin 

ele, empatizați cu ei.  

 Puteți organiza o seară de jocuri cu întreaga 

familie, puteți găti împreună. 

 Încurajați-vă copilul să povestească 

despre ceea ce simte, ceea ce dorește sau la ce 

visează. 

   Supravegheați-vă propriul comportament! 

   Și părinții, la rândul lor, pot fi îngrijorați și pot 

încerca stări de anxietate sau de frustrare. Din 

păcate, copiii percep stările emoționale prin care trec 

părinții. 

   Este important ca adulții să încerce să își 

gestioneze emoțiile, lucru care este dificil, dar nu 

imposibil. care oferă cel mai puternic sentiment de 

siguranță și protecție copiilor sunt chiar părinții lor. 
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Alimentația sănătoasă la copilul preșcolar 

     

Prof. MOCANU Ileana Florentina 

 

                    Preşcolarii au nevoie de o alimentaţie di-

versificată care sã includã toate alimentele deoarece 

la aceastã vârstã principala lor activitate este joaca, 

care presupune foarte multã mişcare ei având nevoie 

de multã energie .  

        Dacă practică un sport, mesele ar trebui adap-

tate pentru a susţine ritmul de creştere şi cheltuielile 

suplimentare de energie.  

        Alimentaţia în primii ani de viaţã  reprezintã 

baza sau piatra de temelie pentru deprinderea  unor 

obiceiuri alimentare sãnãtoase  şi pentru un ritm de 

creştere corespunzator. 

        Familia este nucleul de bază, iar, obiceiurile 

alimentare din familie, influențează creșterea copilu-

lui în mod pozitiv sau negativ. În ziua de azi obicei-

urile sănătoase dispar dupa o anumită vârstă, pentru 

simplu fapt că părinții nu mai acordă o importanță 

deosebită alimentației. De aceea, este foarte im-

portant sã-i învãţãm de mici sã mãnânce sãnãtos, sã 

nu abandonãm niciodatã aceste obiceiuri, şi mai pre-

sus, sã fim un exemplu prin propriul comportament 

alimentar. 

             Este important şi procesul termic de prepara-

re, în continuare nefiind recomandate prãjelile, 

rântaşurile, excesul de grãsimi de origine animalã 

          Alimentaţia copilului preşcolar trebuie sã cu-

prindã o varietate mare de alimente din grupele de 

bazã (pâine, cereale, orez şi paste fãinoase; legume 

şi fructe; lactate; carne şi ouã). 

 

 

 

 De reţinut: 

Copilul trebuie să se spele pe mâini înainte de 

fiecare masă; 

Nu trebuie să încurajăm copiii să consume mâ-

ncăruri de la fast food; 

Copilul nu trebuie certat dacă nu termin tot din 

farfurie; 

Mesele din familie în care toți să stea la masă 

ar trebui să fie cât mai frecvente. 

 

 Sfaturi practice pentru pãrinţi: 

respectaţi orarul meselor; mesele ar trebui luate 

în familie, nu în faţa televizorului sau în timpul 

unor activitãţi; 

porţiile sã fie mici, adaptate vârstei, apetisante 

şi atractive; 

nu-i oferiţi alternative dacã refuzã una din 

mese  şi nici ronţãieli pânã la masa urmãtoare; 

oferiţi-i în familie exemple de alimentaţie 

sãnãtoasã; dacã sunt interesaţi, lãsaţi-i sã partici-

pe la cumpãrãturi, explicându-le de ce sunt 

necesare alimentele pe care le cumpãraţi; sau 

lãsaţi-i sã vã ajute în bucãtãrie la prepararea şi 

servirea mâncãrii. 
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ACTIVITATEA FIZICĂ LA COPII 

Prof. CRISTACHE Daniela 

 

Cum încurajăm copiii să facă sport? 

Ce este activitatea fizică? 
 

Activitatea fizică înseamnă orice exerciţiu fizic ce 

îmbunătăţeşte sau menţine aptitudinile fizice şi 

starea generală de sănătate. Ne gândim la activitatea 

fizică ca ardere a energiei sau caloriilor. Pentru a 

obţine beneficii de sănătate, activitatea fizică ar 

trebui să fie de intensitate moderată sau viguroasă.  

Şcolile care se bucură de beneficiul unui instructor/

profesor de educaţie fizică sunt în avantaj, deoarece 

activitatea fizică este adesea îndeplinită prin aceste 

ore de educaţie fizică şi sport. 

Un beneficiu suplimentar sunt instrucţiunile pe care 

le primesc şi care duc la competenţe de îndemânare 

şi motorii care contribuie la succesul lor şcolar. 

Copiii tind să îşi mărească participarea lor la 

activităţile sportive întrucât câştigă încrederea de a 

fi activi. 

Este important să încurajăm copiii să participe la 

activităţi fizice potrivite pentru vârsta lor, care sunt 

plăcute şi oferă varietate. 

Recreerea este o altă oportunitate pentru activitatea 

fizică la şcoală. În mod tipic, copiii s-au dovedit a fi 

mai activi în recreere decât la orele de educaţie 

fizică. Cu toate acestea, acest lucru depinde în mare 

măsură de calitatea instruirii de educaţie fizică pe 

care o primesc. 

Accesul în locurile de joacă şi pe echipamentele de 

joacă pentru copii, precum şi timpul petrecut în aer 

liber contribuie, de asemenea, la activitatea fizică. 

Atunci când părinţii îşi petrec timp în activitatea 

fizică cu copiii lor, câştigă nu numai aptitudini şi 

competenţe, dar, dobândesc şi o înţelegere a relaţiei 

dintre activitatea fizică, stare bună de sănătate şi 

bunăstare. 

 

 

 

 

Mediul exterior 

 

Accesul la facilităţi, programe şi aer liber este 

asociat în mod pozitiv cu activitatea fizică a 

copiilor. De asemenea, sportul şi participarea la 

activitate fizică anterioară s-a dovedit a fi corelată 

cu copiii şi adolescenţii activi. Comportamentul 

sedentar este invers proporţional cu activitatea 

fizică. 

Activitatea fizică regulată la copii şi adolescenţi 

promovează o greutate corporală şi un corp sănătos. 

 

 Legătura dintre activitatea fizică şi perfor-
manţele şcolare. 
 Activitatea fizică îmbunătăţeşte 
performanţele academice 

 

Un organism în curs de dezvoltare este îndreptat 

spre relaţia dintre activitatea fizică şi şcoală. Aceştia 

au performanţe mai bune din punct de vedere 

academic, o prezenţă mai bună şi să se comporte 

mai bine în clasă. 

Programele de activitate fizică şi sport din şcoală, 

pot avea ca rezultat beneficii cognitive pe termen 

scurt, cognitive în rândul copiilor şi nu piedică 

realizările academice. 

Activitatea fizică creşte capacitatea copilului de a se 

concentra şi de a combate depresia şi anxietatea.  

 

https://joaca.atlassport.ro/cum-incurajam-copiii-la-o-activitate-fizica-mai-intensa/ 
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DINAMICA FORMELOR GÂNDIRII DEFICIENTULUI DE AUZ 

 ÎN CLASELE PRIMARE 

 

Prof. Psihopedagog DUMITRESCU Daniela  

  

  

 Gândirea copilului deficient de auz dispune de 

multe trăsături comune sau asemănătoare celor 

prezente la copilul auzitor şi posedă caracteristicile pe 

care Piaget le remarcă la gândirea infantilă. Ea este 

deci mai puţin conştientă, este mai aproape de acţiune 

şi constă din operaţii manuale imaginate mental care se 

succed ca peripeţii ale acţiunii, fără conexiune 

necesare. 

 La rândul său, raţionamentul, la început, nu este 

nici deductiv, nici inductiv, ci constă din experienţe 

mentale ireversibile, deci nu în întregime logice, 

deoarece nu se supun principiului contradicţiei. 

C. Pufan consideră că principalele forme ale gândirii deficientului de auz sunt: imaginea 

generalizată sau conceptualizată, judecata şi raţionamentul.  

 

Imaginea generalizată îndeplineşte pr incipalele funcţii logice şi psihologice ale noţiunii, 

deoarece ea reuşeşte să cuprindă într-o unitate oglindirea generalului şi individualului sau particularului 

din obiecte şi fenomene. Cu ajutorul imaginii generalizate, se pot forma judecăţi şi unele forme simple de 

raţionament. Imaginea generalizată dispune de un conţinut concret, bogat, fiind lipsită de condiţiile 

indispensabile care i-ar permite evoluţia nestingherită în direcţia abstracţiunilor.  

Fiind asociată semnului mimico-gesticular, în calitate de semnificaţie a acestuia, însăşi evoluţia 

imaginii generalizate, puternic condiţionată de gândirea în imagini şi de prezenţa semnului. Din punct de 

vedere logic, deosebirea între imaginea generalizată şi noţiune afectează cu predilecţie aspectul cantitativ. 

Este evident că, prin trăsăturile ei, imaginea generalizată frânează evoluţia gândirii spre aspecte din ce în 

ce mai perfecţionate, rechemând-o în permanenţă spre operaţiile caracteristice nivelului treptei concrete. 

Sub aspect calitativ, imaginea generalizată nu relevă însă deosebiri esenţiale faţă de noţiune prin 

însăşi faptul că gândirea în imagini a deficientului de auz o foloseşte cu eficienţă la realizarea operaţiilor 

sale. 

În decursul evoluţiei, imaginea generalizată parcurge mai multe etape: imaginea concretă, 

obiectuală (singulară, individuală sau unică) reprezintă prima etapă şi constă în reprezentarea unui singur 

obiect sau fenomen; imaginea multiplă, de grup sau plurală este rezultatul sistematizării unei experienţe 

senzorial-logice simultane sau succesive referitoare la obiecte sau fenomene. Ea este cea mai importantă 

formă intermediară între imaginea concretă şi cea generalizată. 
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Evoluţia imaginii multiple şi transformarea ei treptată în imagine generalizată este sprijinită de 

necesităţile operatorii intelectuale şi practice ale gândirii, bazându-se pe experienţa cu conţinut din ce în 

ce mai abstract şi generalizat. 

Toate aceste transformări efectuate în dezvoltarea ascendentă a conceptualizării cu predominanţă 

la nivelul treptei senzoriale a cunoaşterii specific umane, fac ca imaginea generalizată să poată fi 

considerată categoria logică de bază a gândirii concrete specific umane. 

Judecata şi raţionamentul la copilul deficient de auz sunt limitate de nedezvoltarea 

limbajului verbal. Gândirea lui se caracterizează printr-o anumită specificitate: dispune de puţine 

posibilităţi de a reflecta realitatea în mod generalizat şi de a distinge şi folosi complexitatea schemelor 

logice. Trecerea la gândirea noţional-verbală este rezultatul unui îndelung şi complex proces de învăţare. 

