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Acum ar fi trebuit să ne bucurăm de primăvară, de primăvara mult așteptată de toți, cu mic, cu 

mare ... Ar fi trebuit să ne bucurăm că am scăpat de măștile din cauza cărora aproape nici nu ne mai 

recunoșteam ...  

Trecem prin momente din ce în ce mai grele, pe care poate nu credeam vreodată să le trăim. De la 

pandemia cu SARS-CoV2, la războiul din Ucraina (care nu dă semne de încetare), iar acum la criza 

economică. Românii au arătat  și au dovedit încă o dată, contrar părerilor multora  la nivel internațional,  

ce oameni buni și deosebiți sunt.  

În școala noastră se primesc deseori sponsorizări, donații, ajutoare pentru elevi și familiile 

acestora. Am fost plăcut uimiți să descoperim, pe lângă cadrele didactice care s-au organizat  exemplar 

pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina, părinți care, din puținul pe care îl au, au cumpărat lucrușoare 

noi,  alimente, obiecte igienico-sanitare pe care le-au dăruit copiilor refugiați din Ucraina. 

În apropiere de școala noastră se află Asociația ”Casa Shalom” care a găzduit și găzduiește în 

aceste zile tulburi, familii cu copii care au reușit să scape de gloanțele și rachetele rușilor și să părăsească 

Ucraina. Noi, cu ajutorul partenerilor noștri, am reușit să le asigurăm acestora o masă caldă, zilnic 

(Kaufland – cantina socială), lenjerii de pat, pături (SC Pin Trade SRL), obiecte de îmbrăcăminte, 

alimente, obiecte igienico-sanitare. Din banii strânși de angajații noștri s-au cumpărat mezeluri și carne. 

A fost impresionant pentru noi și faptul că vorba s-a dus 

din om în om și am reușit să luăm legătura, prin 

intermediul unei doamne deosebite, cu suflet mare, din 

Constanța, cu reprezentanți ai Băncii Mondiale  care au 

asigurat gratuit transportul persoanelor din Ucraina 

găzduite de cei de la Casa Shalom, care părăseau țara 

noastră pentru a merge în alte țări din Uniunea Europeană 

și nu numai. 

n cuvânt de început! 
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BE CYBERWISE! 
Prof. Florica STOICA 

 Școala noastră este beneficiarul unui proiect european, în cadrul programului Erasmus +, acțiunea 

KA229, parteneriate strategice școlare care se derulează încă din 1 septembrie 2020 și se va finaliza la 

data de 31 august 2022. Avem alături de noi, în calitate de parteneri, alte 4 școli din Uniunea Europeană:  

- Elementary School Komenského 6, Odry, The Czech Republik 

- Základná škola s materskou školou (Primary school, Bystricany), Slovakia 

- Agrupamento de Escolas Vale do Tamel, Braga, Portugal 

- DUCOR Partenija Zugrofsky, Skopje, The North Republik of Macedonia  

 Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor  din 

școlile de masă, precum și a celor cu nevoi speciale de educație prin consolidarea abilităților de 

conștientizare și autocontrol și a empatiei față de ceilalți; precum și în dezvoltarea competențelor cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar în prevenirea Bullying-ului și cyberbullying-ului în școală în 

vederea realizării unei școli moderne, incluzive. 

 Acest proiect vizează atingerea țintelor strategice comune 

școlilor partenere: reducerea abandonului școlar și prevenirea 

bullyingului. 

 Prioritățile orizontale care stau la baza acestui proiect, 

conform Programului Erasmus, sunt: 

-  Abordarea abandonului școlar timpuriu și dezavantajul 

-  Incluziune socială 

 În urma analizelor SWOT, s-a constatat că toate școlile 

partenere și-au stabilit obiective strategice precum reducerea 

abandonului școlar și prevenirea intimidării. Efectele 

bullyingului pot fi devastatoare, lăsându-vă să vă simțiți 

neputincioși, umiliți, supărați, deprimați, chiar sinucigași, astfel 

încât elevii să aibă motivație scăzută pentru învățare. În anii 

trecuți a existat tendința de a familiariza copiii mici cu IT-ul, 

prin care aceștia învață lucruri, obiceiuri, abilități.    
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 Așadar, prin tehnologie, bullying-ul nu mai este limitat, 

astfel încât cyberbullying-ul poate apărea oriunde, prin 

smartphone-uri, e-mailuri, texte și social media. Copiii cu 

dizabilități sunt de două până la trei ori mai susceptibili de a fi 

hărțuiți decât copiii fără dizabilități. 

 Conform Centrului Național de Statistică a Educației, 

28% dintre studenții cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani au fost 

hărțuiți, iar 9% au experimentat cyberbullying. 
  În România, precum și în școlile partenere din acest 

proiect, studenții sunt conectați din ce în ce mai mult la rețelele 

de socializare, iar timpul petrecut pe internet facilitează 

creșterea ritmului de intimidare și, în special, cyberbullying-

ului. Pentru sănătatea tuturor copiilor și a comunității, este important ca școlile, familiile și organizațiile să 

abordeze această problemă și să crească gradul de conștientizare cu privire la cyberbullying și bullying. 

 În educația elevilor, în special a celor cu deficiențe de auz, educația formală trebuie îmbinată cu cea 

nonformală, astfel încât aceștia să poată înțelege mesajul transmis. Folosirea activităților dramatice este 

absolut necesară pentru a înțelege diverse fapte; de aceea, atât profesorii cât și elevii ar trebui să fie 

instruiți și implicați în activități dramatice. 

Elevii cu nevoi educaționale speciale au o stimă de sine scăzută, datorită prejudecății societății de a-i 

exclude. Proiectul de față reunește un număr de 84 de studenți, dintre care 28 cu deficiențe de auz, care 

învață în școli din România și Macedonia, 40 dintre ei aparținând mediilor sociale defavorizate; astfel 

vom lupta împotriva discriminării și vom încuraja incluziunea socială.  

 Ne folosim experiența și colaborăm cu 

comunitatea pentru a crea politici și un sistem de 

raportare în vederea consolidării unui comportament 

pozitiv și incluziv. În acest sens, școlile adesea 

integrează material anti-bullying în programa 

studenților și metodele de formare a personalului 

pentru a preveni și reduce bullyingul la școala lor. 

Bullying-ul afectează în mod direct victimele, dar 

afectează și comunități întregi, așa că vrem să avem 

grijă de copiii noștri pentru a avea comunități 

sănătoase.   
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 Grupul țintă al proiectului este format din: 

 14 elevi cu dizabilități din școlile din România și Macedonia, nivel gimnazial (12-16 ani) 

 70 de elevi din Por tugalia, Cehia, Slovacia, nivel gimnazial (12-16 ani) 

 78 de cadre didactice din cele cinci școli 

            

 Activitățile derulate în cadrul proiectului sunt următoarele: 

 6-9 sept 2021 - Curs „How to stop bullying and cyberbullying and promote social emotional 

learning" , organizat în Macedonia 

 27 sept-8 oct 2021 – Tabăra „Say no! To bullying and cyberbullying„ din Slovacia, unde au 

participat 7 elevi din fiecare țară parteneră 

 27 apr-7 mai 2022 - Tabăra „Say no! To bullying and cyberbullying„ din Portugalia, unde vor  

participa 7 elevi  din fiecare țară parteneră 

 întâlnirea transnațională finală în România unde vor  

participa câte 3 profesori din fiecare școală parteneră  

 

 Rezultatele ce vor  fi realizate până la finalizarea 

proiectului sunt: 

 pliante, afișe, broșuri în limba engleză și limbile țărilor 

partenere 

 crearea unui colț Erasmus 

 pagina de facebook: https://www.facebook.com/Be-

CyberWise-Erasmus-project-107585687751567 

 crearea de banner 

 workshop-uri 

 ghid de bune practici în prevenția bullyingului și a 

cyberbullyingului  

 materiale video cu secvențe de activități din tabere  

 ghid de bune practici în prevenția bullyingului și a 

cyberbullyingului 

 o conferință internațională  
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ACTIVITATEA C3 - 

- CURS „HOW TO STOP BULLYING AND CYBER-

BULLYING AND PROMOTE SOCIAL EMOTIONAL 

LEARNING", ORGANIZAT I N SKOPJE, MACEDO-

NIA  

ACTIVITY C2 – 1ST CAMP IN SLOVAKIA:  

"SAY NO! TO BULLYING AND CYBERBULLYING!" 

Flashmob –  

https://www.youtube.com/watch?v=k8lhWSRkZRk  

Activități teatrale din tabere:  

SOCIAL BULLYING drama  https://www.youtube.com/watch?v=7Gty0rFVAqI 

VERBAl BULLYING drama   https://www.youtube.com/watch?v=TS-xUG7L7Fk&t=45s 

CYBERBULLYING drama https://www.youtube.com/watch?v=BZbIiZsNIG8 

PHYSICAL BULLYING drama  https://www.youtube.com/watch?v=0OybItMYBp4  

https://www.youtube.com/watch?v=k8lhWSRkZRk
https://www.youtube.com/watch?v=7Gty0rFVAqI
https://www.youtube.com/watch?v=TS-xUG7L7Fk&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=TS-xUG7L7Fk&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=TS-xUG7L7Fk&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=BZbIiZsNIG8
https://www.youtube.com/watch?v=0OybItMYBp4


 

6 

 

                               Innovative Teaching Against Bullying - ITAB 

Prof. Elena CIMPOEȘU 

Proiectul ”Predarea inovativă împotriva agresiunii”-

ITAB, nr. 2020-1-FR01-KA229-079804,  este un parteneriat 

strategic școlar, acțiunea KA2 și se desfășoară în perioada 2020

-2022, fiind coordonat de Colegiul “Georges Pompidou” din 

Ville-Neuve-la-Garenne, Paris, FRANȚA.  

Partenerii proiectului sunt: 

 School of Palekastro, GRECIA 

 Instituto Comprensivo Statale Salvatore Quasimodo, 

ITALIA 

 Școala Profesională pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, București, ROMÂNIA 

 Bjorko Friskola, SUEDIA 

 Ozel Halie Etap Ortaokulu, TURCIA 

 

Obiectivele proiectului: 

 Dobândirea unor comportamente sociale dezirabile 

 Îmbunătățirea imaginii de sine a participanţilor 

 Creşterea încrederii în forțele proprii, creşterea respectului față de sine, față de colegi și de profesori 

 Îmbunătățirea relațiilor interpersonale, dezvoltarea competențelor digitale, de comunicare în limbi 

străine şi interculturale. 

Grupul țintă: 

 elevii în vârstă de 13 - 14 ani din şcolile partenere, cu dificultăți mari de învățare, cu oportunități 

scăzute de a călători. 

Proiectul își propune creșterea interesului elevilor pentru lumea care ne înconjoară, dezvoltarea unei 

atitudini pozitive, favorizarea incluziunii sociale.  
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      Proiectul a început în septembrie 2020, dar din cauza pandemiei de COVID-19, întâlnirile din primul 

an al proiectului s-au desfășurat online. În cadrul acestor întâlniri online, au participat coordonatorii 

proiectului din fiecare țară parteneră și s-au stabilit regulile de bază pentru un parteneriat de succes, 

realizarea chestionarelor, a mijloacelor de diseminare și comunicare. Tot în cadrul întâlnirilor online, au 

fost stabilite atelierele ERASMUS+ pentru elevi, atât în școli, cât și în tabăra care o să aibă loc în luna mai 

2022, în Italia . 

 Au avut loc și întâlniri online între elevii școlii noastre și elevii școlilor partenere, unde s-au 

cunoscut, au aflat lucruri interesante despre țările unde locuiesc, au vorbit despre școlile unde învață, 

despre materiile predate și ce hobby are fiecare elev.  
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Tot în primul an, în perioada în care toate școlile au desfășurat activități on-line, s-a desfășurat, la nivelul 

fiecărei instituții partenere, concursul de logo al proiectului și concursul de postere.  Fiecare partener al 

proiectului va alege cele mai bune 2 logo-uri și 2 postere care vor fi postate pe e-Twinning și care 

vorparticipăa la concursul final din cadrulprimei tabere organizate în Italia, în luna mai 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În fiecare școală a fost organizat Colțul Erasmus.  

Așa arată Colțul Erasmus din școala noastră: 
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STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE 
COMUNITARĂ 

=  SNAC = 

                                                          

Prof. Coordonator Daniela CRISTACHE 

 

  

 SNAC presupune dezvoltarea activităţii de voluntar iat realizată de copii/elevi din 

învăţământul preuniversitar, ce le permite să devină cetăţeni informaţi şi dezvotaţi solidarităţii umane și 

are ca scop creșterea interacțiunii și a incluziunii sociale. 

 Organizatorii proiectului sunt ME şi Asociația „Children High Level Group” iar, coordonator 

regional SNAC Regiunea Bucureşti-Giurgiu-Ilfov Inspector Adrian Romeo Cozma.                                             

  

         OBIECTIVE GENERALE:  

 Încurajarea implicării elevilor, ca voluntari, în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în dificultate, în 
scopul susținerii procesului de incluziune socială şi de dezvoltare personală a acestora; 

 Realizarea incluziunii şi a implicării persoanelor aflate în dificultate, prin angajarea tuturor celor 
interesaţi într-un program de activităţi educative ce promovează intens incluziunea socială; 

 Includerea persoanelor izolate din punct de vedere social în viaţa comunităţilor locale prin activităţi 
parteneriale; 

 Implicarea voluntarilor și dezvoltarea spiritului de acțiune. 
           

