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 Inspector școlar general, ISMB  

Ioana Mihaela NEACȘU 

 

 

 Am încheiat de curând un moment istoric de mare însemnătate: sărbătorirea a 100 de ani de la 

înființarea României Mari.  

 În acest context de celebrare, adăugam marilor realizări naționale, bucuria de a aniversa alți 100 de ani. 

Un centenar al existenței Primei Școli de fete surde din București, ce a devenit, în timp, Școala Profesională 

Specială pentru Deficienți de Auz, "Sfânta Maria".  

 Întemeiată pe dorința de a sădi în sufletele acestor copii binele, frumosul, adevărul, acceptarea, dorința 

de integrare socio-profesională, școala și-a consolidat menirea grație vocației dascălilor și dorinței elevilor de 

a confirma.  

 Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz, "Sfânta Maria", este, prin specific, o instituție 

de învățământ care se adresează copiilor cu nevoi speciale, dar și un concurent veritabil la titlul de 

performanță școlară. Acest lucru reiese din premiile obținute la olimpiadele și concursurile de profil, la 

activitățile extrașcolare, acțiunile de voluntariat și incluziune socio-profesională, precum și la multiplele 

proiecte europene desfășurate.  

 Ne îndatorează și ne responsabilizează existența unui astfel de exemplu de instituție de educație, pentru 

a acorda pe mai departe atenția cuvenită copiilor cu dizabilități, eforturilor colective de a-i integra într-o 

societate a toleranței și a valorilor comune.  

 

 La mulți ani, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz, "Sfânta Maria", ani la fel de 

fructuoși, precum cei în care ți-ai întemeiat și consolidat menirea! 



 

Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta 

Maria” 

100 de ani de activitate 

 

Scurt istoric 

 

Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria” a fost  înfiinţată în anul 

1919, de către Ministerul Instrucţiunii Publice ca Şcoala şi orfelinatul de surdo-mute, la propunerea şi 

insistenţa doamnei Laurenţia Bacalbașa, prin Ordin Regal. Şcoala începe să funcţioneze efectiv ca instituţie de 

învăţământ abia în anul 1921, având un efectiv de 31 de eleve. Va supravieţui celui de-al Doilea Război 

Mondial şi timp de o sută de ani va fi neobosită în misiunea sa de a asigura accesul la educaţie copiilor care 

suferă de deficienţe de auz.   

Biserica „Sfântul Gheorghe Vechi” a avut un rol cultural și administrativ important în zonă. Aici se 

învăța limba slavonă şi se pregăteau diacii (scriitorii care urmau să compună și să scrie cărțile și hrisoavele 

domnești). Tot în această incintă și-au început activitatea, până la construirea propriilor școli, liceele 

”Gheorghe Lazăr” și ”Gheorghe Șincai”. După mutarea celor două licee în proprile sedii, aici își începe 

activitatea Școala specială pentru surdo-muți din București.  

 Biserica ”Sfântul  Gheorghe” Vechi şi Mitropolia, au sprijinit această școală specială. Aici elevele, 

pentru că a luat fiinţă ca o şcoală de fete, își petreceau timpul liber în curtea bisericii și participau la activităţile 

comunităţii1. În Bucureşti, în „Micul Paris”, la 1921 - această școală specială porneşte din curtea Bisericii 

„Sfantul Gheorghe Vechi” şi prin eforturi susţinute, ajunge astăzi la o Şcoală Europeană. Deşi îşi desfăşoară 

activitatea, iniţial, în curtea bisericii (Calea Moşilor, nr. 36), ulterior, şcoala specială va fi mutată într-un alt 

spațiu, actuala str. General Berthelot, lângă Ministerul Educației Naționale, în apropierea Parcului Cişmigiu. 

Între anii 1922-1948, şcoala a purtat numele „Şcoala şi orfelinatul de fete surde Principesa Mărioara”, 

în cinstea prinţesei, fiica Reginei Maria şi a Regelui Ferdinand, care a devenit  regină a Serbiei, în urma 

căsătoriei sale cu regele Alexandru I al Serbiei. 

 

 

 



 Modernizarea învăţământului românesc 

Legislaţia şcolară care a precedat Ordinul Regal al Reginei Maria a creat climatul propice pentru       

şcolarizarea copiilor cu deficienţe de auz. De-a lungul istoriei, problematica dizabilităţii a fost şi a rămas una  

de mare complexitate. Atât documentele epocii, cât şi documentele internaţionale care au devenit cu timpul 

repere în modernizarea sistemului de învăţământ românesc, au subliniat nevoia articulării unor practici        

incluzive, respectarea drepturilor, accesibilizarea sistemului de educaţie, nondiscriminarea2. 

 Prima etapă de modernizare a învăţământului românesc are loc în perioada 1878-1888. Ea se va resimţi 

în special în mediul rural. Învăţământul secundar şi cel superior erau destinate păturii conducătoare. Cele două 

universităţi de la Iaşi şi Bucureşti aveau ca scop pregătirea personalului necesar pentru a ocupa funcţii         

administrative în noul stat. Aceste realitaţi erau generate de dezvoltarea comerţului şi industrializarea            

accentuată. În urma acestor procese, vor fi necesare cadre calificate pentru prestarea unor noi funcţii  în aparat 

administrativ.3 

 

Legea Take Ionescu - legea învăţământului primar şi normal-primar din 1893 - stabilea            

obligativitatea şcolară pentru vârste între 7 şi 14 ani. Legea stabileşte amenzi care sunt suportate de părinţii 

care refuză să îşi trimită copiii la studii. Se precizează însă că obligativitatea se va aplica de preferinţă          

băieţilor. Take Ionescu introduce şi lucrul manual şi munca în ateliere specializate. O altă lege care deschide şi 

mai mult accesul la învăţământ este Legea Poni, din 1896. Legea se baza pe suportul statului faţă de             

învăţământ. 

 

Între anii 1901-1904, Spiru Haret, în calitate de ministru al instrucţiunii publice. În această       

perioadă activitatea şcolară se îmbină cu cea extraşcolară. Şcoala primară devine un centru de activitate       

culturală care va mobiliza învăţătorii şi ţăranii.  

Legea învăţământului secundar şi superior din 1898 cupr indea 114 ar ticole, repar tizate în cinci 

capitole. Ea va stabili că învăţământul secundar se va organiza pentru băieţi în gimnazii şi licee, iar pentru fete 

în şcoli secundare de fete de gradele I şi II. Şcolile secundare de fete aveau cinci ani de studii pentru gradul I şi 

patru ani de studii pentru gradul II. Se prevedea ca anul V să fie consacrat în special studiilor necesare           

femeilor, cu noţiuni de igienă, farmacie şi creşterea copiilor.   

 

Secolul XIX. Unde învaţă copii cu deficienţe de auz? Ce fac când ajung adulţi? 

Învăţământul pentru copii cu deficienţe nu primeşte la fel de multă atenţie. Şcolile sunt puţine, iar    

numărul elevilor cu deficienţe care au acces la educaţie este şi el redus. Singura instituţie de învăţământ pentru 

copii cu deficienţe, care funcţiona şi înainte de Războiul de Independenţă, era Şcoala pentru copii surdo-muţi 

de pe lângă orfelinatul Sf. Pantelimon.  



În perioada războiului activitatea acesteia este întreruptă, urmând a fi reluată imediat după. Pe la 1895, 

orfelinatul şi şcoala s-au mutat la Focşani (Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elena Doamna”- astăzi). 

Aici, elevii cu deficienţe învăţau să scrie şi să citească, aritmetică, ştiinţe naturale şi chiar istorie. Pe lângă 

aceste discipline de bază, ei mai practicau şi o meserie, ce putea fi de pildă cea de cizmărie pentru băieţi şi   

croitorie pentru fete. În anul 1914, şcoala de la Focşani avea 98 de elevi. Începând cu 1900, conducerea şcolii 

fusese subordonată noului director Mihai Ionescu, care se specializase în surdopedagogie la Paris, ca bursier al 

statului. În 1901 s-a înfiinţat pe lângă orfelinat şi o școală pentru orbi, urmând a se tipări în acelaşi an primele 

manuale în limba română pentru orbi, în sistemul Braille. 

 

În Bucureşti „Şcoala de fete surde Principesa Mărioara”, aşa cum am amintit, ia fiinţă în curtea         

Bisericii „Sfântul Gheorghe Vechi” şi va fi mutată apoi în fostul spaţiu al Şcolii Gimnaziale Speciale nr 10.   

Sevastia Popescu urmează un curs de logopedie la Paris şi ajunge  logopedul regelui Mihai I.  

Lucreţia Bacalbaşa luptă pentru menţinerea şcolii de fete, iar în scurt timp instituţia ajunge să            

şcolarizeze un număr de 44 de fete şi un băiat, în general, copii orfani de război. Printre cursurile urmate de 

eleve se numără cele de demutizare, ateliere de croitorie şi ţesătorie. Atelierul de ţesătorie a obţinut chiar şi un 

premiu, în America, la un concurs la care a participat cu un covor care reprezenta flora şi fauna din România. 

În anii de studiu şcoala trebuia să-i iniţieze pe elevi în istoria şi geografia patriei, să le predea noţiunile         

numerice şi să-i demutizeze prin metode specifice, potrivit memorialistului Constantin Bacalbaşa. 

 

Tot sub patronajul Reginei Maria în 1919, pe 9 noiembrie, este înfiinţată prima grupă a persoanelor cu 

handicap auditiv din România. Asociația Amicală a Surdo-Muților ia fiinţă pr in asocierea voluntară a 

unui grup de surzi. Primul Președinte a fost Alexandru Clarnet, iar din comitetul de conducere a făcut parte și 

prințul Henry Ghica, fiul surd al domnitorului Constantin Ghica. Actul de constituire a fost autentificat la    

Tribunalul Ilfov sub nr. 328/5.01.1920.  

Până în anul 1953 când s-a reconstituit „Asociația Surdo-Muților din Republica Populară Romănă” pe 

baza fondurilor alocate de către stat, asociațiile amicale ale surdo-muților funcționau pe criterii mai mult     

filantropice, surzii se întâlneau la cluburi conduse de comitete liber alese, își acordau reciproc ajutoare        

materiale, se sprijineau în găsirea unui loc de muncă și desfășurau diverse activități culturale, sociale și      

sportive. După această dată asociația s-a reorganizat, a primit buget de la stat și a putut angaja personal        

salariat, diversificându-și activitatea.  

În prezent, Asociația Națională a Surzilor din România la 100 de ani, are un număr considerabil de 

membri în cele 34 filiale și 5 sucursale ale sale precum și un rol important în societatea românească prin 

apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 



„Şcoala de fete surde Principesa Mărioara”. Parcurs european 

Odată cu sfârşitul războiului, aceste legi care vizau sistemul de învăţământ s-au dovedit inadaptabile la 

noul stat – România Mare. Nevoia de reorganizare a sistemului de învăţământ este resimţită de decidenţi. Titu 

Maiorescu, ca ministru al Cultelor şi Instrucţiei Publice, propune o nouă direcţie învăţământului românesc. 

Proiectul său de învăţământ prevedea un număr sporit de şcoli normale, gimnazii reale şi şcoli politehnice,   

precum şi stabilirea unor cerinţe mai înalte pentru cei ce doreau să devină cadre didactice. 

„Şcoala de fete surde Principesa Mărioara”, care ajunge să primească distincţia de şcoală europeană 

în anii 2015, respectiv 2018, cu puţin înainte să împlinească o sută de ani de existenţă, răspunde provocărilor 

generate de nevoia modernizării învăţământului românesc.  

În timpul Războiului Rece, „Şcoala de fete surde Principesa Mărioara” îşi schimbă din nou sediul. Din 

anul 1976, şcolii i se dă în folosinţă actualul local din Drumul Taberei, nou, care se va moderniza progresiv. 

