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EDITORIAL
Cel de-al șaptelea număr al revistei Miracole, ia naștere în anul
dedicat Centenarului MARII UNIRI.
Întregul an 1918 este un an deosebit de important pentru istoria
românilor, bogat în evenimente care ne-au marcat destinul: încheierea
Primului Război Mondial, susținerea din partea aliaților tradiționali Franța,
Anglia și Statele Unite în vederea realizării Unirii, reintrarea în război
alături de Antantă, precum și Unirea Provinciilor cu România. La început a
fost Unirea Basarabiei cu România, în 27 martie 1918, mai apoi a Bucovinei
cu România, în 28 noiembrie 1918, iar toate acestea au culminat cu Unirea
Transilvaniei cu Țara Mamă România, la 1 decembrie 1918.
După cum observăm, practic, unirea tuturor provinciilor românești, a
fost realizată pe parcursul întregului an 1918. Procesul a fost etapizat,
programat și dus la îndeplinire cu multă pricepere, necesară în navigarea
prin apele tulburi ale contextului internațional.
Printre personalittățile ilustre ale elitelor culturale, religioase, politice
şi militare care au militat activ şi au acţionat decisiv pentru înfăptuirea
statului naţional unitar român, amintim pe regele Ferdinand I Întregitorul,
regina Maria, Ion I. C. Brătianu, Nicolae Iorga, Vasile Lucaciu, Vasile
Goldiş, Iuliu Maniu, Take Ionescu, Ion Inculeţ, Alexandru Averescu, Ştefan
Cicio-Pop, Silviu Dragomir, Alexandru Lapedatu, Ioan Suciu, Octavian
Goga, Constantin Stere, Iuliu Hossu, Nicolae Titulescu, Sever Bocu, Ion
Nistor şi Ion Gh. Pelivan.
Aceste personalităţi de vârf ale generaţiilor contemporane cu Marea
Unire au fost exemplare pentru eforturile şi sacrificiile de tot felul ale
întregului popor român pentru împlinirea unui vechi ideal naţional.
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Centenarul MARII
UNIRI

Și elevii noștri, în parteneriat cu Biblioteca Județeană Petre Dulfu,
marchează acest an, prin diferite activități, în care își dovedesc
deprinderile practice și creativitatea. Astfel, în atelierele școlii și nu
numai, copiii din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, STc,
cadrele didactice,

coordonați de

au realizat peste 50 semne de carte, cu tematica

Centenarului. Lucrând la realizarea acestor materiale, a crescut interesul

copiilor pentru a cunoaște istoria poporului nostru și a trezit respectul
pentru înaintașii noștri.

PROF. I.P.
MATEI ROZICA
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Poeţii Transilvaniei
şi Marea Unire

Pentru a marca acest eveniment, elevii Centrului Şcolar de Educaţie
Incluzivă, Baia Mare sub îndrumarea doamnelor profesor Boldan Florentina şi

Oana Alina au pregătit un program cu recitări din creaţia poeţilor Octavian Goga
şi George Coşbuc.
Elevii din Colegiul Tehnic “Transilvania”, îndrumaţi de doamna profesor
Moholea Maria au pregătit de asemenea un material în care s-au adunat
fragmente din discursurile unor poeţi (Lucian Blaga, Octavian Goga), punctând
participarea acestora la evenimentul Marii Uniri.
Activitatea a stat sub semnul Centenarului Unirii, având menirea de a face

cunoscută participarea scriitorilor ardeleni la marele eveniment al istoriei
noastre.
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PROF. MOHOLEA MIOARA

“Dor de Eminescu” este o activitate desfăşurată în cadrul proiectului
“Diferiţi, dar egali!”, ediţia a IV-a,

încheiat cu Colegiul Tehnic

“Transilvania”, Baia Mare.
Pentru acest eveniment, elevii Centrului Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă, sub îndrumarea doamnelor profesoare Oana Alina şi Boldan
Florentina, au pregătit un buchet de recitări din creaţia eminesciană. Elevii
din Colegiul Tehnic “Transilvania”, îndrumaţi de doamna profesor Maria
Moholea, au pregătit de asemenea un moment artistic punctând principalele
momente din viaţa şi activitatea poetului nepereche.
Activitatea s-a desfăşurat la biblioteca CSEI, Baia Mare şi s-a încheiat
prin prezentarea bibliotecii şi expoziţia de carte eminesciană realizată de
domnul bibliotecar Păcurar Mihăiţă. Cu acest prilej s-a marcat şi ZIUA
CULTURII NAŢIONALE.
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PROF. BOLDAN FLORENTINA

Împreună pentru
viitor
În 5 MAI 2017, școala noastră a participat la Concursul Național de
Dans „Împreună pentru viitor”, etapa regională, care a avut loc la Dej,
județul Cluj.

La secțiunea dans modern am fost reprezentați cu mândrie, eleganță de
grupul de elevi de la CSEI Baia Mare și Colegiul Național Vasile Lucaciu,
această echipă obținând locul III.
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La secțiunea dans tradițional, grupul de elevi de la CSEI Sighetu
Marmației și Școala Gimnazială Vadu Izei, a impresionat publicul prin
costumele și dinamica dansului, clasându-se pe locul II.
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PROF. POP RAMONA

Împreună pentru
viitor-2018
În data de 04 mai 2018, județul Maramureș a fost reprezentat cu mândrie
la etapa regională a Concursului Național de Dans „Împreună pentru viitor”,
etapă care s-a desfășurat la Satu Mare. Concursul are două secțiuni: Dans
tradițional și Dans modern . La secțiunea Dans Modern, am fost reprezentați de
grupul de elevi CSEI Baia Mare și Colegiul Național Vasile Lucaciu, aceștia
obținând locul III.