Ca şi la auzitor, gândirea deficientului de auz evoluează în strânsă legătură cu ansamblul capacităţii 

psihice. Judecata şi raţionamentul său dispun de scheme operaţionale care se amplifică şi se 

perfecţionează în funcţie de etapele pe care le parcurg gândirea şi limbajul: 

 etapa premergătoare demutizării, în care gândirea şi limbajul se realizează pe bază de imagini 

(concrete, multiple, generalizate); 

 etapa în care, începându-se demutizarea, aceste procese psihice se realizează în ansamblu pe bază de 

imagini şi parţial pe bază de cuvinte. Această etapă caracterizează gândirea copilului deficient de auz 

de vârstă şcolară mică; 

 etapa în care, demutizarea fiind avansată, gândirea şi limbajul se realizează pe bază de cuvinte şi 

parţial pe bază de imagini; 

 etapa în care, demutizarea fiind înfăptuită, gândirea şi limbajul dispun de aceleaşi caracteristici de 

dezvoltare şi de realizare ca şi ale auzitorului. 

 La nivelul gândirii în imagini a copilului deficient de auz 

de vârstă şcolară mică, judecata şi raţionamentul său se 

bazează pe anumite scheme logice simple, de multe ori chiar şi 

acestea fiind incomplete. 

        Sub aspectul operaţiilor gândirii, întreaga perioadă a 

demutizării constituie o acţiune complexă îndreptată spre 

formarea cât mai adecvată a schemelor operaţionale ce 

caracterizează şi impulsionează gândirea noţional-verbală. 

 

 

Bibliografie:  

[1] Prof. univ. dr. C. Pufan, Probleme de Surdo-Psihologie. Vol. 2 - Editura Didactică și Pedagogică 
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„ȘI EU AM O VOCE” 

Prof. DUNAC Marilena  

  

 Fundaţia Sense Internaţional România, unul din partenerii foarte activi și implicați ai școlii noastre, 

implementează proiecte în sfera intervenţiei timpurii, a educaţiei, a serviciilor educaţionale şi promovării 

drepturilor persoanelor cu  surdocecitate. 

 În 2018 am sărbătorit pentru prima dată ziua de 3 Decembrie, Ziua Internaţională a Persoanelor cu 

Dizabilităţi, prin activități menite să evidențieze calitățile și resursele pe care elevii cu surdocecitate și 

deficiențe senzoriale multiple le au. În 2019, am decis că această zi va fi sărbătorită în amintirea celui care a 

fost VASILE ADAMESCU,  persoană cu surdocecitate, membru în Consiliul Director al fundației, un 

Promotor, în adevăratul sens al cuvântului, al acestei dizabilități atât de speciale . 

 Campania “ Şi eu am o voce” a început încă 

din 3 Decembrie 2020, Ziua Internaţională a 

Persoanelor cu Dizabilităţi, și va dura până în 31 

martie 2021. Această campanie constă în a face 

cunoscute drepturile persoanelor cu dizabilități, în 

acord cu Convenția Națiunilor Unite privind 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, prezentate 

într-un mod accesibil copiilor și tinerilor. 

 Echipe formate din 2 elevi cu surdocecitate 

și dizabilități multiple senzoriale și un profesor îndrumător vor lucra împreună creând un videoclip 

reprezentativ pentru unul sau două din conceptele cheie din convenție. Acest material este o scurtă 

prezentare a unora dintre drepturile persoanelor cu dizabilităţi, aşa cum sunt  ele  descrise  în  articolele  

din  Convenţia  Naţiunilor  Unite  pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.   

    Videoclipul realizat va fi postat pe pagina de Facebook a Fundației Sense International România.  

      Premii: Participanții în cadrul acestei campanii vor fi premiați cu tablete ce le vor facilita accesul la 

activitățile școlare în mediul online. 

 În această campanie sunt implicate 18 şcoli speciale din ţară, printre care şi şcoala noastră. 

 Mulţumim Sense Internaţional România pentru oportunităţile oferite! 

            Sursă: Regulamentul de organizare Campanie 
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DREPTURILE COPILULUI 

„SI EU AM O VOCE” 

Elevi:  STAICU Mario , MOROIEANU  Irina 

 

 Campania „Şi eu am o voce“,  organizată de Fundaţia Sense Internaţional România în amintirea 

celui care a fost Vasile Adamescu, ne-a dat ocazia să exprimăm, într-un mod personal, drepturile 

copilului pe înţelesul persoanelor cu deficienţe senzoriale multiple.  

 Am realizat mici filmuleţe care au fost distribuite pe paginile de socializare ale Fundaţiei şi ale şcolii 

noastre.  

 Am fost premiaţi cu tablete, care ne au ajutat şi ne ajută în şcoala online. 

 Mulţumim Sense Internaţional România, pentru implicarea în proiectele Fundaţiei şi pentru premii!  
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 Ziua Internațională a Poeziei  

și poeții surzi 
 

Prof. Nuți GĂLEŢEANU 

 Pe 21 martie se sărbătoreste începând din anul 

1999,  Ziua Internațională a Poeziei, prilej de a 

evidenția un gen de poezie mai puțin cunoscut 

publicului larg: Poezia celor Surzi, gândită, simțită  

și redată în limba lor maternă!  

 La un simplu clik pe internet, găsești ușor 

exemple (poetry with ASL) dar eu am ales să vă 

revelez o poezie destul de cunoscută celor din 

Lumea Tăcerii care definește foarte bine 

sentimentele unui surd! 

 Recunosc că, aceste versuri mi-au fost aduse 

în atenție de o amică deosebită, cu deficiențe de auz, 

care o și transpune excepțional în limba semnelor 

române, pe internet. Bineînțeles, că am căutat 

imediat poezia originală. 

 Poezia tradusă de ea, îi aparține lui Willard J. 

Madsen, profesor surd asociat la Universitatea  

 Gallaudet și absolvent al Școlii pentru Surzi 

din Kansas. Scris în 1971, primul poem a apărut în 

Dee Cee Eyes si de atunci a fost retipărit în 

publicații din toată țara. A primit atenție la nivel 

mondial și a fost tradus în șapte limbi diferite. Nu 

știu dacă a fost tradus și în limba română,  așadar 

voi prezenta mai jos traducerea acesteia, realizată de 

un scriitor contemporan (fostul meu profesor de 

limba engleza), căruia îi mulțumesc! 

 Revenind la poezie, consider că e importantă 

întrucât descrie foarte bine realitatea cu care se 

confruntă zilnic cei lipsiți de auz! O realitate de care 

m-am ”lovit” si eu, deseori…. 

 Se vorbește mult despre integrare…dar nu se 

vorbește despre dificultățile zilnice, despre lipsa 

accesului la cultură, la învățământ în limbaj gestual , 

despre cum i se spune unui surd: sună și fă o 

programare (ei da, mi s-a intâmplat și mie!!!!) și să 

nu ai pe cine ruga să fie temporar ”auzul” tău, ca să 

poți da banalul telefon…nu se vorbește despre cum 

te simți atunci când ai vrea să ți se repete ceva și 

primești un ”nu contează„ (BA CONTEAZĂ!) dar 

mai bine vă las să citiți singuri poezia și să reflectați 

un moment la ceea ce înseamnă surditatea…. 
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TREBUIE SĂ FII SURD   
CA SĂ ÎNŢELEGI  

                                                   
                                       Autor: Willard J. Madsen 
 
Oare cum e să “auzi” o mână? 
Trebuie să fii surd ca să înţelegi! 
Oare cum e să fii un copilaş 
Într-o şcoală, într-o sală fără sunete, 
Cu o profă care tot vorbeşte şi vorbeşte; 
Şi care, când vine la tine, 
 
Crede că ştii tot ce a spus? 
Trebuie să fii surd ca să înţelegi! 
Dar profa crede că pentru a deveni deştept 
Trebuie mai întâi să înveţi să vorbeşti cu vocea ta; 
Şi tot dă din mâini în faţa ta, 
Ore în şir, nerăbdătoare, 
 
Până scoţi un fel de sunet? 
Trebuie să fii surd ca să înţelegi.  
Oare cum o fi când eşti curios, 
Cu sete de-a cunoaşte,  
De a afla ce e în jurul tău, 
 
Să-i întrebi pe cei din jur, un frate, o soră, un 
prieten, 
Care în loc să-ţi răspundă, zice “nu contează” 
Trebuie să fii surd ca să înţelegi. 
Cum o fi să stai la colţ, 
Deşi nu ai greşit cu nimic 
 
Doar ai încercat să îţi foloseşti mâinile  
Pentru a comunica cu altul ca tine 
Să-i spui ce gândeşti în clipa aia? 
Trebuie să fii surd ca să înţelegi. 
Ce înseamnă când unii ţipă la tine,  
 
Crezând că te ajută să auzi ceva,  
Sau înţelegi greşit cuvintele unui prieten 
Care încearcă să explice o glumă, 
Iar tu nu te prinzi de poantă? 
Trebuie să fii surd ca să înţelegi. 
 
 
Dar cum e când ţi se râde în faţă 
Când repeţi nişte cuvinte 
Numai ca să te asiguri că ai înţeles.  
Dar observi că ai greşit 
Şi îţi vine să strigi: “Ajută-mă, prietene!” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trebuie să fii surd ca să înţelegi. 
Cum o fi oare să te rogi 
De unul care aude ca sa telefonezi 
Unui prieten, sau pentru o afacere; 
Şi să fii obligat să împarţi secretele cu alţii, 
 
Iar apoi să-ţi dai seama că vorbele tale au fost 
răstălmăcite? 
Trebuie să fii surd ca să înţelegi. 
Cum o fi să fii surd şi singur 
Printre cei care aud – 
Şi să poţi doar bănui ce se discută, 
 
Pentru că nimeni nu-ţi întinde o mână, 
Când încerci să prinzi un cuvânt sau o melodie? 
Trebuie să fii surd ca să înţelegi. 
Oare cum e când pe drumul vieţii 
Te întâlneşti cu un străin  
 
Care spune repede câteva cuvinte; 
Iar tu nu poţi înţelege de ce face mutre 
Pentru că e ceva nou şi nemaivăzut? 
Trebuie să fii surd ca să înţelegi. 
Oare cum e să înţelegi 
 
Nişte degete care descriu o scenă 
Şi te fac să zâmbeşti, să te simţi bine 
Cu “cuvântul vorbit” de mâna în mişcare 
Care te face să fii unul dintre noi? 
Trebuie să fii surd ca să înţelegi. 
Cum o fi să “auzi” o mână? 
Da, da, trebuie să fii surd ca să înţelegi. 
 
