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BAIA MARE 



… 

            Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare (C.S.E.I. Baia 

Mare) este o unitate de învățământ cu dublă subordonare - îndrumarea 

și controlul fiind realizate de Inspectoratul Școlar Județean 

Maramureș, iar partea administrativ–financiară de către Consiliul 

Județean Maramureș. Școala noastră oferă cadrul educativ–

compensator și de profesionalizare, pentru 157 de elevi cu cerințe 

educaționale speciale (C.E.S.) din municipiul Baia Mare  

 și din împrejurimi, elevi proveniți din familii sau din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecție a Copilului Maramureș. De asemenea asigură servicii itinerante/de 

sprijin și kinetoterapie pentru elevii cu C.E.S. integrați individual sau pe grupe, în unități 

școlare integratoare, prin Certificate de orientare școlară și profesională emise de Comisia 

de Orientare Școlară și Profesională  ce funcționează în cadrul Centrului Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Maramureș. Internatul școlar se află pe strada 8 Martie nr. 

5, aici funcționând și biblioteca școlii care are peste 10000 de volume, o contribuție 

importantă la fondul de carte existent având Biblioteca Județeană ,,Petre Dulfu” Baia Mare.  

Activitățile școlare și extrașcolare, s-au realizat pe parcursul acestor 20 de ani, în parteneriat 

cu: agenți economici, instituții de cultură și artă, instituții de stat, școli integratoare, școli 

partenere în proiecte educaționale, școli și instituții partenere în Strategia Națională de 

Acțiune Comunitară, organizații non-guvernamentale, reprezentanți ai unor investitori locali 

sau naționali, case de tip familial, centre de primire în regim de urgență, centre de zi și cu 

celelalte unități de învățământ special din județ: Școala Gimnazială Specială Baia Mare, 

C.S.E.I. Sighetu Marmației, C.S.E.I. Vișeu de Sus și C.S.E.I. Târgu Lăpuș. Pentru noi, cei de 

la C.S.E.I. Baia Mare, fiecare elev este un luptător, fiecare absolvent este un învingător și 

împreună încercăm să urcăm noi trepte spre viitor. Până acum am reușit să le urcăm pe 

primele 20. Cu mândria de a face parte din acest colectiv minunat, de a reprezenta azi, la 

ceas aniversar unitatea noastră, mulțumesc celor care au contribuit la înființarea unei 

instituții, celor care susțin prezentul ei și celor care vor contribui la clădirea viitorului 

C.S.E.I. Baia Mare. 

 Director, 

prof. Nicoleta Elena COVACI 

 



GÂNDURI LA  O 

ANIVERSARE… 

Un loc aparte în învăţământul 

maramureşean îl ocupă Centrul 

Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din 

Baia Mare, care în anul sărbătoririi 

Centenarului Marii Uniri, împlineşte 

20 de ani de la înfiinţarea sa, această 

şcoală fiind creată din necesitatea 

asigurării condiţiilor de instruire şi 

formare profesională a elevilor cu 

deficienţe din judeţ.  

 Drumul început în urmă cu 20 de ani a fost unul plin de suişuri şi coborâşuri, de clipe 

grele, dar şi de multe satisfacţii. Graţie dăruirii celor care s-au implicat, elevi, părinţi, 

profesori, numele CSEI Baia Mare a ajuns astăzi cunoscut şi respectat atât în plan local şi 

judeţean, cât şi în plan naţional, prin parteneriatele şi proiectele iniţiate sau din  care a făcut 

parte de-a lungul timpului. Având convingerea că toţi copiii pot învăţa şi au inerentă valoare, 

ei reprezentând prioritatea noastră, considerăm că implicarea familiei este esenţială pentru 

performanţa pozitivă a elevului, modelele pozitive ale familiei şi comunităţii fiind 

importante pentru dezvoltarea de competenţe şi valori. 

Nu în ultimul rând, le doresc mult succes tuturor celor au făcut şi fac parte din 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Baia Mare şi le mulțumesc pentru devotamentul 

manifestat faţă de această şcoală! 

 

Inspector Şcolar General, 

Prof. Ana Lucreţia Maria MOLDOVAN 

 



CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
 “ DE LA EXPERIENȚĂ LA CERCETARE ÎN OLIMPISM, EDUCAȚIE, SPORT ȘI 

KINETOTERAPIE” 
              "Un copil este ca un future în zbor. Unul zboară mai sus, altul zboară mai jos, dar fiecare zboară cât de bine 

poate. Fiecare este diferit, frumos, special în felul său." 

 
        Conferința națională “De la 

experiență la cercetare în Olimpism, 

educație, sport și kinetoterapie” reprezintă 

activitatea specifică a Academiei Olimpice 

Române (A.O.R) filiala Cluj. Sesiunile de 

comunicări științifice cu tematică olimpică 

reprezintă un bun prilej pentru diseminarea 

și promovarea rezultatelor cadrelor 

didactice, antrenorilor, studenților și elevilor 

cunoașterea celor mai noi realizări din domeniu, menținerea contactului între specialiști și 

elevi/sportivi în vederea realizării unui dialog transdiciplinar, având ca scop investigarea 

dimensiunilor cercetării științifice și didactice, concretizate în lucrări cu caracter științific pe 

tematică specifică: educație, sport și kinetoterapie. Ediția 2019 s-a desfășurat în data de 6 iunie, 

la Palatul Copiilor Cluj-Napoca, unde am participat în calitate de invitat pentru a împărtăși din 

experiența mea profesională din cadrul orelor de educație fizică și sport în menținerea sănătății 

și în dezvoltarea plenară a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Cu ocazia acestei 

conferințe am prezentat activitățiile instructiv-educative și terapeutice oferite de Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare, unde urmărim stimularea diferitelor arii ale 

dezvoltării, dobândirea autonomiei și independenței în viața profesională și socială. În cadrul 

acestei conferințe au participat profesori de educație fizică și sport din mai   multe regiuni ale 

țării, studenți și masteranzi. Participanții au avut ocazia să exprime judecăți de valoare, 

experiențe, achiziții teoretice recente sau cercetări în domeniu ca sursă pentru reformulări 

conceptuale și orientarea direcției profesionale. A fost o conferință de excepție, cu oameni 

minunați! 

   Prof. Pop Ramona Mirela 

  
                                                                                                              
                                                                                                                    



            Activităţile instructiv-educative şi terapeutice oferite de Centrul Școlar de 

Educaţie Incluzivă Baia Mare, urmăresc stimularea diferitelor arii ale dezvoltării, 

dobândirea autonomiei şi independenţei în viaţa profesională şi socială. Şcoala 

noastră are menirea să ofere servicii de instruire, educare, recuperare, profesionalizare 

şi integrare socio-profesională. Tinerii cu dizabilităţi vor fi incluşi într-o şcoală 

deschisă, prietenoasă, tolerantă şi democratică, comprehensivă, fără discriminare şi 

excludere, mediu în care ei sunt valorizaţi şi integraţi. În școală sunt înscriși 164 copii 

cu deficiențe asociate dar și copii cu afecțiuni din spectrul autist, distrofie musculară, 

tetrapareză spastică, hipoacuzie, miopie, epilepsie, diabet, astm,sindrom Down, 

ADHD. Peste 60%  provin din mediul rural, din familii fără posibilități sau din case 

de tip familial. Mulți au povești triste, amplificate de discriminare și bullying în 

școlile obișnuite. Având ca reper fundamental : Declaraţia Drepturilor Omului : 

“Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt 

înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în 

spiritul fraternităţii”, se consideră că membrii societăţii au obligaţia de a acţiona 

consecvent şi uniţi contra obstacolelor şi îngrădirilor cu care se confruntă persoanele 

cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii, ceea ce întăreşte sentimentul de 

responsabilizare a comunităţii în procesul de creare a unui mediu prietenos, fizic şi 

atitudinal, favorabil incluziunii. În spatele unei nevoi speciale se află întotdeauna un 

copil frumos, dornic să descopere lumea. Copilul căruia noi, de cele mai multe ori, îi 

vedem doar dizabilitatea visează să fie eroul din desene animate, astronaut, doctor sau 

orice altceva care să dovedească lumii că poate face lucruri măreţe. Poate fi fascinat 

de vioară, de mediul înconjurător, de 

ROLUL SI IMPORTANȚA OREI DE EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN MENȚINEREA 

SĂNĂTĂȚII ȘI ÎN DEZVOLTAREA PLENARĂ A COPIILOR CU CES 

(fragmente din lucrarea susținută la Conferință) 



  universul culorilor aşternute pe hârtie sau pânză, de cosmos sau de animale şi, mai presus de orice, îşi 

doreşte să se joace şi să fie iubit. Aşa sunt toţi copiii, aşa se dezvoltă şi aşa iau naştere visuri. Copiii ne 

dovedesc că sunt adevărate comori care, printr-un zâmbet sau o îmbrăţişare, ne arată că fiecare zi poate fi 

remarcabilă. Depinde doar de noi să îi sprijinim ca să ajungă acolo unde visează. 