La secțiunea Dans tradițional,

grupul de elevi de la CSEI Sighetu Marmației

și Școala Gimnazială Vadu Izei, au obținut locul I.
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PROF. BAIC MONICA

SNAC -Ziua SPANACULUI
În cadrul Strategiei Naţionale de
Acţiune Comunitară, un grup de elevi
coordonați de 4 cadre didactice de la
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia
Mare, au fost invitați să participe la prima
recoltă de spanac din serele şi solariile
Liceului Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” din Seini. Liceul Tehnologic Agricol

„Alexiu Berinde” îşi dovedeşte tot mai mult determinarea şi motivaţia de a răspunde
misiunii singurei forme de învăţămînt maramureşean cu profil agricol. Prima recoltă
din serele şi solariile sale pe anul acesta, cea a spanacului, a determinat managerii
Mihai Pop, Ioana Kadar, Dan Costantea, cadrele de specialitate, Gabriela Comiati,
Doina Boitor, Florica Lihet, elevii claselor a V-a, VIII-a şi XII B să organizeze o
adevărată sărbătoare. Evenimentul a avut scop promovarea activităţii, preocupările şi
performanţele liceului, claselor gimnaziale terminale, dar şi celor de început în

această etapă de învăţământ.

Cu această ocazie, elevii celor două

școli au aflat mai multe despre
beneficiile culturilor agricole, au fost
gustate delicioase produse de patiserie
cu spanac, sucuri naturale cu spanac şi
fructe şi în laboratorul solar, toţi cei
prezenţi au cules frunze de spanac
oferite apoi în caserole pentru acasă.
Acest eveniment, constituie o dublă sărbătoare, deoarece trei
dintre cadrele didactice care au însoțit elevii (director Nicoleta
Covaci, asistentul social Margareta Fozocoş, prof. Adelin
Tiudic) sunt absolvenţi ai liceului seinean.
PROF. TUDOR MOANŢĂ
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„Școala altfel:
Să știi mai multe, să fii
mai bun! Uzina de apă din
Baia Mare
Apa, un cuvânt atât de banal,
un lucru atât de obișnuit pentru foarte
mulți dintre noi, apa, rămâne un
mister. Iar în ciuda multelor studii și
cercetări care s-au făcut în ultimii
ani, nu am reușit încă să înțelegem ce

este cu adevărat apa. Nimeni nu a
reușit să înțeleagă de ce apa își crește
densitatea
la temperaturi scăzute, în comparație cu restul lichidelor care nu se
comportă astfel și se contractă când e rece Apa este indispensabilă
existenţei umane, având un rol deosebit de important în desfăşurarea
tuturor proceselor vitale. Fiecare om depinde de o sursă de apă.
Toate celulele corpului uman conţin apă şi depind de aceasta. Apa
influenţează sănătatea populaţiei în mod direct prin calităţile sale

biologice, chimice şi fizice sau indirect.
În cadrul săptămânii „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai
bun!”, copiii din școala noastră au vizitat Uzina de apă din Baia Mare.
Astfel, un grup format din 25 de elevi și 4 cadre didactice (Orha Andrei
– coordonatorul activității, prof. Oana Alina, prof. Butariu Marin, prof.
Moanță Tudor) au pornit în data de 14 mai 2018 într-o scurtă drumeție
având ca țintă finală „Stația de tratare a apei din Baia Mare”.
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Acolo, sub îndrumarea domnului director Mecea Mircea am înțeles cât
de importantă este apa în viața noastră a tuturor. Dumnealui ne-a arătat Stația
de tratare a municipiului Baia Mare care este alimentată cu apă brută din
sursa de suprafață, respectiv din lacul de acumulare Strâmtori-Firiza și lacul
tampon din aval de baraj, lacul Berdu.
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Am mai aflat că sistemul de alimentare cu apă al municipiului Baia Mare
dispune de rezervoare de înmagazinare care au o capacitate de 26,500mc și rolul
de a compensa debitele maxime orare în orele de vârf, iar localitățile limitrofe
dispun ce o capacitate totală de stocare de 2.650 mc.
În

cadrul

stației

de

tratare

funcționează

laboratorul

pentru

monitorizarea atât a apei brute cât și a apei distribuite în sistemul de alimentare
municipal. Laboratorul este echipat cu aparatură ultramodernă și am fost martori
că se face verificarea calității apei cu profesionalism și responsabilitate.
În urma acestei vizite, ca și concluzie, vă sfătuim pe toți să beți APĂ de la
robinet pentru că este cea mai bună și sănătoasă apă din Baia Mare!

PROF. MOANȚĂ TUDOR
PROF. MARIN BUTARIU
PROF. OANA ALINA
PROF. ORHA ANDREI

ȘI LUMEA MEA E
MINUNATĂ!
În 31 mai 2017, a avut loc cea de-a V-a ediție a expoziției concurs Și
lumea mea e minunată! La această ediție, ne putem mândri cu participarea
elevilor din peste 22 județe ale țării.
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În 16 mai 2018,

a avut loc

expoziției

concurs

vernisajul

„ŞI LUMEA MEA E MINUNATĂ!”,
găzduită de Biblioteca Județeană Petre
Dulfu,

Baia

Mare,

Maramureș

secția copii. Acest eveniment, aflat la a
VI-a ediție, se desfășoară sub egida
Ministerului Educației Naționale

și

face parte dintr-un proiect mai
amplu al unității noastre școlare (Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia
Mare), fiind inclus în Calendarul Activităților Regionale și Interjudețene
(CAERI) 2018. Proiectul cuprinde trei secțiuni. Primele două secțiuni
(„Bucuria învierii“-artă plastică religioasă și „Din creațiile mele” – artă
plastică) se adresează atât elevilor de toate vârstele din învățământul special
cât și elevilor din învățământul de masă. A treia secțiune

„Alternative

educaționale de succes“ se adresează cadrelor didactice, indiferent de
disciplina pe care o predau.
Scopul proiectului este acela de a creşte calitatea procesului
educaţional prin intermediul activităţilor educative extraşcolare, activități
care dezvoltă la elevii noștri spiritul de echipă, îi mobilizează la cooperare
şi le dezvoltă încrederea în forţele proprii, facilitează depăşirea
sentimentului de marginalizare şi permite valorizarea potenţialului
aptitudinal al acestora.
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Ca în fiecare an și anul acesta
ne bucurăm de un număr mare de
participanți, expoziția cuprinzând
lucrări din mai multe județe ale
țării,

dintre

care

amintim:

Brăila,

Prahova,

Cluj-Napoca,

Caraș

Severin,

Timiș

Diversitatea

materialelor

etc.
și

a

tehnicile de lucru utilizate pentru
elaborarea lucrărilor evidențiază
răbdarea,

priceperea,

imaginația

elevilor.
Prin artă, elevii participanți și-au exprimat binele, frumosul,
gândurile, sentimentele și trăirile fiecăruia, de asemenea, noi ca și dascăli
am

reușit

să

comportamentale

descifrăm

mesajul

şi

oferitrăspuns

le-am

transmis

cunoscându-i mai bine, comunicând și

prin

favorabil

manifestările
nevoilor

lor,

colaborând mai eficient,

comunicarea emoțională consolidând și îmbogățind relația cu elevul. Este
cea care ne ajută să fim mai aproape de nevoile, dorințele profunde ale
acestuia, indiferent de stadiul de dezvoltare în care se află.
Prin acest tip de activități, vom putea să facilităm elevilor noștri o
relație plină de siguranță și suport, care îl va ajuta în încercarea de a face
față provocărilor vieții.
Felicităm elevii și cadrele didactice implicați în elaborarea și

implementarea proiectului, mulțumim colaboratorilor noștri din țară.
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PROF. BUD CRISTINA ELENA

SĂPTAMÂNA ALTFEL
2017

17 MAI 2017, o zi încărcată de emoție, în cadrul „Săptămânii
altfel”. Obiectivele turistice pe care le-am vizitat împreună cu elevii
noștri

(Muzeul

Memorial

de

la

Sighetu

Marmației,

Muzeul

Maramureșului cu cele două secții, Cimitirul Vesel de la Săpânța,
Mănăstirea Săpânța –Peri, considerată cea mai înaltă biserică de lemn din
lume), ne-au readus în actualitate o parte din istoria, tradițiiile și unicitatea
poporului nostru.
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Mănăstirea
Săpânța –
Peri

Cimitirul
Vesel de
la Săpânța

La finalul drumeției am putut afirma fără echivoc

că „Știm mai multe”.

Căldura și ospitatlitatea colegilor noștri de la CSEI Sighetu Marmației, ne îndeamnă
să fim mai buni.
17 MARINELA
PROF. COSMUȚA

SĂPTAMÂNA ALTFEL
2018

„Să ne
cunoaștem”

În data de 17 mai 2018, în cadrul unui parteneriat, elevi și profesori
ai școlii noastre au mers într-o vizită de studiu la Liceul Tehnologic Special
„SAMUS” din Cluj-Napoca. Scopul vizitei a fost acela de a vedea modul de
lucru pe ateliere al celorlalți elevi de la profilele comune cu cele ale școlii
noastre: domeniile mecanică, construcții, alimentație și industria textilă.
S-a plecat dimineața devreme, iar după un drum lung s-a ajuns la
școala parteneră, unde domnul director prof. Chiș Ambrozie ne-a primit
călduros alături de elevii și profesorii de acolo.
Discursul de primire a dumnealui a
cuprins vorbe „speciale” pentru
oameni

„speciali”,

dânsul

referindu-se la o remarcă a unui
elev de-al nostru, care atunci când
a intrat pe poarta școlii a văzut
scris pe clădire numele școlii,
zicând cu voce tare „uite
că și ei
18
sunt speciali”; Da!

Fiecare din noi suntem „speciali” prin unicitatea noastră, așa cum a

spus domnul director. După ce am făcut cunoștință, fiecare profesor
însoțitor a plecat cu grupa lui înspre atelierele din domeniile mai susmenționate pentru a lucra împreună cu ceilalți elevi de la SAMUS. Cei de
la profilul alimentație publică au adus cu ei materialele și rețeta pentru un
produs nemaipomenit: Tort aperitiv, acesta a fost pregătit împreună cu cei
de la SAMUS, iar produsul finit a fost lăsat spre degustare. Cei de la
profilul industria textilă au cusut șorțuri de bucătărie pentru cei de la

SAMUS, iar aceștia au cusut guler pentru cămașă, făcându-se în acest fel
un frumos schimb de experiență. Cei de la profilul mecanică au sudat un
scaun rotativ pe care l-au dăruit celor de la SAMUS. Cei de la profilul
construcții au văzut atelierele de construcții și de prelucrare a lemnului,
ateliere corespunzător dotate desfășurării orelor de specialitate, domnul
maistru de la SAMUS a executat împreună cu elevii un filet exterior pe
țeavă de ½, iar elevii noștri au aflat modul de lucru a celor de la SAMUS

pentru obținerea pavelelor
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Au ieșit în evidență materialele didactice, de ex: machetele de la domeniul
construcții erau confecționate de elevii din anii de stagii, fiind o parte componentă a
proiectului de susținere a competențelor nivelului 3 de calificare, produsele rezultate
din interdisciplinaritatea profilelor: mobilierul din atelierele de alimentație publică a
fost confecționat de către elevii de la atelierul de tâmplărie îndrumați de către
cadrele didactice, de asemenea s-au remarcat spațiile largi și atelierele dotate
corespunzător domeniului cu aparatură industrială și profesională.
Parteneriatul între Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare și Liceul
Tehnologic SAMUS Cluj-Napoca s-a încheiat în vederea implementării unui proiect
mai amplu atât pe domeniul tehnic cât și pe cultură generală în următorii ani,
vizându-se ca activități concursuri specifice domeniilor școlarizate, schimburi de
experiență – bune practici, excursii tematice, școli de vară, reuniuni tradiționale.
Coordonatori parteneriat,
PROF. OANA ALINA, PROF. BUDA AURELIA – CSEI Baia Mare
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PROF. BUJOR AMALIA -Liceul Tehnologic Special „SAMUS” Cluj-Napoca

SĂPTAMÂNA ALTFEL
Muzeul de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”