       OBIECTIVE GENERALE 

 Cooptarea copiilor/elevilor/tinerilor aparținând grupurilor dezavantajate /familii vulnerabile din punct 
de vedere social copiilor/elevilor cu CES din centrele de plasament, în comunităţile locale; 

 Implicarea copiilor cu dificultăți de adaptare, a profesorilor, elevilor şi a altor voluntari în cadrul unor 
proiecte ce vor fi realizate împreună; 

 Realizarea incluziunii şi implicării prin angajare a tuturor celor interesaţi întrun program educaţional de 
activităţi ce promovează intens, printrealtele, integrarea socială;  

 Familiarizarea voluntarilor cu organizarea practică și implementarea unui Program de Acţiune 
Comunitară, în scopul sprijinirii / dezvoltării educaţionale a persoanelor defavorizate. 

 
 OBIECTIVE SPECIFICE 

 Iniţierea de programe/activități de Acţiune Comunitară cu copiii/elevii voluntari, în parteneriat cu 
instituții comunitare, organizații nonguvernamentale, în favoarea persoanelor aflate în dificultate;  

 Activități centrate pe stimularea/dezvoltarea unor abilități ale persoanelor cu nevoi speciale utilizând 
strategii terapeutice - terapii ocupaționale : abilități practice, plastice, muzică, artă dramatică, mișcare, 
IT, loisir – activități în comun copii - adulți;  

 Cooptarea/exersarea copiilor/elevilor în activități de voluntariat - participarea lor la proiecte de Acțiune 
Comunitară. 
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Beneficiari:              

 direcţi: copii cu dizabilităţi, copii cu dificultăţi de învăţare şi adaptare 

şcolară şi socială, copiii/tineri/adulți din medii și categorii vulnerabile.  

   indirecţi: familiile per soanelor  aflate în dificultate, comunitatea, societatea. 

     

     ACTIVITĂȚI: 

 Concursul național de dans „Împreună pentru viitor”  

 Concursul național „Scrisoare prietenului meu” 

 Spectacolul „În prag de sărbătoare” 

  „Săptămâna cartofului donat”/„Săptămâna legumelor  

     donate” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Parteneri SNAC an școlar 2021-2022     

 

 Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu” 

 Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu” 

 Şcoala Gimnazială “Adrian Păunescu” 

 Şcoala Gimnazială Nr. 169 

 Clubul Sportiv Școlar Dinamo 

 Colegiul German “Goethe” 

 

   

AVANTAJE PENTRU VOLUNTARI: 

 

 Valorificarea cunoașterii, a experiențelor vocațiilor/

aptitudinilor acestora;  

 Dezvoltarea spiritului și a disponibilităților empatice în corelație cu nevoile individuale 

ale celorlalți cu problemele unor persoane din comunitatea de apartenență; 

 Promovarea valorilor și principiilor europene – solidaritate, toleranța, , acceptare, prietenie, egalitate, 

nondiscriminare. 
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Acțiunea Comunitară nu se limitează la 

acțiuni între școli de masă și școli speciale. 

Ea apare unde există o nevoie în comunitate și 

profesori și elevi dornici să contribuie 

la rezolvarea ei, prin voluntariat 

 

Strategia Națională de Acțiune Comunitară 

NU ÎNSEAMNĂ doar proiecte naționale, 

ea ÎNSEAMNĂ interacțiuni periodice între 

copii/elevi voluntari și copii/adulți beneficiari. 
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TIPARUL OFFSET 

Prof. inf. MĂRICUȚOIU Alin  

 Tiparul offset este una dintre cele mai 

răspândite tehnici de imprimare şi constă în 

transferul cernelei tipografice de pe placa 

tipografică pe hârtia de tipar prin intermediul unui 

cilindru intermediar realizat dintr-un cauciuc 

special. Această tehnică se bazează pe proprietatea 

cernelurilor tipografice de a nu se amesteca cu apa. 

 Pentru tiparul offset sunt folosite cernelurile 

clasice CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) sau 

Pantone, în care prelucrarea culorilor de bază 

necesare 

procesării 

imaginii se face 

prin rasterizare 

(halftoning) – 

suprafaţa hârtiei 

este imprimată cu 

cercuri foarte mici şi dese, parţial suprapuse. Ochiul 

omenesc mediază efectele suprafaţei albe şi ale 

culorilor astfel încât creează o imagine unitară. 

 Orice culoare utilizată într-un document este 

separată în culorile primare, fiecare plan de culoare 

fiind imprimat sub un anumit unghi. Apoi, fiecare 

dintre culorile primare este transpusă pe o placă de 

imprimare ce conţine toate elementele grafice ale 

paginii care au culoarea primară respectivă de 

diverse tonalităţi. 

 Pentru a îmbogăţi paleta de culori obţinute la 

tiparul offset, pe lângă culorile primare (cyan, 

magenta, yellow, black) se pot folosi culorile 

speciale (Pantone). Acestea sunt cerneluri mixte 

(metalice, fluorescente, perlate, răzuibile, pentru 

medii neabsorbante sau termosensibile) care 

reproduc culori ce nu se pot obţine prin amestecul 

celor patru culori primare.  

 

 

 

 

 

 Culorile speciale nu se descompun în culorile 

primare CMYK, separaţia de culoare pentru fiecare 

culoare specială fiind o nouă placă (sau după caz 

plăci CTP) pentru imprimare tipografică. 

 Culorile speciale mai pot fi folosite când se 

doreşte reducerea preţului tiparului offset prin 

înlocuirea unei culori obţinute din cele patru culori 

primare cu o culoare specială ce are acelaşi aspect 

cu cea pe care dorim să o obţinem. 

 Suporturile pe care se poate realiza tiparul 

offset sunt foarte variate: de la hârtie offset, dublu 

cretată, hârtii autocolante sau acoperite cu folii PVC 

(pentru etichete), hârtii şi cartoane speciale într-o 

mare varietate de culori şi texturi, etc. Calitatea 

tiparului şi cromatica sunt influenţate de culoarea 

hârtiei sau cartonului folosite, de caracteristicile 

suportului – grad de alb, tipul suprafeţei (lucioasă, 

mată, metalică), textură, grad de absorbţie etc. 

 Tiparul offset implică costuri fixe date de 

producerea filmelor tipografice, realizarea plăcilor 

şi pregătirea maşinii, aceste costuri regăsindu-se în 

preţul pe bucată cu ponderi diferite în funcţie de 

tiraj. Copiile realizate cu ajutorul tiparului offset vor 

fi identice. 

 Avantajele tiparului offset constau în calitatea 

ridicată a imaginilor imprimate (detalii fine), costul 

scăzut pe exemplar pentru tirajele medii şi mari, 

posibilitatea de a folosi culori speciale şi suporturi 

de imprimare diferite. Alegerea metodei de tipărire 

trebuie să ţină seama de: tiraj, timpul necesar de 

execuţie, pret, necesitate folosirii unor culori 

speciale sau a unor personalizări amănunţite. 
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LUMEA TĂCERII 

Prof. GĂLEȚEANU Nuți 

 

                                    Motto : ” Singura dizabilitate în viață este o atitudine negativă” -Scott Hamilton 

 
            

            Când te întâlneşti cu o persoană cu dizabilităţi pentru prima dată, 

zâmbeşte-i şi întâmpin-o cu un gest obişnuit de salut sau cu un salut 

verbal. Întinde braţul pentru o strângere de mână, dacă asta faci de obicei.           

În cazul în care persoana nu poate să folosească mâna, îţi va spune, şi va 

aprecia că e tratată ca pe oricine altcineva. Dacă este evident că nu poate 

folosi mâinile, atingeţi uşor persoana pe umăr sau pe braţ de bun venit şi 

pentru a-ţi face cunoscută prezenţa.  

Așa cum obișnuiam  înainte de pandemie,și  anul acesta am marcat 

la Școala noastră această zi  dedicată  persoanelor cu (dis)abilități, printr-o 

expoziție de desene și citate, realizate de elevii noștri, sub coordonarea 

profesorilor educatori.  

Prin aceasta, am dorit să atragem atenția că dincolo de orice dizabilitate stau abilitați cu care ne 

mândrim; că dincolo de orice deficiență -vizibilă sau nu- și noi suntem…Oameni ca voi! 

Lăsăm, așadar, pozele să ”vorbească”, sunt mai grăitoare ca orice cuvânt, ca orice semn… 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1055/GUIDANCE%20Handbook%20RO.pdf 
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NATURA DĂRUIEȘTE 

Prof.  BOIANGIU  Maria-Cristina  

 

 În urma participării la Proiectul interșcolar: "NATURA 

DĂRUIEȘTE", organizat de Școala Gimnazială Sf. Andrei din sectorul 

6, talentatele noastre eleve: Moraru Andra, de la clasa a 6-a A și Scarlat 

Maya Alessia, de clasa a 7-a A, au obținut premiile I și ÎI, la nivelul lor 

de vârstă. Munca depusă cu drag, orele petrecute în atelierul de Artă și 

Meșteșug, în fața planșetelor de lucru și a paletei de culori, s-au dovedit 

a fi apreciate nu doar la nivelul școlii ci și la nivel de sector.  

 Felicitări fetelor! Mult succes în continuare!  

 

Elevi din clasele 5-8, talentați și dornici să-și manifeste creativitatea, 

participă săptămânal la cercul de artă: "nonCulori și 

neCuvinte", cerc ce se desfășoară în cadrul școlii noastre, în 

atelierul de Artă și Meșteșug. 

Subiecte, idei și personaje, care mai de care mai interesante au 

luat viață pe colile de hârtie, create și imaginate de copiii 

noștrii. Cele mai reușite desene sau picturi, vor participa la 

concursuri de Creație artistică la nivel Național și 

Internațional.  

 

A crea, a fi creativ, a-ți lasă imaginația să dea viață unor forme și culori pe 

o coală albă, înseamnă un nou limbaj de comunicare, ce nu mai are nevoie de 

cuvinte. Formă și culoarea, așezate frumos și sensibil în tablori narative, ne 

transmit stări, emoții, idei, pe care va invităm să le vizionați, să le simțiți și trăiți 

alături de noi în imaginile alăturate.   
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CUM SĂ-ȚI ÎNVINGI TEAMA DE 

ÎNĂLȚIME? 

Prof. STAN Claudia Mihaela 

 

Pe data de 12 ianuarie 2022, elevii școlii 

noastre au mers însoțiți de doamnele profesor 

educator Nicolae Mihaela și Stan Claudia Mihaela la 

centrul CLIMB 

AGAIN, care 

găzduiește o sală de 

cățărat (escaladă și 

boulder) și aventură, 

cu poduri mișcătoare 

și cea mai mare 

tiroliană interioară 

din București. 

Modul de escaladare este diferit, în funcție de 

înălțimea, lățimea, poziția, forma și duritatea 

obstacolului care trebuie depășit, iar coborârea de pe 

obstacol se face prin alunecare, pășire sau săritură. 

Escalada este sportul care presupune 

cățărarea pe un perete de stâncă sau pe un panou 

artificial, folosind propriile forțe. Obiectivul este 

unul singur – să ajungi în vârf sau să termini un 

traseu predefinit fără să cazi. Poate fi practicată de 

orice persoană, indiferent de vârstă, abilități fizice 

sau psihice. 

Acest  sport complex  te solicită atât fizic, cât 

și psihic, și  testează permanent forța, rezistența, 

echilibrul și controlul mental al cățărătorului. 

Această activitate îți îmbunătățește coordonarea, în 

condiții variate ale mișcărilor, îți perfecționează 

deprinderile motrice, îți dezvoltă stăpânirea de sine, 

curajul, atenția și siguranța, te ajută să eviți pericole. 

Întreaga experiență alături de către 

coordonatorii Climb Again a fost una unică, 

deoarece am avut șansa să asist la un moment 

deosebit în care un elev și-a depășit frica de înălțime, 

dând dovadă de mult curaj și perseverență. Mi-a 

atras atenția  cum acest instructor s-a implicat atât 

emoțional, cât și profesional și a reușit să îl motiveze 

pe elev să ducă la bun sfârșit traseul o dată început. 

Trebuie să recunosc că frica acestui copil îmi întărea 

convingerea că va renunța curând, însă cu fiecare pas 

în plus, ne surprindea prin progresul lui. Sunt 

convinsă că la această performanță s-a ajuns datorită 

intervenției acestui tânăr atât de implicat în lucrul cu 

copiii.  

Am rămas plăcut surprinsă de eforturile 

băiatului din școala noastră, care pe tot parcursul 

traseului părea îngrozit și extrem de temător și de 

faptul că el și-a găsit motivația de a ajunge la finalul 

probei. 