(Trad. Mihai Atanasie Petrescu) 
 
Surse electronice: 
https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=3554195448139793&id=100006481195758 

https://www.aquinas.edu/sites/default/files/DC%

20Presentation%20You%20Have%20To%20Be%20Deaf%

20To%20Understand.pdf? 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3554195448139793&id=100006481195758
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3554195448139793&id=100006481195758
https://www.aquinas.edu/sites/default/files/DC%20Presentation%20You%20Have%20To%20Be%20Deaf%20To%20Understand.pdf?fbclid=IwAR3a9U60loLAG7dgYJp1qAyNxC8g6s4k0hAeFiEZn7ExqvGPm6pt8wrka5w
https://www.aquinas.edu/sites/default/files/DC%20Presentation%20You%20Have%20To%20Be%20Deaf%20To%20Understand.pdf?fbclid=IwAR3a9U60loLAG7dgYJp1qAyNxC8g6s4k0hAeFiEZn7ExqvGPm6pt8wrka5w
https://www.aquinas.edu/sites/default/files/DC%20Presentation%20You%20Have%20To%20Be%20Deaf%20To%20Understand.pdf?fbclid=IwAR3a9U60loLAG7dgYJp1qAyNxC8g6s4k0hAeFiEZn7ExqvGPm6pt8wrka5w
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Cu paşi mici spre lucruri mari! 

 

Prof. educator, TUDOSE Andreea  

 

           La începutul anului când am păşit în această 

şcoală, trebuie sa recunosc că eram 

îngândurată,temătoare, dornică să-mi cunosc colegii 

dar şi clasa unde urma să fiu profesor.Încă din prima 

zi, am fost primită cu braţele deschise, cu multă 

căldură şi prietenie, iar sentimentul de “acasă” s-a 

instalat neaşteptat de repede.Am întâlnit oameni ex-

traordonari, oameni devotaţi şi o atmosferă de fami-

lie din care fac parte si eu acum,mai exact, un loc în 

care mă simt EU.  

 Imaginaţia, ambiţia, curi-

ozitatea,toleranţa, empatia, 

efortul individual şi în echipă 

sunt calităţile care fac din elevi 

fiinţe minunate, arbori cu 

rădăcini duble: atât în pământ, 

cât şi în cer, aşa cum spunea 

Mircea Eliade.Asemeni unor 

boboci sau muguri, ei dezvoltă  

talente proprii şi florile cu care 

se face cu adevărat primăvară. 

Copiii de la 

grădiniţă sunt cei care m-au 

învăţat sa fiu mult mai op-

timistă, să mă bucur de lu-

curile mărunte, să mă 

transpun in lumea lor fără 

griji şi să mă conectez 

deseori la copilul din 

mine.Împreună ne jucăm, 

ne amuzăm dar, am învăţat 

şi acceptat cu uşurinţă mo-

mentele în care trebuie să fim serioşi şi să des-

făşurăm diferite activităţi. Rezultatele sunt satis-

facătoare atât pentru mine, cadru didactic cât şi 

pentru ei cănd îşi privesc entuziasmaţi lucrările real-

izate şi le expun la panoul clasei. 

  

 

 

Călătoria în lumea numerelor...Chiar dacă s-a 

lăsat mult timp aşteptată,primăvara şi-a făcut 

resimţită prezenţa, iar noi cu veselie am organizat 

activităţi prin care să-i urăm:”Bun venit!” 
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 ÎNSCRIERE LA CLASA PREGĂTITOARE  

pentru anul şcolar 2021 - 2022,  
în contextul pandemiei de Covid-19 

 
Secretar SEBASTIAN Mihaela 

Instructor BUJOREANU Liliana 
 

 

Dragi părinţi, şcoala noastră are  copii 

speciali, înscrişi în ciclul preşcolar, primar, 

gimnazial şi profesional, care se pregătesc să 

işi împlinească visele, cu paşi mici, dar 

siguri, cu emoţie, dar şi cu încredere. Școala 

Profesională Specială Pentru Deficienţi de 

Auz ,, Sfânta Mariaˮ,  este locul unde fiecare 

copil este important, unde prinde rădăcini și 

îi cresc aripi.  

Aici găsiți cadre didactice calificate 

de logopedie, kinetoterapie, terapie edu-

cațională, care se dedică copiilor dumneav-

oastră cu pasiune definindu-le un traseu edu-

cațional pentru succesul de mai tarziu. 

   

 Având în  vedere ordinul MEN nr. 

473/10.03.2021 privind aprobarea Metodol-

ogiei de înscriere a copiilor în 

învăţământul primar pentru anul şcolar 

2021-2022 şi a Calendarului înscrierii, vă 

informăm:  

 

 

 Programul de completare și validare a 

cererilor de înscriere în:  

CLASA PREGĂTITOARE  

2021-2022  

LUNI – VINERI: 8.00 – 16.00 

 Înscrierea se va face la secretariatul 

unității noastre școlare (str. Aleea Istru, nr.6, 

sector 6, București), on-line (e-mail: sur-

zi2@yahoo.com), telefonic: 021 778 76 55, 

fax: 021 444 03 37, în perioada 29.03. 2021-

28.04.2021. 

În această perioadă, părinții/tutorii le-

gal instituiți/reprezentanții legali trebuie să 

completeze/ depună/ transmită cererile-tip de 

înscriere. 

 Actele necesare pentru înscriere 

sunt:  

 cerere – tip de înscriere la unitatea de 

învățământ,  

 o fotocopie a actului de identitate pro-

priu, al soțului ( soția )  

 o fotocopie a certificatului de naștere al 

copilului,  

 certificatul de orientare școlară eliberat 

de CJRAE/CMBRAE  . 

 Copiile vor fi certificate conform cu 

originalul de către secretariatul unității de 

învățământ, pe baza documentelor originale. 

Vă așteptăm cu drag să ne treceți 

pragul, încrezători că vom reuși împreună 

să conturăm frumos parcursul edu-

cațional al copilului dumneavoastră! 
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                    FURSECURI ON-LINE 

                                Prof. Educator STAN Claudia 

 DUMITRU Ioana, eleva clasa a VI-a B 

 

Din dorința de a interacționa cât mai mult cu 

elevii noștri, m-am gândit împreună cu colega mea, 

Linu Mihaela, să facem o activitate care să îi 

surprindă pe copii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, am rugat părinții să ne ajute să ne 

organizăm, pregătind produsele necesare pentru a 

face fursecuri.  

Și așa a început totul! Am avut nevoie de un 

ou, 150 de grame de unt, 150 de grame de zahăr 

pudră, 250 de grame de făină, un pliculeț de esență 

de vanilie și o linguriță de praf de copt. Copiii au 

fost foarte încântați când au aflat ce urmează să 

facem și erau nerăbdători să începem. Nu am vrut să 

tragem de timp așa că după ce au recunoscut fiecare 

ingredient în parte, i-am rugat să amestece untul cu 

zahărul până va deveni cremos. Apoi am adăugat 

oul, făina și praful de copt și am amestecat bine. 

 Aluatul obținut a fost 

pus într-o folie la frigider 30 

de minute, timp în care am 

discutat despre cum pot ei fi 

de folos în bucătărie. Fiecare 

a răspuns și ne-au povestit, 

aflând astfel că ei chiar își 

ajută mamele, spălând vasele 

sau alegând și spălând leg-

umele pentru mâncare. 

  

         După ce au trecut 

cele 30 de minute, copiii 

au răsturnat aluatul și l-

au frământat cum au 

știut ei mai bine, unii 

dintre ei cu ajutorul 

oferit fie de mama, fie 

de bunica, alții s-au des-

curcat de minune și sin-

guri. Pe urmă, au întins 

o foaie cu sucitorul și au 

decupat diferite forme, așezându-le frumos în tavă.  

Cu ajutorul unui adult, cuptorul a fost 

preîncălzit și după ce toate formele au fost așezate 

în tavă, le-am introdus la cuptor pentru 5-10 minute, 

până când s-au rumenit uşor. 

Când au văzut copiii ce lucruri minunate au 

ieșit din mâinile lor, au fost extrem de încântați, iar 

când au gustat fursecurile fericirea se citea pe chipul 

lor. 

Întreaga activitate s-a desfășurat pe Google 

Meet, sub îndrumarea noastră și sub atenta suprave-

ghere a adulților care le-au fost alături. Atât eu, cât 

și colega mea, ne-am declarat mulțumite de ceea ce 

a ieșit, părinții felicitându-ne, iar copiii rugându-ne 

să repetăm activitatea, deoarece le-a plăcut mult.  
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 UN  NOU ÎNCEPUT 

 

PROF. MITITELU Tatiana  

    

 ,, Nu există înălțimi prea mari, ci 

numai  aripi prea scurte“   

                   Giovanni  Papini                                           

 

 

 

 Deși sunt doar de câteva luni în acestă școală, am 

adăugat o experiență nouă în palmaresul  meu 

profesional, este o bucurie și un privilegiu, în același 

timp, să pot parcurge acest drum plin de emoții 

constructive și speranță alături de o echipă minunată în 

care personalul didactic și auxiliar este dedicat trup și 

suflet (în adevăratul sens al cuvântului) elevului cu 

deficență de auz. 

  Preocuparea cadrelor diactice de la acestă școală  

este de a aduce în actul didactic metode și strategii 

inovative și interactive în vederea stimulării creativității 

și folosirii potențialului maxim al copilului cu scopul 

creșterii performanței și a eficienței didactice.  În cadrul 

programelor educaționale oferite, școala are ca obiectiv 

asigurarea condițiilor optime care să permită dezvoltarea 

fizică, intelectuală, morală și socială a copiilor 

hipoacuzici.   

 Școala asigură șanse egale de dezvoltare și 

instruire prin adaptarea curriculumului școlar la cerințele 

educative speciale ale copiilor cu deficiență de auz, 

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-au obținut elevii acestei școli la concursuri 

naționale organizate în sistem on-line. Am fost plăcut 

surprinsă să văd ce imaginație bogată au acești elevi, ce 

lucruri minuate pot face cu mâna lor. De remarcat sunt 

abilitățile pe care le au în utilizarea calculatorului, dar și 

în folosirea unor programe specializate. 

          

 

 Predarea on-line, reprezintă o nouă perspectivă de 

a privi procesul de învățare  în școlile cu deficiețe de 

auz. Noul mediu creat pe internet, susținut de 

tehnologiile inovatoare, îmbunătățește principiile și 

metodele de învățare privind învățarea individuală 

(personalizând oferta educațională odată cu evoluția 

copilului prin monitorizarea: timpului de reacție, a 

conexiunilor interdisciplinare, a gândirii critice, a 

memorării, a abilităților analitice, etc.). 

       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 terapeutică în spiritul creativității ca stimul al 

relațiilor socio-emoționale; iar învățarea prin sistemul on 

–line 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. Am folosit o combinație de 

modalități de predare on-line folosind sistemul de video-

conferințe Google Meet, dar și trimiterea către elevi a 

materialelor pregătite în avans.   