Muzeul de Artă
„Centrul Artistic Baia
Mare” este situat pe str.
1 Mai nr. 8, în Centrul
Vechi

orașului.

al

Clădirea
monument

muzeului,
istoric,

a

fost construită în anul
1748,

ca

Oficiu

al

Salinelor din Imperiul
Austriac,
fiind modernizată în decursul vremii. Expoziția permanentă intitulată
„Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiții și inovații”
prezintă aproape 400 de lucrări realizate exclusiv de artiști care au lucrat și
creat începând cu anul 1896 în cadrul Școlii de pictură de la Baia Mare.
Aceasta s-a consolidat ca una dintre cele circa 40 de reputate „colonii”
europene de la cumpăna secolelor XIX-XX, fiind printre puținele în care

viața artistică s-a desfășurat neîntrerupt timp de mai bine de un secol, aici
lucrând peste 3.500 de artiști plastici din țară și din spațiul central și esteuropean. De la 195 de piese înregistrate în anul 1960, când a fost înființată
Colecția de artă românească modernă și contemporană în cadrul Muzeului
Regional Maramureș, în prezent s-a ajuns ca, prin achiziții, transferuri și
donații, în patrimoniul muzeului să existe peste 3.900.

21

În săptămâna „Școala altfel” un grup de elevi de la CSEI au vizitat
Muzeul de Artă Centrul Artistic Baia Mare”. Au fost întâmpinați cu multă

căldură de căte doamna muzeograf Bonta Emeșe care le-a prezentat
exponatele cu multă răbdare, înțelegere, dragoste, explicând o parte din
simbolistica lucrărilor. Apoi copiii au fost invitați să participe interactiv la un
schimb de experiență în atelierul de creație al muzeului.
Aici materialele, pregătite din timp, așteptau să devină opere de artă
prin mâna dibace, creatoare, a copiilor. Au decupat, colorat și confecționat
diferite măști fiind invitați să-și folosească propria imaginație. Reușita
activității era evidentă prin bucuria care se citea pe chipul copiilor. Au fost
încântați de lucrările realizate de ei și și-au exprimat dorința de a mai
participa la astfel de activități.

PROF. COVACI NICOLETA ELENA
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Parteneriatele – esențiale în
desfășurarea activităților
extrașcolare și extracurriculare

Motto: „A cugeta se poate singur dar a iubi numai în doi”
(Feuerbach)

Activităţile extracurriculare sunt o modalitate prin care elevilor li
se pot dezvolta anumite abilităţi, competenţe, într-un mod mai puţin rigid,
prin folosirea unor strategii moderne, a unor abordări pozitive care le
stârnesc creativitatea şi interesul pentru un anumit domeniu. Un rol
deosebit de important al activităţilor extracurriculare este acela de a
dezvolta potenţialul social al tinerilor.
Proiectul educațional DĂRUIND VEI DOBÂNDI a făcut tradiție în
școala noastră. Argumentul care stă la baza proiectului (implicarea
elevilor cu CES în acțiuni de întrajutorare la nivelul comunității locale ar
duce la creșterea stimei de sine și implicit la dezvoltarea armonioasă a
personalității acestora și ar facilita integrarea lor în societate) arată că
dragostea de Dumnezeu nu-ți îngăduie să te gândești doar la tine. Anul

acesta școlar 2017/2018 activitățile proiectului s-au desfășurat în
parteneriat cu Colegiul Tehnic „Transilvania”, Parohia Ortodoxă „Sfântul
Iosif Mărturisitorul” și Casa pentru Persoane Vârstnice din Baia Sprie.
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Prima acțiune numită sugestiv „Bucuria de a dărui” s-a
desfășurat în 7 decembrie 2017 la Casa de Persoane Vârstnice din

Baia Sprie. Grupul de elevi de la CSEI alături de partenerii de la
Colegiul Tehnic „Transilvania” au colindat și au recitat poezii despre
Nașterea Domnului. Gazdele noastre au fost emoționate, lacrimi de
fericire le-au țâșnit din ochi și plini de bucurie ne-au mulțumit
pentru momentul oferit. A urmat distribuirea cadourilor pregătite
pentru bunici și evident socializarea cu aceștia. Ne-am întors cu
sufletele pline de răsplata bucuriei. Toată fapta bună este o agonisită

de mare preț, de care ne vom bucura în vecii vecilor.
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A doua activitate „Dar din dar se face Rai” s-a desfășurat în 14
decembrie 2017 la Biserica Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare.
Elevii s-au spovedit, mărturisirea corespunde unei nevoi firești a
omului de a-și împărtăși toate simțirile, s-au împărtășit și cu sufletele

curățate au colindat din toată inima, aducând laudă Pruncului născut în
iesle și bucurie în sufletele tuturor celor prezenți.
Şi anul acesta elevii CSEI s-au pregătit pentru a întâmpina
sărbătoarea Bucuriei, a Naşterii Domnului cu colinde, poezii, cu
sufletele curate... Pentru acțiunea a treia „Iată vin colindători” CSEI a
fost gazda primitoare ce a avut ca oaspeți elevi și profesori din școlile
partenere în Proiect.

Acțiunile cuprinse în proiect s-au desfășurat în condiții optime
beneficiind din plin de susținerea conducerii școlii noastre.