       Pentru persoanele cu dizabilităţi un 

lucru este esenţial - socializarea. Iar 

sportul este una din activităţile prin care 

reuşeste să lege prietenii, ajutându-i 

totodată să îşi dezvolte diverse abilităţi 

motrice. Faţă de metodele tradiţionale pe 

care le practică orice absolvent al 

Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, 

profesorul trebuie să se specializeze in 

permanență, să înveţe o limbă nouă 

pentru a putea intra în lumea acestor 

 persoane și pentru ai înțelege, 

deoarece aceste persoane se nasc 

astfel, nu dobândesc aceste dizabilităţi.          

Noi trebuie să ţinem cont de fiecare în 

parte. Nu putem să îi disciplinăm 

dându-le comenzi militare, 

tradiţionale, noi trebuind sa gasim 

metode alternative de predare, de 

exemplu punându-le muzică, pentru a-i 

relaxa. Unii dintre ei sunt hiperactivi, 

iar dacă avem un singur caz de acest 

gen în grup, ceilalţi îl vor imita, pentru 

că la aceşti copii funcţionează foarte 

bine principiul imitaţiei. Atunci, 

hiperactivitatea trebuie temperată, îi 

grupăm în funcţie de abilitaţile lor şi 

apoi vor urma comenzile. Pentru că, în 

cazul persoanelor cu dizabilităţi, 

scoaterea în evidenţă a abilităţilor este 

importantă. 



                    Prin exerciţii fizice, aplicând metode didactice adecvate, se pot dezvolta funcţiile motrice 

precum forţa, viteza sau rezistenţa. Astfel, persoana ajunge să evolueze, lucru care a fost observat şi de 

către părinţii elevilor. Consider că societatea ar trebui să acorde mai multă importanţă sportului care, 

după cum am arătat, în cazul persoanelor cu dizabilități și nu numai, are efecte benefice, terapeutice 

evidente, chiar ridicarea nivelului de viaţă, şi s-a demonstrat ştiinţific că, practicând sport într-un cadru 

organizat, dirijat, copiii cu dizabilități pot să evolueze, să facă progrese vizibile, măsurabile. Din propria 

experiență pot să spun că jocul, ca metodă didactică, este deosebit de util în procesul educativ al elevilor 

cu cerințe educaționale speciale. În primul rând face mai atractive conținuturile învățării care devin 

plăcute, și prin urmare efortul fizic necesar exercițiului fizic, deși este mare, nu mai este perceput ca atare 

iar disponibilitatea scăzută pentru efort a elevilor cu CES este depășită. Elevul reușește să treacă 

exercițiul fizic. Jocul poate stimula copilul pe mai multe planuri: senzoriomotor, intelectual, social, 

creativ, al conștiinței de sine și chiar terapeutic.                                                                                                          

Activități de terapie 

educațională. 

 Terapia psihomotrică 

Recuperarea copiilor cu 

cerințe educaționale 

speciale prin terapia 

psihomotrică include 

metode, procedee și tehnici 

special destinate 

recuperării, ameliorării și dezvoltării anumitor structuri perceptiv-motrice de o 

importanță majoră și mai ales, care se dezvoltă în perioada copilăriei mici. 



               Terapia psihomotorie vizează şi  tratarea tulburărilor psiho-afective, de conduită sau de comportament, 

prin medierea corpului, pentru a se restabili relaţiile persoanei cu mediul său interior, cu cel fizic şi social. Aceste 

conduite și structuri perceptiv-motrice la care fac referire sunt: lateralitatea, orientarea spațială, realizarea motrică, 

schema corporală etc.Programele terapeutice privind educația pshomotricității includ: recuperarea întârzierilor în 

dezvoltarea motrică, influențarea pozitivă a reprezentării schemei corporale, recuperarea tulburărilor de 

lateralitate, recuperarea tulburărilor de orientare, organizare și structurare spațială, recuperarea tulburărilor de 

orientare și structurare temporală, identificarea și discriminarea structurilor perceptive de formă și culoare, 

recuperarea instabilității psihomotorii, recuperarea tulburărilor de tipul disgrafiei,dispraxiei,apraxiei, recuperarea 

tulburărilor de echilibru și coordonare, recuperarea tulburărilor de sensibilitate, activități practice, de relaxare, 

sportive, de comunicare și de expresie corporală (dans, gimnastică ritmică, aerobică etc.). (Greguț, 2005)  

                Rolul aplicării activităţilor  fizice  adaptate  vizează, fie implicarea în acţiuni  sociale  cât  mai 

diversificate, fie  acordarea  de  asistenţă  grupurilor  sociale,  în  vederea  integrării  celor  cu  dificultăţi  de  

adaptare socială. Prin  intermediul acestor activități copii trebuie să  

 găsească un loc unde  să fie înţeleşi şi 

respectaţi,  să se simtă în siguranţă în 

timp ce componentele motorii, 

senzoriale şi afective sunt 

stimulate/activate, comunicarea verbală 

şi nonverbală să ducă la adaptări 

specifice a sensurilor comunicării,  să se 

îmbunătăţească capacităţile motorii şi 

intelectuale. 

 

 

Prof. Pop Ramona Mirela 

 



DIN EXPERIENȚELE UNUI PROFESOR DE SPRIJIN 
 

                        Pe David l-am cunoscut în clasa pregătitoare. Statea culcat pe burtă, 

în fața tablei. M-am pregătit mental pentru un tantrum, am tras aer în piept și am 

pășit hotărât spre el. M-am ghemuit, i-am spus că mă chemă Claudia și aș vrea să 

ne jucăm împreună. S-a ridicat de pe jos și m-a luat de mână, fără un cuvânt, fără 

un protest. Era începutul unei frumoase prietenii.  Au trecut de atunci doi ani, doi 

ani în care nu a încetat să mă uimească. David are o tulburare din spectrul autist, nu 

vorbește decât dacă e ,,musai”, dar are o modalitate a lui de a-și exprima 

sentimentele: prin desen. Într-o dimineață, ne-am supărat foarte tare. Pentru că 

făcuse niște prostioare, i-am dat o consecință negativă. Timp de o oră, de cîte ori 

mi-a cerut ceva, i-am explicat că nu primește ceea ce vrea pentru că  făcuse ceea ce 

făcuse. Nu i-am dat nici slime-ul (acea pastă modelabilă moale, care a înnebunit o 

generație de copii... și nu numai, căci trebuie să marturisesc, și mie imi place să ma 

joc cu acest slime), nici tableta. Aici mă simt obligată să fac o precizare: pe tabletă, 

elevii mei exersează și învață anotimpurile, caracteristicile acestora, culorile, 

formele, și multe alte lucruri utile, așa că nu vă grăbiți să mă judecați, tableta oferă 

și variante educative de jocuri! După o oră, în care am traversat toată paleta de 

comportamente tipice ale unui copil refuzat (rugăminți, râs, plâns, tăcere, ignorare) 

l-am dus înapoi la clasă. 



 Înainte de a ne despărți, i-am spus că nu sunt 

supărată pe el dar consecința e consecință, l-

am îmbrățișat, i-am zâmbit și am plecat. Am 

revenit după o oră și d-na învățătoare m-a 

luat de-o parte și mi-a arătat ce făcuse David 

în ora aceea. Și pentru că o imagine face cât o 

mie de cuvinte...aveți aici desenul lui scanat. 

David a venit spre noi, s-a uitat la desen, a 

pus degetul arătător pe chipul trist din prima 

imagine și a spus: David trist.  Atunci am 

înțeles că își spusese povestea pe bucata 

aceea de hârtie, că își identificase perfect 

sentimentele! Să vă spun că mi s-a pus un 

nod în gât în acel moment? Un pic mai mult, 

mi s-au umplut ochii de lacrimi, și nu mi-e 

rușine să mărturisesc asta. Copiii aceștia 

minunați ne învață o mulțime de lucruri, așa 

cum și noi îi învățăm pe ei. Ne oferă sufletele 

și mintea lor. Asta e o mare onoare, și o 

reponsabilitate enormă! Pentru asta, LE 

MULȚUMIM. 