Ajunge să fie dotat cu cabinete fonice pentru activitaţile recuperator compensatorii, laboratoare şi ateliere, sală 

de sport cu cabinet pentru C.F.M.- kinoterapie şi bazin pentru hidroterapie, internat şi cantină. Începând cu 

1976 „Şcoala de fete surde Principesa Mărioara” devine Şcoala de surzi nr. 2, apoi Şcoala Gimnazială Specială 

pentru Deficienţi de Auz nr. 2 ”Sf. Maria”, iar din anul 2018  -  Şcoala Profesionala Specială pentru  Deficienţi 

de Auz ”Sfânta Maria”. 

Misiunea sa – de a facilita accesul la educaţie copiilor cu deficienţe de auz – cunoaşte noi provocări: o 

societate care se schimbă cu repeziciune, o economie globalizată, o piaţă de muncă nesigură. Programele şcolii 

se adaptează şi urmează fără ezitare un parcurs european. Şcoala este reabilitată si modernizată prin Programul 

BEI. Spaţii noi, cabinete, laboratoare şi infirmerie, dotate cu mobilier modern şi funcţional vin în sprijinul   

elevilor care îşi contruiesc un viitor la şcoala „Sfânta Maria”. De la 31 de fete, la înfiinţare, şcoala din          

Bucureşti dedicată copiilor cu deficienţe de auz ajunge să şcolarizeze sute de elevi anual. 

Cu trei ani înainte de a sărbători 100 de ani de la înfiinţare, Şcoala Profesionala Specială pentru         

Deficienţi de Auz ” Sfânta Maria” a primit autorizarea de funcționare pentru un nou nivel de învăţământ:     

învăţământ  profesional special - Tehnici Poligrafice, precum şi titlul de Școală Europeană pentru prima dată.  

Începând cu anul școlar 2017-2018 apare și prima grupă de grădiniță. Ca o confirmare a importanţei 

misiunii sale în sistemul de învătământ românesc şi în promovarea unor principii universale care privesc     

educaţia, în anul 2018, școala primește cel de-al doilea titlu de Școală Europeană. 
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Pagini de istorie... 

ÎNFIINȚAREA ÎN ROMÂNIA A PRIMEI ȘCOLI  

PENTRU FETELE SURDE 1919  

 

Prof. Ludovica TĂNĂSESCU 

 

Preocupările pentru educația deficienților de auz din țara noastră sunt 

atestate documentar încă din sec. al XVI-lea. Pe lângă mănăstiri existau așa-zise 

azile pentru toate categoriile de oameni în nevoi.  

Prima unitate școlară pentru deficienții de auz se încadrează în marile 

reforme care au avut loc în țara noastră după înfăptuirea actului istoric de la 24 

Ianuarie 1859.  Inițiativa înființării unui azil în care să fie instruiți orfanii precum 

și deficienții de auz, văz și debili mintali aparține doctorului Carol Davilla. Acest 

azil a început să funcționeze din anul 1860 în casele dr-ului Davilla. Doamna 

Elena Cuza, impresionată de soarta acestor copii, donează suma de 1000 de 

galbeni din veniturile proprii pentru construirea unei clădiri pentru școală și 

ateliere pentru copiii surzi.  

Domnitorul A.I. Cuza, prin Decretul nr. 303/10 iulie 1862 hotărăște construirea în Cotroceni a  

azilului, ce se va  numi ”Azilul Elena -Doamna”. Acest prim institut constituie începutul dezvoltării treptate 

a învățământului special pentru deficienții de auz din țara noastră. Secția pentru elevii surzi va fi mutată în 

1895 la Focșani, ca prima școală de stat pentru băieți. În ceea ce privește instruirea fetelor surde, ea se 

rezolvă abia după primul război mondial, în 1919.  

România, care a participat la războiul de întregire națională în anii 1916-1918, s-a aflat sub ocupația 

germano-austro-ungară, bulgară și turcă de la finele anului 1916 până la finele anului 1918, singura parte din 

țară rămasă liberă fiind câteva județe din Moldova dintre Prut și Carpați. Eroismul armatei române din vara 

anului 1917 (luptele de la Mărăști, Mărășești și Oituz) au oprit ofensiva Puterilor Centrale, au stabilizat 

frontul pe Siret, îndepărtând astfel pericolul distrugerii Țării. După cum se știe, jaful săvârșit de Puterile 

Centrale dar și de ”aliatul” rus în Moldova, Basarabia și Bucovina, foametea, bolile, sărăcia au avut cele mai 

grave consecințe asupra societății românești: scăderea dramatică a numărului populației în urma războiului, a 

epidemiei de tifos exantematic, a foametei, a lipsurilor de tot felul, scăderea suprafețelor de pământ cultivate, 

micșorarea șeptelului, distrugerea industriei petroliere, criza financiară fără precedent.  

 



 

Nicolae Titulescu declara  în Camera Deputatilor la 10 iunie 1921 că ”Măcelul s-a sfârșit, este 

adevărat, dar consecințele dezastruoase ale războiului de abia încep să se ivească”. Tot el atrăgea atenția 

asupra numărului mare de orfani de război, a văduvelor, a invalizilor ale căror pensii erau total insuficiente 

pentru întreținere.  

Statisticile arată că după război, mulți copii orfani erau surdo-muți. Se impunea cu stringență înființarea 

de orfelinate, azile-școli în care să fie asigurate existența, instruirea și educarea lor. Cu atât mai mult se 

impunea înființarea acestor instituții pentru fetele surde.  

În acest context se înscrie hotărârea luată de Ministerul Instrucțiunii Publice de înființare a primei școli 

pentru fetele surde din România.  

Materialele aflate în arhiva școlii, în Arhivele Statului, ale Ministerului Instrucțiunii Publice, ale 

Ministerului Muncii, la Biblioteca Academiei Române demonstrează că: ”Ministerul Instrucțiunii Publice, 

luând cunoștință de numărul mare de copile surdo-mute, care în lipsă de școală specială rămân fără 

instrucțiune, pe când în străinătate, cu anumite metode, aceste infirme capătă putința de a vorbi, de a comunica 

și de a trăi lesnicios în mijlocul semenilor, instruindu-se ca și copii normali, ajungând apoi elemente utile 

societății în diferite direcțiuni , a hotărât înființarea unei asemenea școli în București, unde să fie primite copile 

surdo-mute din întreaga țară...”.  

Având în vedere situația precară a populației, MIP a decis ca în cadrul acestei școli, fetele orfane și 

sărace să locuiască în internat, fiindu-le asigurate de școală cele trebuitoare (aceste prevederi au fost apoi 

stipulate în legea pentru învățământul primar și primar-normal din anul 1924).  

Hotărârea Ministerului era luată dar ea  nu se putea concretiza din lipsa unui local destinat funcționării 

școlii. De aceea prin adresa nr. 77059/5 august 1919, Ministerul a intervenit pe lângă Primăria Orașului 

București, cu rugămintea ”de a fi ajutat să înființeze un institut cu școală primară și ateliere pentru copilele 

surdo-mute solicitând în acest scop un local”. Primăria nu poate satisface  

cererea și, în această situație MIP hotărăște să ofere pentru orfelinat ”localul 

fostului gimnaziu Gh. Șincai situat în curtea Bisericii Sf. Gheorghe-vechi din 

Calea Moșilor  nr. 36. cu condiția ca Primăria să asigure repararea lui”.  

Localul oferit de minister, o construcție veche (1560) era într-o stare 

avansată de degradare. După numeroase insistențe, Consiliul Comunei 

București, în ședința din 30 octombrie 1919, a aprobat un deviz în valoare de 

60000 de lei, dar Comisia financiară, în Decizia nr. 352/30 octombrie 1919 

reduce suma la doar 37000 de lei.  

Biserica „Sfântul Gheorghe Vechi” 



 Lucrările de reparații se întrerup, deschiderea cursurilor se amână, iar directoarea școlii,                

Laurenția Gribincea Bacalbașa, interesată în terminarea reparațiilor în timp 

util în vederea deschiderii școlii, cere Ministerului să aprobe un deviz în valoare de 

80000-90000 lei.  

 Direcția contabilității din Minister precizează că ”reparațiile costând foarte 

mult, Ministerul nu poate face față acestor cheltuieli din cauza greutăților 

provocate de război , a scumpetei materialelor de construcții și deci nu poate da 

fiecărei școli suma de care are nevoie”. Totuși, ministrul George Angelescu 

autorizează Direcția școlii să formeze un comitet care să se ocupe cu strângere de 

fonduri în  vederea amenajării localului și înzestrarea lui deoarece, ”această școală 

răspunde unei necesități sociale, pentru întreținerea căreia societatea trebuie să-și dea concursul...”  Au 

răspuns apelurilor făcute în 1920, Banca Marmorosh-Blank cu suma de 12000 lei, Banca de Credit a 

României cu suma de 6000 lei, Banca Națională a României cu suma de 4000 lei (având în vedere că întregul 

său Tezaur în aur evacuat la Moscova în timpul războiului, fusese confiscat de regimul sovietic rus). Datorită 

tuturor acestor eforturi, s-a reușit efectuarea reparațiilor interioare și totuși, școala n-a putut fi deschisă nici 

în anul 1920, deoarece ”mai era nevoie de mobilier pentru școală și internat, de sobe, iar corpul sanitar era 

inexistent”.  

 Strădaniile directoarei școlii au continuat și la începutul anului 1921 prin numeroase cereri adresate 

diverselor instituții, argumentând că ”prin aceste sacrificii, Ministerul ar câștiga un local de școală și ar 

înzestra învățământul primar cu prima școală pentru fetele surdo-mute”.  

 Paralel cu eforturile pentru aducerea localului în stare de funcționare, directoarea școlii, Laurenția 

Bacalbașa, se îngrijește și de procurarea  mobilierului școlar, de asigurarea cu cadre didactice și 

administrative necesare. Se adresează Ministerului prezentând următoarea situație: ”Nu știu în ce condiții va 

funcționa și când și cum va funcționa ...ce număr de eleve voi avea, cum se vor recruta, când și cum se vor 

face înscrierile, ce personal voi avea și ce buget voi avea...”. Lipsurile amintite mai sus au făcut ca data 

deschiderii cursurilor să fie mereu amânată, directoarea motivând că ”am fost nevoiți să amânăm 

deschiderea cursurilor, deoarece școala nu era dotată cu un minim necesar: pupitre, catedre, scaune, tablă, 

imprimate pentru cancelarie, tăblițe și creioane de piatră, caiete, creioane, lumânări, chibrituri, oglinzi de 

mână, două oglinzi mari..” - instrumente necesare pentru demutizare.  

 Pentru instructiv-educativ, directoarea Laurenția Bacalbașa a cerut să i se asigure cadre didactice, 

sanitare și administrative. Prin Adresa nr. 352/30 octombrie 1920 solicită: ”2 profesori pentru surdo-mute, 

cu metoda orală, un medic, un maistru de muzică și gimnastică, un director administrativ, care va preda 

eventual și lucru de mână și gospodărie”. În februarie 1921 a fost numită ca institutoare Elena Salomeea 

transferată în București de la școala de surzi din Focșani.  



 

Istoria învățământului din țara noastră consemnează data de 1 martie 1921 ca dată de începere a 

cursurilor primei școli pentru fetele orfane și surdo-mute din România. 

Deschizând cu emoție condica primei zile din istoria acestei școli, aflăm că la 1 martie 1921 erau 

prezente 31 de eleve și o singură institutoare: Elena Salomeea.  Deoarece, unele dintre eleve urmaseră 

cursuri de demutizare la școala particulară din Focșani, având vârste și nivel de pregătire diferit, au fost 

repartizate în trei clase, și anume: clasa I, a IV-a și a V-a. Din aceeași condică rezultă că programul de 

desfășura între orele 8:30 și 12:30. Școala funcționează numai în trimestrul al treilea, cele mai multe eleve 

care au fost în clasa I apar și în anul școlar 1921-1922.  

Deschiderea cursurilor nu a însemnat asigurarea școlii cu tot personalul necesar unei atente 

supravegheri și instruiri. Elevele erau bursiere, marea majoritate erau orfane sau cu părinți lipsiți de 

posibilități materiale. S-au întâmpinat greutăți în asigurarea hranei elevelor în cadrul sumei de 3,50 lei/elevă 

pe zi. Cu toate eforturile ce se făceau, condițiile erau destul de precare.  