25

PROF. SILVIA-DOINA SZTODOLNIK

1 aprilie 2017
Plantare de copaci, nu
păcăleală!
În această zi, când se fac multe glume, 9 elevi și 3 doamne
profesoare au pornit într-o mare aventură: voluntariatul! Chiar dacă e la
modă voluntariatul în ziua de azi, ei au dorit să fie utili societății fără a
urmări un câștig material, ci doar satisfacția lucrului bine făcut. Această
acțiune s-a făcut în cadrul proiectului „Rotary plantează” în parteneriat
cu Rotary Club Baia Mare. Rotary Club Baia Mare a asigurat transportul
până la Handalul Ilbei, unde au fost întâmpinați de către pădurarii de la
Ocolul Silvic Tăuții Măgherăuș care au făcut instructajul, protecția
muncii și îndrumarea către locurile defrișate, care urmau să fie plantate.
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Voluntarii

de

la

CSEI Baia Mare au
de indicațiile

ascultat

pădurarilor

respectând

distanțele între gropi, au
făcut gropile potrivite
pentru puieții de fag și
gorun,

cu

târnăcoapelor,

ajutorul
numite

„știoci”, având în același
timp de urcat pe un teren
abrupt. N-a fost ușor…
Această acțiune a
fost de succes pentru
elevii

școlii

noastre,

deoarece au învățat să
colaboreze între ei, au
socializat

ceilalți

cu

elevi voluntari de la alte
licee și au fost mulțumiți

de munca lor, dorind să
mai participe la astfel de
activități.
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PROF. OANA ALINA

Ziua Porților Deschise

În fiecare an la
data de 3 aprilie este
sărbătorită

Ziua

Jandarmeriei Române,
marcând
la

astfel, data

care

în

Grigore

Alexandru

Ghica,

domnul

Moldovei
1853),

1850

(1849a

aprobat

hotărârea

Divanului

Obștesc,

semnând

actul de înființare a
jandarmeriei

Legiunea pentru Reformarea Corpului Slujitorilor în Jandarmi. Cu
această ocazie Jandarmeria Maramureș a organizat în data de 29 martie Ziua
Porților Deschise.

La acest eveniment au participat elevii Centrului Școlar de Educație
Incluzivă Baia Mare, însoțiți de profesorii: Moanță Tudor, Țiudic Adelin,
Oana Alina, Pop Nausica, Cîrstina Mariana, Butariu Marin.
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Acolo elevii noștri

s-au simțit foarte bine,
făcând

cunoștință

tehnica

de

luptă

cu
a

jandarmeriei și asistând la
exercițiile

demonstrative

ale jandarmilor.
Elevii au fost foarte

încântați

de

această

activitate și au surprins
câteva momente, făcând
poze cu echipamentele din
dotarea jandarmeriei.
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PROF. BUTARIU MARIN

Bucuria de a fi
împreună

Acest proiect educațional, desfășurat în anul şcolar 2017~2018, are

partener restaurantul MCDONALD’S din Baia Mare.
Activitățile propuse în cadrul acestui proiect au drept scop implicarea
activă a lucrătorilor Mcdonald,s în viața comunității, oferind sprijin și suport
elevilor din cadrul CSEI Baia Mare. Printre obiectivele propuse în cadrul
acestui parteneriat, amintesc: dezvoltarea deprinderilor de autonomie
personală și socială a elevilor; dezvoltarea abilităților de

relaționare și

respectarea regulilor de conduită în societate a acestora; familiarizarea

elevilor cu specificul activităților desfășurate în restaurantul McDonalt′s
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Pentru prima întâlnire
cu lucrătorii din MC Donalts,
copiii au pregătit o surpriză,
la care au lucrat cu mult
entuziasm,

și

pricepere

migală: un tablou realizat cu
tehnica quilling, tablou care

reprezintă sigla

restaurantului. Deoarece prima activitate din cadrul

proiectului a fost dedicată părinților și mamelor în special, copiii
coordonați de gazdele noastre, au realizat felicitări pe care le-au înmânat
mamelor.
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La a doua activitate, Din culisele Mc Donalts, au fost implicați elevii
claselor a IX-a A, a X-a A. Activitatea a fost deosebit de interesantă, deoarece
elevii din domeniul industriei alimentare și publice și-au reactualizat
informațiile practice legate de echipamentul de protecție, regulile de igienă
deosebit de riguroase pe care cei care lucrează în acest domeniu trebuie să le
respecte, circuitul și depozitarea alimentelor, măsurile de siguranță și
protecție, dar și câteva detalii tehnice legate de prepararea unor produse.
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PROF. RUS ELENA
PROF. BUDA AURELIA

Colorează-ți viața altfel
Concursul Mesajul meu
antidrog
Consumul de droguri în
rândul

adolescenţilor

a

devenit

în

o

România

problemă
Una

socială.
dintre

importante
prevenirea

cele

etape

mai

privind

consumului

de

droguri este prevenirea prin
educaţia de lungă durată.
Educaţia antidrog trebuie să
înceapă de la vârste fragede,
deoarece

de

mici

dobândesc obiceiuri care
sunt relevante pentru consumul ulterior de droguri.
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se

Campaniile școlare și naționale antidrog oferă tinerilor tocmai
posibilitatea de a cunoaşte riscurile asupra sănătăţii asociate consumului
ilicit de droguri.
Instituţiile şcolare sunt printre cele cu influenţă în rândul
comunităţii locale şi pentru a aduce o nouă viziune în ceea ce priveşte un
stil de viaţă sănătos, nu numai în rândul elevilor şcolii, dar şi în rândul
întregii comunităţi. Cadrele didactice sunt bine informate şi, cu ajutorul
conducerii, pot multiplica şi distribui materiale informative în unitate
privind riscurile pe care şi le asumă orice consumator de droguri.
În colaborare cu instituțiile specializate (Centrul de Prevenire și
Consiliere Antidrog Maramureș) școala noastră a realizat numeroase
activităţi pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri,
implicându-se în campaniile școlare naționale antidrog, și nu numai. Astfel,
elevii clasei a X-a D, au participat la cea de-a XIV-a ediție a concursului
național, MESAJUL MEU ANTIDROG, Moldovan Vlad, obținând locul I,
la etapa regională a acestui concurs.
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CURSURI FRED
Proiectul FreD goes net, este coordonat de Agenția Națională Antidrog, cu
sprijinul UNICEF ȘI REȚEAUA Română de Harm Reduction. Cursurile Fred, sunt
cursuri realizate de CPECA Maramureș și se adresează tinerilor (15-19 ani), aflați în

situație de risc.