 

 

      Prof. sprijin Micle Claudia 

 



 În perioada 17 – 21 decembrie 2018 la CSEI s-a desfășurat săptămâna „Școala altfel”. Având ca scop 

îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor  prin  activităţi complementare procesului instructiv educativ de tip formal, 

programul și-a propus o serie de activități de educație informală și nonformală care să amelioreze comportamentul 

de adaptare şcolară. De asemenea s-a avut în vedere crearea unor activități de  dobândire a deprinderilor de viaţă 

independentă şi autonomie personală și, în același timp, implicarea  familiei elevilor  în activităţile extraşcolare. 

 

    

      

         

cu intensitate aceste clipe copiii.  În grai popular se spune că „pentru prunci mai ține 

Dumnezeu lumea”,  iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață că educația trebuie să 

aibă în vedere prezența „chipului” lui Dumnezeu oglindit în sufletul copilului… 

 

         Planificată a se desfășura în 

perioada premergătoare sărbătorii 

Nașterii Domnului, săptămâna „Școala 

altfel” a facilitat  și favorizat 

desfășurarea obiceiurilor și tradițiilor de 

Crăciun. Nașterea Domnului Iisus 

Hristos aduce bucurie în sufletele tuturor, 

dar parcă cel mai mult trăiesc  



                Una dintre acțiunile prevăzute a se desfășura prin proiectului educațional 

„Dăruind vei dobândi” este Colindăm pentru bunicii noștri . Pornind de la ideea că doar 

făcând altora bucurii te poți bucura și tu, am pregătit, ca-n fiecare an, acțiunea. Copii au 

învățat colinde, poezii, au confecționat ornamente pentru împodobirea bradului de 

Crăciun, spre a le dărui bătrânilor. Cu microbuzul pus la dispoziție de către conducerea 

școlii  am ajuns la Casa de Persoane Vârstnice din Baia Sprie unde am fost așteptați cu 

mult drag. 

 
        Deși eforturile sunt mari, pregătirea 

colindului și a pachețelelor  pentru bătrâni, 

răsplata este  însutită. Bucuria din ochii 

bătrânilor, căldura cu care am fost  primiți 

ne motivează de fiecare dată. 

 

                       Prof. Sztodolnik Silvia 

CRĂCIUNUL ÎN SUFLETUL NOSTRU! 

        În săptămâna dedicată programului 

național „Școala altfel” școala noastră a 

primit vizita doamnei consilier județean 

Liliana Moga, care a ajutat la împodobirea 

bradului de Crăciun al școlii și a ascultat 

frumoasele colinde cântate de elevii școlii 

noastre, iar după aceea a împărțit din 

partea Consiliului Județean Maramureș multe cadouri dulci, apreciate de la mic la 

mare. Aceștia au fost felicitați și de către doamna inspector pentru învățământ special 

Cristina Buda și de către doamna director a CSEI Baia Mare, Covaci Nicoleta. 



COLINDE, COLINDE,  

E VREMEA 

COLINDELOR! 

       La o zi distanță, joi 20 decembrie 2018, CSEI a primit colinda elevilor de la Școala 

Gimnazială Desești, care au colindat minunatele colinde din străbuni. Pregătiți cu 

dibăcie de către doamna profesoară Ardelean Luminița, grupul de colindători ne-au 

încântat și onorat cu frumoasele colinde. Elevi, selectați din diferite clase (începând cu 

clasa I-a, până la clasa a VIII-a) au venit costumați în straie populare și având 

instrumente muzicale specifice zonei. Colinda izvorâtă din sufletele lor curate de copii 

ne-a adus vestea cea bună a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și multă bucurie. La 

rândul lor, elevii noștri au colindat și ei, astfel mulțumindu-le pentru vizită, iar doamna 

director Covaci Nicoleta le-a răsplătit colinda cu dulciuri. 

 

                                                                                     Prof. Oana Alina 



SPOVEDANIA – ÎNTÂLNIREA CU DUMNEZEU 

 
       Sfântul Apostol Pavel ne vorbește în 

multe feluri despre „dezbrăcarea” sau 

„lepădarea omului vechi”, a sinelui nostru 

păcătos: „Dezbrăcându-ne de omul cel vechi, 

împreună cu faptele lui…”(Coloseni3,9). 

Scriindu-le creștinilor să alunge din mijlocul 

lor minciuna, subliniază nevoia de a se 

lepăda de izvorul ei, care este tocmai „omul 

cel vechi”. Iar în alt loc Sfântul Apostol 

Pavel adaugă, ceea ce ați învățat despre 

Hristos și despre legătura voastră cu El 

înseamnă, înainte de toate, „să vă dezbrăcați 

de viețuirea voastră de mai înainte, de omul 

cel vechi, care se strică prin poftele 

amăgitoare”(Efeseni 4,22). Adică, 

adevăratul creștin scoate și aruncă de la sine 

haina cea murdară, numită „om vechi”. Așa 

poate să intre într-o adevărată legătură cu 

Hristos. Orice asumare conștientă a trăirilor 

noastre lăuntrice pentru a le oferi Domnului 

este o moarte a „omului vechi” și o înviere a 

„omului nou”. Iar  Dumnezeu S-a făcut Om, 

să ne dea putere să ne facem buni. Fără 

puterea Lui niciun om nu poate fi bun.  

Dumnezeu ne vindecă de răutate, ne 

vindecă de vulnerabilitatea la sugestiile 

celui rău și la firea noastră. Aceste 

slăbiciuni ale firii noastre  slabe ne împing 

să fim răi. Nu mai stăm să cerem ajutorul 

lui Dumnezeu. În momentul în care 

oamenii nu mai sunt în legătură vie cu 

Dumnezeu, nu-și dau păcatele să le ridice 

Dumnezeu – a venit Fiul lui Dumezeu să 

ridice păcatul lumii – devin egoiști, se 

dezumanizează. Păcatul meu este otrava 

vieții mele, care se revarsă, în primul rând 

asupra copiilor mei, în familia mea și în 

jurul meu. Când eu îi dau păcatul lui 

Dumnezeu, El îl ridică de la mine și-mi dă 

harul Lui. Atmosfera se schimbă.  



 În momentul în care omul n-a mai dat măcar o dată pe an la spovedanie, nu și-a spălat sufletul de aceste păcate, 

ele au devenit răni. Păcatul este o rană a sufletului. Și așa cum rana trupului se infectează cu microbi și viruși, 

rănile sufletului se infectează cu draci, care se cuibăresc în rănile noastre sufletești. Și acei draci sunt mai activi 

decât microbii. În sufletul nostru, singurul anticorp împotriva dracilor este Dumnezeu. Și dacă nu-l băgăm 

efectiv în sângele nostru, în mintea noastră, în trupul nostru, suntem vulnerabili și nu ne putem apăra. Fără 

întâlnirea cu Dumnezeu, noi rămânem sclavi păcatului. Noi toți avem în noi nevoia de a fi sfinți. Și când nu 

ascultăm de această nevoie, ne trădăm pe noi înșine, ne batjocorim și suferința e atât de mare încât ajungem să 

învinovățim pe alții sau pe noi înșine. Deci, eu învinovățesc, mă scuz, acuz, dar nici într-un caz nu caut soluția! 

Pentru că atunci când mă învinovățesc sau învinovățesc devin și mai rău.  Singurul care ne învață să fim buni 

este Dumnezeu prin „tehnicile ”pe care El le-a zis: postiți, privegheați, iertați, rugați-vă…. 

         Iată câtă nevoie are omul de a se 

întâlni cu Dumnezeu și a-i spune acolo, 

sub patrafir, toate tainele sufletului pentru 

a se despovăra de greutățile care îl apasă. 

Elevii școlii noastre își doresc acestă 

întâlnire.  Școala organizează astfel de  

activități de două ori pe an, în Postul  Mic, 

al Crăciunului, și în Postul  Mare, al Sfintelor Paști, însă sunt elevi care doresc să se 

spovedească de fiecare dată când mergem la biserică în sărbători. Este dorința lor și nu 

avem dreptul să-i oprim. Bucuria e marele secret, pacea și bucuria care le coboară în 

suflet de câte ori se împărtășesc și pot spune cu sfântul Apostol Pavel: „Nu eu mai 

trăiesc ci Hristos trăiește în mine”.                                                                                                                                                                             

 

 Prof. Sztodolnik Silvia 



        În 27.05.2019,  

am   avut deosebita plăcere                       

și onoare de a fi vizitați                    

de către o persoană deosebită:                 

Emma Harriet Nicholson, 

baron de Winterbourne, 

inițiatoarea proiectelor SNAC 

în România.  