Conducerea școlii, fiind preocupată  de fortificarea 

elevelor, în perioada vacanței, având în vedere 

sănătatea lor șubredă, a făcut demersuri la Minister 

și la Societatea pentru combaterea tuberculozei 

pentru a se primi un număr de 20 de eleve la 

sanatoriul de la Techirghiol. Prezența acestor eleve 

la Techirghiol este atestată și în romanul 

”Întunecare” de Cezar Petrescu care prezintă 

indignarea unor persoane din ”lumea bună” la 

vederea acestor  fete îmbrăcate cenușiu, posomorâte 

care erau și mute.  

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

ca director de studii, pe renumitul defectolog Ion Ciorănescu. Se constată o creștere a efectivului de la 31 

eleve în primele luni de funcționare la 49 de fete și 2 băieți. Se constituie două clase I, două clase a II-a, o 

clasă a III-a și una a V-a care se făceau simultan. La 15 octombrie a fost numită o maistră de lucru manual 

care era surdă.  

Printre puținii specialiști care erau în țara noastră la acea dată se detașează figura profesorului Ion 

Ciorănescu - cel care, la propunerea ministrului Spiru Haret în anul 1919 a fost trimis cu o bursă să studieze 

surdo-pedagogia în Germania. După doi ani de studiu, I. Ciorănescu se clasează pe primul loc și, deși i se 

propune un post de profesor la o școală de surzi din Bremen, revine în țară.  



Școala de fete se mândrește că a avut ca profesor și director de studii un devotat susținător al 

învățământului special care a combătut cu vehemență învățarea cuvintelor grupate pe idei ce nu satisfăcea 

cerințele procesului de demutizare condamnând elevul la pasivitate. El devine inițiatorul unei școli românești 

în domeniul pregătirii specialiștilor defectologi. Propunerile repetate pe care le adresa Ministerului în 

domeniul organizării învățământului special din țara noastră se regăsesc în prevederile Legii pentru 

învățământul primar și primar-normal din anul 1924, lege care stipulează pentru pr ima dată 

învățământul pentru copii deficienți de auz, de văz și debili mintali.  

La 1 septembrie 1921 a venit în școala Sevasta Popescu ce urmase cursuri de demutizare la 

Institutul tinerilor surzi din Paris, având  o metodă diferită de cea a școlii germane. Între cei doi specialiști a 

existat o contradicție permanentă pe tema metodelor de demutizare. În anul 1927, I. Ciorănescu înființează 

școala pentru băieți surzi din București, devenind director al școlii și inspector pentru învățământul special.  

În vederea organizării serbării pomului de iarnă, L. Bacalbașa publică în ziarele ”Dimineața”, 

”Adevărul”, ”Universul” , o emoționantă scrisoare adresată ”copilașilor cei buni” rugându-i să ceară voie 

părinților să trimită la Orfelinatul și școala pentru fete surde din Calea Moșilor nr. 36, jucării și obiecte ce nu 

le mai sunt de folos. În urma acestor demersuri au fost trimise daruri atât de la persoane particulare cât și de 

la renumite cofetării (”Capșa”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbarea are loc la 2 februarie 1922 și participă reprezentanți ai M.I.P, ai Primăriei  Capitalei și 

Regina Maria care a împărțit daruri copiilor și a donat suma de 2000 lei. Cu acest prilej, Ion Ciorănescu a 

ținut o lecție de demutizare, iar o elevă a urat ”Bun venit !”. În urma acestei vizite, școala primește 

denumirea ”Orfelinatul și Școala pentru fete surde Principesa Mărioara”- denumire ce va fi păstrată până 

la reforma învățământului din 1948.  



Eforturile deosebite făcute de Laurenția Bacalbașa pentru înființarea acestei școli în condițiile crizei 

economice postbelice, susținute de ministrul Constantin Angelescu ce avea ca principiu ”Școală cât mai 

multă. Școală cât mai bună, școală cât mai românească” - demonstrează totala dăruire a unor personalități 

pentru progresul învățământului după Unirea cea Mare și trebuie cunoscut și apreciat de generațiile ce au 

urmat.  

În anul 1924, Laurenția Bacalbașa părăsește postul de director, care este preluat de Sevasta Popescu. 

Prin Decizia nr. 25629/1924, Laurenția Bacalbașa este numită inspector  pentru ”promovarea și intensificarea 

activității culturale românești, sub forma de cursuri conferințe, șezători, de preferință pe teritoriile alipite”. 

Pentru activitatea didactică a fost distinsă cu ordinul ”Răsplata Muncii ” cl. I.  

 

După trecerea a o sută de ani de activitate instructiv-educativă în școala specială pentru 

fete surde, cadrele didactice care au trecut prin această școală sunt recunoscătoare memoriei 

înaintașilor care au înființat această școală! 

 



 

Ludovica TĂNĂSESCU 



Ludovica TĂNĂSESCU 



Ludovica TĂNĂSESCU 



 

Ion CIORĂNESCU  

 

 

Foarte aproape de Moroeni, într-un sat din comuna  Râul Alb (judeţul Dâmboviţa), se naște, Ion 

Ciorănescu, pr imul copil din cei zece ai unei familii sărace, de ţărani – Ion şi 

Maria. 

La 9 ani, este înscris în satul natal la şcoala nou înfiinţată, aşa cum strigase 

bunicul Nae prin curte: „Cică se face şi în Râu o şcoală, la popa Ion acasă. Să 

duceţi copiii!“, scrie Ion Ciorănescu, în cartea sa de amintiri din copilărie „Chipuri 

de altădată“. Despre prima zi de şcoală își amintește: „Şi era o zi de toamnă. Am 

plecat cu tatiţu, cu pălării noi, luate pe vară şi păstrate în casa mare, cu muntenaşe 

de zeghe, cu opinci noi argăsite şi nojiţe de păr de capră, făcute de tatiţu. Şi nu se 

mai isprăvea drumul“. 

Prinde drag de carte la școala din sat și apoi merge mai departe la Târgovişte 

unde termină cursul primar. Fostul său învăţător îl cheamă după el la Bucureşti, unde se înscrie în clasa I la 

Liceul „Sfântul Sava“. Termină primul pe clasă și întors acasă cu o coroniță de premiu I pe braţe, bunicul, 

taica Nae,  îl ia la zor: „Ce este cu frunzele astea, înşirate pe nuia?“ Deși copilul îi explică, bunicul e totuşi 

mirat: „Aici, coroanele sunt mai frumoase, mai mari, pline de flori, de trandafiri, garoafe. Gândeam că la 

Bucureşti o fi făcând coroane, nu glumă!“. Era anul 1890 şi oamenii învăţau ce-s alea coroniţe pentru premiul 

I. 

Din lipsa banilor, Ion Ciorănescu e nevoit să se întoarcă la gimnaziul „Ienăchiţă Văcărescu“ din 

Târgovişte, pe care-l termină în 1893. Dă examenul de capacitate  pentru învăţători în următorul an şi reuşeşte 

primul pe ţară, cu nota: 9,91.  

Din 1894 şi până în 1920 e învăţător în comuna Moroeni. Aici o întâlneşte pe Ecaterina, tot învăţătoare 

şi ea în comună, fată de preot și nepoata lui Chiriac Mavrodincu, cu care se căsătoreşte şi cu care „va avea o 

ceată de copii din ce în ce mai numeroasă“, aşa cum scria Alexandru Ciorănescu, al şaselea copil, în cartea 

„Amintiri fără memorie“. În familia celor doi s-au născut: matematicianul Nicolae, doctorand al Universităţii 

Sorbona din Franţa, filologul, istoricul, scriitorul Alexandru, foarte apreciat de spanioli, Ecaterina, chimistă, 

autoarea primului tratat românesc de „Medicamente de sinteză“. Toţi trei au fost membri ai Academiei 

Române. De la microfonul radioului „Europa Liberă“ s-a auzit multă vreme şi vocea lui George, exilat în 

Germania, doctor în drept, poet şi prozator. Lor le-au călcat pe urme, dar în alte domenii – ca medicină sau 

inginerie – Constantin, Maria, Elena şi Ana.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rândul de sus: 

Alexandru, George, Maria, Ecaterina, Nicolae, Constantin.  

Rândul de jos: Ana, mama - Ecaterina, tatăl - Ion, Elena ) 

În anul 1908, Ion Ciorănescu se întâlneşte cu Spiru Haret care, plăcut impresionat de calităţile lui de 

dascăl, îi propune să studieze metodologia învăţământului pentru surdo-muţi în Germania. După doi ani de 

cursuri speciale la Berlin, lui Ion Ciorănescu i se oferă un post de predare la Şcoala Specială din Breslau. 

Refuză şi se întoarce acasă, în țară, unde se dedică în întregime învăţământului ca profesor.  

Din 1894 până în anul 1920 a învățat copiii satului, fiind stimat și respectat. A desfășurat o activitate 

rodnică: instruirea sătenilor, s-a implicat în construirea localului școlii, unde a realizat și hărți murale, a 

înființat o bibliotecă. În anul 1927 Ion Ciorănescu este numit Inspector General în cadrul Ministerului 

Învățământului pentru învățământul  special din țară.  

În 1932 scoate „Abecedarul pentru şcolarii surdo-muţi spre a învăţa vorbirea, cetirea cu graiu şi 

scrierea“, primul de acest gen din ţară. De-a lungul vieții scrie circa treizeci de titluri de manuale școlare: 

”Abecedar pentru clasa I” (1907), valabil pentru toate școlile din țară; primul abecedar  în culori și 

“Abecedar pentru cei trecuți de vârsta școlii primare”; manuale  de aritmetică și geografie. Și-a dedicat  49 de 

ani din viața învățământului (se pensionează în 1946), contribuind la  luminarea generațiilor de copii și la 

punerea în demnitate a dascălului.  

În ultimul an de viaţă, Ion Ciorănescu nu-şi mai poate mişca picioarele. E condamnat la o inactivitate 

cu care nu se poate împăca, aşa că începe să scrie amintiri din copilărie. S-a stins din viață la 3 ianuarie 1948. 

Poate cel mai bine l-a descris chiar fiica sa, Ecaterina Ciorănescu-Neniţescu, în nota de final a cărţii 

scrisă de el spre sfârşitul vieţii:  „În materie de învăţământ, avea concepţii originale, îndrăzneţe şi progresive 

(…). El a susţinut, poate pentru prima oară, necesitatea pentru învăţători de a urma studiile până la ciclul 

universitar, a combătut formalismul dominat al metodelor de predare, a atras atenţia şi a insistat, nu fără riscuri 

personale, asupra ineficacităţii religiei ca disciplină de învăţământ, a arătat importanţa lucrului manual şi a 

însuşirii unor îndeletniciri practice în şcoală“. 

https://m.adevarul.ro/cultura/istorie/special-neamulcioranestilor-portretul-familii-intelectuali-romani-1_56ec02b85ab6550cb8fb0d95/index.html 

https://scoli.didactic.ro/scoala-gimnaziala-ion-cioranescu-moroeni 

https://m.adevarul.ro/cultura/istorie/special-neamulcioranestilor-portretul-familii-intelectuali-romani-1_56ec02b85ab6550cb8fb0d95/index.html
https://scoli.didactic.ro/scoala-gimnaziala-ion-cioranescu-moroeni


Lia Ionescu  

Funcții de conducere, îndrumare și control 

a) La nivelul școlii: 

Director Adjunct- 1 martie 1971-1 septembrie 1973; 

Director – 1 septembrie 1973- 15 septembrie 1980; 

Director – 16 ianuarie 1991-15 martie 1993; 

Membru în CA- 1 martie 1971-15 septembrie 1980; 

Membru în CA- 16 ianuarie 1991-15 martie 1993; 

Membru în CA – 2000-2005. 

b) La nivelul municipiului: 

Inspector de specialitate- 1980-1991; 

Inspector șef – la Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapați- 

aprilie 1993-iunie 1994; 

Membru în Comisia Municipală pentru Ocrotirea Minorului de pe lângă 

Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului București- 

1980-1991; 

Membru în Colectivul Autorității Titulare- 1980-1991; 

Membru în Comisia pentru evaluarea situației copiilor care frecventează învățământul special- începând cu 

anul 2001. 