PROF.
BUD CRISTINA-ELENA
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Prietenii
vârstnicilor
Cu ocazia Zilei internaționale a
persoanelor vârstnice, un grup format din 8
elevi de la CSEI, Baia Mare însoțiți de
profesorii:

Matei

Petraș-Conț

Rozica,

Rodica și Popan Elena, împreună cu un
grup de 6 elevi de la Colegiul Economic
,,Nicolae Titulescu" Baia Mare, însoțiți de
prof. Bonaț Ioan, au vizitat la domiciliu 4
persoane vârstnice, singure și cu probleme
de sănătate. Acțiunea am numit-o ,,Prietenii
vârstnicilor" și face parte din calendarul
activităților de voluntariat. Scopul acestei
vizite a fost de socializare, de a le oferi un
gând bun acestor persoane afectate de
singurătate si cadouri care au constat în
alimente.
Pentru acest eveniment elevii de la
catedrele de alimentație publică, din cele
două școli, au pregătit produse de patiserie
pe care le-au oferit acestor bătrâni. Această
acțiune, ca toate celelalte derulate în anii
trecuți, demonstrează vârstnicilor că nu
sunt singuri, că au alături tineri care le alină
pentru câteva clipe singurătatea.
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PROF. PETRAȘ CONȚ-RODICA

ZIUA EDUCAȚIEI

În data de 05.10.2017, un grup de elevi de la

Centrul Școlar de

Educație Incluzivă Baia Mare, coordonați de as. med. Ghețe Marcela, au
participat la activitatea de educație pentru sănătate, desfășurată în colaborare
cu Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș, Baia Mare.
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Activitatea a fost susținută de doamna lector Barcsy Andrada din
cadrul compartimentului Planning Familial. Elevii din clasele a IX-a, a Xa, a XI-a au fost informați despre noțiuni elementare de igienă și educație
pentru sănătate.
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AS. MED. GHEȚE MARCELA

O curte mai frumoasă
Ecologizare = asigurarea unui mediu natural, sănătos. Aceasta
este definiția dicționarului pe care elevii CSEI Baia Mare au îmbogățito cu experiența unică a colaborării profesor-elev. Când? Cu ocazia Zilei
Educației 5 octombrie 2017. Unde? Curtea școlii. La ce oră? De la ora
9. Câte persoane au participat? 4 profesori și 5 elevi. Ce s-a făcut
efectiv? Elevii și profesorii voluntari, echipați cu mănuși și saci
menajeri au strâns mizeriile din curtea școlii, pe care le-au dus la
container. Rezultate finale? O curte mai curată și mai frumoasă,
comunicare eficientă, formarea de noi prietenii, întărirea relațiilor elevelev, elev-profesor, satisfacția de a fi util.
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ZICI 2018 și Covorul
povestitor
Cele două sintagme din titlu reprezintă
două activități la care au participat elevii
școlii noastre: ZICI 2018

și Covorul

povestitor din Cadrul parteneriatului cu
Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia
Mare.
În data de 1 februarie 2018, Citim
Împreună România (CIR) a celebrat Ziua
Internațională a Cititului Împreună (ZICI) în
România, un eveniment global marcat de
milioane de oameni în peste 100 de țări,
organizată de către Lit World. Școala noastră
s-a înscris la acest eveniment, iar elevii au citit în această zi, concomitent cu alți
elevi din alte școli și alte țări, capitole din cartea aleasă de către profesoarele de
limba și literatura română.

Aceasta a fost: „Danny, campionul
lumii” scrisă de Roald Dahl, renumit autor
de cărți pentru copii, de unde au descoperit
o părticică din copilăria frumoasă și plină

de aventuri a lui Danny, un copil orfan de
mamă, care trăia împreună cu tatăl său
lângă benzinărie și de la care învață
mecanică și cum să interacționeze la școală
și cu ceilalți oameni.
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Covorul povestitor

În data de 5 mai 2018, școala noastră a primit vizita doamnei bibliotecar
Mara Popovici, care a adus cu ea un Covor povestitor ce cuprindea „Legenda
sticletelui”. Elevii au aflat că prin
această modalitate atractivă și inedită de
a lectura prin atingere, vizualizarea
covorului, se poate „citi” o poveste
despre pasărea cea mai mică, sticletele,
care a adus o rază de soare pe pământ
pentru a salva celelalte păsări.
Lecția a fost una despre altruism,
curaj și sacrificiu, prin care s-a dorit
crearea unei punți între joacă și
lectură.
Pe viitor, se doresc cât mai multe activități de acest gen, având în vedere

stimularea dorinței de a citi a elevilor, sub dictonul „Citim împreună pentru o viață
mai bună!”.
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PROF. OANA ALINA

ȘTIAȚI CĂ…..
Covorul povestitor
Metodă non-formală de atragere a școlarilor către
bibliotecă

Schimbările rapide şi permanente ale ritmului cotidian din
ultimii ani, au dus la o explozie de studii în domeniul cercetării
educaţiei şi astfel la apariţia de noi metode ce se pliază pe actualele
condiţii. Principala calitate a metodelor non-formale este faptul că
se bazează mai mult pe practică decât pe teorie iar beneficiarii

acestui tip de educaţie aleg de bunăvoie să se implice fără să aştepte
recompense sau să se teamă de pedepse. Toate acestea se desfăşoară
într-un cadru organizat, cu obiective clare, doar că atingerea lor se
realizează într-un alt mod. Modalitatea naturală de exprimare şi de
lucru a copiilor de vârstă preşcolară şi a şcolarilor mici este cu
corpul şi cu simţurile. Ei adoră să se mişte, să cânte, să deseneze, să
interpreteze roluri. Metodele non-formale îşi propun să atingă

obiectivele educaţionale sau de alt tip, prin folosirea abilităţilor
naturale ale copilului, specifice fiecărei etape de dezvoltare.
În acest sens, Secţia pentru copii a Bibliotecii Judeţene
,,Petre Dulfu” s-a adaptat din mers şi a adoptat noi activităţi cultural
– educative. Cea mai îndrăgită activitate non-formală a Secţiei
pentru copii este ,,Covoraşul povestitor”. Istoria acestei activități
începe în anul 2008, când printr-un proiect de parteneriat între
bibliotecă și Asociația Grădinitsa din Franța, aceștia din urmă ne-au
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inițiat în tehnica covorului povestitor, covor denumit de ei racontetapis.