Alături de noi au fost prezenţi şi partenerii noştri SNAC: 

 Liceul Tehnologic Agricol "Alexiu Berinde" Seini, Asociaţia Esperando,  

Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu”. 
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ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR 
 

  

  

  

 Children’s High Level, Inspectoratul Şcolar Maramureş, Consiliul Judeţean Maramureş, 

Primăria Oncești și Centrul Școlar de Euducaţie Incluzivă Sighetul Marmaţiei au 

organizat Festivalul Naţional de dans „Împreună pentru viitor”. Acesta s-a desfăşurat la 

Onceşti, în perioada 24-26 mai 2019. În cadrul festivalului au urcat pe scenă copii din 

judeţele Argeş, Bihor, Botoşani, Bucureşti, Iaşi, Maramureş, Mureş, Olt, Prahova, Satu 

Mare, Timiş şi Vrancea, prezentând dansuri tradiţionale sau moderne, acestea fiind cele 

două secţiuni ale festivalului. Echipele participante au fost formate din elevi cu cerinţe 

educative speciale şi din voluntari proveniţi din unităţile de învăţământ partenere în 

cadrul SNAC.  

  

  

           Dansul este unul dintre cele mai vechi 

forme ale artei şi unul dintre cele folosite 

mijloace de exprimare, prin ritm şi mişcare, 

a sentimentelor şi trăirilor. Într-o lume din ce 

în ce mai grăbită, în care resimţim tot mai 

mult lipsa comunicării interumane autentice, 

dansul este un limbaj universal prin care 

putem să socializăm. 

            Folosit cu succes în terapia copiilor 

cu deficienţe, dansul este o parte importantă 

în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară, organizându-se, în acest sens,  

festivaluri la nivel naţional. Astfel, 

Ministerul Educaţiei Naţionale, Asociaţia 



        Emoţia, trăirile, efortul depus de fiecare copil în parte, au fost apreciate de  către toţi cei prezenţi şi 

implicaţi în desfăşurarea festivalului, cu ropote de aplauze şi ovaţii. Diplomele şi medaliile au fost 

oferite, fiecărui copil de către Baroneasa Emma Nicholson de Winterbourne, fondator al Asociaţiei 

Children’s High Level Group. Festivalul de dans „Împreună pentru viitor” a însemnat mai mult decât 

un simplu festival. A fost o ocazie de a  ne cunoşte şi de a învăţa lucruri noi despre geografia, portul şi 

dansul din alte regiuni ale ţării. Deşi diferiţi, sub anumite aspecte, suntem totuşi atât                                            

de asemănători, mai ales atunci când comunicăm în limbajul dansului. 

 Prof. Lazăr Cristina 



„SĂDEȘTE O PLANTĂ, ÎNGRIJEȘTE UN SUFLET, 

CULEGE UN GÂND BUN” 
 

          Activitatea educațională 

extracurriculară, care este prevăzută 

în cadrul activitǎţilor  SNAC, s-a 

desfășurat la Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă Baia Mare în  

cadrul unui parteneriat cu Liceul 

Tehnologic Agricol „Alexin Berinde” 

Seini. Având ca obiective dezvoltarea 

capacitǎţii de comunicare și 

relaţioare,  

Astfel, elevilor le-au fost prezentate 

pentru început cateva noțiuni despre 

plante, tehnicile prin care se realizeaza 

plantarea răsadurilor, precum și condițiile 

necesare dezvoltării ulterioare ale 

acestora. 

precum și dezvoltarea deprinderilor 

pentru muncă. Întâlnirea a constat în 

desfășurarea unor lucrări practice de 

plantare de către elevii cu CES - 

deficiențe severe, a  răsadurilor de 

legume si plante ornamentale.  



Acțiunea a continuat prin plantarea  efectivă a răsadurilor, 

elevii cu CES fiind îndrumați și ajutați de către elevii de la 

Liceul Tehnologic Agricol „Alexin Berinde” Seini.   Au 

mai fost semănate semințe de spanac, grâu și flori, elevilor 

explicându-li-se condițiile necesare germinării. La 

activitate a asistat și un grup de oaspeți dintre  care a făcut 

parte și d-na Ema Harriet Nicholson, baron de 

Winterbourne, inițiatoarea SNAC. 

                  Ca rezultate, se așteaptă creșterea 

interesului elevilor pentru activitățile practice, 

îmbunǎtǎţirea capacității de comunicare și creșterea 

stimei de sine, facilitând astfel integrarea în societate 

a elevilor cu CES. 

 Prof. Țiudic Adelin Petru 



 

.   
Scopul proiectului este acela 

de a ne cunoaște originile și 

trăsăturile de neam, să 

păstrăm și să promovăm 

tradițiile și meșteșugurile 

noastre prin educație formală, 

informală și nonformală.  

             Proiectul intitulat „Tinerii meșteșugari”, 

organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar 

Județean Maramureș, Consiliul Județean 

Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și 

Arheologie Maramureș și Muzeul Județean de 

Etnografie și Artă Populară Maramureș, cuprinde 

două secțiuni: o secțiune numită „An aniversar – 

Națiune, identitate, integritate” care se va 

desfășura în perioada noiembrie - decembrie 2018, 

și o altă secțiune intitulată „Printre anotimpuri” ce 

se va desfășura în ianuarie - martie 2019.   

  



           Şcoala, ca factor central de educaţie, are obligaţia de a organiza o susţinută mişcare de dezvoltare a 

spiritului civic al elevilor prin angrenarea lor în activități cu caracter divers (istorie, muzică, dans, teatru, 

desen). Pornind de la acest fapt, am decis  ca prin acest proiect să desfășurăm activități ce  să urmărească 

implementarea gândirii că românul a luptat întotdeauna pentru idealurile sale. Elevii, viitorii cetățeni ai 

țării, conducătorii zilei de mâine, trebuie să pornească în viață cu fundamente morale puternice, care au la 

bază dragostea de neam și de țară. 

            Proiectul debutează cu o activitate 

dedicată aniversării școlii noastre, „CSEI Baia 

Mare la aniversare – 20 de ani de existență”, 

aniversare care ne dă ocazia să îi sărbătorim 

pe cei care au pus bazele înființării școlii 

noastre.  



                 În cadrul primei secțiuni numită „An aniversar – Națiune, identitate, integritate” care s-a  desfășurat în 

perioada noiembrie - decembrie 2018, elevii au lucrat pentru exponate dedicate aniversării Centenarului Marii 

Uniri. Astfel, elevii au devenit părtași la istoria națională a României prin afirmarea sentimentului patriotic, pus în 

evidență de lucrările, obiectele 3D înscrise în concurs concepute de ei sub îndrumarea cadrelor didactice din 

școlile partenere. Elevii noștri trebuie îndrumați să fie purtătorii valorilor și tradițiilor românești.  

 Suntem datori să cultivăm în rândul elevilor pe care îi educăm sentimentul patriotic, pur.  

                                                                                                  

 

 Prof. Buda Aurelia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIFERIȚI  DAR  EGALI 

 
            Discriminarea reprezintă un atac asupra definiţiei 

drepturilor omului. Diferenţele între noi şi alţii pot să 

apară datorită: rasei, etniei, naţionalităţii, clasei sociale, 

religiei, stării de sănătate sau a unor combinaţii de 

factori. Copiii cu deficienţe de orice natură au dreptul la 

 o educaţie corespunzătoare pentru că sunt egalii noştri. De aceea, proiectul educaţional 

„Diferiţi, dar egali!”, încheiat între CSEI Baia Mare și Colegiul Tehnic „Transilvania”  şi-a 

propus să desfiinţeze blocajele de comunicare dintre elevii cu deficienţe şi cei din şcoala 

normală, să formeze deprinderea de a comunica cu cei din jur, să informeze despre 

egalitatea de şanse, să valorifice împreună tradiţiile, obiceiurile care ne reprezintă pe toţi şi 

să-şi dezvolte creativitatea şi îndemânarea prin lucrări realizate individual şi în grup.  În 

cadrul proiectului s-au propus acţiuni care să marcheze: 

  Centenarul Marii Uniri – prin intonarea imnului de stat şi o horă tradiţională purtând 

culorile  steagului românesc, precum şi expunerea câtorva idei despre însemnătatea 

actului Marii Uniri; Sărbătoarea Crăciunului: Să colindăm împreună!; Ziua culturii şi al 

marelui poet Mihai Eminescu – concurs de desene după creaţiile poetice eminesciene, 

vizionare de film despre viaţa marelui poet precum şi lecturarea unor poezii; 

„Dragobetele sărută  fetele” vs. „Valentine s day” – activitate interdisciplinară a 

catedrelor de limba engleză şi limba română; Mărţişoare pentru  toţi – activitate practică 

de confecţionare a mărţişoarelor din materiale reciclabile; Acţiuni caritabile îndreptate 

spre cei aflaţi în nevoi: Un zâmbet şi o lacrimă pentru bunicii noştri sau acţiuni de 

voluntariat: Curăţăm împreună şcoala!; Activitatea de încheiere a proiectului-  Lansarea 

Albumului Foto - vizionarea fotografiilor realizate la fiecare activitate. 