  Activitatea sindicală: 

La nivelul școlii- liderul grupei sindicale din școală- 2000-2005 

La nivelul municipiului- vicepreședinte în Sindicatul pentru Învățământul Special - Protecția Copilului- 

FEN în 2005. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CALCÂI  MARIA  

profesor psihopedagog  

 

 

 

  

 Calcâi Maria- profesorul care mi-a fost mentor la venirea mea în această școală. Umbla în permanență 

cu un ruj la dumneaei pentru ca conturul buzelor sale să fie permanent în evidență, pentru ca lecțiile pe care le 

ținea în fața elevilor să fie perfecte! 

 

- Ești pregătită pentru inspecția de mâine? 

- Daaa! 

- Să vedem... și i-a luat pe copii la verificare.... Sistemul 

Periodic, electron, proton, înveliș de electroni.... 

Dumnezeule! Și a început să lucreze..... 

- Acum pune-i pe elevi să pronunțe! 

- !!!!!!!!!! 

 

 Am rămas mută!!! Elevii mei pronunțau în câteva 

ore, corect toți termenii, toate denumirile ... CORECT!!! 

 A doua zi, la finalul inspecției, doamnele din comisie, care erau pentru prima oară într-o astfel de 

școală,  mi-au spus:  

- Este la fel ca la Școala Normală!!!! 

 

Rujul! Rujul! Mi-a rămas în memorie!  

Așa s-a legat o prietenie! 

Respect! Sunt onorată că am cunoscut un așa OM!  

Din mâinile doamnei Călcâi ieșeau copii ”perfect 

vorbitori”, chiar dacă nu auzeau! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a III-a, 1973 

Clasa a VII-a, 



 



 







ZIARE….ȘI  ARTICOLE 





ZIARE….ȘI  ARTICOLE 



PRINCIPESA MĂRIOARA 

 
 Mărioara, al treilea copil al (pe-atunci) principelui moștenitor Ferdinand și 

al soției sale, Maria, s-a născut pe 6 ianuarie 1900 în orașul german Gotha. Fetița – 

pe care mama ei a poreclit-o Mignon – a venit pe lume într-o perioadă zbuciumată 

din viața părinților săi, când relația dintre Ferdinand și Maria părea să se destrame. 

Copilăria ei avea să fie însă una foarte fericită. Înconjurată de frații mai mari și mai 

mici, principesa Mărioara a crescut și a devenit o domnișoară nu numai frumoasă, 

dar și cu caracter.  

 „Mignon era copilul zbuciumului meu”, scria Regina Maria     

despre a   doua ei fetiță. Născută la cinci-șase ani după principele Carol și         

principesa Elisabeta, Mignon a avut o relație mai apropiată cu fratele ei 

mai mic, Nicolae, născut în 1903. Împreună, copiii cuplului princiar – din 

1916, regal – au avut o copilărie liniștită, petrecută în mare parte la     

Palatul Cotroceni și castelul Pelișor.  

 În anii Primului Război Mondial, când Mignon ajunsese deja la 

adolescență, prințesa a însoțit-o deseori pe mama ei, Regina Maria, în 

numeroasele sale vizite prin spitalele pline cu soldați răniți. Spre          

deosebire de sora ei, Elisabeta, care n-a arătat nicio aplecare către munca 

de soră medicală, Mignon a dat dovadă mereu dovadă de bunăvoință,   

altruism și dorința de a ajuta. 

 

O căsătorie aranjată, dar fericită 

 În 1921, primii doi copii ai regilor României s-au căsătorit:        

principesa Elisabeta s-a măritat cu prințul moștenitor al Greciei, George, 

iar Carol – trecut deja prin aventura căsătoriei de scurtă durată cu Zizi 

Lambrino – s-a însurat cu Elena, o prințesă provenită tot din familia regală 

elenă. În 1922, i-a venit rândul Mărioarei să-și găsească un soț.  

 Căsătoria ei cu regele Alexandru I al Regatului Sârbilor, Croaților și 

Slovenilor, redenumit apoi Iugoslavia,  a fost hotărâtă de mama ei, Regina 

Maria, care a căutat astfel să întărească alianțele regionale ale României.  



Chiar dacă a fost o căsătorie aranjată, relația dintre Mignon și Alexandru avea să fie, în mare parte, una 

fericită. După nunta din iunie 1922, cuplul regal s-a stabilit la Belgrad și a avut, în următorii șapte ani, trei 

copii: Petru (1923-1970), Tomislav (1928-2000) și Andrei (1929-1990).  

Regina Maria: prima și singura regină din istoria Iugoslaviei 

Din păcate, fericirea Reginei Maria a Iugoslaviei – așa cum a ajuns să fie cunoscută Mignon – s-a încheiat 

prea repede. În 1934, soțul ei a fost asasinat la Marsilia, iar Mărioara, ajunsă văduvă, a devenit Regină Mamă 

atunci când fiul ei, Petru, a fost proclamat rege. Au urmat ani și mai grei din cauza instabilității politice din 

Iugoslavia, apoi din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial. Pentru familia regală, asta avea să însemne 

exilul la Londra, apoi pierderea tronului, în momentul când – în noiembrie 1945 – comuniștii conduși de 

Iosip Broz Tito au proclamat republica.  

Astfel, Mignon își va trăi ultimii ani din viață la Londra, departe de țara sa adoptivă. S-a stins din viață în 

iunie 1961 și a fost înmormântată pe pământ britanic. În 2013 însă, în urma demersurilor îndelungate făcute 

de actualii membri ai dinastiei Karagheorghevici, rămășițele sale au fost reînhumate în Serbia cu funeralii de 

stat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/mignon-printesa-romana-care-a-ajuns-regina-iugoslaviei  

https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/mignon-printesa-romana-care-a-ajuns-regina-iugoslaviei


 

Când te gândești la un centenar… 

                                                                     

Prof. Liana Eugenia NEDEIANU 

 

Când te gândești la un centenar, îți dai seama cât înseamnă 100 de ani…două vieți, uneori… 

    Când centenarul unei școli este atât de apropiat de centenarul țării atunci 

acesta devine un eveniment mai mare și mai important decât pare…. 

      Când o școala specială rezistă și se dezvoltă de 100 de ani acest lucru 

chiar înseamnă ceva…pentru școală, pentru oraș, pentru țară, pentru profesori și  

nu  în ultimul rând pentru elevii și părinții care sunt, au fost și vor fi în această 

școală. 

      Când te gândești că ai petrecut în această școală 35 de ani, din care 21 ca 

director, atunci  întâmpini cu lacrimi această sărbătoare. Ai petrecut aici 35 la 

sută din timpul ei și 75 la sută din viața ta… timpul în  care ai fost director se 

poate socoti dublu, iar primii ani, cel puțin… oricum ai gândi, în acei ani ca 

director, ai fost mai mult în școală decât acasă cu familia ta. Vacanțe puține și scurte, probleme mii, căci 

directoratul a început în anul 1990. 

     În primul an am făcut echipă cu un om deosebit, fost cercetător la Institutul de Cercetări în Psihologie, 

Eliza Tunșanu. În următorii ani am beneficiat de sfaturile și experiența unui profesionist, fost inspector 

ISMB și director al școlii, Lia Ionescu. 

     Apoi a urmat colaborarea strânsă și eficientă cu o echipă minunată cu Aurelia Stănuică și Crina        

Bouleanu. Faptul că întreaga echipă avea studii de specialitate a contat foarte mult. Încet am construit un 

colectiv unit și dăruit elevilor și școlii. 

   În anii facultății de psihopedagogie specială a Universității Babeș Bolyai din Cluj, nu m-am gândit  

niciodată că a fi director într-o școală specială înseamnă să fii și mamă și tată pentru copii, părinții lor și uneori 

pentru cadrele didactice și personalul școlii. 

           



      

 Pasiunea pentru deficienții de auz mi se trage din familie, mama lucrând la Cluj la Școala pentru Surzi, 

iar eu am participat, copil fiind, la toate evenimentele acelei școli. Am fost alături de copiii clasei ei, cu foarte 

multe ocazii, am învățat să dactilez la 7-8 ani, când s-au introdus prima oară dactilemele (alfabetul dactil a lui 

Zakov) în România. (Lumina venea de la răsărit !!!?)  

 Faptul de a încerca și a reuși  să modelezi un suflet care venea speriat și interiorizat într-un mediu nou, 

a fost o provocare care m-a făcut să îmi doresc să lucrez o viață cu acest tip de deficienți. Faptul că dintr-un 

copil care nu vorbea, nu putea comunica, nu știa să se bucure, să râdă, să se joace, reușeai să faci un om întreg 

cu dorințe, sentimente, comportament normal și uneori cu un limbaj bogat, era un lucru care pe mine m-a    

motivat permanent să vreau să rămân în acest tip de școală. 

    Una din cele mai plăcute experiențe ca profesor a fost și va rămâne reîntâlnirea cu foștii elevi care au 

acum familii frumoase cu copii care sunt educați așa cum au fost și ei educați în școală. Una din eleve, P.M. 

este cel mai bun tehnician dentar din București. O serie de medici stomatologi vestiți aleg să lucreze cu ea  

spunând că are mâini de aur și o minte mobilată frumos. 

     Cea mai mare satisfacție ca director a fost formarea unui colectiv de profesori de valoare, uniți și     

dornici de perfecționare și care erau gata întotdeauna să își pună sufletul și timpul în munca cu elevii școlii. 

    Renovarea școlii, cu toate greutățile inerente, a făcut ca acești copii să beneficieze de o clădire         

frumoasă în care au tot confortul și materialele necesare desfășurării unei activități didactice de succes. 

  Campaniile de protezare a tuturor copiilor au făcut ca acești   copii să trăiască în lumea sunetelor. 

     Cred că părinții elevilor ar trebui să se gândească mereu la    faptul că Dumnezeu le-a încredințat spre 

creștere și educare unul dintre copiii lui speciali. Acest lucru ar trebui să îi ajute să îl susțină pe acel copil până 

când va deveni independent, la casa lui, cu familia lui. 

      De fapt, aceasta ar trebui să fie firul călăuzitor în 

creșterea și educarea acestor copii minunați, care oferă 

satisfacții nebănuite! 

 



 

ÎN „LUMEA TĂCERII”,  

CUVÂNTUL ATINGE SUFLETUL SI MODELEAZĂ DESTINE 

 

Prof.  Crina  BOULEANU  

A fost crezul carierei mele, a fost misiunea mea și izbânda strădaniilor mele!  

 

 

Istoria notează date, ani, numere pe care ni le amintim în funcție, cel mai adesea, de înfrângeri sau 

succes. Pentru unii, istoria rămâne o poveste. Puțini, însă, o scriu! Și, dintre 

aceștia, și mai puțini sunt cei care o scriu conștient. 

Și de aceea încep cu… 

Cine sunt? Mai bine zis… Cine am fost? 

Sunt Crina Bouleanu, absolventă a Facultății de Psihologie, Universitatea 

București, promoția 1975. Precizez acest lucru, întrucât anul 1975 a însemnat un 

an de cotitură în Psihologia românească, prin desființarea facultății. Acest lucru a 

fost și din cauza faptului că psihologii începuseră să vorbească tot mai mult    

despre condițiile socio-profesionale precare din România și, ca urmare, despre 

disconfortul psihologic al românilor în raport cu viața și activitatea lor.  

Este anul în care promoția de psihologi 1975 nu a beneficiat de repartiții 

în muncă, conform              specializării, deși la admiterea în această facultate concurența a fost de 26 pe loc. 

Profesorul Paul Popescu   Neveanu, o somitate a psihologiei românești, susținea, în fața Comisiei Ministeriale 

de Repartiție a              Absolvenților că eram generația sa „de aur” și că era nedrept ceea ce ni se întâmpla. 