Prin urmare, elevii au fost foarte atrași atât 

de escaladarea pereților pe diferite grade de 

dificultate, cât și de aventura cu tiroliana. Aloman 

Cătălin,elev: „Mă bucur că v-am surprins, știam eu 

că o să reușesc!” 
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GRUPELE DE SÂNGE ȘI IMPORTANȚA LOR 

 

 Prof. GURGUȚĂ Mădălina 

 

 În organismul unui adult circulă aproximativ 4-6 litri de 

sânge. Sângele este format din mai multe tipuri de celule care 

plutesc într-un fluid numit plasmă. Celulele roșii eritrocitele din 

sânge transportă oxigenul către țesuturile organismului și elimină 

dioxidul de carbon din acestea. Celulele albe din sânge sau 

leucocitele au rol de apărare a organismului. Trombocitele (celule ale sângelui fără culoare) contribuie la 

coagularea sângelui. Plasma este un lichid format din diferite tipuri de proteine și săruri. 

Diferența dintre tipurile de sânge se explică prin combinația unică de molecule de proteine numite 

antigeni și anticorpi. Antigenii se găsesc pe suprafața celulelor roșii din sânge, iar anticorpii în plasma sanguină. 

Există diferite tipuri și combinații ale acestor antigeni și anticorpi din sânge, acest lucru fiind de fapt baza 

stabilirii tipului de sânge. 

Grupele de sânge se bazează pe prezența unor substanțe (carbohidrați sau proteine specifice) 

denumite antigene pe suprafață celulelor roșii din sânge (globulele roșii). Două antigene majore sunt 

antigenul A și antigenul B. Un alt antigen important de suprafață se numește factorul Rh. Există 4 grupe 

de sânge - O (zero), A, B și AB. 

Grupul de sânge este determinat de genele pe care le moștenești de la părinții tăi. Există 2 antigene 

majore - antigenul A și antigenul B. Absența sau prezența pe suprafață celulelor roșii a acestor antigene 

determina 4 grupe de sânge - O (zero), A, B și AB. Pot fi întâlnite și sub denumirea de O I, A II, B III, 

respectiv AB IV.  

     Există 4 grupe de sânge în sistemul ABO: 

 Grup OI - nu are niciun antigen și are ambii anticorpi (anti-A și anti-B) 

 Grup AII - are antigenul A și anticorpi anti-B 

 Grup BIII - are antigenul B și anticorpi anti-A 

 Grup ABIV - are ambele antigene A și B și nu are niciun anticorp.    

Sursa:www.medicinenet.com   
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O EXPERIENȚĂ DE NEUITAT! 

MUZEUL SIMȚURILOR—MUSEUM OF SENSES 

Prof. TUDOSE Andreea 

 

 

Muzeul simțurilor este o aventură unică și 

distractivă legată de simțuri și emoții, un loc în care 

nimic din jurul tău nu este așa cum pare.  

Într-o zi de vineri, am hotărât să merg cu câțiva 

elevi din școala noastră la Muzeul Simțurilor în AFI 

Cotroceni. Copiii au fost foarte entuziasmați și plini de 

energie pe parcursul acestei experiențe, a fost mai 

degrabă o provocare pentru ei în care au avut 

posibilitatea nu doar să descopere fenomene fascinante, cum ar fi, sunete,mirosuri și imagini, ci și să-și 

învingă anumite frici. 

 La intrarea în muzeu copiii au parcurs un labirint de oglinzi care 

le-a pus la încercare capacitatea de orientare, scopul comun a fost cine 

găsește primul calea de ieșire.Adrenalină a fost accentuată mergând prin 

tunelul Vortex,unde aveam senzația că se invarteste cu noi podul pe care 

trebuia să-l traversăm,însă,totul era doar în mintea noastră datorită 

culorilor fosforescente care se găsesc în tunel.În continuare au explorat 

camera AMES ,care le-a pus la încercare percepția asupra dimensiunii 

reale. 

 Curiozitate,entuziasm și multă bucurie,acestea sunt doar câteva 

cuvinte care pot rezumă o zi minunată petrecută la muzeu. 

Simțurile,imaginația și percepția copiilor au fost stimulate din plin.  
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SCRISOARE PENTRU PRIMĂVARĂ 

Elev Robu Andreea,  

Prof. coordonator: Voinea Andreea 

 

 Dragă Primăvară, 

 

       Te aștept cu nerăbdare. Vreau să-ți spun că, dimineața, când 

am plecat la școală am fost foarte bucuroasă să văd în grădina casei 

primii vestitori ai tăi, ghioceii. Nu am stat pe gânduri și am cules 

câteva fire pentru doamnele mele profesoare.  

 Vreau să-ți spun că astăzi, doamna ne-a făcut o surpriză și am 

realizat un peisaj tare frumos cu păsărele care ciripesc pe note 

muzicale și cu floricelele roz de pe crenguțele firave ale copacilor 

care înainte au fost mici mugurași. 

 Primăvară dragă, vreau sa-ți mulțumesc pentru toate florile 

frumoase pe care ni le oferi, pentru zilele cu soare și pentru voia 

bună. Sper să stai cât mai mult timp la noi. 

 Îți voi mai scrie ca să știi cât de mult mă bucur că ai sosit.  

                                                                      Cu drag, Andreea Robu 
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SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Prof. CIUFU Ștefan 

 

 

Sfânta Scriptură (Biblia) este cartea 

dumnezeiască, sfântă, a creștinilor. Biblia 

cuprinde Vechiul Testament, format din 39 de cărți 

canonice(recunoscute de biserica) și Noul 

Testament, format din 27 de cărți canonice, având 

în total 66 cărți canonice.   

  

Sfintele Scripturi ale Noului Legământ sunt 

o biografie a Dumnezeului întrupat, în lumea 

această. Între ele se istorisește cum Dumnezeu, 

pentru a se descoperi pe Sine oamenilor, a trimis pe 

Dumnezeu Cuvântul, care a luat trup și s-a făcut om 

și că om le-a spus oamenilor tot ce este Dumnezeu, 

tot ceea ce voiește Dumnezeu de la lumea aceasta și 

de la oamenii dintr-însa. 
 Biblia a fost scrisă în limba ebraică (Vechiul 

Testament) și în limba greacă (Noul Testament, în 

afară de Evanghelia după Matei care a fost scrisă de 

apostolul Matei în limba aramaică, ebraica vorbită 

în vremea lui Iisus, apoi tradusă tot de el în greacă).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima traducere integrală a Sfântei Scripturi 

în limba română a fost tipărită în 1688, la București, 

fiind cunoscută sub numele de Biblia lui Șerban 

Cantacuzino, după numele voievodului Țării 

Românești la a cărui inițiativă a fost realizată acest 

„monument al limbii române vechi”, care a avut un 

rol major în dezvoltarea limbii literare. 

 
În Biblie, Dumnezeu a făcut știute: 

· ce este lumea; de unde provine; de ce ființează; 
încotro se îndreaptă; cum va sfârși; 

· ce este omul; de unde vine; încotro se 
îndreaptă; din ce este făcut; care este rostul sau; 
cum va sfârși; 

· ce sunt animalele și plantele; care este rostul 
lor; la ce sunt întrebuințate; 

· ce este binele; de unde provine; către ce duce; 
care este rostul sau; cum se poate dobândi; 

  De ești întristat, vei afla în Biblie mâ-
ngâiere; de ești supărat, vei află bucurie; de ești mâ-
nios împăcare; de ești poftitor - înfrânare; de ești 
nesăbuit - înțelepciune; de ești rău - bunătate;  
 Într-însa îți vei afla leac pentru toate patimile și 
slăbiciunile, și hrană pentru toate virtuțile și 
împlinirile.   
  De ești bun, Biblia te va învața cum să 
ajungi mai bun; de ești milostiv, te va învața 
blândețea cea îngerească; de ești inteligent, te va 
învața înțelepciunea. 

De apreciezi frumusețea și muzicalitatea sti-

lului literar, nimic nu 

este mai frumos sau 

mai mișcător decât 

cele ce se găsesc la 

Iov, Isaia, Solomon, 

David, Ioan Teologul 

și Apostolul Pavel. 

Aici, muzică - muzică 

îngerească a 

adevărului cel veșnic 

al lui Dumnezeu - este 

înveșmântată în cu-

vinte omenești.  
   

 

Sursa: ro Biblia ortodoxă, versiunea Sf. Sinod al BOR. 
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      TERAPII ȘI ACTIVITĂȚI 

SPECIFICE 

 

Prof. IANCU Liliana 

 

Asigurarea educației, mai 

ales a copiilor cu deficiențe, prin 

mijloace adecvate si 

individualizate, favorizează 

dezvoltarea școlară și socială a 

acestora. Fundamentarea actului 

educaţional pe baza nevoilor de 

dezvoltare personală şi 

profesională, va fi baza dezvoltării 

elevilor şi asigurarea coeziunii 

economice şi sociale a acestora. 

În cadrul școlii noastre, pe 

lângă actul educațional propriu-

zis, elevii beneficiază în cabinete 

special amenajate, de terapie 

specifică, adaptată pe grupe de 

nivel. 

Aceste adaptări vizează: 

adaptările de mediu, adaptările 

psihopedagogice și adaptările în 

materie de evaluare. 

 

 Adaptările de mediu 

 Dat fiind specificul 

dizabilităţii auditive, activitatea se 

desfăşoară în  cabinet, fie: 

- frontal, astfel încât copilul să 

poată labiolectura. Pentru a înlesni 

procesul de labiolectură trebuie 

avută în vedere luminozitatea 

cabinetului.  

- în oglindă – pentru a putea 

vizualiza poziţia corectă a 

aparatului fonoarticulator şi pentru 

a imita emisia corectă a sunetelor. 

  

 Adaptările psihopedagogice 

 Cea mai dificilă experienţă 

prin care trebuie să treacă elevul 

deficient de auz, este înţelegerea  

limbajului, vorbit sau scris, a 

cuvintelor izolate sau a unui text. 

Acest fapt duce la necesitatea unei 

adaptări curriculare ce constă în:  

 - adaptarea conținuturilor 

materiei – pentru a facilita 

învățarea, conținuturile trebuie să 

fie accesibile și ușor de înțeles 

- claritatea vorbirii și ritmul lent 

al acesteia.  

- suportul vizual - modul cel mai 

facil prin care se realizează 

înţelegerea cuvintelor/textelor este 

asocierea lor cu imaginea ce le 

reprezintă şi cu semnul mimico-

gestual. 

Comunicarea cu copilul 

deficient de auz presupune 

folosirea comunicării totale: 

limbajul verbal, limbajul mimico-

gestual, limbajul dactil, mimica, 

gesticulaţia, pantomimica, 

expresivitatea facială. Acesta este 

motivul pentru care elevii 

deficienți de auz sunt școlarizați în 

acord cu un curriculum adaptat.  

  

Adaptările în materie de evaluare 

 Deoarece structura psiho-

logică a elevilor deficienţi de auz 

este, mai mult sau mai puțin, 

amprentată de deficiența pe care o 

au, fiind mai sensibili și mai ușor 

de descurajat, este important să 

cunoaștem modul potrivit de 

evaluare și de motivare al 

acestora. Este nevoie ca itemii de 

evaluare să fie simpli și conciși, 

astfel ca elevul să înțeleagă 

modul în care s-a realizat 

notarea. Deși elevul este ocupat 

în permanent cu sarcini de 

învățare, este important ca acestea 

să fie accesibile și orientate către 

succes. Evitarea pedepselor sau a 

criticilor, adoptarea unei atitudini 

pozitive, de respect, adaptarea în 

funcție de nevoile emoționale ale 

elevului, vor crea un mediu 

emoțional stabil și armonios 

care va fi propice pentru elevul 

deficient de auz.  

Prin intermediul activită-

ților școlare și extrașcolare, elevii 

deficienți de auz, sunt permanent 

încurajaţi în direcția autonomiei 

personale atât din punct de vedere 

profesional, cât și emoțional. 
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TABĂRA DE CREAȚIE, COVASNA 

Chițu Paloma, elev clasa a V-a,  

Moraru Cristian Eduard, elev clasa a VII-a  

Prof.  NICOLAE Mihaela, STAN Claudia 

  

 La trecerea dintre cele mai frumoase anotimpuri,  15 elevi 

ai școlii noastre însoțiți de trei doamne profesoare, au pornit 

într-o călătorie minunată într-un oraș liniștit, plin de tradiții și 

de o simplitate mult râvnită. Așa că iarna am încheiat-o cu mare 

bucurie și am deschis sezonul călduros pe aceleași meleaguri 

transilvănene. În această tabără, s-au alăturat alți 15 elevi de la 

Liceul Tehnologic Special din Buzău, așa că bucuria elevilor a 

fost dublată.  

 Judeţul Covasna se remarcă datorită peisajului său pitoresc, bogăţiilor de ape minerale, 

mofetelor, precum şi existenţa unor monumente istorice de artă şi arhitectură. 

 Datorită constituţiei geologice relativ complexe a judeţului, marile unităţi structurale 

adăpostesc o gamă largă de rezerve de substanţe minerale utile, necesare industriei şi, în special, celei a 

construcţiilor. 

 Pe covorul de soluri fertile creşte o vegetaţie foarte bogată, care prezintă unele curiozităţi 

botanice. Formaţiile de nisip ale “Rezervaţiei Mestecănişul Reci”, plantele carstului din Perşanii de Nord, 

tinoavele din moldişurile înalte sunt de o mare valoare ştiinţifică, fiind ocrotite de legile ţării. 

Primele cure balneare la Covasna au fost organizate în secolul XIX: apa minerală scoasă din fântâni 

era turnată în căzi de lemn şi încălzită cu pietre fierbinţi. Iar mofetele erau, de 

fapt, nişte găuri mari în pământ, cu scări, în care pacientul intră cu tot corpul 

lăsându-şi doar capul afară. 