  

Prof. Boldan Florentina 



„ŞI LUMEA MEA E MINUNATĂ!” 

 
EDIŢIA a VII-a 

           În perioada 20 mai–07 iunie 2019,  

Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia 

Mare este  gazda unor evenimente inițiate de  

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Baia 

Mare. Aceste evenimente constituie 

activitățile principale din cadrul unui proiect 

mai amplu, inclus în Calendarul Activităților 

Educative Regionale și Interjudețene, aprobat 

de MEN în anexa nr.3016, din data de 

09.01.2019, poziția nr. 1526.   Proiectul „ŞI 

LUMEA MEA E MINUNATĂ!”,,  oferă un 

cadru larg,  cuprinzător, de desfăşurare a unor 

activităţi extracurriculare  variate pentru 

elevii și dascălii  din învăţământul special, 

integrat  şi de masă  (nivel preşcolar, primar, 

gimnazial, profesional, liceal). 

          Calendarul de implementare al activităților cuprinde Expoziția-concurs desfășurată 

în perioada 20 mai-07 iunie 2019 în spațiul pus la dispoziție de Biblioteca județeană-

Secția pentru copii și Sesiunea de comunicări științifice adresată cadrelor didactice, care a 

avut loc în data de 06 iunie 2019, orele 1100,  în Sala de conferințe a Bibliotecii Județene 

„Petre Dulfu” Baia Mare. Anul acesta avem înscrise în concurs 359 lucrări realizate de 

copii din județele Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Neamț, 

Timiș,  Suceava. De asemenea expoziția noastră cuprinde și lucrări elaborate de elevii din 

Penitenciarul Baia Mare.  

Prof. Bud Cristina Elena  



SECȚIUNEA I  

„BUCURIA INVIERII”  

 

          Prima secțiune din cadrul proiectului 

educational,, SI LUMEA MEA E MINUNATA! 

“CSEI Baia Mare cuprinde lucrari de arta plastica 

religioasa ale elevilor din mai multe unitati 

scolare in care sunt oglindite chipurile vii ale lor 

inșiși, inspirate din icoanele sfintilor, din 

obiceiurile si traditiile religioase a sfintelor 

sarbatori. Exponatele oglindesc lumina sufletelor 

lor, sunt rodul muncii, rabdarii, priceperii, 

imaginatiei, sunt adevarate comori de har, de 

dragoste si dăruire. Dragostea este radacina si 

izvorul binelui, este cea care ne da viata si 

caldura, care inspira si calauzeste, este arta 

mainilor fiecaruia. Prin arta elevii si-au exprimat 

gandurile, sentimentele, trebuintele, opiniile,  

 Sfantul Ioan Gura de Aur spunea ,,Ii cinstim pe sfinti, imitandu-i”, astfel putem afirma 

cu tarie ca au facut si elevii nostrii. Felicitam cadrele didactice indrumatoare care au 

sadit in sufletele lor samanta credintei si a omeniei, siguranta de care au atata nevoie, 

libertatea de exprimare si manifestare, le-au intarit vointa si i-au motivat spre                   

fapte bune si formarea bunilor crestini dezvoltandu-le deprinderile                                                  

si obisnuintele de comportare morala. Felicitari dragi elevi pentru  implicare                         

in proiect si sper din tot sufletul sa-l duceti mai departe  caci, intotdeauna este loc de mai 

bine, iar voi forta tanara ati demonstrat ca puteti duce traditia scolii mai departe. 

Cuvântul rostit de d-na prof. Popan Elena, coordonatoare de proiect, la Biblioteca 

Județeană „Petre Dulfu 



 „Și lumea mea e minunată” 

secțiunea I 

Bucuria Învierii 



  

  

SECȚIUNEA II 

„Din creațiile mele”   

 

       La această secțiune au fost expuse 240 de 

lucrări (felicitări, obiecte decorative, farfurii 

ceramice, șervețele, tablouri, pictură pe pânză, 

șervețele cusute manual  etc). Gradul de 

complexitate este diferit, în funcție de 

materialele utilizate și vârsta participantului 

-tehnici utilizate: tehnica șervețelului, tehnica 

hârtiei mototolite, cusături,  string art sau arta 

firului de ață etc).  

         Ca mod artistic de exprimare, arta firelor 

încrucișate este o tehnica relativ nouă cu valențe 

 multiple de dezvoltare. Jocul liniilor și al 

culorilor, utilizarea tiparelor diversificate, a 

devenit un mod plăcut de lucru cu fire, ațe, 

culori, cuie, elastice, sfoară, ace, lemn 

pentru elevii noștri. Orice formă de creație 

artistică are valențe și potențial terapeutic, 

atât pentru creator cât și pentru public. 

Activitățile care s-au desfășurat în proiect 

privesc arta ca o formă de comunicare 

simbolică, prin care se exprimă 

personalitatea, emoțiile și alte aspecte ale 

experienței individuale cu ajutorul formelor, 

culorilor și a metaforelor.   

Prof. Petraș Conț Rodica         







SECȚIUNEA III 

ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE DE SUCCES 

 

       Cea de-a treia secțiune, are ca scop 

schimbul de experiență între profesori,  în 

vederea îmbunătății procesului instructiv-

educativ din învățământ conform 

schimbărilor sistemului educațional  modern 

european. 

       În cadrul  secțiunii de comunicări 

științifice adresate profesorilor, sunt înscrise 

54 lucrări metodico-științifice, cuprinse într-

un volum care constituie 

câteva repere metodologice ale activității 

instructiv educative și terapeutice din 

învățământ. Dintre temele  abordate 

amintim: Pedagogiile alternative: Pedagogia 

Montessori, Pedagogia Waldorf,  Pedagogia 

Curativă, Consiliere și dezvoltare personală, 

Educație pentru sănătate, Metodele de 

învăţare activă, Terapii specifice și de 

compensare. 

      Toate temele abordate de colegii noștri 

ne reamintesc faptul că, copiii sunt pata de 

culoare ce face ca lumea noastră să fie 

minunată. Ei nu au nevoie de multe lucruri 

materiale, așa cum credem, noi, adulții, ci de 

empatie și iubire, de o lume cu principii 

clare, bine definite.   

      Să facem noi dascălii în așa fel încât 

lecțiile să prindă aripi,  să fie o parte din 

bucuria copiilor pe care îi educăm și să nu 

uităm  că ,,fiecare dintre noi este pictorul 

propriei sale vieți - sufletul este pânza, 

virtuțile sunt culorile, iar dascălul, este 

modelul pe care trebuie să-L  urmăm!” 

    

Prof. Bud Cristina Elena 





”  

 

 

ROLUL ICOANEI ÎN VIAȚA 

CREȘTINILOR 

       Istoria legendară a alegerii credinței spune 

că Vladimir, prințul Kievului, pentru a afla cea 

mai bună credință, a timis soli la musulmani, la 

evrei, la latini și la greci. Cele spuse de trimișii 

săi despre ceea ce au trăit la Constantinopol l-ar 

fi făcut să se hotărască, fără a șovăi, pentru 

creștinism, sub forma sa bizantină. Oamenii lui 

spuneau:  „nu știam dacă eram în cer sau pe 

pământ, căci pe pământ nu se găsește o astfel de 

frumusețe”. Nu e vorba aici de o simplă 

impresie estetică; un lucru e sigur, că Dumnezeu 

rămâne acolo cu oamenii, prezența lui 

Dumnezeu printre oameni este frumoasă, ea 

încântă sufletele și le umple de o lumină fără 

seamăn.  