Am evocat această scurtă istorie a devenirii mele profesionale pentru a răspunde la întrebarea „de ce 

activitate/profesie pentru copiii deficienți?”   

Mulți ani de la începutul carierei mele am pus pe seama acelei conjuncturi socio-politice a anului 1975 

(desființarea Facultății de Psihologie și mișcarea transcendentală), faptul că singurele locuri de muncă în care 

mai puteam pătrunde ca specialiști erau cele din învățământul special, cel dedicat copiilor cu dizabilități, 

„handicapați” – cum erau numiți la acea vreme.   

Așa că, mulți dintre noi am pornit pe drumul profesional din aceste locuri de muncă: școlile speciale 

pentru diferite tipuri de dizabilități.  

Pe parcurs, și mai ales după 1989, unii colegi s-au reorientat pe plan profesional întrucât Psihologia a 

fost reabilitată, iar alții, în proporție de aproximativ 30%, au părăsit țara. 



Atunci, în 1989-1990, a fost momentul când, după 14 ani de activitate cu copiii deficienți, perioadă în 

care am obținut toate gradele didactice (definitiv, gradul II, gradul I), nu am putut să „trădez” domeniul și mi 

s-a întărit convingerea că această profesie era, de fapt, misiunea mea.  

Așa că au urmat încă 30 de ani dedicați elevilor cu deficiențe de auz, în total 43 de ani în învățământ, 

dintre care 35 de ani în aceeași unitate, Școala pentru Deficienți de Auz Nr. 2.  

Este mult? Este puțin?... Sigur este faptul că acestui număr de ani – de fapt, o viață – am dorit să-i 

ofer calitatea unei activități de mare determinare și competență profesională. Acești ani nu au însemnat doar 

vechime în învățământ, ci o autentică carieră de profesor specialist pentru elevii cu dizabilități.  

În susținerea acestei cariere, recunoscută la toate nivelurile - local, național și internațional stau: 

 zeci de simpozioane, conferințe la care am participat cu materiale metodico-științifice,             

majoritatea publicate în volume de specialitate;  

 cursuri de perfecționare la nivel național prin Universitatea București, Ministerul Educației,     

Casa Corpului Didactic, Asociația Psihologilor din România, cât și la nivel internațional prin Crucea Roșie 

Britanică și Asociația Universităților Afiliate din SUA;  

 elaborarea de Programe școlare pentru elevii deficienți de auz din ciclul primar și gimnazial,    

începând din anul 1990 până la încetarea activității, în 2012, în număr de peste 60; 

 conceperea și editarea a peste 10 manuale școlare utilizate de elevii claselor I-VIII, începând cu 

anul 1990;  

 zeci de participări la acțiuni cultural științifice extrașcolare: concursuri, olimpiade, parteneriate. 

Dar cea mai importantă recunoaștere a calității muncii mele, fără lipsă de modestie, au fost atât    

funcțiile pe care le-am deținut: metodist la nivelul școlii, metodist ISMB, mentor pentru practica studenților 

dar, mai ales, aprecierea pe care am primit-o de la generații de elevi și de la părinții acestora, de la copiii care 

îmi spuneau, mai întâi, „mama”, apoi „Crina, tovarășa, doamna” și de la părinții acestora, care – unii mai în 

vârstă decât mine – îmi spuneau „Sărut mâna!”. 

Fiecare generație de profesioniști în domeniu consideră că marchează un nou început în această     

activitate. Este, de fapt, impresia ușor deformată dată de entuziasmul tinereții și al descoperirilor profesionale 

care vin odată cu experiența. În realitate, este o continuitate a domeniului, cu momentele ei de evoluție și   

chiar de schimbare de viziune prin perfecționare profesională sau prin politici educaționale impuse.  

Generația mea a pătruns în domeniu cu o solidă pregătire științifică. Prin cadrele didactice cu         

notorietate în domeniu: Paul Popescu Neveanu, Mihai Golu, Constantin și Petre Pufan, Ursula Șchiopu… ca 

să enumăr doar câteva nume, Facultatea de Psihologie, de lungă durată ne-a oferit un fundament teoretic și 

practic valoros, cu care puteam să ne desfășurăm activitatea în diverse domenii: medical, educațional, social, 

economic, juridic. Dar elanul nostru a fost blocat chiar din start, în anul absolvirii, 1975.  



 

Cei care am îmbrățișat calitatea de profesor defectolog sau psihopedagog (denumiri ale diferitelor 

momente din istoricul nostru profesional), am conferit domeniului un plus de calitate științifică.  

Generația de profesori pe care am găsit-o în această școală a oferit tot ceea ce se putea la acel         

moment, încărcătura socială fiind determinantă, însăși înființarea acestei școli fiind rezultatul unui demers de 

protecție și educație specială pentru o categorie de copii marginalizată social.  

Am întâlnit adevărați maeștri în foniatrie, preocupați de demutizare, în lipsa unor practici și materiale 

teoretice de la nivel internațional. Școala românească de defectologie, în care este inclusă și Școala de Fete 

Nr.2, a scris istorie și a oferit modele de dascăli pentru generațiile viitoare. Le-am cunoscut, le-am valorizat 

și îmbogățit cu noul nostru suflu profesional, fără a minimaliza în vreun fel contribuția lor în dezvoltarea  

domeniului. 

Deși începuturile profesionale au fost anevoioase, cu bază materială și tehnici de lucru modeste, an de 

an am adus schimbări de conținut și metodă, reușind să fim recunoscuți, parcă în simetrie cu anii de          

studenție, ca „generația de aur” a învățământului special, opinie împărtășită de personalități științifice la   

nivel național și internațional.  

Metoda de demutizare cu care am luat contact prin cadrele didactice găsite în școală era bazată, în cea 

mai mare măsură, pe oralitate, pe acuratețea rostirii cuvintelor și a comunicării verbale orale. Contribuția  

generației mele s-a materializat prin îmbogățirea acestei metode de demutizare cu tehnici bazate pe 

„comunicarea totală”, oferind copiilor surzi sprijin prin dactileme, labiolectură și mimico-gestualitate. S-a 

mers până acolo unde dozajul acestor mijloace de sprijin în comunicare a devenit „artă” în metodele de     

instrucție și educație.  

Elevii au obținut astfel competențe de comunicare verbală, orală și în scris, ca premisă a oricărui act 

de achiziții de cunoștințe din disciplinele de învățământ, au devenit surzi vorbitori, iar societatea i-a integrat 

și le-a oferit profesii variate. Și, cum fiecare timp are „moda” sa, după anul 2000 a apărut preocuparea de a 

abilita societatea auzitorilor în însușirea și folosirea limbajului mimico-gestual în comunicarea cu elevii    

deficienți de auz. Cu alte cuvinte, venirea societății către deficienții de auz, în altă pondere față de anii    

începutului nostru profesional!     

Protezarea copiilor cu aparate auditive s-a făcut în masă, prin programe oferite de diferite firme cu 

generozitate dar mai puțină calibrare pe profilul auditiv al elevilor. Protezarea a devenit „moda” anilor     

1990-2000 și nu de puține ori elevii și-au abandonat protezele. 

A început apoi era implanturilor cohleare, cu șocul inciziei în scalp și cutia craniană, intervenție cu 

impact diferențiat, cu reușite în diferite proporții și cu costuri financiare remarcabile, la început                

efectuându-se doar în străinătate. 



Folosirea, de cele mai multe ori în exclusivitate a limbajului mimico-gestual a avut drept consecință 

micșorarea numărului de surzi vorbitori.  

Se practică pe scară largă interpretarea de către o persoană special instruită în limbajul mimico-

gestual a comunicării nonverbale a deficientului de auz, astfel încât efortul de a demutiza deficientul de auz a 

fost înlocuit, în mare măsură, cu cel al auzitorilor de a-și însuși limbajul mimico-gestual. 

Este adevărat că nevoia de a interpreta, de a traduce tot mai mult comunicarea verbală în limbaj     

mimico-gestual are și un substrat obiectiv, acela al existenței copilului cu deficiențe asociate, cu destructurări 

majore pe toate palierele dezvoltării sale psihoindividuale.          

Un câștig valoros în amplul proces de recuperare și educare a copiilor deficienți de auz îl reprezintă 

intervenția timpurie. Depistarea eventualelor dizabilități chiar din faza intrauterină și debutul intervențiilor 

terapeutice de la vârsta de chiar câteva luni, fac posibil procesul recuperator-compensator, astfel încât la    

începutul școlarității, copiii să nu mai fie cu vârsta depășită, spre 9-10-12 ani, așa cum am avut destui elevi 

în anii de început de carieră. 

Trebuie să evidențiez determinarea cu care ne-am implicat în activitatea cu copiii deficienți de auz, 

multe dintre activitățile metodico-științifice extrașcolare fiind voluntare, orgoliile profesionale fiind motorul 

evoluției domeniului și baza unor prietenii profesionale autentice. S-au legat prietenii de-o viață, 

evenimentele familiale le-am trăit alături, copiii ne-au moștenit și urmat exemplul personal.  

Zeci de ani, numele nostru era ca o emblemă a școlii; Liana, Aura, Lotus, Andreea și Crina,          

subsemnata, se identificau cu imaginea Școlii. „Fetele de la Surzi 2 au făcut… au realizat…” 

De asemenea, aproape am identificat „școala mea” cu casa mea; nu există loc, încăpere, perete din 

această școală și din fostul internat pe care mâinile mele să nu-l fi atins în activitatea de înfrumusețare de-a 

lungul anilor cu materiale de sprijin vizual cu conținut științific, cultural, artistic.  

La începutul anului 1990, mi s-a încredințat catedra de Psihodiagnoză și Psihoterapie, de fapt o       

încăpere pe care, în decurs de peste 20 de ani, am dotat-o cu baterii de teste, probe psihologice, probe de   

evaluare, materializate în dosare individuale pentru elevii școlii. La fiecare întâlnire și schimb de experiență 

la nivel național și internațional, activitatea cabinetului a fost mereu apreciată și oferită ca model.  

Am crescut și educat generații de elevi, dar și generații de tinere cadre didactice. Le-am preluat cu 

drag, părintește, oferindu-le din tainele muncii noastre pentru a nu mai rătăci pe drumuri profesionale        

anevoioase. Ele au fost beneficiarele din plin ale erei digitale, cu multiple valențe metodice și economie de 

timp. Dacă am făcut bine sau nu... noi știm că ne-am respectat și iubit locul de muncă, profesia noastră, că 

am făcut muncă de apostolat, așa cum au apreciat diferite personalități științifice.  

Și azi, după mai bine de 40 de ani de carieră, foste eleve ne caută și ne mulțumesc pentru cum le-am 

educat pe ele, pe copiii lor și, în ultimii ani, chiar și pe nepoții lor.  



Am învățat și eu multe odată cu copiii, m-am jucat cu ei, i-am dojenit, i-am recompensat, i-am       

îmbrățișat cu căldură, m-am bucurat cu ei pentru succesele lor, am plâns cu ei când viața nu le-a oferit      

întotdeauna ceea ce își doreau... m-am identificat, de multe ori, cu persoana de referință, cea mai importantă 

din viața lor. 

Rememorez cu emoție momentul când, însoțind o elevă la tribunal, pentru un proces de tentativă de 

viol, aceasta a spus că, în acel moment terifiant, a strigat „tovarășa” (apelativul de atunci pentru „doamna 

profesoară”) și nu „mama”. De asemenea, retrăiesc momentele de confesiune al unei eleve al cărei tată, în 

ultimele clipe de viață, i-a spus „să nu o uiți niciodată pe doamna Crina, care te-a făcut om!”. 

Sunt trăiri unice, care m-au convins că niciun efort în activitatea mea cu acești copii nu a fost în     

zadar, efort care s-a răsfrânt și asupra propriei mele familii, dar care s-a dovedit a fi hrana pentru sufletul 

acestor copii și pentru care am considerat că un profesor adevărat îi învață pe copii mai întâi din inimă și 

apoi din cărți.  