Astăzi Covasna are o bază de tratament modernă la care vin, în orice 

perioadă a anului, cei care preferă o terapie naturală împotriva afecţiunilor 

cardiovasculare. 

Tipuri de proceduri: băi carbogazoase, mofete, electroterapie, curenți 

diadinamici, neuroton, ultrasunete, magnetodiaflux, unde scurte, 

termoterapie, kinetoterapie, hidroterapie. 

Prima activitate din calendarul taberei a fost să vizităm chiar una din 

aceste ape sulfuroase, așa că am pornit la pas spre centrul orașului. 

Tabăra de creație de la Covasna ne-a oferit ocazia să ne cunoaștem 

mai bine, să ne împărtășim gândurile și ideile frumoase și să învățăm tot felul 

de lucruri noi. Activitățile au fost despre bucurie și adevăr. “Cercul adevărului” – i-a pus față în față pe ele-

vi, dezvăluind adevăruri despre sine și despre ceilalți. În felul acesta, au făcut schimb de experiențe și si de 

idei cu cei din Buzău.  

Un alt moment frumos și de neuitat a fost când s-au jucat cu zăpadă și s-au dat cu sania. Simțeam că 

toată pârtia din Covasna era a noastră. Totul era așa alb și în jur se auzeau vuiete de copii fericiți și dornici 

de sporturi în zăpadă. Copilăria chiar e o perioadă frumoasă!!! 

După amiază a fost despre bucuria dansului. Ne-am adunat în sala de activități și ne-am sincronizat 

după o coregrafie modernă și frumoasă, pe  care una din fetele voluntare a coordonat-o.  
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 Copiii au învățat o nouă coregrafie, au luat parte  la diferite 

jocuri de concentrare a atenției și coordonare a mișcărilor. După-

amiază au desfășurat activități de teatru, joc și improvizație, 

susținute de coordonatorii taberei. Elevii au fost foarte deschiși și 

interesați, au participat la exerciții cu mare plăcere și seriozitate, au 

rezolvat jocurile și exercițiile cât de bine posibil. 

 Seară de mimă! Prin acest joc, și-au arătat deschiderea și 

expresivitatea mimico-gestuală în grupul lor de prieteni. Au fost 

foarte creativi și am râs mult. 

 Metoda MIMA face ca mulțimea de noțiuni teoretice cu 

care se întâlnesc copiii în cadrul cursurilor să fie asimilate treptat, 

firesc, prin joc, prin activități creative cu sprijinul disponibilității 

înnăscute pentru improvizație. 

Corpul și interacțiunea în grup reprezintă elementele centrale 

de lucru și de joacă.  Elemente precum pantomima și expresivitatea 

corporală, le permit copiilor să își dezvolte propriul parcurs și 

abilitățile de a exprimă și de a recunoaște emoții, de a se descoperi pe 

sine în relație cu ceilalți. 

Atelierul oferă un context ludic care stimulează creativitatea, 

cooperarea și dezvoltarea armonioasă a capacităților emoționale și intelectuale ale copiilor în strânsă 

legătură cu limbajul corporal. 

 După-amiază, le-a fost prezentat un filmuleț despre Casa 

de Păpuși a Marii Britanii. Cărțile și palatul în miniatură 

descrise de doamna Bianca din asociație, le-a captat atenția și le

-a surprins cu detalii din poveștile de păpuși și cărțile din 

minibiblioteca Castelului Windsor din Anglia. Elevii au fost 

fascinați de cărțile minuscule pe care abia le-au putut ține în 

mâini.  

 Ultima seară 

s-a terminat cu 

dansuri, petreceri 

și focul de tabără, 

care au făcut seara mai frumoasă și mai emoționantă. 

   Aceste ateliere de creație sunt bazate pe metode de 

pedagogie activă făcând din procesul de învățare o experiență 

interactivă, accesibilă, de neuitat. 

 Proiectul ”4 SENSES” facilitează accesul la 

produse culturale pentru tinerii cu deficiențe de auz și vorbire 

și sprijină exprimarea artistică a acestora.  
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MAMA - CEL MAI DE PREȚ MĂRȚIȘOR 

Prof. IOSIF Mihaela  

 

      Când spunem martie, ne gândim atât la mărțișor care este simbolul primăverii, cât și la cel mai 

frumos cuvânt rostit pe buzele tuturor: MAMA. 

              Primăvara renaște natura atât de încercată de asprimea iernii, precum și toată suflarea tuturor 

ființelor vii. Ghiocei, lalele, zambile și toporași ne dau de veste că zilele însorite sunt tot mai aproape de 

noi. 

 Obiectul cu șnur alb și roșu este simbolul reînnoirii 

timpului și brățara cea mai de preț pe mâinile fetelor și femeilor 

din lumea întreagă. Martie este luna pe care o asociem cu 

candoarea și gingășia femeii, izvorâtă parcă din cea mai 

frumoasă artă. 

 Totul în jurul nostru prinde culoare, peisajele par 

desprinse din tablourile marilor pictori ai tuturor timpurilor, iar 

mirosul copacilor înfloriți ne farmecă cu mireasma lor. 

 Copiii confecționează felicitări prin care își exprimă 

iubirea nemărginită față de ființă care le-a da viață, aceștia 

oferindu-le mici bucățele din sufletele lor. 

 Poate de-a lungul anului uităm să apreciem prezențele feminine din viețile noastre, dar acest 

moment important al anului ne oferă ocazia să mulțumim și să arătăm cât înseamnă pentru noi eforturile 

pe care acestea le fac zi de zi. 

 Farmecul primăverii ne aduce împreună, împletind din flori și raze de soare mărțișorul fericirii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-a crescut mama în poală – Nina Casian 

 

M-a crescut mama în poală 

De la leagăn pân’ la școală. 

Zile-ntregi și nopți de-a rândul 

Mi-a vegheat somnul și gândul. 
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MARELE POET MIHAI EMINESCU 

Eleva  SCARLAT Maya, coordonată de prof. BORCEA Valentina 

 

   Mihai Eminescu (născut Mihail Eminovici; nascut 15 ianuarie 1850, 

Botoșani, Moldova – d. 15 iunie 1889, București, România) a fost 

un poet, prozator și jurnalist român, considerat, în general, ca fiind cea mai 

cunoscută și influentă personalitate din literatura română. 

 Cele mai frumoase poezii de Mihai Eminescu sunt recitate și astăzi și 

multe dintre operele sale sunt incluse în programa pentru examenul de 

Bacalaureat. Citește despre viața și operele lui Mihai Eminescu. 

 Poetul a fost al șaptelea copil al lui Gheorghe si al Ralucăi Eminovici. 

Mai târziu, numele său de familie a fost schimbat din Eminovici în Eminescu de către Iosif Vulcan, 

directorul revistei „Familia”, care a publicat primele versuri ale tănărului de 16 ani. 

 Copilăria poetului a fost caracteristică unui copil crescut la țară, care 

se bucura de libertatea de a cutreiera nestingherit împrejurimile satului 

natal. Vara, își petrecea timpul în plimbări lungi în jurul satului Ipotești, 

străbătând dealurile, văile, luncile și pădurile. Uneori, lipsea zile întregi de 

acasă, spre îngrijorarea părinților săi: „Fiind băiet, păduri cutreieram/ Și 

mă culcam ades lângă izvor,/ Iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam/ S-

ascult cum apa sună-ncetișor,/ Un freamăt lin trecea din ram în ram /Și un 

miros venea adormitor, /Astfel ades eu nopți intregi am mas, /Blând 

îngânat de-al valurilor glas.” („Fiind băiet păduri cutreieram”). 

 Tulburător de frumos, cuceritor, cântăreţ cu o voce de aur, 

fumător înrăit, mare amator de cafea şi petrecăreţ fără margine, dar şi un patriot pentru care 

„Trăiască naţia!” era singurul salut. Aşa l-au redescoperit cercetătorii pe Mihai Eminescu-omul. 

 „LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEŞTI“ sau „poetul nepereche“. Aşa a fost numit, de-

a lungul vremii, Mihai Eminescu (1850-1889), cel care a stârnit o adevărată revoluţie în literatura română. 

Acum, la 125 de ani de la moartea sa, există centre de studii eminesciene, dar şi profesia de eminescolog. 

 Geniul poeziei românești a scris cel mai lung poem de dragoste, „Luceafărul” și a descris copilăria 

pe care a petrecut-o la Botoșani și Ipotești în versuri.  
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  ”LUCEAFĂRUL” este una dintre cele mai celebre poezii din lume, care a fost începută în 1873 și a 

fost scrisă și finalizată de-a lungul multor ani, ajungând să fie publicată în 1883. 

 În 2009, Mihai Eminescu a fost omolgat de către Academia Recordurilor Mondiale ca fiind cel mai 

lung poem de dragoste.  

 Totodată, ziua de 15 ianuarie, a fost aleasă ca  Zi a Culturii Naționale, întrucât reprezintă  data 

nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu (1850 – 1889).  

 ”Somnoroase păsărele” de Mihai Eminescu este o 

poezie scurtă, simplă, delicată ca un cântec de leagăn. 

Somnoroase păsărele este apărută în 1884 în volumul 

„Poesii”. 

 Elevul Moraru Eduard: “Poetul M. Eminescu mă 

inspiră de fiecare dată să iubesc poezia și să prețuiesc 

această minunată formă de artă”. 

 Salutul lui Eminescu, pe care nu mulți îl știu era: 

„Trăiască naţia!” Cu oricine se întâlnea, Eminescu îl saluta 

cu „Trăiască naţia!”. „Poetul era cunoscut ca fiind un patriot adevărat. Acest salut al său strârnea, de obicei, 

simpatia. Prietenii, când îl zăreau, obişnuiau să i-o ia înainte şi îi spuneau ei «Trăiască naţia!». El 

răspundea atunci răspicat: «Sus cu dânsa!». 

  Mihai Eminescu este în literatura română creator al unei 

opere ce străbate  timpul, trăind într-o perpetua actualitate. 

Semnificația lui a dobândit în conștiință poporului nostru 

caracterul unui mit. Poetul “nepereche”, cum avea să-l 

numească G.Călinescu, reprezintă în literatura noastră un dublu 

reper de valoare luata în absolut, înscriindu-se în contextul 

literaturii unversale, alaturi de Dante, Hugo, Goethe, cum 

aprecia T.Vianu și de specific național, drept ipostaza unică a 

sufletului românesc în concertul poetic al lumii.  

  ”FLOARE ALBASTRĂ”  apare în “Convorbiri literare” în aprilie l873 şi se integrează în poezia 

erotică eminesciană .Ea depăşeşte însă tema dragostei, revelând condiţia omului de geniu.  

  Eleva Scarlat Maya: “Încă de când am citit primele poezii, am reușit să transpun foarte ușor 

versurile și mesajele acestora în desene artistice. Este poetul care îmi pune mereu imaginația la 

încercare.” 

   “Citește! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei și imagini din, care vei întocmi 

înțelesul și filosofia vieții.“ M. Eminescu  

  Sursa: George Călinescu, Viața lui Mihai Eminescu, Editura Litera, Chisinău, 1998 

             Boia, Lucian (2015). Eminescu, românul absolut. Humanitas.  
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  146 de ani de la nașterea sculptorului român Constantin Brâncuși 

LINCĂ Daniela, elevă clasa a XI a 

 Începând cu anul 2016, în 19 februarie a fiecărui an se sărbătoreşte Ziua Brâncuşi. 

Constantin Brâncuși a fost un sculptor român, renumit, cu contribuții mari la sculptura 

contemporană. Constantin Brâncuşi este considerat unul dintre cei mai mari sculptori ai 

secolului al XX-lea, născut la 19 februarie/2 martie 1876, în satul Hobiţa (comuna 

Peştişani, județul Gorj).   

Fiind pasionat de sculptură în lemn, Brâncuși a produs numeroase sculpturi din lemn, 

deseori cu trăsături folclorice. Brâncuși este cel mai bine cunoscut pentru sculpturile sale abstracte cu 

păsări în zbor și capete ovoide. 

Părinții lui Constantin Brâncuși, Nicolae și Maria, erau țărani săraci, iar ca orice alt copil de la țară 

de la acea vreme, Brâncuși nu s-a dus la școală. De la vârsta de șapte ani, Brâncuși a lucrat ca cioban, 

păzind inițial turma de oi a familiei, iar apoi lucrând pentru alți oameni în munți. 

La vârsta de nouă ani, Constantin Brâncuși s-a dus la Târgu Jiu, pentru a-și căuta de lucru. În cele 

din urmă, Brâncuși a ajuns ucenic la Craiova, acolo unde a rămas timp de mai mulți ani. Acolo, el a 

construit o vioară din materiale găsite în prăvălie. Tocmai aceast lucru i-a atras atenția unui proprietar de 

fabrică care l-a înscris pe Brâncuși la Școala de Arte și Meserii din Craiova în 1894. Pentru a urma 

cursurile școlii, Brâncuși a trebui să învețe cum să citească și să scrie. 