 Am utilizat diferite programe și aplicații prin care 

am pregătit un colind, dedicat Nașterii Domnului Iisus 

Hristos, împreună cu profesorul de la clasă am respectat 

și urmărit metodele de predare specifice deficienței 

auditive. Astfel, a fost posibilă crearea atmosferei de 

Crăciun, dar și venirea Moșului, în direct . 

  Am folosit o combinație de modalități de predare 

on-line folosind sistemul de video-conferințe Google 

Meet, dar și trimiterea către elevi a materialelor pregătite 

în avans.   

Chiar dacă, câteodată, ne așteptăm ca ei să joace 

un rol mai proeminent, decât înainte, în susținerea 

învățării elevilor, au nevoie de mai mult suport din 

partea profesorului. În această comunicare de învățare 

avem nevoie, realmente, ca părinții să fie partenerii 

noștri în această comunitate de învățare.   

Elevii m-au învățat să mă adaptez cerințelor și 

așteptărilor lor.     

Mă bucur pentru alegerea pe care am făcut-o din 

punct de vedere profesional, aceea de a lua un post în 

această școală, unde, în fiecare zi, aflu că elevul cu 

deficiență de auz este o enciclopedie care se lasă 

descoperită. 
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TÂRGUL  EDUCAȚIONAL  

Prof. CIMPOEŞU Elena  

 

 

Primăria Capitalei, prin Direcția de Cul-

tură, Învățământ, Turism și Centrul de Proiecte 

Educaționale și Sportive București – PROEDUS, 

în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București, desfășoară, în perioada 11 martie-31 mai 

2021, campania ”Învățământul profesional și 

învățământul dual – drumul tău spre 

reușită”, eveniment organizat în cadrul Afi Hub 

Proedus. 

 

 

 

 

Până la sfârşitul lunii mai, elevii bucureșteni din clasele a 

VII-a și a VIII-a pot vizita, analiza și consulta ofertele de 

învățământ aferente anului școlar 2021-2022 specifice 

unităților școlare cu sistem de învățământ profesional și 

tehnic, inclusiv cele care au clase în sistem dual, dintre 

care 25 de licee cu învățământ profesional și dual, 5 licee 

speciale (doar profesional) și un liceu particular (doar 

profesional). 

 

Printre unitățile care participă la expoziție în cali-

tate de ofertanți se regăsește și școala noastră cu oferta 

educațională pentru învățământ profesional, în domeniul 

TEHNICI POLIGRAFICE, calificarea tipăritor offset 

(4 ani), 2 clase aIX-a - 18 elevi. 

Elevii claselor a VIII-a sunt așteptați la AFI HUB 

PROEDUS până la finalul lunii mai pentru a pr imi in-

formații suplimentare despre oportunitățile pe care le oferă 

sistemul învățământ profesional special și special dual. 
              Sursă: https://www.hubproedus.ro  
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  MESERIA DE TIPĂRITOR OFFSET 

  

Prof. STOICA Daniel 

La nivelul învățământului special, suntem singura școală profe-

sională cu calificarea de Tipăritor Offset din București și țară. În actuala 

formă de învățământ se înscriu elevii cu cerințe educaționale speciale, 

care au absolvit clasa a VIII-a, respectiv a X-a din învățământul gimnazi-

al special sau din învățământul de masă. Înscrierea se va face pe baza 

Certificatului de Orientare Școlară și Profesională emis de Comisia de 

OSP din cadrul centrelor județene de resurse și asistență educațională.  

Avantajele învățământului profesional special 

 Dobândirea unei calificări profesionale prin care  poate obține mai 

ușor  un loc de muncă 

 Bursă lunară  în valoare de 200 de lei pe parcursul celor 4 ani de 

studii 

 După finalizarea nivelului profesional, se pot finaliza studiile în cadrul unui liceu, la seral sau fără 

frecvență 

 La terminarea studiilor se primește un certificat de calificare profesională cu care elevii se pot anga-

ja atât în România, cât și în orice altă țară din Uniunea Europeană 

 Pe baza certificatului de absolvire a învățământului obligatoriu, elevii își pot continua studiile în 

învățământul liceal, din clasa a XI-a, fie în cadrul unui liceu din învățământul de masa, fie special. 

În școala noastră există convenții de practică cu operatori economici 

pentru învățământ profesional dual. Acest lucru înseamnă pentru elevi anu-

mite beneficii, o bursă lunară suplimentară de minim 200 lei, vouchere de 

transport, o masă la prânz. Pregătirea teoretică se 

realizează în săli de clasă şi laboratoare dotate 

modern, iar pregătirea practică în atelierul școlii 

PRINT XXI, la agenți economici:, precum și prin 

stagii de practică de cel puțin 2 săptămâni în state 

din cadrul Uniunii Europene. 

 Electronic Design and Consulting Group,  

 Update Advertising SRL, 
 Imprimeria ARTA GRAFICA 

 R.A. Monitorul Oficial. 

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 19/Martie 2021 



 

34 

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 19/Martie 2021 

 

 

Activitatea fizică în timpul pandemiei 

Profesor de Kinetoterapie, MOGÎLDEA Claudia  

  

 Activitatea fizică nu înseamnă neapărat 

exerciții fizice sau sport, activitatea fizică presupune 

toate formele de recreere activă și toate activitățile 

pe care le desfășurați în casă/în jurul casei: jocul, 

dansul, curățenia casei, gradinăritul și efectuarea de 

cumpărături. 

 În contextul actual al pandemiei COVID-19, 

este foarte important pentru toți copii care nu mai 

participă fizic la școală, să mențină un stil de viață 

cât mai activ. Nu trebuie uitat că o minte sănătoasă 

este într-un corp sănătos, iar  corpul sănătos se 

menține prin activitate fizică. Activitatea fizică ajută 

la susținerea creșterii și dezvoltării fizice armonioase 

și sănătoase, la gestionarea greutății corporale, la 

reducerea riscului de apariție a bolilor în viitor 

(hipertensiune arterială, boli cardio-vasculare, 

diabet) la îmbunătățirea structurii osoase și forței 

musculare, la creșterea echilibrului, flexibilității și la 

menținerea unei stări generale de bine.  

 Conform OMS (Organizația Mondială a 

Sănătății) la copii cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani, 

se recomandă o activitate fizică de intensitate 

moderată, de 30-60 de minute pe zi, cel puțin 3 zile 

pe săptămână.  

Dacă nu sunteți activi în mod regulat, 

începeți lent și cu activități de intensitate scăzută, 

cum ar fi mersul pe jos. Începeți cu perioade scurte 

de timp, 5-10 minute și măriți treptat, până la 30 de 

minute sau mai mult, pe parcursul a câteva 

săptămâni. Este important să reduceți  perioadele 

lungi de timp petrecute în poziția așezat (când 

studiați, vizionați la televizor, citiți, utilizați social-

media sau jucați jocuri electronice), făcând pauze 

scurte de 3-5 minute la fiecare 30-60 de minute. Pur 

și simplu ridicați-vă și întindeți-vă, faceți o plimbare 

prin casa/grădină, sau urcați și coborâți scările.  

 

 

 

 

Mulţi antrenori – de yoga, pilates sau dans – 

oferă, în această perioadă de pendemie, şedinţe 

online, de multe ori gratuite. Aveți nevoie doar de un 

prosop, de o saltea, de izopren de camping sau orice 

pătură împăturită în 3 şi de o conectare la internet. 

 
        La fel de importante sunt și orele online de 

educație fizică și sport sau cele de kinetoterapie. 

Participați activ la aceste activități online sau faceți 

singuri acasă exercițiile propuse de profesori și 

postate pe classroom.  

Exercițiile folosite sunt dintre cele deja 

cunoscute de elevi și executate de-a lungul timpului 

în sala de sport/kinetoterapie. Ele nu presupun un 

efort intens, nu necesită ajutor din partea altei 

persoane/a kinetoterapeutului, sunt simple și 

atractive și pot fi executate ușor și în siguranță acasă.  

Atenție! Nu faceți exerciții fizice dacă aveți 

febră, tușiți sau aveți dificultăți de respirație! Fiți 

activi, conectați-vă cu ceilalți membri ai familiei și 

faceți împreună diferite activități fizice.  

Ș i câ nd stât i âcâsâ , âlâ turi de fâmilie putet i 

âveâ un stil de viât â  sâ nâ tos câre sâ  includâ  s i 

âctivitâ t i fizice! 
 
 
 

Surse: 
 

https://hasfit.com 
https://www.youtube.com/watch?v=T6hBBt31a0I  
https://www.youtube.com/watch?
v=TqF0RpAF4pc&list=PLFEi0T9z6hj6JC1hHiGdDZal4nLC0Ag_O
&index=5 
https://www.youtube.com/watch?
v=X3q5e1pV4pc&list=PLFEi0T9z6hj6JC1hHiGdDZal4nLC0Ag_O
&index=3&t=823s 

 

https://hasfit.com
https://www.youtube.com/watch?v=T6hBBt31a0I
https://www.youtube.com/watch?v=TqF0RpAF4pc&list=PLFEi0T9z6hj6JC1hHiGdDZal4nLC0Ag_O&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=TqF0RpAF4pc&list=PLFEi0T9z6hj6JC1hHiGdDZal4nLC0Ag_O&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=TqF0RpAF4pc&list=PLFEi0T9z6hj6JC1hHiGdDZal4nLC0Ag_O&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=X3q5e1pV4pc&list=PLFEi0T9z6hj6JC1hHiGdDZal4nLC0Ag_O&index=3&t=823s
https://www.youtube.com/watch?v=X3q5e1pV4pc&list=PLFEi0T9z6hj6JC1hHiGdDZal4nLC0Ag_O&index=3&t=823s
https://www.youtube.com/watch?v=X3q5e1pV4pc&list=PLFEi0T9z6hj6JC1hHiGdDZal4nLC0Ag_O&index=3&t=823s
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MĂRȚIȘORUL ȘI BABA DOCHIA 

 

Lincă Daniela, elevă clasa a X-a 

Coordonator Instructor, BUJOREANU Liliana

  

S-a dus iarna de tot, acum tot ce putem face 

este să ne aşezăm comod și să ne bucurăm de toată 

splendoarea primăverii. Surprizele acestui anotimp 

te înconjoară cu bună dispoziție, lumină, flori și 

soare! 

 Din timpuri 

străvechi se spune 

că după cum este 

vremea în prima zi 

a lui martie, așa va 

fi toată primăvara, 

dar și vara. De 

această zi se leagă  

 

 “Mărțișorul” obiceiul care dă numele lunii. 

După credința populară, cine poartă mărțișor va fi 

sănătos și va avea noroc. Mărţişorul era alcătuit pe 

vremuri din două fire de lână, unul alb și unul roșu, 

fire care simbolizau cele două anotimpuri dar și 

lupta dintre bine și rău. 