Se spune că, întâi dăruiești din ce ai, apoi din ce ești. Gândindu-mă la faptul că nu aș fi cine sunt,   

dacă nu mi-aș aminti de cei... mulți ani pe care i-am petrecut acolo, înseamnă că am dăruit mult din mine. 

Așa că, asemenea unei lumânări, profesorul Crina Bouleanu s-a mistuit pe sine însăși spre a lumina calea  

atâtor copii, modelându-le destinele. Anii de slujire cu credință, devotament, sacrificiu chiar și loialitate în 

această școală mi-au dat satisfacția că alegerea mea a fost potrivită misiunii și vocației mele pe acest pământ. 

Dacă azi, Școala pentru Surzi Numărul 2, devenită „Școala Profesională pentru Deficienți de Auz  

”Sfânta Maria” se bucură de notorietate, este atât meritul colectivului actual, cât și al generațiilor anterioare. 

În balanța celor 100 de ani, activitatea desfășurată de generația mea în această școală, de peste 35 de ani, își 

are ponderea sa, timpul fiind cel mai autentic evaluator. Tot Timpul mi-a dat înțelepciunea de a trece peste 

modul total surprinzător și nedrept în care a trebuit să îmi închei activitatea în această școală. 

În anul 1991, am conceput și realizat, împreună cu doamna profesoară de desen, Geta Mihalache,   

sigla școlii, preluată și îmbunătățită prin tehnici grafice moderne, de școala ultimilor ani. De asemenea,    

personal am conceput și realizat logo-ul școlii, în care am sintetizat specificul psihologic al elevilor deficienți 

de auz: „Simțim, gândim, mult mai mult decât rostim!”. 

Arc peste timp, după 30 de ani, astăzi simt puternic emoția reîntâlnirii cu „școala mea” după 7 ani, 

mă gândesc profund la tot ceea ce am realizat în cariera mea și nu pot cuprinde în destule cuvinte ceea ce ar 

mai putea fi spus.  

Pentru toți a fost cândva o „ultima dată”. Ultima dată când ne-am jucat cu prietenii din copilărie,   

ultima dată când am mers în vizită la cineva drag... ultima dată când am intrat pe poarta acestei școli. Adesea 

ținem minte oamenii nu pentru ceea ce fac, ci pentru cum ne-au făcut să ne simțim. Aș vrea ca toți mai tinerii 

mei colegi să se gândească la asta. Să închidă ochii și să se gândească dacă amintirea acestei „ultime dăți” e 

ceea ce merită să rămână peste timp....  

Mulțumesc! 



 

Emoție, nostalgie și multă bucurie… 

                                                                                 

Prof. Valentina BORCEA  

 

 Momente încărcate de emoţie, nostalgie și multă 

bucurie la Școala Profesională Specială pentru Deficienți 

de Auz ”Sfânta Maria” din București, unde absolventele 

din promoţia 1998, s-au revăzut vineri, 3 august 2018, 

după 20 de ani de la terminarea studiilor gimnaziale. 

 Gazdele întâlnirii au fost doamna director Stoica 

Florica, care a fost diriginta elevelor între anii 1994-1998 

și doamna profesoară Borcea Valentina, care a fost       

profesor educator între anii 1990-1998.  

 Revederea cu elevele primei mele generații m-a 

emoționat până la lacrimi. Am privit în urmă și mi-am reamintit cu emoție, nostalgie și multă bucurie de     

chipurile drăgălașe ale elevelor din clasa I din toamna anului 1990. Este prima mea generație, cu 11 eleve:    

Bejan Magda, Catană Florina, Călinescu Rodica, Grama Florina, Furcă Alina, Horiceanu Camelia, 

Șonchereche Maria, Țogoe Adriana, Vizitiu Cezara, Zgubea Alina, Ursea Georgiana.  

 Întâlnirea a avut loc în sala de clasă, elevele au stat în bancă și doamna director a strigat catalogul.    

Fiecare s-a ridicat și cu emoție, nostalgie și multă bucurie a răspuns prezent! Pe rând am povestit ce am făcut 

în acești 20 de ani în care nu ne-am văzut. Toate fetelor sunt realizate și împlinite!  

Bejan Magda locuiește la Suceava, ea a absolvit Facultatea de    Asistență Socială de la Pitești și 

lucreză ca asistent social.  

Cezara Vizitiu locuiește în Franța unde a finalizat primul nivel la   

facultate și în prezent este interpret mimico-gestual la o școală de șoferi. Ea 

este căsătorită și are o fetiță.  

Georgina Ursea locuiește în Slovenia este căsătorită a doua oară și 

are doi copii. Cele două eleve au venit special în România pentru această  

întâlnire.  

 



 

Florina Catana a absolvit Facultatea de Industrie a Lemnului și a finalizat și master în domeniu. Ea 

lucrează în prezent este profesor educator la noi la școală.  

Grama Florina a absolvit școala de asistenți medicali și este kinetoterapeut, ea locuiește în București 

și are doi copii.  

Călinescu Rodica locuiește în orașul natal, este căsătorită și are doi copii.  

Șonchereche Maria locuiește la Fetești, ea are un salon de coafură, este căsătorită și are o fetiță.  

Adriana Țogoe locuiește la Giurgiu, este cofetar, este căsătorită și are doi băieți, cel mare este elev în 

clasa a VIII-a la noi la școală.  

Zgubea Alina locuiește în București, este căsătorită și are doi copii, amândoi sunt elevii în școala 

noastră. Din păcate Furcă Alina și Horiceanu Camelia au absentat de la întâlnire din motive obiective. 

Am descoperit împreună cu emoție și bucurie ce am realizat în acești ani. Am povestit despre familiile noastre, 

despre alegerile profesionale și despre cât de repede au trecut acești ani. 

 Cu excepția faptului că și-au schimbat puțin fețele, s-au maturizat, elevele au rămas aceleași persoane, 

frumoase, demne, cu aceeași voce neschimbată, dar cu un vocabular dezvoltat. Sunt persoane care s-au        

integrat în societate, s-au împlinit și ce este important, ele știu să trăiască frumos viața.  

 Pentru mine aceste fete reprezintă cea mai bună generație a mea, o generație de aur, de care sunt    

mândră! Le doresc sănătate, curaj și putere cu care să întâmpine greutățile vieții, să se bucure de tot ce au   

realizat, de copiii lor, de familiile lor! Să le lumineze și să le ajute Bunul Dumnezeu să trăiască frumos și să ne 

mai revedem dacă se poate și la 30 de ani! 

 

 



  

Amintiri din anii  de  școală ... 

 

Cezara VIZITIU (FIEGENWALD)  

Elevă 1990-1998 

 

În anul 1990, am intrat în această școală specială pentru surzi. După 

cum îmi spun acum părinții mei, eu am ales această școală. Ei m-au dus și la 

alte școli pentru surzi, dar am insistat să învăț aici.  

În cei 8 ani am învățat cu mare pasiune, am avut profesori foarte buni 

cărora le sunt foarte recunoscătoare! Profesorii, educatoarele și întregul      

personal m-au făcut să mă simt bine aici departe de  familia mea care locuia la 

Vatra Dornei.  

Bine am făcut că am insistat să învăț aici. Datorită profesorilor, care ne

-au învățat cu multă răbdare și înțelegere, am ajuns departe. Vreau să le 

mulțumesc din suflet. Nu-i voi uita niciodată! 

 

 În anul 1998, am terminat școala generală. Era timpul să intru la liceu, la Craiova unde am luat        

examenul de admitere. Cât am plâns când ne-am  despărțit ! 

 La liceu, am ales opțiunea   matematică-informatică. Și aici am 

avut profesori buni. Cei 4 ani de  liceu au fost frumoși.  

 Am călătorit cu trupa de dans din care făceam parte împreună cu 

alți 11 colegi. Am   participat la concursuri și am luat multe premii.  

 Apoi am luat bacalaureatul și am decis să intru la școala 

postliceală sanitară, să devin asistentă medicală.  



  Mulți oameni au avut îndoieli din cauza handicapului 

meu. Dar sora mea și părinții mei m-au încurajat și m-au 

susținut până la capăt.  

 În primul an am studiat la Iași pentru a locui 

împreună cu sora mea. Când ea a avut posibilitatea de a-și 

continua studiile în străinătate, am decis să mă transfer la 

Școala postliceală din Suceava pentru a fi mai aproape de 

părinții mei (în sfârșit!).  Nu a fost ușor pentru mine fiind 

singura persoană surdă din clasă. Dar am  avut șansa de a 

găsi o colegă inimoasă care a acceptat să mă  ajute. În vara anului 2005 am obținut diploma. 

 Sora mea mi-a propus să vin să studiez limba franceză. În anul 2006, am început cursurile la Institutul 

Internațional de Studii Franceze din    Strasbourg (Institut International d’Etudes Françaises). În aproape trei 

ani, am trecut cu brio de la nivelul A1 la nivelul C1 (clasificarea europeană). Am învățat în limbajul semnelor 

franceze la o asociație pentru surzi din același oraș. 

  

 În anul 2007, prin intermediul unor prietenii comuni, l-am cunoscut pe soțul meu. Și el e surd. Ne-am 

căsătorit în 2014. În acest timp, am încercat să lucrez în spitalele publice și private. Din păcate, nimeni nu a 

vrut să mă angajeze din cauza handicapului meu. M-am luptat pentru asta timp de 4 ani, apoi am decis să 

încerc altceva. Asociația pentru surzi în care sunt membră, m-a angajat pentru a preda cursuri de cod rutier în 

limba semnelor persoanelor surde care voiau să obțină permisul de conducere. O altă asociație, Visuel Alsace-

Lorraine, m-a angajat pentru a preda limbajul semnelor franceze persoanelor care aud, dar care, lucrând în 

administrație, aveau nevoie să comunice cu surzii. 

  

 În 2014, am cumpărat o casă cu gradină mare, de care mă ocup tot timpul pentru că îmi place foarte 

mult să cultiv legume și să avem o  alimentație sănătoasă. 

 În aprilie 2016, a intrat în viața noastră, o fetiță superbă, care 

ne face foarte fericiți! 

 

 La ceas aniversar, transmit felicitările mele tuturor 

profesorilor și educatorilor care au contribuit la   formarea atâtor 

generații de surzi și le urez mult succes în continuare! 



……………. 

Prof.  Florina  CATANĂ  (MATEI )   

Eleva 1990-1998 

 

 Mă numesc Florina MATEI și sunt deficientă de auz. 

 M-am născut pe 21 iunie 1983 la Vălenii de Munte - deși într-o familie de  

hipoacuzici – aveam toate simțurile  valide. La vârsta de 6 luni, m-am îmbolnăvit și 

mi s-a administrat un antibiotic puternic, kanamicină, fapt ce a dus la pierderea      

auzului.  

 Părinţii m-au înscris la început la o grădiniță de masă, dar nu mă descurcam 

alături de copiii auzitori, era dificil să mă înțeleg cu ei, așa că părinții m-au mutat la 

Grădinița Specială pentru Hipoacuzici, unde printre copiii cu dizabilități auditive,     

m-am simțit mult mai în largul meu. 

 În perioada grădiniței am luat lecții intense de logopedie la Spitalul Panduri, 

lecții ce mi-au fost de un real folos atunci când am început clasa I. Deși nu alcătuiam propoziții aveam un 

oarecare vocabular, fapt ce a uşurat munca la cabinetul de logopedie, deja eram dornică să vorbesc normal și 

sonor, precum copiii auzitori. 

  Școala generală am urmat-o în București, în  instituția de învățământ unde, acum, sunt profesor       

educator. Am urmat apoi Liceul Tehnologic Special  din Craiova, secția de matematică-informatică. 

 Am absolvit Facultatea de Industria Lemnului din  Brașov și după cei 5 ani de facultate a urmat, firesc, 

un Master în ”Modelarea și Optimizarea Lemnului ”. După absolvirea facultății, în perioada 2012-2016  am 

lucrat ca proiectant mobilier, iar în prezent sunt profesor educator la Școala Profesională Specială pentru     

Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, locul unde, precum spuneam mai înainte, mi-am început educația și unde cu 

bucurie am regăsit printre colegi, o parte din foştii mei profesori care m-au primit cu bucurie și mândrie, în 

mijlocul lor. 