În 1918, Brâncuși a sculptat în lemn „Coloanei Infinitului”. Creată prin repetiția de elemente 

simetrice suprapuse este o stilizare a coloanelor funerare. Puțini oameni știu că lucrarea ”Cumințenia 

Pământului” a fost gândită de fapt ca un monument funerar pentru o tânără poloneză care s-a sinucis din 

dragoste. El a urmat cursurile Școlii Naționale Superioare de Arte Frumoase din Paris. În 1906, Brâncuși a 

avut prima expoziție la Paris. 

 Constantin Brâncuși a iubit sculptura, el a lăsat moștenire Muzeului Național de Artă Modernă din 

Paris tot ce se afla în atelierul său, adică peste 80 de sculpturi. Printre acestea amintim: Masa tăcerii, Poarta 

sărutului, Domnișoara Pogany, Muza adormită, Pasărea măiastră. (Sursă: www.descopera.ro) 
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INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ  

SAU CUM SĂ DESCOPERI  EMOȚIILE UNUI COPIL 

  Colectivul clasei a VII-a A  
coordonat de prof. NICOLAE Mihaela Magdalena 

 

 

Inteligența socio-emoțională, este foarte importantă pentru dezvoltarea  emoțional-afectivă a tuturor 

actorilor educației – elevi, părinți, profesori. 

Aceasta are un rol valoros în interacțiunea dintre emoții și cunoaștere, de formarea unui climat 

emoțional sănătos și de asigurarea unei vieți pozitive mintale, emoționale, spirituale și fizice. 

Educația emoțional-afectivă descrie  propriile stări emoționale despre ce simt și ce anume le-a generat 

acea stare emoțională (exemplu: “mă simt trist pentru că… “  sau “sunt puțin nervos pentru că mă 

deranjează ….”). 

  Înțelegerea emoțiilor se referă la capacitatea de a identifica și a denumi corect stările emoționale, 

atât proprii, cât și pe  ale celorlalți. Este vorba, în fapt, despre 

dezvoltarea capacității de a “citi” starea emoțională a celorlalți 

dincolo de modul în care aceștia se manifestă verbal sau 

comportamental. 

 Exprimarea emoțională include manifestarea emoțiilor 

prin comportamente non-verbale (mimica, gestica, etc) și 

verbale (utilizarea cuvintelor potrivite, tonalitatea limbajului, 

modularea limbajului pentru a exprima corect starea 

emoțională etc). 

Citindu-le povești și analizând trăirile personajelor și consecințele comportamentelor lor în diverse 

situații, copiii pot fi ajutați să înțeleagă mai ușor relația cauza-efect în plan emoțional. 

Indiferent că vorbim despre cărți sau jocuri de formare, poveștile au fost mereu menite să deschidă o 

fereastră a posibilităților în mințile elevilor.  

Copiii învață cel mai bine și prin joc. Din acest motiv este 

important ca antrenamentul să se realizeze într-o formă cât mai 

ludica.  

Pentru o cunoaștere mai bună a copiilor este important să aflam 

câteva răspunsuri de la ei în diferite situații de viață. Astfel, sunt 

necesare câteva întrebări pentru a le afla emoțiile și dorințele.  
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 Câteva dintre curiozitățile pe care le-am 

descoperit formulând întrebări la clasa unde predau 

sunt:  

 Cel mai mult timp petrec:  „La școală” 

 Cel  mai tare mi-e teamă de:  „Întuneric”, 

„Gâște,șerpi ”, „Înălțime” 

 Dacă aș fi un animal, aș fi:  „Un câine, pentru 

că este cel mai bun prieten al omului” , „Pești  

deoarece sunt frumos colorați”, „Vultur pentru 

că vreau să zbor” 

 Mă simt fericit atunci când: „Mănânc”, „Mă 

joc”, „Când câștig un joc”, „Când cânt”, „Când 

ies cu prietenii”. 

 Mă simt supărat atunci când: „Mă cert cu 

colegii mei”, „Când nu mă bagă cineva în 

seamă” „Când mă pedepsește mama”. 

 Astăzi mă simt: „Foarte bine pentru că este o zi 

minunată”, „Emoționat pentru că trebuie să 

răspund la matematică”, „Obosit”, „Mă simt 

talentat”. 

 Anotimpul meu preferat este: „Primăvara 

atunci când este cald și putem să ieșim afara”, 

„Iarna pentru că primim multe cadouri”. 

 Dacă ai dori să faci pe toată lumea de pe 

planetă să zâmbească, cum ai face-o? “Aș 

împarți dulciuri”, “Aș oferi haine și mâncare 

copiilor sărăcuți”, “Aș oferi zâmbetul meu și 

altora” 

 Ce lucru ai schimba la lume? „Aș face  că 

toată lumea să zâmbească mai des” , „Aș 

înlătura tristețea” „ Mi-ar plăcea să nu mai 

existe  virusuri”. 

 Dacă ar ploua cu mâncare, cu ce mâncare ai 

dori să plouă? „Cu dulciuri”, „Cu cartofi 

prăjiți” „Cu pizza și clătite”. 

 

 Care este cel mai bun lucru care ți s-a 

întâmplat vreodată? „Când mi-am luat un 

câine” „Când mi s-a oferit cadou un joc mult 

așteptat”, „Când l-am văzut pe cântărețul meu 

preferat”, „Am adoptat un pisoi de pe stradă”. 

 Dacă ai  avea o super putere, care ar fi? „Să 

pot zbura”, „Să mă teleportez”, „Să citesc 

gânduri”, „Aș fi invizibilă”. 

 Ce aștepți cu nerăbdare când te trezești în 

fiecare zi? „Mâncarea”, „Să mă întâlnesc 

cucolegii”, „Să iasă soarele”, „Să cant”. 

 Dacă ai putea alege să faci un lucru cu 

adevărat drăguț pentru cineva, ce ar fi ? 

„Să dăruiesc cadouri”, „Să împart tot ce am la 

mine în acel moment”.  

 Dacă cineva ar face un film despre tine, 

cum s-ar numi? „Micul pictor”, „Natura – 

mediul meu”, „Flori și jocuri”, „Viața unui 

elev”, „Puterea prieteniei”. 
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 Cum ai descrie o zi perfectă? „Cu mult soare și 

multe jocuri”, „Vizitând un parc de distracții”, 

„Să ies afara cu prietenii”.  

 Ai prefera să fii o pasăre sau un pește? De ce? 

„O pasăre, pentru că mi-ar placea să zbor”, Un 

pește, pentru că este colorat și trăiește în 

adâncuri”, „Un pește, pentru că aș explora lumea 

acvatica”, ”O pasare, pentru că aș pleca în țările 

calde”.  

 Dacă ai putea călători, unde ai călători? 

„Oriunde e mereu cald”, „Mereu mi-a plăcut să 

ajung în America”, „În spațiu, pentru că îmi place 

costumul de astronaut”.  

 Pentru ce ești recunoscător? „Pentru tot ce am 

în viață” , „Pentru că mă pot baza pe colegii 

mei”, “Pentru familia mea”.  

 Spune-mi trei lucruri pentru care-ți place 

viața ta? „Pentru că am o copilărie minunata”, 

„Mă pot juca”. 

 Dacă ar fi să faci o prezentare a ta în doar 3 

cuvinte, care ar fi? „Talentată, jucăușă și 

deșteaptă”, „Frumos, bun și solidar”, „Harnic, 

loial și inteligent”.  

 Unde ți-ar plăcea să trăiești: într-un castel, pe 

o barcă sau pe un nor? De ce? „Aș vrea într-un 

castel, pentru că m-aș simți ca o prințesă”, „Pe o 

barcă pentru că mă liniștește marea”, „Mi-ar 

plăcea să stau pe un nor plutitor pentru aș putea 

vedea pe toată lumea” . 

 Dacă cineva ți-ar putea îndeplini trei dorințe 

care ar fi acelea? „Să-mi iau multe jocuri, 

dulciuri și cărți interesante”, „Să pot să ajut pe 

toată lumea, să nu mai fie nimeni supărat și să 

stiu toate temele la matematică”. 

 

 Îți place să fii în centrul atenției? „Nu, sunt 

foarte timidă”, „Da, cred că mă descurc în 

orice situație”.  

 Îți place să le faci cadouri altora?  

 Ce crezi că simt oamenii când primesc 

cadouri? „Îmi place să dăruiesc, cred că 

oamenii sunt fericiți când primesc cadouri”, 

„Îmi place să ofer și să primesc, îmi plac 

surprizele”, „Oamenii se simt fericiți când 

primesc cadouri”.  

 Ce sport ți-ar placea să practici? „Mi-ar 

plăcea să stiu să înot”, „Îmi place fotbalul”, 

„Îmi plac sporturile extreme, dar nu cred că aș 

putea să le practic”, „Escalada pentru că îmi 

place înălțimea” . 

 Unde ai petrece tot timpul dacă ai putea? 

„La mare sau la munte”, „La bunica, la țară”, 

„Acasă, pictând”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sursa:Ann Vernon, „Dezvoltarea inteligentei emotionale”, 

 Ed. ASCR, Cluj Napoca, 2006 
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SPORTUL, UN IZVOR DE SĂNĂTATE ŞI PROSPEŢIME! 

 

Prof. CRISTACHE Daniela 

 

 Activitatea fizică include toate formele de recreere activă, 

participarea la activități sportive, ciclismul, mersul pe jos, 

precum și activitățile pe care le faceți la locul de muncă și în 

jurul casei și grădinii. Dar nu trebuie să fie neapărat exerciții 

fizice sau sport - jocul, dansul, grădinăritul și chiar curățenia 

casei și efectuarea de cumpărături grele fac parte din activitatea 

fizică.  

 Prin activitate fizică regulată beneficiază atât corpul, cât și 

mintea. Activitatea fizică poate reduce tensiunea arterială ridicată, poate ajuta la gestionarea greutății și 

reduce riscul de boli de inimă, accident vascular cerebral, diabet zaharat și diverse tipuri de cancer.  

De asemenea, activitatea fizică îmbunătățeste forța osoasă și musculară și crește echilibrul, 

flexibilitatea și starea de bine. Pentru copii, activitatea fizică regulată ajută la susținerea creșterii și 

dezvoltării sănătoase și la reducerea riscului de apariție a bolilor în viitor, iar prin activitatea regulată, 

copiii pot dezvolta abilități fundamentale de mișcare și pot construi relații sociale.  

Activitatea fizică regulată îmbunătățește, de asemenea, sănătatea mintală și poate reduce riscul 

de depresie, tulburări cognitive și întârzie debutul demenței. 

Toți copiii și adolescenții ar trebui să facă cel puțin 60 de minute pe zi de activitate fizică cu 

intensitate moderată, inclusiv activități care întăresc mușchii și oasele, cel puțin 3 zile pe săptămână. 

 

Orice activitate fizică este mai bună decât niciuna! 
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CÂND TALENTUL DEVINE PASIUNE      

Prof.  Nămolovan Georgeta,  
Prof. Mititelu Tatiana, 

Prof. Boiangiu Cristina  
 

 Ce credem noi despre idea de talent? 

Este un dar divin, perseverență și multe 

încercări pentru a ajunge la un rezultat 

extraordinar. 

 Agreci Gabriela este eleva descoperită 

de profesorii clasei a VI-a B. În ea se regăsesc 

pasiunea pentru desen și pictură. Este primul 

contact activ cu lumea artei, primul mijloc de 

pătrundere în lumea imaginației, o senzație de 

bucurie, la fel ca joaca sinceră și dezinhibată. 

Este o regăsire în ceea ce face, o altă lume. 

Uneori, nici nu face diferență între realitate și 

desen, își imaginează că este acolo, un 

personaj de pe o foaie din care nu ar mai vrea 

să iasă.  

  

 

 

 

 

 Așa a început totul. O simplă foaie și un 

creion au devenit activități zilnice plăcute, care s-

au ridicat la nivel de pasiune și măiestrie. 

 Talentul, inspirația, coordonarea mână-ochi, 

capacitatea de observație și atenția la detalii i-au 

fost coordonate spre experimentarea diverselor 

tehnici de desen și pictura în cărbune sau pastel, 

iar rezultatele au început să apară; participarea la 

faza națională a concursului ‘Poveste în Acuarelă’ 

- colajul ‘Unicornul Ema’ din povestea 

‘Unicornului Cel Unic’ și o compoziție plastică 

deosebită în cadrul Concursului Internațional de 

Creații artistic-plastice ‘Prin formă și culoare, o 

șansă pentru fiecare’, secțiunea Concurs-

expoziție ‘Farmecul 

Iernii –Datinii din 

satul de altădată’. 

Talentul este unul din 

lucrurile cele mai 

frumoase care ți se pot 

întâmplă, totul este 

mai vesel, lumea este 

mai buna și 

exprimarea mai libera 

prin intermediul limbajului plastic. Suntem 

mândrii nu doar pentru îmbrățișarea pasiunii 

pentru desen și pictură, dar mai ales pentru 

descoperirea vocației Gabrielei și pentru 

dezvoltarea abilităților înnăscute care se reflectă 

în compozițiile ei plastice.  
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JOCURILE 

COPILĂRIEI. CUM SĂ NE 

PETRECEM CU FOLOS 

TIMPUL LIBER! 

 

Neguț Cristian, clasa a-V-a, 

coordonat de prof. BADEA Emilia 

 

Dragi colegi, am observat că 

noile tehnologii au înlocuit treptat 

multe dintre jocurile în aer liber. 