 De-a lungului timpului au apărut mai multe 

legende despre originea mărţişorului, cea mai cu-

noscută este a Babei Dochia. 

  

 În folclorul românesc Dochia întruchipează un 

personaj legendar, a cărei origine este legată de o 

zeitate mai veche. Se spune că Baba Dochia văzând 

fragii copţi, ea crede ca a venit primăvara şi 

porneşte prea din timp cu turma la munte. Totuşi, 

prevăzătoare, Baba îmbracă nouă cojoace, pe care, 

în drum, le aruncă pentru că, pe măsură ce urca 

muntele, vremea se încalzea. Dar, în a noua zi, odată 

ajunsă în vârf de munte, se lasă un ger năprasnic şi 

Baba Dochia, împreună cu oile sale, îngheaţă, 

devenind stane de piatra.  

  

 

 Cu sau fără simbolistică, mărţişorul face parte 

din viaţa   noastră cotidiană, este un gest frumos şi 

cel mai adesea fetele sunt cele care primesc flori şi 

mărtişoare în prima zi a lui martie, în     unele regi-

uni ale României însă obiceiul presupunea că băieţii 

să primească mărtişoare; astăzi acest obicei nu s-a 

mai păstrat şi tot fetele sunt cele care aşteaptă flori 

şi mărtişoare, fără de care poate primăvara nu ar mai 

avea atâta farmec. 

BABA BUNĂ 

În imaginarul popular, Dochia oscilează 

între o entitate mito-folclorică demoniacă, un fel 

Muma Pădurii, ce bântuie munții și îngheață 

oamenii și o bătrână creștină, milostivă și 

protectoare, care îl roagă pe Dumnezeu să aducă 

timpul călduros pe pământ. „Îț spun io, Baba nu-i ra, 

îi de toate bună că ne apără de vijălii și de friguri, că 

altu’ cum or crește holdele? Ia se roagă la 

Dumnăzău șăpte zile de-a rând să ne deie Bunu’ 

soare, căldura de trebuință”. (Marcel Lapteș). 

 

 

 

 

 

 

I se mai spune Odochia, Baba Marta, 

Ijdochia și apare ba drept soția lui Dragobete, ba 

mamă a lui, ba sora lui Lăzărel, ba o păstoriță 

credincioasă care păzește oile lui Dumnezeu la 

munte, îmbrăcată cu douăsprezece cojoace. 

BABA REA 

 Cele mai multe legende o descriu ca pe o 

bătrână nemiloasă, care urcă în munți cu turma 

înainte de vreme și moare înghețată la 9 martie (ziua 

echinocțiului de primăvară în calendarul vechi), 

pentru a renaște în următoarea zi, asemenea 

divinităților care întruchipează timpul nemăsurat, 

care vine din veșnicie și se pierde în veșnicie. 
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„ŞAHUL ESTE PIATRA DE ÎNCERCARE A 

INTELIGENŢEI”. (Goethe) 

                               

Irimia David, elev, clasa a XI-a 

Coordonator, prof. MOGÎLDEA Claudia 

 

 Unul dintre cele mai vechi jocuri care s-au 

păstrat până în zilele noastre este șahul. De-a lungul 

timpului, a fost preferat de regi, prinți și de 

conducători de state. Adevărat fenomen mondial, 

șahul nu cunoaște bariere în ceea ce privește vârsta 

sau limba. Pe cele 64 de pătrățele, 32 de piese – 16 

albe și 16 negre – sunt mutate după anumite mișcări, 

iar pentru a excela în acest joc este nevoie de 

exercițiu intens, în urma căruia se deprind anumite 

strategii.  

 Piesele de șah se mută astfel: 

 Regele se poate deplasa exact un pătrățel pe 

orizontală, verticală sau diagonală. Totodată, poate 

face în timpul partidei, o singură dată, o mișcare 

specială numită rocadă. 

 Turnul poate fi mutat orice număr de pătrățele 

libere pe verticală sau orizontală. Totodată, este 

deplasat și la rocadă. 

 Nebunul se deplasează orice număr de pătrățele 

libere, care sunt de aceeași culoare, în diagonală. 

 Dama sau Regina este a doua cea mai 

importantă piesă de pe tabla de șah după rege. Ea se 

poate muta oricâte pătrățele libere pe diagonală, 

orizontală sau verticală. 

 Calul se poate deplasa doar în formă de „L”, 

adică două pătrățele pe verticală sau orizontală plus 

un pătrățel pe direcția transversală. 

 Pionii au o situație complexă pe tabla de șah. 

Un pion poate fi mutat pe tablă, doar în față, câte un 

pătrățel dacă acesta este liber. Dacă pionul nu a fost 

deplasat deloc, acesta se poate muta înainte două 

pătrățele dacă este liber. Când acesta capturează o 

piesă inamică o face pe diagonală și întotdeauna în 

față. 

 Șahul este unul dintre cele mai practicate 

jocuri de pe planetă, fiindcă nicio partidă nu 

seamănă una cu alta, iar finalul evidențiază 

superioritatea câștigătorului față de pierzător. 

 10 motive pentru care copiii ar trebui să 

joace șah 

1. Ajută la dezvoltarea gândirii strategice și 

analitice; 

2. Ajută la dezvoltarea gândirii creative; 

3. Ajută la dezvoltarea puterii de calcul; 

4. Ajută la dezvoltarea puterii de concentrare; 

5. Ajută la dezvoltarea memoriei, motiv pentru 

care persoanele care practică șahul au risc redus de a 

face Alzheimer; 

6. Îmbunătățește performanțele școlare ale 

copiilor, prin calitățile pe care le dezvoltă; 

7. Dezvoltă spiritul de fair-play; 

8. Dezvoltă spiritul competitiv ; 

9. Ajută la gestionarea emoțiilor; 

10. Ajută la dezvoltatea puterii decizionale. 

Copiii care joacă șah pe o perioadă mai lungă de 

timp s-a constatat că sunt mai echilibrați, au 

rezultate școlare mai bune, știu să accepte mai ușor 

înfrângerile și să își stăpânească emoțiile. 

                Sursa: Internet 
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   Sărbătorile primăverii   
         

 MARTIN Corina, elevă, clasa a XII-a A 

 

 

 

 

 

 

 Mărţişorul, simbolizat pr intr -un şnur bicol-

or, confecţionat din două fire de lână sau de mătase 

răsucite, unul alb şi unul roşu, ataşat unui obiect ar-

tizanal, este oferit doamnelor şi domnişoarelor la 1 

martie, prima zi de primăvară calendaristică.   

 

  

 Ziua internațională a femeii-Ziua de 8 

Martie este cunoscută în întreaga lume ca 

sărbătoarea internațională a femeii. Luna martie este 

prima lună de primăvară, luna în care natura renaște 

și razele soarelui încep să ne încălzească sufletele. 

Dacă evenimentul coincide, ca perioadă din an, cu 

un nou început, semnificaţiile acestuia sunt legate şi 

de lupta femeilor pentru dobândirea unor drepturi, 

confundându-se ulterior cu o sărbătoare a mamelor. 

  

 

 

 Paștele -  este cea mai veche şi importantă 

sărbătoare a creştinătăţii, care a adus omenirii 

speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul 

lui Iisus Hristos, Învierea fiind, după cum spunea 

părintele Arsenie Boca, singura minune care se arată 

tuturor, credincioşi şi necredincioşi.   

 Sărbătoarea Sfinților Constantin și 

Elena reprezintă cea mai importantă sărbătoare a 

lunii mai și este cinstită cu mare dragoste de către 

toți creștinii ortodocși, mărturii fiind numărul mare 

de oameni care le poartă numele, precum și numer-

oasele biserici care îi au ca ocrotitori. 

   

Ziua de 23 aprilie, în 

calendarul ortodox,  este 

marcată ca ziua 

Sfântului Gheorghe, 

creștinii pun la porțile 

caselor crenguțe de 

fag.  

Se spune, din bătrâni, 

că Sfântul Gheorghe, 

când vine, își leagă calul 

de un stâlp al porții și 

paște iarba.  
https://sites.google.com/site/sefuedhsatiowqay/home/sarbatorile-de-primavara 

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 19/Martie 2021 



 

38 

Călătorie prin orașele României 
 

CRAIOVA                                            Cotoi Darius, elev clasa a VIII-a 
Coordonator, prof. BADEA Emilia 

  

 Dragi elevi și părinți, vă prezint oraşul Craiova, un oraș cu 

o istorie de peste două mii de ani, având numeroase obiective pe 

care le poți vizita. Craiova este reședința județului Dolj și 

capitala Olteniei. 

 Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe 

malul stâng al Jiului, , la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. 

Are o populație de 298 643 locuitori, fiind al 6-lea oraș din 

România.  

 

Originea numelui 

actual al orașului este subiectul multor controverse, numele 

venind de la slavonescul “kralj” (crai, rege). Craiova mai poate 

însemna ținut, țară, națiune. Așezarea Craiovei a apărut pentru 

prima oară în inscripția de pe mor-mântul lui Vladislav I, apoi 

la 1 iunie 1475, într-un hrisov al domnului Laiota Basarab sub 

numele de Pelendava. 

O parte a istoricilor, în frunte cu Nicolae Iorga, Bogdan 

Petriceicu-Hașdeu și Alexandru D. Xenopol consideră că pe teritoriul de azi al Craiovei a fost teatrul 

bătăliei de la Rovine din timpul lui Mircea cel Bătrân.  

În 1770 – 1771, Craiova a fost capitala Țării Românești.  

Cu o arhitectură specifică, acest oraş îți dă suficiente motive pentru ca să îl incluzi pe lista cu desti-

nații de călătorie, aici găsindu-se numeroase lăcașe de cult, muzee și locuri de promenade. Orașul este 

așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 

227 km de București și 68 km de Dunăre având o 

formă neregulată, în special în partea vestică și nordică 

iar spre centru este foarte compact.  

Astăzi,Craiova este un important centru economic și 

universitar-cultural. 

Vă recomand astfel să vizitaţi în primul rând Muzeul 

de Artă, Centrul Vechi şi Muzeul de Etnografie, apoi 

să luaţi maşina ca să ajungeţi la superbul Parc Roma-

nescu, la Mănăstirea Coşuna şi la Mănăstirea Jiţianu. 