 

 

           Frumusețea este unul din numele lui Dumnezeu, pus în legătură cu ființa umană 

căci omul este făcut după veșnicul model, Arhetipul Frumuseții. Chipul lui Hristos este 

fața omenească a lui Dumnezeu; Duhul Sfânt, pogorând asupra Lui, ne arată frumusețea 

absolută, divin-umană, pe care nici o artă n-o poate reproduce vreodată cu fidelitate; doar 

icoana o poate sugera prin mijlocirea luminii taborice.  Icoanele sunt atestate încă din 

primele veacuri ale vieții creștine.  Istoricul bisericesc Eusebiu de Cezarea (sec III-IV) 

scria în „Istoria bisericească” că a văzut icoanele Mântuitorului și ale sfinților apostoli 

Petru și Pavel, care s-au păstrat până în zilele lui. Icoanele se află în strânsă legătură cu 

cultul divin și cu evlavia credincioșilor, ele s-au încadrat în viața și tradiția Bisericii, 

potrivit cu posibilitatea fiecărei epoci. Astfel în timpul persecuțiilor, iconografia a fost 

simbolică și alegorică. Biserica Ortodoxă Română este păstrătoare fidelă a picturii 

bizantine.  



              Din catacombe n-au lipsit reprezentările 

scenelor biblice care, în ciuda înfățișării lor mai 

puțin artistice, au întărit pe credincioși și le-au 

încălzit credința în atotputernicia lui Dumnezeu și 

în învățătura Bisericii. În secolul al VIII-lea împărați 

bizantini au încercat să înlăture cultul icoanelor, 

această luptă contra icoanelor este cunoscută în 

istorie sub numele de iconoclasm (sfărâmarea 

icoanelor). Perioada iconoclastă a durat, cu 

întreruperi, mai mult de o sută de ani și s-a terminat 

cu Sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea -787 – 

unde s-a hotărât cinstirea sfintelor icoane căci „cu 

cât ele sunt privite continuu prin înfățișarea icoanei, 

cu atât și cei ce le privesc se ridică cu mintea la 

amintirea și dorirea prototipurilor”. (Sf. Ioan 

Damaschin) 

.  

               Prin intermediul lor vedem imaginea cerului, imaginea raiului, drept pentru 

care fondul icoanei ortodoxe va fi cel mai ades cerul, rupt de realitatea pământească 

unde întâlnim peisaje, flori sau alte lucruri terestre. Chipul sfântului va fi întotdeauna 

suplu, subţiat de post şi rugăciune. Va fi îndumnezeit ca urmare a comuniunii cu 

Dumnezeu în Biserică. În icoană acest fapt va fi arătat şi de aureola ce înconjoară 

capul sfântului, precum şi de faptul că icoana ortodoxă este bidimensională. Dacă ar fi 

în relief sau sculptată ar crea impresia că sfântul  încă nu este rupt de realitatea 

pământească. Adevăraţii iconari, atunci când pictează postesc şi se roagă pentru ca 

Duhul Sfânt să lucreze prin ei.      Astăzi trăim într-o epocă de cultură a imaginii. 

Icoana este o Imagine-Cuvânt cu rol de comunicare. 



        

 

         Prin firea lor oamenii doresc frumosul. „Impodobit eşti cu 

frumuseţea mai mult decât fiii oamenilor” (Psalmul 40,3) Nu 

obiectul este cinstit, ci Frumuseţea pe care icoana, prin 

asemănare, o transmite în mod tainic. Cinstirea sfintelor icoane 

se sprijină în primul rând pe întruparea  Mântuitorului Iisus 

Hristos „Și cuvântul TRUP s-a făcut și S-a sălășluit între noi și 

am văzut slava Lui, slavă ca a unuia născut din Tatăl plin de 

har și de adevăr” (Ioan 1,14). Tocmai pentru că Mântuitorul a 

avut trup, a putut să-i fie zugrăvit chipul în icoană. Cine 

contemplă icoana lui Iisus Hristos va respinge chipurile străine 

de El și de Biserica Lui. Cinstirea icoanelor a dat o lovitură de 

moarte idolilor. Apărând icoanele au dispărut idolii. Lipsa 

icoanelor este închinare la idoli.          Filosoful Șestov arată că orice negație a filosofiei 

constituie o filozofie. Prin urmare refuzul imaginii 

(icoanelor) este deja o anumită imagine (alte imagini care 

înlocuiesc icoanele – idolii).(cf. Paul Evdokimov – Arta 

Icoanei) Reprezentarea lui Dumnezeu în icoană este 

posibilă ca urmare a întrupării Fiului Său Iisus Hristos: 

„Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl”(Ioan 14,9). 

Oamenii care L-au avut pe Hristos ca model  și s-au 

străduit să-L imite în iubire, smerenie, ascultare, răbdare și 

sfințenie se vor asemăna cu El nu numai din punct de 

vedere spiritual ci și fizic „O copiii mei, pentru care sufăr 

durerile nașterii până ce Hristos va lua chip iarăși în 

voi”(Galateni 4, 19). Să ne ajute și să ne lumineze 

Dumnezeu spre plinirea credinței celei adevărate! 

                                                                                                           

Prof. Sztodolnik Silvia 



VIZITĂ LA C.S.E.I. BAIA MARE  A FUNDAȚIEI „ASILO DE TORRELAVEGA - 

SPANIA” 

 
 (în cadrul Proiectului Erasmus +, în parteneriat  

cu Asociația  Esperando - Baia Mare) 

          In data de 27 martie 2019, școla noastră a  avut deosebita onoare și plăcere de a fi 

vizitată de catre profesorii, membrii  ai fundației „Asilo de Torrelavega” din Spania, în 

cadrul proiectului Erasmus +, realizat în parteneriat cu Asociația Esperando-Baia Mare, 

fundație care se ocupă de sprijinirea copiilor cu deficiențe din școlile speciale din Spania. 

 Cel mai mult însă, au apreciat atelierele 

protejate unde elevii își desfășoară 

activitățile  practice,  remarcând faptul 

că, cu resurse puține se face enorm de 

mult, lucrări destul de complexe din 

punct de vedere instructiv-educațiv. Au 

fost vizitate atelierele de mecanică, 

croitorie, construcții și laboratorul de 

alimentație publică. 

              Cu această ocazie s-a facut un tur al 

școlii, fiind prezentate sălile de clasă și 

atelierele protejate unde elevii își 

desfășoară activitatea practică. Vizitatorii 

noștri au fost foarte impresionați de școală, 

de interesul și preocuparea copiilor pentru 

învățarea unei meserii, de devotamentul 

profesorilor  în transmiterea cunoștințelor. 
  



 Aici, în laboratorul de alimentație publică au fost 

degustate produse de cofetărie și patiserie preparate de 

către elevii noștri sub atenta îndrumare a doamnei 

profesor Elena Rus. Totodata prin discuțiile purtate s-

au împărtășit experiențe,  s-au discutat probleme cu 

care se confruntă sistemul de învățământ atat de la noi 

cât și de la ei dar și potențiale soluții. Aceștia au plecat 

profund impresionați de activitatea școlii noastre, 

lansând totodată invitația de a merge și noi în Spania 

pentru un schimb de experiență între elevi și profesori. 

 

  

 

 Prof. Pop Viorel Ciprian 

 



Concursul judeţean de proiecte  

,, SAM  ÎMPREUNĂ CU AGENŢII 272 REDUC ABANDONUL ŞCOLAR” 

        Una dintre problemele actuale ale societăţii 

româneşti o constituie abandonul şcolar. Destul de 

mulţi elevi abandonează şcoala din diferite motive şi 

totuşi, se face prea puţin pentru a combate acest 

fenomen. Liceul Tehnologic„ Anghel Saligny” Turţ a 

organizat și desfășurat Concursul „SAM  

ÎMPREUNĂ CU AGENŢII 272 REDUC 

ABANDONUL ŞCOLAR” în  cursul anului  școlar 

2018 –  2019, cu participare directă, câte un elev şi 

câte un cadru didactic   de la unităţile şcolare  

participante. Proiectul şi-a propus să identifice 

cauzele şi consecinţele abandonului școlar şi să 

propună soluţii  din partea  elevilor, cadrelor 

didactice, dar şi a partenerilor implicaţi cu ajutorul 

proiectelor derulate. Concursul este organizat de 

Centrul de Documentare şi Informare de la Liceul 

Tehnologic ,,Anghel Saligny” Turţ,  jud Satu Mare în 

parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu 

Mare, Casa Corpului Didactic Satu Mare, Primăria 

comunei Turţ, Centrul de Informare Turţ, Consiliul 

Judeţean Satu Mare şi mass-media sătmăreană. Între 

obiectivele specifice ale proiectului este și dorința de 

a  se realiza un schimb de opinii, experienţe, idei în 

rândul elevilor şi profesorilor participanţi la proiect. 