De ce covor? De ce povestitor? Covor, pentru că în loc de carte,
povestea este expusă în imagini pe un material textil de dimensiunea unui
mic covor, care este prezentat pe jos, pe podea, la nivelul unde se petrec
majoritatea acțiunilor pentru copii. Povestitor, pentru că covorul și
personajele sunt făcute astfel încât să putem desfășura povestea de la
început până la sfârșit pe acest suport.
Asociația Grădinitsa ne-a donat primele covorașe (Capra cu trei
iezi, Peștișorul roșu, Cele patru colțuri, Tatăl meu, Legenda sticletelui), iar
doamnele Annick Harbulot și Lidya Block au făcut prezentări
demonstrative, pentru a învăța această tehnică toți cei interesați. După
demararea prezentării covorașelor, în grădinițe, școli și în bibliotecă,
succesul avut de originala activitate ne-a motivat în găsirea unei soluții
pentru a mări numărul de povești prezentate în acest mod. Fiind dificil de
achiziționat din cauza prețului mare și din cauză că nu se confecționau în
țară, noi bibliotecarii Bibliotecii Județene ,,Petre Dulfu”, am format o
echipă, în care fiecare a venit cu o abilitate necesară în crearea covorului
povestitor. Cu toții ne-am pus la lucru creativitatea, abilitățile practice de
care dispunem, anumite resurse financiare și multe idei. În urma lucrului
în echipă am ajuns să dăm naștere următoarelor covoare povestitoare:
,,Scufița roșie” – după povestea fraților Grimm, ,,Puișorul” – după
povestea scriitorului K. Ciukovski, ,,Cei trei purceluși” - după povestea lui
James Orchard Halliwell-Phillips, ,,Mănușa” – după o poveste populară
ucraineană, ,,Căsuța din oală” – după o poveste rusească, ,,Omida
mâncăcioasă” – după povestea lui Eric Carle, ,,La fermă” – ghicitori cu
animale de la fermă, ,,Poveste de iarnă” – după o poveste de Christina
Butler.
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Pentru că poveștile sunt primele lecturi în viața fiecăruia dintre
noi, indiferent de modul în care sunt transmise (oratoric, citite, jucate),
ele au un rol esențial în educație și dezvoltare. Stimulează creativitatea
(lucru foarte important la vârsta fragedă), întăresc relația dintre
povestitor și ascultător, ajută la dezvoltarea morală a copiilor, îi învață
să capete încredere în forțele proprii, să-și depășească temerile și
fobiile, este o metodă de relaxare prin faptul că intră într-un univers
fantastic și distractiv, este o formă de joc în care învață semnificațiile
vieții, învață lucruri noi, expresii și cuvinte noi. Prin poveste și mai
ales prin modalitatea inedită de prezentare, am creat un liant între copil
și bibliotecă și astfel scopul principal al instituției și al bibliotecarilor
ce iubesc această meserie, acela de atragere a copiilor către lectură, a
fost atins. Avantajul modalității non-formal de prezentare al unei
povești îl constituie libertatea de a modifica, de a veni cu noutăți, de a
improviza, de a fi creativ, de a oferi alternative. Astfel în cazul
covoarelor povestitoare nu există doar o singură variantă de povestire,
nici gestică sau mimică clar stabilite. Spunem și interpretăm povestea
diferit, în funcție de auditoriu sau în funcție de starea personală.
Prezentările se desfășoară atât în cadrul bibliotecii cât și în afara ei, în
grădinițe și școli.
În zilele noastre având acces liber la noile tehnologii, copiii
sunt greu de convins să încerce gustul lecturii clasice, să simtă mirosul
hârtiei vechi sau cea proaspăt scoasă din tipar, dar acum aliatul nostru,
covorul povestitor, devine ambasador activ în rândul lor.

BIBLIOTECAR: MARA POPOVICI
Secția pentru copii a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, Baia Mare
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ȘTIAȚI CĂ…..
Animație de bibliotecă destinată copiilor aflați în
dificultate
Pornind de la originea latină a termenului animaţie, anima adică suflet,
animaţia se referă la a însufleţi ceva. Rolul animaţiei într-o instituţie cum este

biblioteca, este vital. În secolul vitezei, timp în care nu mai este timp pentru
reflecţie, un timp în care abundenţa de informaţii nu poate fi gestionată şi
prioritată, activitățile culturale și educative ne dau sentimentul apartenenței la o
colectivitate dominată de valori, unde implicarea în evenimentele semificative ale
comunității reprezintă pași importanți către dezvoltarea personală.
Obiectivele animaţiei de bibliotecă pentru copii sunt: promovarea cărţilor şi a
lecturii, formarea deprinderilor de lectură, stimularea curiozităţii şi dezvoltarea

creativităţii copiilor, promovarea servicilor pentru copii, atragerea de noi
utilizatori.
Pentru anumite grupuri de copii serviciile biliotecii nu sunt accesibile, iar
principiul de bază al oricărei biblioteci publice este accesibilitatea utilizatorilor la
serviciile oferite. De aceea în măsura disponibilității și resurselor, trebuie să ne
adaptăm la nevoile și la posibilitățile copiilor din comunitate, a tuturor copiilor,
chiar și a celor defavorizați (de distanță, situație familială, situație materială etc.),

în așa fel încât aceștia să poată beneficia de programele și activitățile oferite
pentru ei de către bibliotecă, pe baza intereselor și dorințelor lor. Animaţia
extramuros începe acolo unde sunt copii care nu pot participa la activitățile
(intramuros) dintre zidurile instituției sau unde nu sunt cunoscute serviciile oferite.
De aceea Secția pentru copii a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, printre multele
proiecte și activități ce le are în desfășurare, și-a propus ca în cadrul proiectului
„Cartea mai aproape de cititori. Cartea în grădinițe și școli.” să inițieze un șir de
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evenimente de suflet, destinate copiilor defavorizați, din centre de zi și plasament
temporar. Copiii beneficiari ai acestor centre nu au posibilitatea să participe la
activitățile intramuros de animație și divertisment dedicate lor.