Se observă că tendințele actuale 

sunt de a deveni tot mai 

singuratici, iar acest aspect se 

datorează în principal importanței 

pe care o acordăm tehnologiei 

(telefoane mobile, rețele virtuale 

de socializare, etc). Astfel se 

pierde din vedere importanța 

interacțiunii față în față. 

Am aflat că, copiii care se 

joacă în aer liber sunt mai 

inteligenți, mai fericiți, mai atenți 

și mai puțin anxioși decât copiii 

care petrec mai mult timp în fața 

calculatorului sau pe telefon.  

Jocurile în aer liber sunt 

importante tocmai datorită faptului 

că facilitează socializarea cu cei 

din jurul nostru. 

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 anumite lucruri.  

Jocul în aer liber ne oferă 

oportunitatea de a alerga, de a ne 

plimba, de a face mișcare. Există o 

mulțime de jocuri pe care le putem 

practica în aer liber și care au un 

rol esențial în a ne menține activi 

și sănătoși. 

Vă prezint în continuare câteva 

jocuri pe care putem să le 

practicăm și în aer liber și în 

interior: 

      

       Șapte oameni fac o casă 

      Mai mulți copii se aranjează 

într-un cerc. Întind palmele lateral, 

astfel încât să fie posibilă lovirea 

ușoară de către alt participant. 

Jocul începe cu fraza: „Șapte 

oameni fac o casă, câte lemne 

trebuie?”, în timp ce participanții 

se lovesc unul pe altul peste 

palmă. Ulterior, un copil spune un 

număr. Copiii încep a număra în 

timp ce lovesc palma persoanei 

alăturate. În continuare 

numărătoarea are loc în șoaptă, iar 

cel la care va ajunge numărul 

anunțat trebuie să fie atent – el 

trebuie să evite ca predecesorul 

său să îl lovească peste palmă. 

Dacă nu reușește să își ferească 

mâna, va fi exclus din concurs. 

    

      Fierbinte sau rece/ 

      Apă-apă, foc-foc

      Copiii ascund o jucărie/un 

obiect, iar un alt copil trebuie să o 

găsească/îl găsească. Jocul se 

desfășoară prin îndrumarea 

copilului cu ajutorul stimulilor: 

cald, rece, fierbinte, gheață. De 

exemplu, cald – când se află 

aproape; fierbinte – când se află 

foarte aproape; rece – când se află 

departe; gheață – când se află prea 

departe.  

 

      1, 2, 3, la Perete Stai! 

      Acest joc este ideal să fie jucat 

în cel puțin 4 copii, singura 

“recuzită” fiind un perete, stâlp 

sau copac. Un prim pas este 

alegerea celui care “se va pune”, 

adică persoana care se va întoarce 

cu spatele către grup, cu fața spre 

copac sau perete. 

     Ceilalți copii se îndepărtează 

cam 3 metri în spate fața de el. În 

timp ce sunt spuse cuvintele “1, 2, 

3, la perete stai!” de către cel 

întors cu spatele la grup, restul 

copiilor vor începe să alerge spre 

el, înaintînd cât de mult pot până 

ce acesta se va întoarce (mai 

repede, mai lent-după cum 

dorește) către aceștia. Grupul 

trebuie să fie nemișcat în 

momentul când este văzut de către 

cel care e la perete/copac. 

      Dacă cel care a numărat vede 

pe cineva mișcându-se, îi poate da 

o “poruncă”, precum “Fă 3 pași 

mai în spate” sau chiar “Mergi 

înapoi la punctul de Start”. Tot 

procesul se repetă până când 

cineva caștigă, ajungând primul la 

perete / copac.  
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     EDUCAȚIE CU SENSE 

Atelier de lucru pentru elevii cu 

surdocecitate 

Prof. DUNAC Marilena 

 

 În perioada 21-24 

februarie, elevii școlii 

noastre au avut parte de o 

experiență de neuitat, 

organizată de Fundația Sense Internațional România 

pentru elevii cu surdocecitate/deficiențe senzoriale 

multiple la Predeal, Pensiunea Medieval.  

Proiectul ”Educație cu SENSE” – Atelier de 

lucru adresat elevilor cu deficiențe senzoriale 

multiple/surdocecitate din București și din țară a 

fost o reală bucurie.  Ne-am 

revăzut cu colegii noștri 

alături de care am petrecut 4 

zile frumoase, 

relaxante cu activități 

recreative atât pentru copii 

cât și pentru cadrele 

didactice participante. 

În cadrul acestei întâlniri am vizitat Castelul 

Pelișor, ne-am plimbat cu Telecabina  până la cota 

1400, am avut parte de activități cognitive, de 

socializare, ludoterapie. 

Această excursie a fost un real beneficiu 

pentru elevii implicați. 

 Castelul Pelișor este un palat de mici 

dimensiuni construit din dorința regelui Carol I, 

între anii 1899 și 1902, pe domeniul castelului 

Peleș, în Sinaia, de arhitectul ceh Karel Liman și 

decorat de artistul vienez Bernhard Ludwig. 

 Castelul Pelișor a devenit, reședința de vară a 

principilor moștenitori ai României, 

Ferdinand și Maria, începând cu anul 1903. 

 În interiorul Castelului este și celebra cameră 

de aur care are un design unicat, ornamentația 

fiind concepută de Regina 

Maria în ramuri de ciulin, 

simbolul țării sale natale, 

Scoția. Luminatorul are 

forma une cruci imense 

simbolul credinței și luminii 

eterne. Piesele de mobilier 

aurit sunt decorate cu animale fantastice din 

mitologia celto-scandinavică, simbolul eternității, 

iar vitraliile ferestrelor filtrează lumina creând o 

atmosferă de mister. 

 Personalitatea creatoare a Reginei Maria și-a 

lăsat puternic amprenta în acest interior 

emblematic, fapt pentru care Regele Mihai I a 

decis amplasarea inimii Reginei Maria în această 

sală în noiembrie 2015. Inima Reginei Maria a 

bătut pentru ultima oară pe 18 iulie 1938. Aceasta 

a fost depusă la Capela Stella Maris de la Balcic. 

După încoronarea Cardinalului Bulgariei, inima a 

fost depusă provizoriu la Castelul Bran. 

 

 Mulțumim Sense Internațional România  

pentru această oportunitate!  
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CĂLĂTORIE PRIN ORAȘELE ROMÂNIEI 

 
Prof. Badea Emilia 

 
Dragi elevi, 

profesori și 

părinți, în acest 

număr al revistei 

”Dincolo de 

cuvânt”, vă 

prezentăm oraşul 

Oradea, cu o 

istorie vie de peste 900 de ani, cu o climă blândă, în 

care trăiesc aici, în armonie și înțelegere, cele 15 

etnii și 16 confesiuni religioase, toate cu respect 

pentru cultură și tradiții. 

Oradea, municipiul reşedinţă de judeţ al 

Bihorului, este unul dintre importantele centre 

economice, sociale şi culturale din nord-vestul 

României, păstrându-şi aceste caracteristici de-a 

lungul istoriei. Oraşul este amplasat între dealurile 

care despart şi unifică într-un mod armonios 

Câmpia Crişanei şi terminaţiile cu aspect deluros ale 

Munţilor Apuseni. Situat pe malurile râului Crişul 

Repede, râu care desparte oraşul în aproape două 

jumătăţi egale, el este poarta de legătură cu lumea 

central şi vest europeană.  

Stațiunile balneare Băile Felix și Băile 1 mai 

se află la o distanță de 8 km, respectiv 4 km de oraș. 

Pe lângă apele termale recunoscute pe plan 

internațional pentru efectele terapeutice, în această 

zonă se găsește o formațiune carstică spectaculoasă, 

mai exact, un aven cu o adâncime de 86 de metri, 

denumit în zonă „Craterul de la Betfia”, precum și 

Pârâul Peța, cu o vegetație tropicală unică în 

Europa. 

Acest oraș te surprinde într-un mod diferit 

decât o fac alte orașe de la noi din țară. Oradea 

este punctul de întâlnire a mai multor stiluri 

culturale și arhitecturale: 89 de clădiri și 

monumente Art Nouveau, 26 de obiective clasate 

ca monumente istorice, 25 de obiective propuse cu 

valoare pentru clasare ca monumentele istorice și 

38 de obiective cu valoare arhitecturală 

incontestabilă. Vei observa asta plimbându-te pe 

străzile orașului și admirând obiectivele pe care le 

recomand în continuare. 

Piața Unirii este azi centrul istor ic și 

cultural al orașului Oradea și este opera mai 

multor maeștrii arhitecți, pictori și constructori. 

Prin urmare, fondul construit al zonei Pieţei Unirii 

este unul valoros din punctul de vedere al stilurilor 

arhitecturale. Aici se află mai multe atracții 

turistice: Biserica cu Luna, Biserica Sfântul 

Ladislau, Biserica Sfântul Nicolae. 

 Cel mai emblematic monument orădean 

este Palatul Vulturului Negru, situat în colțul nord-

estic al Pieței Unirii. Această clădire este un 

ansamblu complex cu configuraţia spaţială şi cu 

faţadele concepute în stil lechnerian, operă a 

arhitecţilor Komor Marcell şi Jakab Dezső.  

Pe lângă clădirile iconice, în Piața Unirii 

sunt amplasate și numeroase cafenele și 

restaurante. 
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Cetatea Oradea este una dintre puținele 

cetăți bastionare din România și este emblema 

orașului Oradea. Cu o istorie de aproape 1 000 de 

ani, Cetatea Oradei este un obiectiv turistic care 

oferă o experiență 

medievală aparte. Ca 

arhitectură, Cetatea din 

Oradea cuprinde 12 

corpuri și 5 bastioane, 

fiecare bastion purtând un nume diferit: Bastionul 

Aurit, Bastionul Bethlen, Bastionul Ciunt,  

Bastionul Crăișoru,  Bastionul Roșu. 

Palatul Moskovits Adolf și fiii, denumit și 

Palatul Moskovits II, este o clădire în stil secession 

și cuprinde trei etaje, un parter, un subsol, un 

acoperiș înalt cu fațada netedă și un număr redus de 

ornamente ,dar bine proporționate. Faţada 

reprezintă o adevărată marcă de stil arhitecţii Vágo 

Laszlo şi Vágo Jozsef, construită în acelaşi stil de 

tratare a suprafeţei ca şi Casa Guttenberg din 

Budapesta. 

Muzeul Art Nouveau (Casa Darvas-La 

Roche), este o clădire construită în stil Secession 

vienez, excentrică, după proiectele arhitecților 

născuți la Oradea, József Vágó și László Vágó. 

Casa Darvas are o orientare excelentă, cu 

deschidere pe două fronturi stardale, în zona 

centrală a orașului și spre zona de promenadă pe 

malul Crișului Repede, cu vedere spre Sinagoga 

Neologă Sion. 

Turnul Primăriei  

reprezintă un obiectiv 

turistic care oferă 

posibilitatea de a 

cuprinde cu privirea întreg orașul. Deși  o urcare în 

turn reprezintă o provocare destul de mare, merită 

efortul deoarece de acolo, de sus, veți avea parte de 

o  priveliște panoramică absolut superbă asupra 

orașului Oradea. 

Complexul Baroc este cel mai impor tant  

complex de acest tip din România și unul din cele 

mai reprezentative ale 

Europei. Este construit 

din trei monumente: 

Palatul Baroc, Bazilica 

Romano-Catolică și Șirul Canonicilor. Catedrala 

este compusă dintr-o navă principală, două navete 

secundare, în interior are o orgă, funcțională și azi, 

ce datează din anul 1780.  

Palatul Ullmann a fost proiectat de 

arhitectul local Ferenc Lobl in anul 1913 și este 

una dintre puținele clădiri non-religioase din 

Oradea care ilustrează în mod evident apartenența 

la credința evreiască. 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă nu ați ajuns încă să vizitați aceast oraș, 

sper că am reușit să vă conving să-l vizitați! 

 

Bibliografie:   

  https://mindblower.ro/blog/cele-mai-frumoase-10-orase-din

-romania-pe-care-sa-le-vizitezi.html 

  https://www.alohotels.ro/blog/locuri-de-vizitat-in-oradea 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Oradea 
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ZIUA MONDIALĂ A APEI 

 

Eleva Chițu Paloma, Clasa a-V-a 

 În fiecare an, în data de  22 martie, sărbătorim Ziua Mondială a Apei.  

 Ziua Mondială a Apei reprezintă astfel o oportunitate de a evidenția unele 

aspecte ale distribuției apei pe planetă, efectul acesteia asupra climei și de a 

sensibiliza și implica cât mai mulți oameni, făcându-i conștienți de consumul de 

apă și limitarea risipirii unei resurse atât de prețioase. 

 Tema din acest an „Ape subterane” atrage atenția asupra resursei de apă 

ascunse care a fost întotdeauna extrem de importantă.  

 Sub titlul „Ape subterane – Faceți vizibil invizibilul”, campania din acest 

an  explică rolul vital al apelor subterane în sistemele de apă și canalizare, 

agricultură, industrie, ecosisteme și adaptarea la schimbările climatice. 

 Apele subterane constituie cel mai mare rezervor  de apă dulce din lume, r eprezentând mai 

mult de 97% din toate rezervele de ape dulci disponibile pe glob. Dacă atenţia acordată apelor subterane s

-a referit în principal la utilizarea lor ca sursă de apă potabilă, s-a recunoscut de asemenea că ele 

constituie o importantă resursă pentru industrie și agricultură. 