 

,,Ne temem de ceea ce va deveni un copil mâine, dar uităm că el este cineva 

astăzi”  

                                                                 (Stacia Tauscher) 



               Din partea CSEI Baia Mare au 

participat la acest concurs profesorii 

îndrumători Popan Elena (coordonatoare de 

proiect), Rus Elena, Rus Liviu, și eleva Toșa 

Tabita din  clasa a XI-a A,  care a susținut 

proiectul   Oportunitati de dezvoltare 

personală in vederea reducerii       

abandonului scolar, însotit de portofoliu 

complet: afis, pliant, mostre de produse și 

lucrări, mărturii ale părinților, profesorilor         

si elevilor, articole din ziar. 

Prin acest proiect s-au prezentat o serie de 

activități școlare și  extrașcolare desfășurate de 

colectivul CSEI Baia Mare în parteneriat cu 

alte unități școlare, instituții publice si agenți 

economici în scopul evitării abandonului 

școlar și susținerea/încurajarea spre a frecventa  

cursurile școlii. În urma evaluării și jurizării 

lucrărilor prezentate la Concurs, CSEI a 

obținut locul I, fiind răsplătiți                                     

cu diplomă, mape și felicitări. 

                                                                          

Prof. Popan Elena 

 Prof.   Rus  Elena 



LUMEA MESERIILOR LA 

 C.S.E.I. BAIA MARE 

 

    Un lucru esențial pentru elevii cu CES 

este deprinderea unei meserii, formarea unor 

abilități de muncă pentru  a-i ajuta să se 

integreze pe piața muncii și în societate. 

Organizarea unor concursuri  în acest sens îi 

stimulează, îi motivează și îi ajută să-și 

însușească noțiuni teoretice sau deprinderi 

practice mai ușor. 

          În data de 30 mai, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare, s-a 

desfășurat Olimpiada pe meserii etapa locală pentru fiecare domeniu de calificare: 

turism și alimentație publică,  mecanică, construcții, textile. Mai întâi au fost selectați 

elevii cei mai pricepuți din fiecare clasă de către profesorii de Tehnologie împreună cu 

maiștrii instructori de la fiecare clasă. Concursul a constat din  două probe; proba scrisă 

la care s-au testat cunoștințele teoretice ale elevilor  înscriși la concurs iar, pentru proba 

practică  au fost pregătite atelierele școli care  au fost dotate corespunzător fiecărui 

domeniu.  
 Concursul a fost organizat de 

către următoarele cadre 

didactice: Rus Elena, Bobon 

Morar Liliana, Maxim Maria, 

Cîrstina Mariana, Rus Liviu, 

Ivas Dorel, Pop Nausica, 

Știrbu Valentin, Mureșan 

Mariana, Popan Elena, 

Molcsan Alexandra,  



 Marciuc Adriana, Buda Maria,                                   

Matei Rozica, însă la 

buna desfășurare a concursului au contribuit 

toate cadrele didactice prezente în școală la data 

respectivă. Elevii  participanți au dat dovadă de o 

bună pregătire profesională. Cei mai buni au fost 

premiați cu diplome: locul I, II și III însă toți 

elevii participanții au fost răsplătiți cu dulciuri.                                                                                         

 Olimpiada pe meserii are un impact pozitiv 

asupra elevilor dezvoltându-le spiritul 

competitiv, creativitatea, formându-i pentru piața 

muncii.            

Prof. Mureșan Maria                                                  

Prof.  Pop Nausica 



O călătorie, de neuitat.... 

         

           În dimineaţa zilei de 20 mai 2019 cu bucurie şi nerăbdare, mămici, copii şi 

cadre  didactice de la CSEI Baia Mare şi C.N. Vasile Lucaciu Baia Mare, ne întâlnim 

pentru a participa la excursia din Oradea, judeţul Bihor. 

            Excursia derulată în perioada 20-21 mai 2019, s-a desfăşurat la iniţiativa 

doamnei director Covaci Nicoleta Elena şi a fost susţinută financiar şi material graţie 

unor eforturi comune, depuse de oameni inimoşi.  

          Astfel, un ajutor substanţial, l-a adus doamna profesor Petraş Conţ Rodica, 

printr-o donaţie mai mult decât generoasă,  făcută de o persoană care doreşte să 

rămână anonimă. De asemenea colega noastră Micle Claudia şi doamna director 

Covaci Nicoleta au contribuit cu sponsorizări personale şi de la diferiţi agenţi 

economici. 

     Excursia s-a organizat în jurul unui eveniment principal, Festivalul Internaţional 

Flori de Mai, cuprins în C.A.E.N al M.E.N, poziţia 122, care a avut loc în data de 21 

Mai 2019.  Şcoala noastră în parteneriat cu C.N.Vasile Lucaciu Baia Mare,  a 

participat la cea de a XII-a ediţie a Festivalului la secţiunea dans, cu un grup de copii, 

coordonaţi de doamnele profesoare: Pop Ramona, Baic Monica şi Petreuş Georgiana. 



       Activităţile propuse de coordonatorii excursiei (prof. Pop Ramona, prof. Petraş 

Conţ-Rodica, prof. Bud Cristina Elena, prof. Butariu Marin, prof. Baic Monica, prof. 

Petreuş  Georgiana au fost îmbrăţişate cu drag de elevi și părinți. Redăm câteva dintre 

momentele frumoase care au marcat cele două zile petrecute împreună: 

 În prima zi (20.05.2019), după ce ne-am cazat la Hotel Mureș din Băile Felix, 

copiii s-au relaxat la cel mai modern complex acvatic termal din vestul țării, ștrandul 

Apollo Felix.  



 A urmat apoi o scurtă plimbare în centrul  stațiunii, la cel mai vizitat obiectiv turistic,  

Lacul cu Nuferi. Unic în Europa, lacul din stațiunea balneară Băile Felix oferă un spectacol 

încântător de viață și culoare pe tot parcursul anului. Apa termală oferă acestor plante și 

animale confortul necesar pe tot parcursul anului, ocrotind astfel specii extrem de rare și 

protejate de lege.  

      Nufărul alb  este o plantă  perenă, ocrotită prin lege, răspândită în Europa (inclusiv în 

România), Caucaz, Siberia, Asia Centrală. În România este o specie rară. Nufărul alb, cea mai 

cunoscută specie, preferă apele de adâncime relativ mică, de circa 30-150 centimetri. Frunzele 

sale verzi au o forma circulară caracteristică şi pot atinge diametrul de 30 centimetri.  

      Nuferii sunt florile cu cele mai multe semnificații în mitologie, simbolizând: forța de 

creație, nemurirea, sănătatea, gloria sau liniștea sufletească.  



 A doua zi (21 mai 2019), am făcut o scurtă incursiune în localitatea Oradea. Astfel,  le mulţumim colegilor noştri 

de la CSEI Orizont, pentru deosebita grijă cu care ne-au îndrumat pentru a ajunge la Teatrul Regina Maria, locul unde s-

a desfășurat Festivalul Flori de Mai. 



        Grupul de copii de la CSEI Baia Mare și C.N. Vasile Lucaciu Baia Mare, ne-au 

transmis, nouă spectatorilor energie și voie bună, prin momentul artistic coordonat 

de colegele noastre  Pop Ramona, Baic Monica și Petreuș Georgiana.  

Festivalul Internaţional Flori de Mai 



Festivalul Internaţional Flori de Mai 



       Un ultim obiectiv turistic pe care ni l-am propus, a fost Grădina Zoologică din 

Oradea. Aici, am descoperit o varietate de animale, păsări, reptile și pești. Vizita a 

fost un bun prilej pentru copii să descopere cele mai cunoscute animale sălbatice și 

domestice, să afle cum sunt hrănite acestea și chiar să le mângâie.  

      Excursia la Oradea și Băile Felix a fost o  experiență care trebuie împărtășită și 

un minunat prilej de intercunoaștere și dezvoltare personală. 

Prof. Bud Cristina Elena 



RĂMAS BUN, ȘCOALĂ DRAGĂ!  

SĂRBĂTOAREA   ABSOLVENȚILOR 

 

        În săptămâna  premergatoare examenelor de absolvire, la CSEI Baia Mare se 

organizează festivitatea de premiere a absolvenților urmată de o masa festivă. 