Astfel, în luna octombrie, Secția pentru copii i-a vizitat pe copiii
din Centrul Romanii și din Centrul de zi al Fundației Somaschi, arătându-le
cum poate ieși o poveste din paginile unei cărți și cum poate prinde viață
într-un „covoraș povestitor” împreună cu personajele sale, toate acestea
fiind confecționate din materiale textile și mânuite asemănător păpușarilor.
Se știe că poveștile sunt folosite foarte mult în psihoterapie, acestea putând
avea rol un vindecător și putând declanșa schimbări majore într-o persoană.
Chiar atingerile ce ajung în adâncul

sufletului și identificarea cu

personajele, le fac să fie preferate de copii mai mult ca orice altă activitate.
Povestea prezentată a fost „Capra cu trei iezi”, poveste consacrată în rândul
celor mici, astfel încât aceștia au putut completa reprezentația cu
cunoscutul cântecel al mamei capre („Trei iezi cucuieți, Ușa mamei
descuieți!”). Exclamațile de bucurie și lumina din ochii copiilor, a fost
feedback-ul de încurajare în continuarea proiectului. La finalul activității,
aceștia au primit în dar, din partea conducerii Bibliotecii Județene „Petre
Dulfu”, câte 5 cărți și 5 cd-uri pentru copiii beneficiari ai fiecărui centru.
Primii care au beneficiat de fermecatele covorașe povestitoare au
fost cei din Centrul Romanii și micuții din Centrul de zi Somaschi. Astfel,
în luna octombrie, am ajuns cu trăistuța cu povești în centrele și inimile lor,
arătându-le cum poate ieși o poveste din paginile unei cărți și cum poate
prinde viață într-un „covoraș povestitor” împreună cu personajele sale,
toate acestea fiind confecționate din materiale textile și mânuite
asemănător păpușarilor. Povestea prezentată a fost „Capra cu trei iezi”,
poveste consacrată în rândul celor mici, astfel încât aceștia au putut
completa reprezentația cu cunoscutul cântecel al mamei capre („Trei iezi
cucuieți, Ușa mamei descuieți!”).
BIBLIOTECAR: MARA POPOVICI
Secția pentru copii a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, Baia Mare
46

ȘTIAȚI CĂ…..

Legumele trebuie sa ocupe un loc important în hrana omului,
datorită conținutului mare de substanțe hranitoare și în special de
vitamine, a caror lipsa sau insuficiență în alimentație poate provoca
serioase tulburari în metabolismul uman, în special la copii,
predispunându-i la diferite boli. Cele mai frecvente vitamine ce se
gasesc în majoritatea legumelor sunt: A, B, C, D, E, K, PP.
Un om matur, în funcție de activitatea pe care o depune în 24 ore,
are nevoie de vitamina A - 1 mg, vitamina B1 si B2 câte 2 mg,
vitamina C - 50 mg, vitamina PP - 20 mg. În cazul efortului fizic,
cantitatea de vitamine C, B si PP se dublează.
Conținutul în saruri minerale sporește valoarea alimentara a
legumelor. Sarurile minerale au un rol important în formarea si
întărirea oaselor, în formarea hemoglobinei din sânge, precum si la
neutralizarea activității secretiilor gastrice. Majoritatea legumelor
contin saruri de calciu, fier, magneziu, fosfor etc. Având aceste
calitati, legumele nu ar trebui să lipseasca din meniul nostru zilnic.
Vitaminele din legume:
 Vitamina A stimulează funcțiile pielii și ale ochilor. Se gasește în
cantitați mai mari în morcov, praz, tomate, salata, spanac, ardei
gras, marar, patrunjel verde. De reținut ca vitamina A nu se
distruge prin fierbere, de aceea mâncarurile gatite din aceste
legume reprezinta o importanta sursa de vitamina A.
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 Grupul de vitamine B stimuleaza creșterea, cu rol însemnat în
formarea globulelor rosii. În cantitați mai mari se gasesc în sfecla
roșie, ridichi de lu na, cartofi, mazare, spanac, fasole.
 Vitamina C influențeaza pozitiv rezistența organismului la boli. Se
gasește mai mult în ardei, tomate, conopida, gulii, varza alba, varza
roșie, spanac, salată, mărar, patrunjel verde.
 Vitamina D contribuie la prevenirea si chiar vindecarea
rahitismului. Se gaseste în conopida, varza, gulii.
 Vitamina E ajuta la combaterea sterilitații si se gasește în special în
țelina și salată.
 Vitamina K are o acțiune coagulantă asupra sângelui. Se poate gasi
în patrunjel și morcov.
 Vitamina PP este prezentă în conopidă, varza alba si roșie, praz,
ardei gras, mazăre.
Luând in considerare cele enumerate mai sus o importanță
aparte vom da spanacului. Spanacul este o plantă legumicolă şi
medicinală, anuală, originară din Asia Mică. Planta are o rădăcină
fusiformă şi o tulpină dreaptă, care nu prea trece de 30 cm înălţime.
Frunzele spanacului – partea comestibilă, hrănitoare, dar şi medicinală
– au peţiolul lung, formă de săgeată şi oval-alungită, sunt cărnoase şi
au culoarea verde închis. Frunzele de spanac se folosesc în bucătărie,
pentru consum curent.
Totodată pentru a conștientiza rolul acestui aliment pentru
orgsnism , elevii din școala noastră au participat la Ziua spanacului
prin proiectul de parteneriat SNAC între CSEI Baia Mare Maramureș
și Liceul Tehnologic Agricol “Alexiu Berinde”Seini.
Autor articol:
PROF.I.P. POP VIOREL CIPRIAN
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"...Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai
sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că
desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om
politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta
istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit
cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un
elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu
inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit.″

Florin Constantiniu - O istorie sinceră a poporului român, ed.
Univers Enciclopedic, 1997, p. 301-302
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