 Apele subterane joacă un rol esenţial în ciclul hidrologic, astfel, ele trebuie privite nu numai ca un 

rezervor de alimentare cu apă, ci trebuie protejate pentru valoarea lor de mediu. 

 Știați că… 

- Apele subterane constituie cel mai mare rezervor de apă dulce din lume; 

- Acestea reprezintă mai mult de 97% din rezervele de ape dulci disponibile pe glob, 

iar restul de 3% este constituit din apele de suprafaţă (în principal lacuri, râuri, zone 

umede). 

 Cu această ocazie, noi elevii clasei a V-a, am realizat desene cu informații și 

mesaje eco în vederea sensibilizării cu privire la 

reducerea consumului și evitarea risipei de apă precum și prevenirea 

poluării acesteia. 

 Efectul de conștientizare al Zilei Mondiale a Apei este lansarea 

inițiativelor ecologice. Pentru a face diferența, gesturile mici dar 

fundamentale sunt suficiente: orice faci pe 22 martie, fă-o pentru 

Planetă. 

 

Bibliografie:    http://www.inhga.ro/-/videoclip-ziua-apei-2022 
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 PRIMĂVARĂ, BUN VENIT! 

-activități ocupaționale- 

 

Prof. MATEI Florina  

Prof. GĂLEȚEANU Nuți  

 

  

  Deși anul acesta primăvara s-a lăsat cam mult așteptată, elevii claselor a VIII-a B și a X-a B au 

marcat luna Mărțișorului prin activități specifice. Elevii, împreună cu cadrele lor didactice, de după 

amiază, au creat  mărțișoare în tehnici diverse: tehnica șervețelului, quilling, felicitări, desene și colaje 

minunate, pe care le-au dăruit, apoi, mamelor si surorilor!  

 Elevii au fost încântați să decoreze felicitările folosite și au lucrat foarte bine 

în echipă. Și-au dezvoltat abilitățile de lucru manual și au fost foarte entuziasmați 

de produsele lor. 

 Alături de elevi am pregătit suportul de lucru. 

 Un lucru important este faptul că elevii învață despre noțiunea de reciclare, 

astfel materialele de lucru vor fi reutilizate într-un scop recreativ și educativ. 

Putem spune că folosim toate aceste materiale și pentru redarea esteticii și a 

frumosului, cultivând în acest mod și ideea de realizare de obiecte folositoare.  

Lucrând împreună, activitățile au devenit mai interesante și mai frumoase! 

Dar lăsăm imaginile să vă arate munca noastră…. 
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PANDEMIA SE VA PUTEA 

ÎNCHEIA ÎN 2022 

 

Infirmieră CHIȚORANU Marcela 

 

    Experții prevăd începutul 

sfârșitului dominației Covid-19 la 

nivel global. 

    Pe măsură ce valurile de 

infectare cu varianta Delta a 

SARS-CoV-2 încetinesc în 

multe regiuni de pe glob, 

oamenii de știință analizează 

când și unde va face Covid-19 

tranziția la categoria de boală 

epidemică în 2022 și după anul 

viitor, potrivit interviurilor 

efectuate de Reuters cu zeci de 

experți de top în sănătate.  

    Viziunea agenției se bazează pe 

munca cu experții în boli care 

mapează cursul probabil al 

pandemiei în următoarele 18 luni. 

Până la sfârșitul lui 2022, OMS 

are în vizor ca 70% din populația 

lumii să fie vaccinată.  

    Alții văd Covid-19 devenind 

mai mult o boală respiratorie 

sezonieră, precum gripa. Dacă 

scenariul unui Covid sezonier se 

înfăptuiește, în care virusul 

circulă în tandem cu răceala, 

experții americani în sănătate se 

așteaptă ca acesta să aibă un 

impact semnificativ asupra 

sistemelor sanitare.  

     În România: Ce se petrece la 

noi în momentul de față 

reprezintă un fenomen 

epidemiologic la care, de alfel, ne 

așteptam, și anume consumarea 

valului pandemic. Urmează o 

perioadă descrescătoare în ceea ce 

privește numărul de cazuri 

zilnice. 

     Este un moment de respiro 

pentru sistemul sanitar, de care ar 

trebui să profităm, insa pandemia 

presupune o periodicitate și 

trebuie să o gestionăm mai bine”, 

spune cercetătorul.  „Toți ne 

dorim relaxarea, toți dorim să 

scăpăm odată de pandemie, dar 

condițiile pentru a ajunge în acel 

punct depind tot de noi. Dacă nu 

reușim să atingem acea imunitate 

colectivă, pentru a permite 

relaxarea, degeaba o 

implementăm.” Unii specialiști 

spun că varianta Omicron ar putea 

însemna sfârșitul pandemiei, 

pentru că, fiind foarte 

contagioasă, vom ajunge în cele 

din urmă să avem o imunizare de 

masă.   

 

 Părinții sunt cei care oferă 

copiilor sentimentul de siguranță 

și protecție.  „Este important să 

nu uităm că, în această situație, ei 

sunt pasagerii, iar noi 

conducătorii vehiculului, deci, 

chiar dacă avem temeri, acestea 

nu trebuie să îi facă pe pasagerii 

noștri să simtă că nu sunt în 

siguranță.”  

       Fiți calmi și luați inițiativa. 

       Discutați cu copiii pentru a 

înțelege ce au auzit ei. 

       Faceți loc distracțiilor. 

       Pentru a putea depăși emoții 

dificile, „inspirați-vă de la copiii 

dumneavoastră și gândiți-vă bine 

cum să asigurați un echilibru 

între discuții și distracții.  

Supravegheați-vă propriul 

comportament.. Desigur, părinții 

sunt și ei îngrijorați, iar copiii 

percep și preiau de la părinți 

indicii emoționale. 

Sursa:  

https://stirioficiale.ro/informatii/

buletin-de-presa-19-martie-2022-

ora-13-00 
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ROLUL CONTABILITĂȚII ÎN ȘCOALĂ 

 

Contabil CREȚU  Margareta 

 

 Contabilitatea din cadrul instituţiei şcolare este adeseor i considerată ca fiind o activitate de 

rutină şi asta deoarece ea reprezintă procesul de înregistrare a operaţiunilor privind obţinerea resurselor 

financiare ale instituţiei şi ale operaţiunilor de 

utilizare optimă a resurselor financiare.  

   Contabilul se asigură că înregistrăr ile 

financiare sunt pregătite în conformitate cu 

procedurile și politicile legale.  

 Gestionarea datelor financiare ale unei 

școli poate include, de asemenea, funcții mai 

sofisticate, cum ar fi dezvoltarea, implementarea 

și întreținerea bazelor de date financiare, precum 

și stabilirea și monitorizarea procedurilor de 

control. 

 Contabilii pot efectua anumite tipur i de 

analize utilizând date financiare care sunt utilizate pentru a ajuta la luarea deciziilor. De la a determina ce 

fel de bunuri se comandă, de la a se preocupa de plata facturilor, la salarii și burse școlare, contabilul are 

grijă de multe detalii financiare. 

 Contabilii pregătesc de obicei situații financiare care pot include contur i lunare și anuale pe 

baza informațiilor financiare colectate și analizate.  

 În prezent, importanţa contabilităţii în şcoală creşte datorită importanţei informaţiilor pe care le 

furnizează, informaţii utile în procesul luării deciziilor de către echipa 

managerială şi la îmbunătăţirea eficacităţii și eficienţei programelor şi 

serviciilor realizate de şcoală într-o ambianţă plăcută, cu 

profesionalim, respect şi preţuire faţă de elevi, profesori şi colegi.        

 

          

Sursa: https://www.ovidan.ro/?p=articles.details.18963 
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ATELIER EDUCATIV, CREATIV ȘI SENZORIAL 
Intructori BUJOREANU Liliana , MURARIU Fănica 

 

 Activitatea din fiecare club este organizată  de o echipă de in-

structori de educație specială și coordonată de unul dintre aceștia.   

 Activitățile organizate sunt  un bun prilej de destindere, de bună 

dispoziţie, dezvoltând la copii sentimentul apartenenţei la colectivi-

tatea din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească 

emoţiile provocate de prezenţa spectatorilor. 

         Activitățile desfășurate în Cluburile din cadrul școlii noastre sunt 

diverse. Printre acestea amintim: 

 Clubul de teatru drept obiectiv dezvoltarea încreder ii în sine a copiilor , a spontaneității, cre-

ativității și comunicării în public prin teatru. Clubul de teatru  își propune să ofere copiilor o modalitate 

atractivă de petrecere a timpului liber.  

         Cusutul este un meșteșug răspândit în toate 

artele populare ale lumii, deoarece acesta are 

semnificații profunde pentru spiritualitatea fiecărui 

popor. Elevii din școala noastră au cusut și ei pe 

etamină motive tradiționale confecționând diferite 

semne de carte pentru diversele proiecte europene în 

care este implicată școala noastră. 

   

Există mai multe tipuri de puncte de cusut esențiale pentru oricine dorește să realizeze propriile cusături 

pe pânză. Stăpânirea acestora permite flexibilitate în alegerea și crearea modelelor. 

 

  Felicitări și mărțișoare, confecționate de elevi cu sprijinul 

instructorilor pentru a-și dezvolta simțul esteticii și de a-și forma 

capacități de coordonare motrică. Toate aceste creații au simbolizat 

începutul primăverii și dragostea față de mame.  

 În concluzie, un instructor de educatie extrașcolare poate face 

multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extra-

curriculare, din cadrul clubului școlar. El poate influenta  modul de 

gândire, poate să încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back 

pozitiv.  
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            ZIUA NAȚIONALĂ A LECTURII 

Prof. UBA Valeria 

 

 

Cu prilejul Zilei Naţionale a Lecturii am  organizat activităţi 

culturale, sociale şi educaţionale prin care se evidenţiază importanţa 

lecturii, în special în formarea copiilor şi tinerilor.  

 

Legea prevede ca muzeele, bibliotecile publice şi instituţiile cu 

atribuţii în domeniile educaţiei şi culturii pot acorda asistenţă de 

specialitate pentru manifestările organizate cu ocazia Zilei naţionale a 

lecturii, în vederea încurajării lecturii.  

 

Personalul didactic din școala noastră  împreună cu elevii au desfăşurat activităţi de promovare şi 

încurajare a lecturii. Lectura este o modalitate interesantă și plăcută 

de a vizita tărâmuri magice, de a cunoaște personaje uimitoare atât 

reale, cât și fantastice și de a ne îmbogăți cunoștințele generale.  

Complexul proces al lecturii necesită atenție continuă și este un 

proces în care cu cât citim mai mult, cu atât ne vom dezvolta această 

aptitudine mai mult. Lectura este unul dintre procesele ce permite 

cititorilor să-și creeze propriile interpretări care, de cele mai multe 

ori, sunt bazate pe experiențele anterioare ale cititorului.  

  

 Lectura joacă un rol foarte important în dezvoltarea tuturor 

oamenilor și este esențial de a-i încuraja și îndruma pe cei mici să afle ce este lectura și să cunoască 

această lume fascinantă ce va crea o bază solidă pentru aceștia 

pentru toată viața. Ajutându-i pe cei mici să pătrundă în lumea 

interesantă și misterioasă a cărților unde imaginația nu are limite 

putem genera interesul și curiozitatea micuților de a citi din 

plăcere și de a-și dori să citească cât mai mult și să cunoască cât 

mai multe personaje. 

 

Mai mult decât atât, lecturarea diferitelor tipuri de cărți 

înseamnă și a însemnat dintotdeauna informare, dezvoltare și 

educație. Aceasta este o modalitate minunată de a educa și a 

forma valori morale valoroase. 

 

 

Sursa: https://bookzone.ro/blog/influenta-cartilor-in-viata-omului-efectele-ascunse-ale-lecturii/ 
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ZIUA MONDIALĂ A SINDROMULUI DOWN 

Prof. DUMITRESCU Daniela 

 

Zilele și săptămânile Internaționale sunt ocazii de a educa publicul cu privire la probleme de 

interes, de a mobiliza voința politică și resursele pentru a aborda problemele globale și de a sărbători și 

consolida realizările umanității. Acestea sunt stabilite de Organizația 

Națiunilor Unite. 

Una din aceste zile este Ziua Mondială a Sindromului Down. 

În fiecare an, pe 21 martie, este marcată Ziua Mondială a Sindromului 

Down. În această zi, persoanele cu sindrom Down și cei care locuiesc 

și lucrează cu ei în întreaga lume organizează și participă la activități 

și evenimente pentru a sensibiliza societatea și a crea o singură voce 

globală care pledează pentru drepturile, incluziunea și bunăstarea 

persoanelor cu sindrom Down.  

Scopul acesteia este de a crește gradul de conștientizare privind problemele pe care le întâmpină 

pacienții cu sindrom Down și familiile acestora la capitolul 

integrare socială și îngrijire medicală adecvată.  

De-a lungul timpului sindromul a fost asociat ca o mulțime de 

șosete. Ideea a fost creată deoarece cromozomii sunt în 

formă de "șosete", iar persoanele cu sindrom Down au un 

cromozom în plus.  