Muzeul de Artă din Craiova, este impresionat în 

primul rând prin clădirea care-l găzduieşte, clădire ce a 

aparţinut lui Constantin Mihail, unul dintre cei mai bogaţi oameni ai vremii. Muzeul impresionează şi prin 

a doua cea mai mare colecţie de picturi aparţinând lui Teodor Aman, precum şi prin sala care găzduieşte 

doar opere create de marele Constantin Brâncuşi. 
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  Muzeul de Artă Populară, Casa Băniei, este cea mai veche construcţie civilă din Craiova. Este 

atribuită boierilor Craioveşti, din jurul anilor 1400. Reconstruită la sfarsitul anilor 1600 de Constantin 

Brâncoveanu, fortificată pentru a deveni sediul Administraţiei Austriece la începutul anilor 1700, sediu al 

Episcopiei Râmnicului, Tribunalul Craiovei, liceu şi Arhivele Statului, iar în anii 1960 este transformată 

în actualul muzeu. Este unul dintre cele mai frumoase muzee de acest gen din ţară, cu obiecte tradiţionale 

şi are expuse foarte multe imagini din viaţa ţăranului român. 

 Centrul istoric are multe clădir i şi monumente care vă  vor  încânta pr ivirea cu arhitectura lor , 

iar monumentele amplasate aici vor amplifica şi mai mult experienţa de călătorie. Puteţi admira Palatul 

Primăriei, realizat de Petre Antonescu, marele arhitect din Râmnicu Sărat. 

  

 Parcul Nicolae Romanescu este cel mai mare 

parc din Europa de Est şi al treilea ca mărime din toată 

Europa. A fost proiectat la începutul anilor 1900 de un 

arhitect francez, care a câştigat cu acest proiect medalia 

de aur la Expoziţia Universală de la Paris. 

 La intrarea în parc se observă măreţia şi diversi-

tatea arborilor, care au fost plantaţi acum mai bine de 

100 de ani, iar castelul şi podul suspendat nu au cum să 

nu vă încânte privirea. 

 În parc mai găsesti şi una dintre cele mai vechi 

grădini zoologice din România. 

 

 Mănăstirea Coşuna, din Bucovăţul Vechi, este im-

presionantă prin pictura interioară ce datează din jurul anilor 

1500.  Mănăstirea, care la exterior este destul de austeră, este 

cea mai veche biserică din zona Craiovei, fiind construită în 

anii 1400, din piatră şi cărămidă adusă din castrul roman 

Pelendava, aflat în vecinătate. 

Mai sunt şi alte biserici în Craiova, cei drept nu atât 

de vechi dar foarte frumoase şi tot atăt de speciale. Amintesc 

aici Biserica Sf. Dumitru- care este şi protectorul oraşului, 

Biserica Sf. Ilie, Biserica Mântuleasa, cu un colorit diferit de 

alte biserici, Biserica Sf. Treime din centru şi Biserica Ma-

dona Dudu. 

     

 O călătorie în oraşul Craiova  vă poate oferi o 

experiență frumoasă. Să ne cunoaştem ţara cred că este 

unul dintre lucrurile esenţiale în viaţă, aşa cum este 

esenţial în primul rând să ne cunoaştem pe noi înşine.  
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 NE E DOR DE NORMALITATE! 

Prof. IOSIF Mihaela 

 

 În ultimul an, întreaga lume a trecut prin 

schimbări majore. Îmbrăţişările nu mai sunt 

permise, orice gest de afecţiune este interzis, iar 

apropierea fizică a devenit de-a dreptul peri-

culoasă. Am învăţat să ne protejăm sănătatea şi in-

tegritatea proprie şi să înţelegem importanţa 

protejării sănătăţii celor dragi.  

În acest context de pandemie, ne-am apropiat de familie, am petrecut mai mult 

timp cu cei dragi realizând diverse activităţi care ne-au unit şi ne-au ajutat la realizarea 

unei conexiuni reale. 

 Toate acestea fiind spuse, ne e dor de normalitate! De 

zilele în care puteam să ne plimbăm liniştiţi fără mască şi fără 

frica de boală şi amenzi, de zilele în care veneam emoţionaţi la 

şcoală, dornici să ne revedem cu colegii, să ne jucăm cu ei şi 

să îi îmbrăţişăm fără teamă şi fără restricţii, de serbările de 

toamnă, de Crăciun, de 1-8 Martie, de Paşte, de activităţile şi 

distracţia din “Săptămâna Şcoala Altfel”, de toată distracţia pe 

care ne-o oferea şcoala.  

  

 Sperăm să fim sănătoşi cu toţii şi să ne întoarcem cât mai 

curând la şcoala. 
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Noul CORONAVIRUS 

Prof. CARADAICĂ Ioana 

 

 

 

 

 

 Deși a trecut un an de cand am trecut cu toții 

de la viața normală la pandemie, explozia de 

COVID19 pare de neoprit. 

  

 Epidemie sau pandemie? 

 Putem vorbi de epidemie atunci când o boală 

contagioasă se extinde într-un timp scurt, la un 

număr mare de persoane.  

Atunci când epidemia se răspândește în mai multe 

țări sau continente avem de-a face cu o pandemie. 

 În decembrie 2019, în China a apărut noul 

Coronavirus. Totul a început într-o piață de animale 

din orașul Wuhan și s-a răspândit rapid în toată 

lumea. 

 Acest virus face parte din familia 

Coronavirusurilor, care sunt virusuri provenite de la 

animale dar care se transmit și la oameni, 

provocându-le infecții respiratorii. 

Simptomele specifice infectăr ii cu noul 

coronavirus sunt febra, tusea, oboseala, cefaleea

(durerea de cap),pierderea gustului, pierderea 

mirosului precum și simptome digestive(greață, 

vărsături, diaree). 

  

 Ce facem dacă suspectăm că suntem infectați 

cu noul Coronavirus? 

 Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să 

ne izolăm de persoanele sănătoase, apoi luăm 

legătura cu medicul de familie. Dacă simptomele se 

agravează sunăm la serviciul de ambulanță, 112 și  

în nici un caz nu mergem singuri la spital cu 
mijloacele de transport în comun. 

  

 

  

 Cât de periculos este acest virus? 

 Este un virus groaznic de contagios care 

provoacă o boală atît de imprevizibilă, încât 

variabilitatea ei de la forme ușoare, asimptomatice 

până la forme extrem de grave este foarte mare. 

În aceste condiții, prevenția și efortul de a ne proteja 

sunt foarte importsante. 

 Cum ne protejăm de noul Coronavirus? 

Iată câteva măsurile care limitează transmiterea 

virusului: 

 Ne spălăm des mâinile cu apâ și săpun 

 Nu atingem fața (gura, nasul, 

ochii) cu mâinile murdare 

 Evităm locurile aglomerate 

 Păstrăm distanța 

 Purtăm mască 

  

 Reguli de bună purtare a... MĂȘTII 

 Chiar dacă unii încearcă să ne convingă că 

masca este inutilă și că nu ne protejează deloc, nu 

trebuie să le dăm crezare. Chiar și o mască simplă, 

improvizată dintr-o eșarfă este mai bună decât 

nimic, dar sigur că protecția  oferită de aceasta este 

mai redusă decât a unei măști speciale! 

 NU PUNE MASCA ÎN PORTOFEL, ÎN 

BUZUNAR SAU PESTE ALTE OBIECTE! 

 Folosește corect masca! 

 Înainte să-ți pui masca, spală-te pe mâini cu 

apă și săpun sau dezinfectează-te. 

 Apucă masca de șnur, cu ambele mâini și 

poziționeaz-o cu partea colorată în exterior. 

 Fixează pe nas banda metalică. 

 Schimbă masca o dată la patru ore sau mai 

des, dacă s-a umezit. 

 Apucă masca de șnur când o dai jos și arunc-o 

la coș. Imediat spală-te pe mâini și dezinfectează-te. 

 

 POARTĂ MASCA DE CÂND IEȘI DIN 

CASĂ PÂNĂ TE ÎNTORCI, ÎN ORICE LOC 

AGLOMERAT, EXTERIOR SAU INTERIOR! 

 
(Revista - Sănătatea de azi, decembrie 2020)  
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Vaccinarea împotriva CORONAVIRUS  

(Covid-19) 
 

Infirmieră  CHIŢORANU Marcela 

 

Vaccinarea împotriva coronavirusului nu mai este o noutate pentru nimeni, o lume întreagă speră 

ca această pandemie să ia sfârșit cât mai repede, vaccinul fiind raza de speranță a multora dintre noi. 

 Vaccinarea este principalul instrument de prevenire primară a bolilor și una dintre măsurile cele mai 

eficiente din punct de vedere al costurilor în materie de sănătate publică. Imunizarea prin vaccinare este 

cea mai bună cale de apărare de care dispunem pentru a lupta împotriva bolilor grave, care pot fi pre-

venite și împotriva bolilor contagioase, care uneori pot fi mortale. Datorită vaccinării pe scară largă, a fost 

eradicată variola, poliomielita a dispărut din Europa și multe alte boli au fost aproape eliminate. 

 În România, vaccinarea a fost primită bine de către cetățeni, dovadă fiind numărul mare de înscrieri 

pe platforma oficială a statului român. Până în acest moment, în România au fost vaccinate în total 

2.965.613 de persoane.  

 La nivel european, vaccinarea a început la momente diferite în statele membre, aplicarea lor fiind 

diferită. În majoritatea țărilor membre vaccinarea are un caracter de recomandare, ea nefiind obligatorie.  

 Conform informațiilor oficiale, Comisia Europeană a încheiat până în prezent contracte pentru până 

la 2,6 miliarde de doze de vaccinuri împotriva COVID-19 și negociază achiziționarea de doze suplimen-

tare. Livrările de vaccinuri către țările din UE au crescut constant, iar vaccinarea se accelerează. Comisia 

colaborează cu industria de specialitate pentru a spori capacitatea de producție a vaccinurilor. 

 În același timp, a demarat activități care să susțină dezvoltarea și producția rapidă și în masă a unor 

vaccinuri eficace împotriva noilor variante de coronavirus. Incubatorul HERA va contribui la contra-

cararea amenințării reprezentate de noile variante. 

 UE caută să se asigure că vaccinurile sigure ajung în toate colțurile lumii. Comisia și țările UE s-au 

angajat să aloce peste 2,2 miliarde EUR mecanismului COVAX, inițiativa globală menită să asigure ac-

cesul echitabil la vaccinurile împotriva COVID-19.De asemenea, sprijină campaniile de vaccinare în 

țările partenere. 
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 Comisia introduce o măsură de accelerare a autorizării vaccinurilor adaptate împotriva COVID-19. 

Prin intermediul acestei măsuri, dispozițiile din legislația aplicabilă a UE vor permite companiilor să se 

axeze pe colectarea dovezilor necesare la timp, iar autorizarea vaccinurilor adaptate se va face pe baza 

unui set mai mic de date suplimentare care trebuie depuse la Agenția Europeană pentru Medicamente. 

 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Rolul Incubatorului HERA este 

de a consolida și accelera răspunsul UE la variantele virusului. Astfel, permitem EMA să accelereze ap-

robarea reglementară a vaccinurilor actualizate pentru a face față noilor variante. O aprobare mai 

rapidă înseamnă mai multe vaccinuri în circulație și mai mulți europeni protejați.” 