 Mă pasionează călătoriile și îmi place foarte mult să citesc! 

 Planuri de viitor? 

 Am susținut un curs de limbaj în 

cadrul școlii, am constatat că mi-a plăcut, așa 

că îmi doresc ca pe viitor să am șansa să 

devin formator LMG (limbaj mimico-

gestual). 

 De asemenea, îmi doresc foarte mult 

să rămân în învățământ, cred că mi se 

potrivește lucrul cu copiii ca mine, cu 

deficiență de auz, așadar sper să trec cu bine 

examenele necesare ce mă așteaptă în   vară... 

 



 

Dor de alte timpuri... 
 

Vera  AKSU 

Elevă 1976-1984 

 
 

Nu voi uita niciodată prima mea zi de 
şcoală, 15 septembrie 1976. Şcoala Specială 
Pentru Surzi nr. 2, era nou construită şi gata să-
şi primească primii elevi. Îmi amintesc că eram 
îmbrăcată într-o uniformă albastră proaspăt 
călcată. Iar părul îmi era prins în două codiţe cu 
fundiţe albe. 
 

Dintre toţi elevii prezenţi la festivitatea 
de inaugurare a şcolii şi a primului an şcolar, 
Doamna Directoare Lia Ionescu, m-a ales pe 
mine să o ajut să tăiem panglica. În aceeaşi zi 
mi-am cunoscut colegele cu care aveam să-mi 
petrec următorii opt ani împreună. 
 

Am avut o doamnă profesoară dirigintă, 
doamna Lungu Felicia, care a fost ca o a doua 
mamă pentru mine. O profesoară extraordinară. 
M-a învăţat să scriu, să vorbesc corect, să 
citesc, să socotesc şi m-a educat cum nimeni nu 
a putut s-o facă. Datorită dumneaei sunt perso-
ana care sunt în prezent. Am o meserie frumo-
asă.  

Pe 15 septembrie 1976 am tăiat pangli-
ca la inaugurarea școlii, aici am învățat și tot 
aici lucrez de 17 ani. Îmi iubesc elevii şi în 
şcoală suntem ca o a doua familie. 



 

DIN LUMEA TĂCERII 

 

Motto: "Nu există înălțimi de neatins, ci numai aripi prea scurte."  

Giovanni Papini 

 

Prof.  Nuți  GĂLEȚEANU 

Când eram în liceu, am citit absolut întâmplător, o carte 

despre viața lui Goya, scrisă de  Feuchtwanger. Citeam tot ce îmi 

cădea în mână pe atunci - lucru care a avut un impact major a 

ceea ce avea să urmeze - dar povestea aceasta m-a impresionat. 

Mi s-a părut că era ceva incredibil să îți depășești niște limite 

impuse de lipsa auzului.  

Nu știam, pe atunci, că destinul e uneori nemilos și că va 

semăna într-o oarecare măsură cu cel al lui Goya! 

Când medicul mi-a spus că auzul meu va tot scădea în 

timp (și timpul acesta a fost atât de scurt!) că nu știe cauza (nu că ar mai fi contat), nici nu avea soluția 

salvatoare, nu avea niciun leac miraculos, mi-am dat seama că dincolo de lipsa unui simț aveam de depășit un 

obstacol mult mai mare, greu de trecut: pragul       psihologic.  

Și a fost greu, cu adevărat!!! 

Ei da, stigmatul societății există! Și viața e de o cruntă ironie: o studentă la Limbi Străine care își pierde 

auzul… mi s-a părut pe atunci o mare tragedie!   

Mi-am dorit din clasa a IV-a să fiu cadru didactic… și acum părea că odată cu surditatea se năruiesc 

atâtea vise! 

Parcă dispărea o lume… 

Când intri brusc în lumea lipsită de sunete te simți pierdut. Simți din plin schimbarea! 



 

Dar cum există un Ajutor Divin, am reușit în timp să depășesc acel prag 

psihologic de care ziceam,  șocul inițial de a nu mai auzi vocea umană, 

ploaia sau zgomotul străzii. Și am înțeles că totuși visele nu mor, dar nici 

nu zboară dacă nu le dai aripi. Abia când am înțeles asta, că totul depinde 

de mine, m-am liniștit!  

Înveți că până la urmă, tăcerea care te înconjoară te învață să îți asculți 

vocea interioară. Înveți că     dizabilitatea nu e neapărat o nenorocire ci 

devine un alt mod de a trăi. Înveți că nu dizabilitatea te definește ci modul 

în care reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. Dar să reacționezi! Să mergi 

înainte! 

 

Și iată-mă azi, cadru didactic într-o școală specială pentru deficienți de auz. Am privilegiul și  plăcerea 

să lucrez cu suflete pure. Am învățat și eu de la ei și ei de la mine. Nu sunt singurul profesor cu dizabilitate 

auditivă, dar sunt cu siguranță printre puținii care au surzit târziu. 

Dacă ceilalți profesori cu deficiență auditivă s-au adaptat de la lumea tăcerii la lumea celor auzitori, 

adaptarea mea a fost în sens invers. A fost necesar să cunosc 

și să înțeleg nu doar copiii ci și comunitatea și cultura 

surzilor, precum și limbajul mimico-gestual.  

 Ca profesor deficient de auz într-o școală în care  

împărtășești cu copiii și dizabilitatea și discriminarea 

societății, limbajul mimico-gestual  devine mult mai mult 

decât o cale de comunicare.  

  Eu am avut norocul să mi se spună:  

”Haide! Poți orice!”  

 Și asta a schimbat percepția mea asupra multor      

aspecte! ”Poți orice”- asta vreau și eu să le transmit copiilor!  

  Consider că este extrem de important să poți 

să înțelegi ce simt și ce vor copiii. Și să încerci să îi faci să    

înțeleagă că deseori limitele sunt cele pe care ți le impui   

singur! Că ”drumul spinos al cunoașterii”  poate fi urcat de 

oricine, surd sau nu, trebuie doar să îți dorești asta! 

  



FII ŞI TU PRIETENUL MEU! 

  

Prof. de limba şi literatura română  Carmen ZISU 

Colegiul UCECOM „Spiru Haret” 

 

 Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria”… împins de curiozitate,        

pătrunzi sfios ȋn interior şi, asemeni unui laic, ȋncepi călătoria iniţiatică ȋn spaţiul credinţei. 

Aşa cum te aştepţi ca ȋntr-o şcoală normală, să fii asaltat de hărmălaia copiilor din pauze, iată că aici 

eşti surprins de o linişte adâncă. Te ȋntâmpină cu surâsuri inocente chipuri surâzânde parcă subscriși unui   

ordin ascetic, păstrători a unor taine universale şi apoi…., cu mânuţele lor apropiate de bărbie ȋţi urează „Bun 

venit!”, mulţumindu-ţi că le vizitezi şcoala. Eşti mişcat de sinceritatea privirilor acestor copii,….nu ştii cum 

să procedezi ca nu cumva să fii ȋnţeles greşit,….ca nu cumva vreun gest de-al tău să fie interpretat ȋn alt fel, să 

nu le ȋncalci teritoriul sau să le invadezi intimitatea. Venit cu o preconcepţie că „ei” depind de tine sau de   

altcineva, te simţi copleşit. Ȋn câteva momente ai să descoperi că totul se află numai ȋn mintea ta,… că toată 

acestă mentalitate se dezintegrează asemeni unui meteor.  

Luat de mână, pătrunzi ȋn labirintul cunoaşterii pe acest teritoriu „fermecat” unde „totul devine       

posibil”.  Clădirea este cunoscută ȋn mediul şcolar prin parteneriatele şi proiectele semnate cu ţările Uniunii 

Europene unde elevii au mers ȋn schimb de experienţă: Italia, Spania, Turcia, Portugalia, Grecia etc. Crezi, 

poate, că deficienţa lor a favorizat această oportunitate? Nu,… totul a constat ȋn iniţiativa  doamnei director 

Florica Stoica, un om care a văzut ȋn aceşti copii potenţial şi,…. te vei convinge numai ȋn câteva momente de 

efortul depus de aceşti „artişti – sculptori de personalitate”, aşa cum ȋmi place să-i numesc pe dascălii acestui 

colectiv. 

Picturi, de o sensibilitate extraordinară, grafică, desene, creaţii meşteşugăreşti ȋnnobilează pereţii albi 

ai acestui spaţiu. Pe lângă dotările şcolii necesare ȋn practica psihopedagogică, mai poţi găsi cluburi unde     

copiii pot să-şi petreacă timpul ȋn diferite moduri de interacţiune, de vizionare a unor emisiuni informaţionale, 

culturale, dar locul ȋn care îi poţi descoperi pe micii artişti este atelierul de creaţie - emblema şcolii. Cine a 

trecut pragul acestui loc, nu a putut să nu ia cu el o amintire „de suflet“, aşa cum şi eu am descoperit uluită un 

tablou ecvestru, rămânând ȋnmărmurită ȋn faţa lui, unde cai surprinşi ȋn arşiţa unui apus de soare, aceea 

„vipie” transcede, ȋntr-un mod neȋnţeles, chiar ȋn tine.  Vizibil emoţionată, doamna profesoară Doina          

Dichiseanu ȋmi povesteşte cu nostalgie despre Gelu, un copil pentru care cuvintele nu–ţi sunt suficiente ca să-i 

poţi cuprinde talentul. Privindu-i creaţiile, crezi că eşti ȋn stare să afirmi că ȋn spatele necuvintelor ai            

descoperit omul, dar asemeni lui Lucian Blaga, dezarmat să constaţi că „… tot ce-i neînţeles/ se schimbă-n 

neînţelesuri şi mai mari/ sub ochii mei-/ căci eu iubesc/ şi ochi şi buze şi morminte”. 

 



 

Ȋn acest spaţiu, nu simţi cum timpul se scurge, şi afli cum copiii sunt olimpici la chimie, matematică, 

româna, că de asemenea, participă la diferite competiţii sportive derulate ȋntre şcolile capitalei, şi toate acestea 

sunt posibile datorită dragostei şi pasiunii cu care profesorii de aici sunt ȋnzestraţi.  

Elevii şcolii profesionale ȋşi demonstrează tot mai mult priceperea şi cunoaşterea ȋn domeniul          

tipografic, … te fascinează cum pot să lucreze hârtia prin imprimare, prin realizări oregami etc. Dacă doreşti 

să participi la cercurile lor de creaţie, aceste minuni te ȋnconjoară cu dragoste şi-ţi ȋmpărăşesc din cunoştinţele 

lor fluturând cu atâta eleganţă degetele ȋn limbajul demutizat. Te vei simţi ca şi când aţi fi prieteni               

dintotdeauna. Şi cum un prieten rămâne pe viaţă, şi tu ȋţi vei dori să te ȋntorci mereu aici, să participi la       

serbările lor unde ȋi vei vedea cum dansează, cum devin actori, bucurându-se de tot ce viaţa le-a dăruit! 

 

 



 

O NOUĂ EXPERIENȚĂ, O NOUĂ PROVOCARE                                                               

Motto:  ”Dă-i unui om o poveste și îi vei vedea chipul cum se luminează.  

Dă-i unei săli întregi multe povești și o vei cuceri pe viață.” 

 

Prof.  Carmen  POPA 

Am citit acest motto acum ceva timp și mi-a plăcut atât de mult încât 

l-am memorat imediat și chiar să mă ghidez după el în diferite situații. Una 

dintre aceste situații ar fi experiența mea din acest an școlar, de profesor la 

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de auz ”Sfânta Maria”. 

Această    experiență m-a făcut să am încredere în mine, să mă racordez cu 

lumea în care trăiesc, să mă bucur de  micile plăceri ale vieții. Am găsit aici 

o altă ”lume” diferită de cea cu care eram obișnuita, începând de la oamenii 

cu care interacționam: director, personal (didactic și nedidactic) și terminând 

cu elevii care dau dovadă de o sensibilitate dezvoltată și un simț deosebit, 

unde după părerea mea a fost      aplicată legea  compensației. Lumea aceasta diferită era mai bună, mai 

sensibilă, mai caldă, mai atentă la     problemele semenilor. 