 Severitatea acestei afecțiuni diferă de la caz la caz, 

putând fi ușoară, moderată sau severă. În unele cazuri, 

problemele intelectuale și de dezvoltare sunt abia simțite, în 

timp ce în alte cazuri acestea se manifestă vizibil. 

 Din fericire, există terapii care să ajute la ameliorarea acestor probleme: terapii logopedice, fizice 

și ocupaționale, alături de tratamentul simptomatic și patogenic al manifestărilor respiratorii, cardiace, 

digestive, hematologice, etc., asociate bolii, tratament chirurgical. 

 Există o veste bună: persoanele care au acest sindrom vor putea efectua activități zilnice normale: 

vor putea merge, vor vorbi, vor citi și vor scrie, se vor putea duce la școli normale. 

  Această atitudine însoţită de nondiscriminare se poate constitui în oportunităţi de învăţare şi 

socializare pentru aceşti copii, lucru definitoriu pentru integrarea lor firească în societate. 

Sursa: https://www.medicover.ro/despre-noi/21-martie-ziua-mondiala-a-sindromului-langdon-down 
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 SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII DOMNULUI. ISTORIA SFINTELOR PAŞTI 

 

Instructor PÎRVU Alina 

 

 Paștele este una dintre cele mai importante sărbători creștine. Indiferent de regiune, Învierea 

Domnului aduce obiceiuri dintre cele mai interesante. Paștele este și momentul în care ne curățăm casele 

și sufletele și devenim mai buni. 

 Tradițiile și obiceiurile de Paște reprezintă, alături de trezirea naturii 

la viață, o înviere a oamenilor după o iarnă grea și venirea 

primăverii.  Înroșirea și ciocnirea ouălelor roșii este cel mai răspândit 

obicei creștin de Paște. 

 Ele se pictează și/sau decorează în mod tradițional, în Joia Mare din 

Săptămâna Patimilor. Acestea se ciocnesc în zilele de Paște, alături de urarea „Hristos a înviat!”, la care 

se răspunde cu „Adevărat a înviat!”. Tot legendele spun că ouăle roșii din ziua de Paște ne feresc de boli, 

ne purifică și ne oferă frumusețe.  

 Lumina Sfântă în noaptea de Înviere - credincioșii merg la biserică, de unde iau Lumina Sfântă. 

Uneori, folosind o lumânare specială adusă de acasă, creștinii o aprind de la Lumina scoasă de părinte din 

altar. Aceasta simbolizează Învierea și biruința luminii în fața întunericului.  

 Multe familii servesc, la masă de Paște, carne de miel pregătit în diverse moduri, dar mai ales sub 

formă de friptură sau drob. 

 Mielul consumat este simbolul Mântuitorului, care a fost sacrificat pentru a salva omenirea.  

  Pasca este un preparat dulce, pregătit din aluat, brânză și stafide, 

fiind printre favoritele celor mici. În mod tradițional, era preparat de 

femeile din familie, uneori din familia extinsă, care se adunau special 

pentru această activitate. 

 O tradiție ceva mai recentă la români, iepurașul de Paște este cel 

care aduce ouă și cadouri în dimineața Învierii Domnului.  

  Coşul de bunătăţi care se duce la sfinţit la biserică este pregătit strict după cele transmise din moşi-

strămoşi: aici sunt aşezate, alături de bucate, seminţe de mac, sare, zahăr, făină, ceapă şi usturoi – 

simboluri ale bucuriei de peste an. Deasupra acestei farfurii se aşează pasca, şuncă, bani, flori, sfeclă roşie 

cu hrean şi ouăle roşii. De asemenea, coşul este acoperit cu un pled cusut cu modele specifice zonei. 

 

 

Sursa: https://www.crestinortodox.ro/paste/obiceiuri-traditii-paste/ 
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LEGENDA RÂNDUNICII 

Eleva MORARU Andra clasa a VI-a,  

coordonată de prof. MOCANU Ileana 

 

 A fost odată o babă şi un moşneag care nu 

aveau copii. Ei doreau din tot sufletul să aibă unul 

măcar. Pentru aceasta ei au umblat pe la toate 

babele din sat şi pe la toţi vrăjitorii, dar totul fu în 

zadar. 

 Într-o zi, baba s-a hotărât să ia un copil de la o 

femeie săracă din sat care avea mai mulţi. Dar 

această femeie, nu vru să îi dea nici unul, căci îşi 

iubea foarte mult copiii. 

 Într-o Duminică, baba s-a dus cu moşneagul la 

biserică şi a lăsat nedereticat în casă, căci se sculase 

târziu. Când au 

venit, mare le-a fost 

mirarea pentru că 

au găsit aranjat 

totul. Nu ştiau ce să 

creadă, dar se gândiră că poate tot ei au făcut şi au 

uitat. A doua Duminică au păţit tot aşa. Dar, a treia 

Duminică, ei s-au întors foarte repede înapoi. 

Uitându-se pe fereastră au văzut nuca deschisă, iar o 

fată foarte frumoasă deretica în casă. Moşneagul a 

ascuns repede cojile de nucă, apoi a spus fetei că 

rămâne a lor. Ea nu vru întâi cu nici un chip şi cerea 

mereu cojile de nucă. Bătrânul nu voi să i le dea şi 

ea se învoi să rămână fiica lor. 

 O păzeau ca pe ochii din cap, căci era foarte 

frumoasă şi le era tare dragă. Din cauză că flăcăii 

din sat începură să se învârtească împrejurul casei 

lui, moşneagul a ridicat un gard foarte înalt, ca să nu 

poată privi nimeni înăuntru. 

 Într-o seară, când bătrânii stăteau afară şi se 

uitau la stele, fata le-a spus povestea ei: ea era fiica 

Soarelui şi se căsătorise cu Luceafărul. Dar ei nu-i 

plăcea, căci el pleca tot timpul de acasă. Ea fugi 

înapoi la Soare, dar Luceafărul o găsi. Atunci fugi 

pe pământ prefăcându-se într-o nucă şi a găsit-o 

moşneagul. 

 Pe când ea îşi povestea viaţa sa, bătrânilor, 

Luceafărul o văzu şi se porni imediat după ea, 

transformat într-un tânăr. Când ajunse în satul ei, 

dădu o masă mare şi spuse că fiecare părinte, care 

va veni cu fata, va bea gratis. Făcu şi un scrânciob şi 

chemă pe fete să se suie în el. 

 Bătrânii se duseseră şi ei cu fata, pe care o 

chema Rândunica, şi cu 

toate că ea nu voia să se suie 

în scrânciob, căci parcă 

presimţea ceva, ei o făcură 

să se suie. 

 Luceafărul, atât 

aştepta. Imediat dădu 

drumul scrânciobului şi se înălţă cu Rândunica. 

Atunci ea îl rugă să o lase să îşi arunce rochia pe 

pământ, ca amintire bătrânilor. El se învoi, dar ca  

să nu îşi dea şi ea drumul, o legă la gât cu brâul său 

roşu. Însă Rândunica se smuci tare şi căzu şi ea. 

Rochia ei se prefăcu în frumoasele floricele 

rochiţi de rândunele, iar ea în rândunică. De atunci 

îşi face cuibul lângă casa oamenilor şi e roşie la gât 

din cauză că a fost legată cu brâul roşu al 

Luceafărului. 

 

 

 

Sursa: http://www.universdecopil.ro/legenda-randunicai.html 
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IMPORTANȚA SPIRITULUI DE ECHIPĂ 

Prof. Daniel STOICA 
 

 Spiritul de echipă presupune dezvoltarea și învățarea unor abilități 

și valori esențiale pentru copii precum încredere, responsabilitate, coop-

erare și comunicare. 

 Este important atunci când se lucrează în echipe, acestea sa fie 

concentrate pe proiecte, pentru atingerea unor obiective clare. Astfel se 

acumulează cunoștințe, abilități, deprinderi utile și prin joc. Totodată se 

încurajează comunicarea transparentă, ascultarea activă, inovația, crea-

tivitatea, prietenia și colaborarea. 

Cei mici își dezvoltă încrederea în sine și se familiarizează cu stilul de conducere, vorbitul în 

public, abilitățile de interacțiune socială. A fi membru al unei echipe inseamna, in primul rand, a avea 

sentimentul apartenentei la un anumit tip de grup. Fiecare individ apartine unui astfel de grup, fie ca este 

vorba de familie, cercul de prieteni, etnie sau clubul de sah.   

Pentru ca o echipă să funcționeze și să fie productivă, membrii acesteia trebuie să ai-

bă obiective comune, să se susțină reciproc, să comunice, să colaboreze.   O 

echipă se formează în timp deoarece, la început, membrii ei nu se cunosc și au nevoie de o perioadă de 

acomodare reciprocă. 

 Funcționarea echipei se bazează pe comunicarea dintre membri, care 

provin din medii diverse și pot fi foarte diferiți între ei ca tipologie. Astfel, 

lucrând în echipă, vei învață, inevitabil, să interacționezi cu diverși oa-

meni și să gestionezi conversațiile, situațiile și abordările în funcție de felul 

lor de a fi. Desigur, acest fapt te va ajuta și în interacțiunile viitoare din   

viata de zi cu zi. Lucrul cu oamenii, mai ales în echipă, mereu va fi folositor 

pentru învățare și perfecționare. Un conflict te poate învăța cum să ges-

tionezi situații viitoare asemănătoare, o greșeală îți arată ce să nu repeți pe viitor.  

 În plus, în echipă înveți să fii loial, să apreciezi loialitatea și să ai încredere în coechipieri. 

De asemenea, îți este stimulată creativitatea și ești motivat 

să fii cât mai bun pentru a ști, la final, că ai contribuit la con-

struirea succesului. 

Abilitatea de a lucra în echipă este necesară oriunde ai lu-

cra și poate fi dezvoltată dacă simți că nu stai foarte bine la acest 

capitol. Nu ezita să comunici cu membrii echipei din care faci 

parte și să te apropii de ei deoarece astfel îți va fi mai ușor să lu-

crați bine împreună. 

 

Sursa: http://occidentul-romanesc.com/spiritul-de-echipa-dezvoltarea-si-invatarea-unor-abilitati-si-

valori-esentiale-pentru-copii/ 
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      SPRIJIN PENTRU COPIII REFUGIAȚI DIN UCRAINA 

 
Eleva LINCĂ Daniela,  

Coordinator prof. CARADAICĂ Ioana  
 

 
 Mai mult de 7,5 milioane de copii sunt prinși în mijlocul războiului 

din Ucraina, în risc de a fi dislocați, separați de familie și expuși traumei, 

întreruperii educației și accesului la servicii medicale. Încă înainte de noua 

escaladare a conflictului, 2,9 milioane de oameni din estul Ucrainei, din 

Donbas, au cerut asistență umanitară și 400.000 dintre  sunt copii.   

 Echipa din  Școala Profesională  Specială pentru Deficienți de Auz 

“Sfânta Maria” s-a mobilizat și a contribuit la ajutorarea famiilor nevoiașe, donând cat a putut fiecare 

pentru a ne arăta susținerea necondiționată.  

 Și noi, ca elevi ne-am manifestat dorința de a ajuta prin confecționarea de diferite produse: brățari, 

coliere, tablouri pictate  prin care am transmis mesaje. Produsele activității sunt vândute pentru a contribui 

la acțiunea caritabilă.  

  Toate cadrele didactice au fost pregătite să acorde asistență umanitară copiilor și familiilor acestora 

care se refugiază din calea războiului.  

 Nevoile copiilor refugiați și ale mamelor lor sunt: 

 Produse alimentare de bază. 

 Apă plata. 

 Produse de igienă (pampers diferite mărimi, 

șervețele umede, dezinfectant pentru mâini, măști de 

unică folosință). 

 Pături (pentru copii si adulti). 

       

          Cum putem ajuta refugiații din Ucraina astfel încât să nu facem mai mult rău decât bine? 

 Este preferabil să facem donații în bani către instituții ale statului sau ONG-uri care se ocupă de as-

ta, pentru ca refugiații să își poată procura singuri serviciile de care au nevoie. 

 Autoritățile mai trebuie să organizeze și punctele de frontieră astfel 

încât refugiații să primească toate informațiile necesare și să fie îndrumați 

spre cazare și transport. 

 Și voi puteți dona și ajuta cu orice se poate.! 

 Împreună suntem mai puternici!!! 

Sursa: https://www.hotnews.ro/stiri-razboi_ucraina-25399704-mic-ghid-cum-putem-ajuta-refugiatii-din-

ucraina-astfel-incat-nu-facem-mai-mult-rau-decat-bine.html 

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 21/Martie 2022 
Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 21/Martie 2022 



 

46 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                                                                                                          sursa suntparinte.ro 
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Eleva IONESCU Cristina, cls a VII-a 
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Sursa: https://ro.pinterest.com/pin/152911349839160644/ 
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CAREU DE CUVINTE 
Orzea Nicolae Alexandru, elev clasa a VII a A  

 

 

APA 
Cuvintele sunt ascunse în grila de mai jos. Gasește-le cât mai repede! 

Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 21/Martie 2022 
Dincolo de cuvânt  - Revistă semestrială pentru elevi, părinţi şi profesori                  Nr. 21/Martie 2022 



 

50 

SUDOKU  

Eleva, FILIP Maria , clasa a VIII a A  
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