 Politica de vaccinare este o competență a autorităților naționale, însă Comisia Europeană sprijină 

statele membre ale UE să își coordoneze politicile și programele în domeniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse: https://vaccination-info.eu/ , https://vaccinare-covid.gov.ro/ , https://ec.europa.eu/ , Google images 
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Obiceiuri și tradiții de Paşte 
 

 MIHAI Bianca, elevă clasa a XII a A 
  

  

 „Hristos a înviat! Adevărat, a 

înviat!” este formula de salut cu care 

începem prima zi de Paşte. 

 Scopul acestei sărbători creştine este 

amintirea vie a patimii, a morţii şi a 

Învierii lui Iisus Hristos.  

 Sfânta Scriptură a Noului Testament 

spune că Iisus Hristos, înainte de a pătimi, a 

prezis de mai multe ori că va fi răstignit, dar 

a treia zi va învia. De teama aceasta, iudeii 

au pus soldaţi de pază la mormântul lui Iisus Hristos. Totuşi, minunea s-a întâmplat.  

 Credincioşii sărbătoresc ziua Învierii Mântuitorului, o sărbătoare a bucuriei asemănătoare celei a 

apostolilor când l-au văzut pe Iisus Hristos înviat. 

 În prima zi de Paşte, românii respectă câteva tradiţii şi obiceiur i. 

 Duminică dimineaţa, există tradiţia ca toţi membrii familiei să se spele pe faţă cu apă neîncepută, 

luată dintr-un izvor, în care se pune un ou roşu şi un ban de argint: să fie sănătoşi şi cu faţa frumoasă, 

argintul simbolizând, de asemenea, şi noroc la bani. 

 Un alt obicei spune că după ce s-au întors de la Înviere şi iau anafura, toată familia trebuie să 

mănânce un ou roşu şi pască pentru a fi curaţi ca pasca şi  sănătoşi ca oul.  

 Preparatele de Paşte care în general nu lipsesc de pe masă sunt ouăle roşii, drobul de miel, pasca şi 

cozonacul. Ouăle se vopsesc în Joia Mare, considerându-se un păcat mare orice lucru făcut în casă vineri, 

când la biserică are loc Prohodul.  

 Lumânarea Învierii, luată de la biser ică, se păstrează în casă pentru a fi la îndemână când 

apar necazuri. 

 De asemenea, tradiţia spune să te înnoieşti în această perioadă deoarece îţi aduce noroc. 

În duminica Învierii purtarea unor haine noi semnifică purificarea corpului şi a sufletului.  

 În trecut, fetele şi băieţii obişnuiau, în dimineaţa primei zile de Paşte, înainte de răsăr itul soarelui 

şi fără să fie văzuţi de nimeni, să se scalde într-o apă curgătoare, pentru a fi sănătoşi, harnici şi iubiţi. 
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ÎNSEMNĂRI DE AUTOR 

                                        

  Maistru Tipograf, ŢENE Ilarian 

 
„Atunci se vor deschide ochii orbilor, 
Atunci se vor deschide urechile surzilor;  

Atunci şchiopul va sări ca un cerb  
Limba mutului va cânta de bucurie, căci  
În pustie vor ţâşni ape şi în pustietate pâraie“ 

      Încerc să prezint în câteva fraze ale unui eseu, o etapă, un nou 

început profesional alături de un grup, o echipă, o familie, cu un 

univers și un prezent de peste 100 de ani într-un domeniu sensibil 

al educației și modelării de caractere, îndreptării de prejudecăți, 

integrării sociale și profesionale.  

    Pentru mine această nouă provocare are la bază pregătirea 

profesională și experiența celor peste 40 de ani de activitate 

practică industrială pe tărâmul tiparului și al poligrafiei, o artă și  o 

meserie pe care încerc să o împărtășesc și elevilor Școlii 

Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria“ 

începând cu anul 2019.  

    În tot acest interval de timp am colaborat cu factorii 

decizionali la nivelul școlii, cu oficialii și reprezentanții omologi ai 

agentului economic, unde sunt efectuate stagiile de activitate 

practică profesională a elevilor din școala noastră, pentru că acum 

este și a mea.  

    Ca orice domeniu nou și 

domeniul educațional în care fac eforturi să mă integrez prin participarea la 

mobilități și formare continuă psihopedagogică și profesional-educațională, 

îmi arată faptul că, între activitatea și lucrul cu factorul uman în sfera 

industrială și lucrul cu elevii în sfera preuniversitară a învățământului 

special, liceală, este dificil și chiar complicat pot spune să remarc 

similitudini cu toate că tehnologic, profesional operațiile, tehnologia 

utilajelor și activitățile practice au la bază Tehnologii Poligrafică. Cu toate 

acestea nu pot să nu afirm că, deși elevii clasei a XI-a A, alături de care 

parcurg modulele învățământului dual filiera profesională, care sunt elevi 

cu deficiențe speciale, sunt interesați și preocupați de a însuși cât mai multe 

și mai actuale informații din domeniul atestării viitorului lor profesional de 

Tipăritor Offset. Acest lucru mă face să am încrederea și convingerea că 

șansele lor de reintegrare socială și profesională sunt posbile.  

 De aceia țin să precizez că la nivelul Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz ”Sfânta 

Maria”, sunt făcute eforturi pentru creșterea capacității tehnologice a Atelierului Școlar, a diversificării 

operațiilor și activităților din cadrul acestuia. În acest sens un sprijin susținut îl primim noi profesorii, 

instructorii din partea doamnei Directoare, a Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz „Sfânta 

Maria“ Florica Stoica, cea care prin dorința și energia personală mobilizează părinți, copii, profesori să 

creadă în șansa copiilor lor în capacitatea elevilor în posibilitatea de reintegrare socială și profesională.

 Mulțumesc tuturor, celor ce au contribuit la integrarea mea în cadrul colectivului profesoral. 
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 MOMENTE DE POVESTE 

Prof. NICOLAE  Mihaela 

                Toate poveștile încep cu… A fost odată!  

 Așa a început și povestea noastră, în mijlocul unor oameni minunați și dedicați copiilor și 

educației, în general., la Cartierul HUB ”Drumul Taberelor”. Am participat împreună cu câțiva elevi la o 

activitate de socializare și recreere, în care am împărtășit experiențe, am dat frâu liber imaginației și am 

transpus câteva emoții interioare pe foi de hârtie. Interesant, 

nu? 

         Copiii s-au simțit ca într-o terapie de grup. Terapie care i-

a ajutat foarte mult să se exprime, să se destindă și să stimuleze 

dorința de conversație, care în ultimul timp ne-a cam lipsit, din 

păcate. Elevii au făcut schimb de păreri, au scris la tablă trei 

lucruri semnificative la care se gândesc când văd cuvântul 

“pandemie”. Au fost scrise cuvinte precum: joc, copil, laptop, 

teme, părinți etc. 

 Am fost încântați că am primit această invitație, cu 

conținut adaptat copiilor cu deficiență de auz.   

         Acest hub este un spațiu dinamic care pune în joc teme pentru elevi, întrebări   și răspunsuri. 

  Copiii, părinții și cadrele didactice au parte de tot ce este nou, educativ și distractiv cu referire la 

teme precum bunătatea, mediu, voluntariat și implicare și la felul cum ne raportăm la persoanele cu 

dizabilități și multe altele.  

          Acolo am văzut și Trupa de teatru gestual NeCUVINTE , o trupa de adolescenți de la noi din 

școală. Sunt invitați să joace la diverse evenimente  cu o pregătire intensivă alături de un actor 

profesionist. 

         

 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru 

dezvoltarea armonioasă a copilulu cu un  impact pozitiv asupra 

copilului și o influență benefică asupra dezvoltării psiho-

emoționale a copiilor. 

          

 Suntem plini de recunoștință pentru că am avut deosebita 

ocazie de a participa la asemenea activități de care copiii au 

nevoie foarte mare. Ne-am bucurat că ne-am întors fizic la 

aceste momente care ne-au lipsit, am lucrat frumos împreună, 

aproape că uitasem perioada din trecut, cu multe încercări și 

experiențe grele pe plan social. A fost ca o recompensă 

emoțională.   
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 Această interacțiune colegială a 

avut o influență constructivă asupra 

intercunoașterii dintre elevi. 

 Programele și proiectele 

extracurriculare au rolul de a dezvolta 

competențele sociale, lucrul în echipă, 

colaborarea și comunicarea în rândul 

copiilor, integrarea în grup, în astfel de 

momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou 

și învață mult mai ușor, din experiențe 

practice. 

          Elevii au tratat cu maximă seriozitate 

și responsabilitate sarcinile de lucru, dar și jocurile instructiv-educative. 

          Toate aceste experiențe multiculturale au un caracter formativ, reprezintă o pondere semnificativă 

în procesul de formare al caracterului  și a personalității copiilor. 

          Prin intermediul acestor momente, elevii își dezvoltă abilități artistice, devin mai inspirați și au 

parte de experiențe memorabile.  

  Activitățile extracurriculare au o mare importanță în dezvoltarea elevilor deficienți de auz. 

Aplicarea cunoștințelor dobândite la clasă în cadrul acestor activități are valoarea unui exercițiu de 

dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 

antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora.  

 Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune 

îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor 

aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 

școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

 Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 

vieții, valori morale și nu numai.  

        

 

 Bibliografie: 

1.Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” 

– Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 

2.Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi 

integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-

Napoca, 2001  
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JOCURILE COPILĂRIEI 
 

COTOI Marius, elev, clasa a 
VIII-a A 

 
Mă numesc Marius şi îmi plac 

jocurile în aer liber. Am aflat 

că jocurile în aer liber, încurajează orice copil să își 

dezvolte imaginația şi creativitatea, să își asume 

riscuri și responsabilități, să găsească singur soluții 

sau strategii și să descopere plăcerea de a face anu-

mite lucruri. Alergarea și petrecerea timpului în aer 

liber contribuie la redarea unei stări de relaxare și 

destindere, esențiale pentru sănătatea  emoțională.  

 

 

 

 

 

 

 

Vă prezint în continuare câteva jocuri care ne 

dezvoltă o mulțime de abilități: precizie, atenţie, 

viteză, îndemânare, munca în echipă și sunt foarte 

distractive! 

 Roaba. Se joacă în 2 copii, unul îl ține pe 

altul de picioare, acesta trebuind să meargă în mâini. 

Scopul este doar să te amuzi. Este un joc de dezvol-

tare a mobilității, a articulațiilor, a musculaturii. 

 Păsărică, mută-ți cuibul. Se joacă mai bine 

când sunt mulți copii (peste 8). Fiecare stă într-un 

cerc (sau într-un cuib format din doi copii care se țin 

de mâini). Unul este în plus și stă în mijlocul tuturor. 