La începutul anului școlar când am aflat ca voi fi profesor în această scoală am avut mari emoții    

deoarece era o situație complet diferită de cea cu care eram obișnuită. În primul rând că nu știam cum mă voi 

descurca cu predatul, cum voi reuși să mă fac înțeleasă și cum îi voi înțelege eu pe elevi.  

Am început această experiență cu un chestionar pe care l-am aplicat la prima ora de predare în care una 

dintre întrebare era: Cum ai vrea sa fie profesorul tău? O parte dintre răspunsuri a fost ca ar dori ca profesorul 

sa fie ALTFEL. Aceasta este una dintre dorințele cele mai întâlnite ale elevilor vechi și noi, o dorință ridicată 

la rang de condiție, dacă școlarii ar fi întrebați care ar fi schimbarea care i-ar determina să meargă cu adevărata 

plăcere la scoală. Atunci am înțeles că secretul unui dascăl bun e să creeze curriculum în jurul pasiunii elevilor 

săi și că eu sunt în situația de a învăța foarte bine rolul unui profesor de succes care poate umple spațiul liber 

dintre el si elev, prin auto-introspecție.  

Înainte de a porni să-i învăț pe elevi orice, mă uit în interiorul meu, îmi analizez propriile limitări,     

propriile vulnerabilități. Doar așa pot veni în fața elevilor mei cu un echilibru interior setat și pot să nu mă las 

afectat de comportamentele lor, dar să le arăt compasiunea mea și să le arăt că-i înțeleg și că îi sprijin. Copiii 

cu hipoacuzie înțeleg greu lucruri abstracte, operand mai degrabă cu noțiuni din sfera concretului. Integrarea 

copiilor cu deficiențe de auz reprezintă o  problemă destul de controversată în multe țâri din lume, deoarece 

pierderea auzului la vârste mici determină imposibilitatea dezvoltării normale a limbajului și, implicit, a      

gândirii copilului, cu consecințe serioase în planul dezvoltării sale psihice.  



Din acest motiv, diagnosticul precoce al pierderii de auz, urmat de  protezarea auditivă timpurie, 

demutizare acolo unde este cazul, este cea mai eficientă cale de compensare a auzului și garanția reușitei 

integrării școlare a copilului cu deficiențe de auz. Odată cu integrarea școlară a acestuia se impun anumite 

cerinţe privind modul de organizare al clasei, metodele de prezentare a conţinuturilor, strategiile de 

comunicare în clasă. 

Copilul deficient de auz va învăța vorbirea în mod organizat, atât în perioada preşcolară, cât şi în 

perioada şcolară mică. Pentru aceasta au fost recomandate mai multe strategii de abordare a demutizării: unii 

au sugerat folosirea iniţială a cuvintelor cu conţinut concret şi uşor de pronunţat, alţii recomandă respectarea    

principiului accesibilităţii articulării. Principala problemă se referă la metodologia prezentării acestor cuvinte, 

astfel încât ele să devină noţiuni integratoare şi utile în perspectiva sistematizării şi continuităţii în dezvoltarea 

vocabularului copilului demutizat.  

Decizia cu privire la modul de abordare a procesului educativ recuperator de demutizare aparţine     

specialistului care va încerca să identifice cel mai eficient program de intervenţie, prin analiza particularităţilor 

psiho-intelectuale şi a dominanţelor personalităţii copilului, stilului propriu de activitate şi a resurselor        

existente, inclusiv la nivelul familiei, care pot susţine constant activitatea de învăţare. Modalitatea de           

comunicare predominantă instrumentată copilului surd era comunicarea orală, considerată mijlocul cel mai 

adaptat de realizare a inter-relaționării umane.  

Astfel, deficienţii de auz erau supuşi procesului demutizării, prin care deficitul dat de mutitate, ca şi 

stare consecutivă surdităţii, se dorea a fi înlăturat prin însuşirea comunicării orale şi perceperea limbajului prin 

labiolectură. În literatura de specialitate sunt menţionate trei metode generale prin care se măreşte educarea 

comunicării deficientului de auz: orală, bilingvistic/biculturală şi comunicarea totală. Trebuie luaţi în 

considerare numeroşi factori în alegerea celei mai potrivite metode de comunicare: gradul şi tipul hipoacuziei,         

abilităţile copilului de achiziţionare a limbajului oral, suportul comunităţii, oferta educaţională a societăţii. 

În categoria persoanelor cu dizabilităţi poate intra oricine, în orice moment, ca urmare a unor   

împrejurări nefericite (boli, accidente) şi există opinia că segmentul de populaţie marcat de dizabilităţi este 

potenţial în creştere. Sarcina evaluării persoanelor cu dizabilităţi nu este una uşoară. Rolul cadrului didactic 

este să ştie exact ce este dizabilitatea, dar şi să o recunoască fie ca pe o experienţă unică, fie ca pe o 

dimensiune a diversităţii umane. Numai astfel se poate aprecia corect dacă programele de intervenţie 

educaţional     recuperatorii răspund necesităţilor celor cărora le sunt adresate. 

Dacă ei pot să vină la vârste mici și să stea la internat, departe de părinți, să învețe, să spere la o viată 

mai bună, cred ca și noi ceilalți putem face orice, de fapt. Fiecare copil reprezintă o șansă la măreție – nu știm 

care dintre ei va fi următorul care va descoperi o soluție pentru stoparea foametei sau încetarea războaielor. Nu 

știm care dintre ei va descoperi leacul pentru cancer. Poate fi oricare, așa că trebuie să fie tratați toți la fel! 



 
 

Cu toții avem visuri și toți visăm la ceva 

             

   Tatiana SAVU 

     Fondator la cursuri-autorizate.eu   
 

 

 Copiii au cele mai multe visuri, iar noi, adulții ar trebui să încercam 

să le îndeplinim, copiii, în general și copiii hipoacuzici, în special. Ei au o 

sensibilitate aparte și mult talent.   

Pe Dna Director Flori Stoica am cunoscut-o in urma cu mai mulți 

ani. Spre deosebire de alte persoane care își doresc doar diplome, Flori voia 

să se              specializeze și mai mult decât era, în profesia ei de bază, să se 

perfecționeze, să învețe despre finanțări      europene și să acceseze fonduri 

pentru școala unde era și este director. Am îndrăgit-o din prima și, pentru că 

și ei i-a plăcut ce a învățat, mi-a mai trimis și recomandări, alte cadre didactice interesate să acceseze fonduri 

europene.  

Peste câțiva ani ne-am întâlnit la o cafea. Și atunci a venit propunerea: “nu vrei să ne vizitezi școala, 

să vezi în câte proiecte am reușit să ne implicăm și cum arată școala noastră acum?” Și m-am dus! Încă de la 

intrare am avut o mare surpriza. Plăcută! Iar pe măsura ce mi se prezentau sălile de clasă, laboratoarele,   

cabinetele, eram din ce în ce mai impresionată, plăcut, desigur!  

Am făcut poze, mi-am propus să îi promovez, să le promovez multele obiecte realizate de mânuțele 

lor și cu ajutorul doamnei Doina Dichiseanu. Și am intrat în clasele frumos mobilate, colorate, cu puțini   

copii la clasă, cu doamne învățătoare și profesoare care le vorbeau calm și frumos, fără să se vadă cât de  

dificilă era comunicarea cu cei mai mulți dintre ei. Cu una dintre doamne am și vorbit. Se apropia Paștele și 

am întrebat-o ce fac copii în acele zile libere. Când marea majoritate a copiilor așteaptă cu mare nerăbdare să 

vină “iepurașul”, am aflat că cei din clasa dânsei, ca și mulți alții, nu au prea multe variante, iar dânsa și   

colega dânsei (sunt câte două cadre didactice la aceeași clasă de copii mici) îi vor duce în parc, pentru că le 

place foarte mult în parc și că de luni de zile visau să ajungă și ei la McDonalds, deoarece nu au fost         

niciodată, dar au auzit ca acolo pot primi și o jucărie, pe lângă ceva mai altfel de mâncare. Și așa am aflat că, 

pe banii proprii, aceste doamne tinere și cu inimă mare, le vor face o mică bucurie micuților elevi. Cum nu 

auzi prea des despre astfel de inițiative, cum admirasem zici și sute de obiecte lucrate de mulți dintre copiii 

hipoacuzici, am plecat cu idea și dorința de a face și eu ceva pentru acești copii minunați, talentați, care 

aveau cele mai frumoase zâmbete când îi salutam la intrarea în clasele lor.  

https://www.facebook.com/pages/Fondator/403412666787155?eid=ARAamYPLcoKO1DlXbCTKSFAOVO2DJ55nMPhfSExkDzIm5zpuBF17q15kYzc6R96-axIwU5vwAed1lpLI
https://www.facebook.com/cursuri.autorizate.eu.structural.eurotraining/?eid=ARAro5cl6mNOrw5LLPc6BRs3wNoVqezXa0z0guCXXmndUGj-gXHgWNLf6iBBo99p5cLR0waoIX_HS3Gt&fref=tag
https://www.facebook.com/cursuri.autorizate.eu.structural.eurotraining/?eid=ARCncfdYHAWG8HBxcIHSMz4nI02c3hXdjCuZa54QAO_A3HWnkYYfuNjhzSc60I57d8VHSIK1O_a-GwC8


 Nu mai erau decât trei zile până în ajunul Paștelui. Nu am reușit să mobilizez prea multe persoane, 

dar cu ajutorului unei prietene, Lili, mămică și ea și cu un mic buget, am reușit să facem mici bucurii acestor 

copii. Greu de descris emoțiile trăite în acea zi! Mă uit deseori la acele poze și la încântarea de pe chipurile 

lor. E atât de ușor să faci bucurii unor suflete mici! L-am întrebat, pe unul dintre ei, cu ajutorul unei doamne 

învățătoare, ce i-a plăcut cel mai mult din pachetul primit. Și mi-a spus ca “suculețul” “De ce?” “Pentru că 

nu am mai băut niciodată” … Și așa am rămas prietena lor și am încercat să le mai fiu aproape de Moș 

Nicolae, Moș Crăciun, de Paște.  

Dar nu pot să nu vă povestesc și despre bucuriile pe care și ei mi le-au oferit mie și nu doar mie! Cea 

mai mare bucurie, cele mai mari emoții sunt când particip la serbările lor. Să-i vezi cum dansează, fără să 

audă muzica, cum interpretează diferite personaje, în piese de teatru, cum artele combinate sunt la nivel de 

artă, cum știu Imnul României, prin limbaj mimico–gestural, când noi, cei mai mulți nu știm nici prima 

strofa, cum sa nu-i îndrăgești și cum să nu faci eforturi de a-i sprijini în micile - marile lor visuri!  

Felicitări tuturor cadrelor didactice care îi învață și îi îndrumă!  

Eu vă invit, pic cu pic și pas cu pas să îi sprijinim, fiecare după posibilități. Doar un exemplu, că se 

poate: după serbarea de anul trecut, cu ocazia Zilei Persoanelor cu Dizabilități, când am remarcat că micii 

actori din grupa de teatru nu aveau tricouri albe, așa cum le-ar fi cerut rolurile, am povestit pe pagina de    

Facebook și am postat un video cu interpretarea lor plină de emoții. Îmi exprimam regretul că nu au tricouri 

albe și că le-ar fi prins bine să aibă toți tricouri albe. Și o doamnă inimoasă a și sărit în ajutorul lor și le-a 

oferit 50 de tricouri albe. Asta, după ce o altă cititoare a mesajului meu m-a apostrofat și n-a interes exact 

mesajul meu. Doamna care le-a oferit cele 50 de tricouri este ea însăși o persoană cu dizabilități.  

Toți avem visuri! Visurile ne ajută să facem față mai ușor realităților vieții. Întrebați-i și voi pe acești 

copii ce visuri au și faceți în așa fel încât măcar un vis să li se împlinească!  

 