Acesta strigă la un moment dat ”Păsărică, mută-ți 

cuibul!” și toți (inclusiv cel din mijloc) trebuie să 

ocupe un alt cuib. Dacă doi aleargă spre același cuib, 

îl câștigă cel care ajunge primul. Cel care rămâne 

fără cuib iese din joc. În mijloc vine alt copil (cuibul 

lui fiind eliminat din joc). Acesta strigă ”Păsărică, 

mută-ți cuibul!” și jocul continuă până rămân 

câștigători 3 copii. 

 Iţele încâlcite sau maţele încurcate. Pentru 

acest joc trebuie să fie mai mulţi copii care se vor 

ţine de mâini formînd un cerc. Vor încerca să se 

“încâlcească”, fără a da drumul mâinilor. Să se 

răsucească pe sub mâini, să-şi treacă picioarele peste 

braţele altora…. Unul dintre copii va rămâne în afara 

cercului cu spatele la acesta, pentru a nu vedea 

mişcările care le fac colegii. 

 Când iţele sunt “gata” încurcate copilul rămas 

afară trebuie să încerce să refacă cercul iniţial 

(intuind ordinea mişcărilor) fără să desfacă mâinile 

celorlalţi jucători. 

 Podul de piatră. Doi copii care stau faţă în 

faţă îşi ţin mâinile împreunate şi ridicate formând un 

pod. Ceilalţi copii trec pe sub “pod”, adică pe sub 

mâinile celor doi copii cântând/zicând: Podul de pi-

atră s-a dărâmat/ A venit apa şi l-a luat/ Vom face 

altul pe râu, în jos/ Altul mai trainic şi mai frumos.  

În clipa în care cântecul e gata, cei 2 copii vor lăsa 

mâinile în jos prinzând copilul care trecea pe sub 

pod în braţele lor. Acel copil nu va mai trece pe sub 

pod, va sta în spatele unuia dintre cei 2 copii şi va 

astepta până când toţi ceilalţi copii vor fi prinşi şi 

vor face parte din zidul podului (aşezându-se alter-

nativ de o parte si de alta în spatele copiilor). 

 Întrecere în sac. Se fac două echipe de copii. 

Câte un copil din fiecare echipă va sări având pi-

cioarele în sac până va ajunge la un punct de sosire 

și înapoi, pentru a preda ștafeta altui copil din echipa 

sa. Echipa care termină prima iese câștigatoare. 
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Câinele - animalul meu preferat  

                                                                               LINCĂ Daniela, elevă clasa aX a   

 Cu toate că am mulți prieteni, precum și colegi de școală, unul din cei mai credincioși prieteni ai 

mei este Bobiță. El nu este așa cum v-ați aștepta un băiat, ci este câinele meu. 

 Înalt și puternic, Bobiță este un ciobănesc german pur sânge. L-am primit de ziua mea acum doi 

ani și de atunci am devenit prieteni de nedespărțit. În fiecare dimineață este în picioare înaintea mea și 

așteaptă să mă trezesc mârâind vesel.  

 Când plec spre școală mă conduce până la ușă, după care mă așteaptă răbdător să mă întorc. După 

ore, nici nu intru bine în casă, că Bobiță mă întâmpină cu lesa în gură. Este semnul că trebuie să ieșim 

în parc.  

 În parc se comportă ca un prieten adevărat: mă ascultă, nu iese din cuvântul meu, iar atunci când 

se apropie alți câini de mine îmi stă alături de parcă ar dori să mă protejeze. Am învățat să-i răsplătesc 

prietenia de care de dovadă, astfel că Bobiță al meu nu rămâne nemâncat niciodată, îl îmbăiez odată pe 

săptămână și îl duc aproape în fiecare zi să alerge. Știu că spre deosebire de un om, Bobiță este un prie-

ten care nu vorbește, dar totuși pot comunica cu el. L-am învățat câteva comenzi minime, iar el dă 

semne că mă înțelege, ba chiar mai mult, uneori îmi lasă impresia că-i face plăcere să mă asculte. 

 Nu știu dacă pentru ceilalți oameni câinele este cel mai bun prieten al omului, dar pentru mine cu 

siguranță Bobiță este cel mai bun prieten al meu și aș vrea să rămână cel mai bun prieten al copilăriei 

mele. 

                           ”Câinele este singurul animal din lume care te poate      

      iubi   mai mult decât se iubește pe el însuși”               

     

(Josh Bilings) 
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ZIUA PĂMÂNTULUI 

Maya SCARLAT, elevă clasa a VI a A 

 Cât de importantă este ocrotirea mediului înconjurător 

 

 Planeta Pământ, numită și Planeta Albastră 

s-a format aproximativ acum 4,57 de miliarde de 

ani, dar se pare ziua de naștere și-o sărbătorește 

abia de 48 de ani, pe 22 aprilie.   

 În unele părţi ale globului pământesc, ziua 

dedicată Pământului se marchează în luna martie 

odată cu echinocţiul de primăvară 

 Ziua Pământului are scopul să atragă 

atenţia asupra degradării mediului înconjurător, 

asupra efectelor poluării şi să ne inițieze cu privire la acţiunile pe care fiecare dintre noi le poate întreprinde 

pentru a ajuta la conservarea naturii.  

 Ziua Internaţională a Mamei-Pământ este sărbătorită pentru a aminti fiecăruia dintre noi că Pământul 

şi ecosistemele sale ne oferă viaţă şi mijloace de subzistenţă. Natura suferă din cauza incendiilor 

australiene, a temperaturilor crescute şi, nu în ultimul rând, de pe urma confruntării cu COVID-19 - o 

pandemie aflată în strânsă legătură cu sănătatea ecosistemului nostru.  

 Pandemia: SARS-COV 2 nu ne poate opri să analizăm influiența negativă a omului asupra Planetei 

Pământ, să realizăm că lupta pentru planetă este în joc. Dacă nu vom produce schimbări pentru a face față 

crizei climatice, starea noastră actuală va deveni noua normalitate - o lume în care pandemiile și 

evenimentele meteorologice extreme acoperă globul, afectând comunitățile deja marginalizate și 

vulnerabile.  

 

 Doar cu forțe comune putem face o lume mai bună și prosperă în  

casa noastră comună- Planeta Pământ.  

 

Sursa:http://www.mediu.gov.md/ro/content/ziua-p%C4%83m%C3%A2ntului 
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PASCĂ CU ALUAT FRAGED ŞI UMPLUTURĂ CREMOASĂ 

Eleva Ionescu Cristina  

 Coordonator Instr. CRISTEA Elena 

Ingrediente 

 Aluat: 

 25 gr unt 

 1 gălbenuş de ou 

 2 linguri smântână 

 1 lingură zahăr 

 1 praf de copt 

 1 linguriţă zahăr pudră  

 făină 
   Umplutura: 

 650 gr brânză de vaci mai cremoasă 

 2 linguri mascarpone 

 3 ouă + 1 ou pentru uns 

 2 albuşuri de ou 

 1 praf de sare 

 1 cană zahăr 

 coajă rasă de lamâie 

 1 lingură esenţă rom 

 50 gr stafide 

 2 linguriţe zahăr pudră  
 Mod de preparare 

 Aluatul: 
Într-un bol amestecăm untul, smântâna, zahărul şi gălbenuşul. 
Adaugăm praful de copt, zahărul, apoi făina treptat până obţinem un aluat omogen şi nelipicios. 
Formăm o bilă din el, îl învelim în folie alimentară şi îl dăm 20-30 de minute la frigider. 
 Umplutura: 
Brânza o  punem în robot. 
Ouăle le mixăm împreună cu albuşurile, un praf de sare şi le punem peste brânză. 
Adaugăm zahărul şi dăm totul prin robot până consistenţa devine cremoasă şi o răsturnam într-un bol. 
Încorporăm cu o lingură mascarponele, zahărul, coajă rasă de lamâie, stafidele (oprim câteva pentru 
decor) şi la final puţin griş. 
Scoatem aluatul din frigider, presărăm făina pe masa de lucru şi întindem o foaie potrivit de groasă. 
Ungem o tavă de tartă cu unt, o tapetam cu hartie de copt şi asezăm 
foaia de aluat acoperind şi marginile. 
O înţepăm cu furculiţa, punem umplutura şi o nivelăm. 
Batem un ou spumă, cu o pensulă ungem pasca, iar deasupra 
punem din stafidele oprite. 
Introducem tava în cuptorul încins pentru 50-60 de minute, până 
pasca este bine coaptă iar deasupra are o culoare rumenă frumoasă. 
O scoatem când este gata şi o lăsăm să se răcească. 

 
Sursa: www.gustos.ro 
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Alexandra ILINCA, elevă clasa a IX-a C  

CAREU DE CUVINTE 

Sursa: www.zmeisorii.ro 
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MORARU Eduard, elev clasa a VI-a A  

INTEGRAMĂ ILUTRATĂ 

Sursa: www.joc-de-copii.blogspot.com 
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Corina MARTIN, elevă clasa a XII a A 

Sursa: libris.ro 
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SUDOKU  
 

  CIURLEA Marian, elev clasa a IX a A  
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Sursa: puzzle.ro 
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MORARU Andra, elev clasa a V a A  

SURSA: www.suntparinte.ro 
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Elev STOCHINĂ BERNAVETA 

Talente, talente... 
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Elev SCARLAT MAYA, clasa a VI-a 

Talente, talente... 
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Operatorii economici: 

2021-2022 

Electronic Design and Consulting Group  

str. Floarea de Gheaţă nr.9, sector 6, 

București telefon 021 444 9320 

Update Advertising SRL 

str. Doina nr.9, sector 5, București 

telefon 0727 800 232 

Imprimeria ARTA GRAFICA  

Bulev. Metalurgiei 73, sector 4 București 

telefon 021 306 6100 

R.A. Monitorul Oficial 

str.Parcului nr.65, sector 1,  București, 

 

 

STAGIUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ  

Perioadele de practică comasată 2021-2022 

 

Clasa a IX a A  sem II : 15.03.2021-26.03.2021 

                                         28.06.2021-09.07.2021 

Clasa a X a A  sem I  : 23.11.2020-04.12.2020 

                         sem II  28.06.2021-09.07.2021 

 

Clasa a XIa A  sem I : 30.11.2021-18.12.2020 

                         sem II  14.06.2021-09.07.2021 

 

Clasa a XII a A  sem I  : 07.12.2020-18.12.2020 

                            sem II  07.06.2021-25.06.2021 

 

Clasa a XII a B  sem I  : 07.12.2020-18.12.2020 

                            sem II  07.06.2021-25.06.2021 
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Material tipărit în Atelierul PRINT XXI 

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de 

Auz ”Sfânta Maria” 

Aleea Istru, nr. 6, sector 6, București 

Tel: 021 444 03 31, Fax: 021 444 03 37 

E-mail: surzi2@yahoo.com   