Profesorii diriginți ai claselor terminale, cu sprijinul sponsorilor și al celorlalte cadre 

didactice din școală, s-au mobilizat și au pregătit diplomele, dulciurile pentru premiere 

și sala de festivitate.  

 În data de 9 mai 2019 la ora 10, în 

mod solemn și plini de emoții au 

intrat absolvenții însoțiți de diriginți 

pe intonarea gaudeamusului, fiind 

așteptați de ceilalți elevi ai școlii, 

frumos încolonați, împreună cu 

cadrele didactice. După cuvântul de 

deschidere și felicitare al doamnei 

director prof.Covaci Nicoleta Elena 

fiecare diriginte a premiat și felicitat  

absolventii. 



        Elevii care au contribuit la 

aranjarea sălii festive au fost invitati 

apoi, alături de absolvenți la banchet 

pentru a crea o atmosferă placută și 

a socializa cu absolventii. La 

pregatirea sălii festive și a mesei și-

au adus contribuția în mod deodebit 

prof. psiholog Bud Cristina, asistent 

medical Ghețe Marcela, elevi din 

clasa a X și a XI-a dintre care îi 

amintim pe Hotca Vasile, Cozma 

Teodor si colectivul de angajați de la 

Cantina Colegiului Tehnic 

„Transilvania”. Absolventii s-au 

antrenat la dans, cantec și voie bună 

armonizandu-se și simțindu-se bine 

împreună cu invitații. 

 Diriginții: 

                         prof. Pop Viorel 

                          prof. Popan Elena 

                          prof. Matei Rozica 

                         prof. Stirbu Valentin 

 



Din creațiile … literare ale elevilor 

        Începând cu anul școlar 2018-2019, școala 

noastră s-a îmbogățit prin afilierea unei clase de 

elevi de a IX-a de la Penitenciarul Baia Mare. S-

a creat această clasă, în incinta Penitenciarului, 

pentru a le da o șansă deținuților spre a-și 

continua/completa studiile liceale și, în același 

timp, a li se respecta dreptul la învățătură. Elevii 

acestei clase se încadrează nivelului școlar al 

învățământului de masă, deci se respectă Planul 

cadru ciclul-inferior.  Ei s-au dovedit silitori la 

învățătură și au arătat și o oarecare aplecare spre 

literatură, încercând să se mărturisească, să se 

confeseze în acest mod, să se elibereze sau chiar 

să-și găsească un refugiu în scris.  Când omul 

vorbește despre sine și despre durerile, 

nedumeririle, bucuriile sale, el nu vorbeșrte în 

deșert ci se oferă pe sine și viața sa și, în același 

timp, caută o prezență iubitoare, atentă, care să-l 

primească în casa sufletului său. Asemenea 

cuvânt este viu. Poezia scrisă în închisori este 

mai ales rugăciune. Valoarea ei nu este în primul 

rând literară, ci aceea de mărturisire a suferinței, 

a regretelor, o pocăință a stării interioare ce 

arată o puternică căutare a lui Dumnezeu. 

 



Rugăciune 
  (rătăcit am fost) 

  de Ciobanu Cosmin 

Într-o noapte pe-nserat 

Am plecat în lume supărat. 

Am plecat pentru mai bine 

Să îmi fac și eu un nume. 

  

Rătăcind singur prin lume 

Mi-a venit în cap un nume 

Numele Iisus Hristos 

Un tată de păcătos. 

  

Necrezând în al Tău nume 

Am rămas singur pe lume, 

Dar acum m-am convins 

Numele Tău e Iisus 

  

Când în Tine n-am crezut 

Rău la lume am făcut, 

Am ajuns să plâng în chin 

Să sufăr și să suspin. 

  

Dar, Tu, Tată, m-ai iertat, 

Viața-n bine mi-ai schimbat, 

M-ai făcut un om mai bun 

Și să aleg un alt drum. 

  

Pentru asta-Ți mulțumesc 

Al meu Tată ceresc. 



Rugăciune 

de Nauschli Gabor 
 

Doamne, Dumnezeul meu ceresc, 

Ai milă de mine păcătosul! 

Tu care ești un Dumnezeu 

Bun, 

Milostiv, 

Iubitor, 

Îndelung-răbdător, 

Ascultă glasul meu, 

Ascultă cuvintele gurii mele, 

Nu-ți întoarce fața Ta  

De la mine păcătosul - 

Tu, Dumnezeul meu, 

Ci iartă greșelile mele 

Cele cu voie și fără de voie, 

Cele cu știință și făr-de știință 

Că eu cred în Tine, Doamne, 

 

Și în Cel ce este Fiul Tău, 

Împăratul meu Iisus 

Cristos, care 

Și-a dat viața pentru mine 

Păcătosul, și pentru iertarea  

Păcatelor mele. 

Și cred, Doamne, că Iisus 

Cristos  

este Fiul Tău. 



Chipul din oglindă 

de Nauchli Gabor 

Cine sunt eu? 

Oare mă cunosc pe mine 

Mă uit în oglindă 

Mă văd pe mine 

Mă întreb, oare sunt eu? 

Ce fac cu viața mea 

Ce am făcut până acum cu ea 

Pentru ce m-am născut pe această lume 

Să trec prin toate relele  

Și mai puțin bune 

Am greșit, este ceva omenesc 

Dar oare tot timpul trebuieca să plătesc 

Sau n-am plătit până acum destul 

Ca în viața ce o mai am să-mi găsesc alt 

drum 

Oare drumul pierzării sau al vieții 

Stau, mă gândesc la cel ce nu-l cunosc 

Aș vrea să fi fost acel chip din oglindă 

La ce m-am gândit la acel chip luminos 

Cât de frumos era, sufletul îmi era 

împăcat 

Căci m-am gândit ce păcătos eram 

Iar acel chip luminos m-a iertat 

Pentru  că pentru mine viața și-a dat 

Ca să am și eu chip luminat 

Și atunci mi-am dat seama 

Ce rol are viața mea 

Ca să mă lepăd de păcat 

Căci el m-a iubit, mă iubește 

Și că acel chip luminos din oglindă 

Iisus Hristos se numea 

Oglinda în care m-am uitat 

Era toată viața mea 

Și ție Iisuse îți mulțumesc 

Că tu viața mi-o păzești. 



O, mamă sfântă 

de Lăzărescu Bogdan 

 

M-ai crescut ca o adevărată mamă, 

M-ai învățat de bine și m-ai purtat la școală. 

Ai trecut prin foc fără frică, fără teamă, 

Ți-am greșit mult, dar n-ai ținut nimic în seamă. 

  

M-ai căutat și la închisoare, tribunale. 

Mă încurajai în ciuda sentințelor penale, 

Eram bolnav și m-ai ținut și prin spitale. 

O, mamă eroină, dovadă - faptele tale. 

  

Tu ești un înger pe pământ, ești o fire blândă, 

Iartă-mă că ți-am dat motive de inimă frântă. 

În momentele grele unii te-au descurajat, 

Dar ai privit numai în față și nu te-ai lăsat. 

  
Și cânt pentru tine mamă, care ai luptat 

Indiferent de ce probleme ai întâmpinat. 

Nu m-ai uitat, nu ai lăsat capul plecat, 

Ai luat-o de la zero, ce ființă ești de fapt? 



„Odată, un student a venit la chilia mea și a bătut la ușă. Deși aveam de citit un teanc de 

scrisori, m-am decis să merg să văd ce vrea. 

- Ce dorești fiule? L-am întrebat. 

 - Aici este chilia părintelui Paisie? Vreau să îl văd pe părinte. 

- Da, aici este, dar părintele nu e, a plecat să cumpere țigări, i-am spus eu. 

- Înseamnă că s-a dus să ajute pe cineva, a spus acesta cu un gând bun. 

- Nu, a mers să le ia pentru el, am spus eu. Le-a terminat pe toate și tânjea după o țigară. 

Pe mine m-a lăsat aici singur și nu știu când se întoarce. Dacă mai durează mult, am să 

plec. 

     Ochii umeziți ai studentului i-au trădat emoțiile și a spus din nou cu un gând bun: 

- Îl tulburăm pe părintele Paisie. 

L-am întrebat: 

- De ce vrei să-l vezi? 

- Vreau doar binecuvântarea lui, mi-a răspuns. 

- Ce binecuvântare vrei de la el, naivule! E țicnit, îl cunosc bine. Nu are pic de har. Nu-ți 

mai pierde timpul așteptându-l să se întoarcă. Va fi morocănos, s-ar putea chiar să fie 

beat, căci mai are și viciul acesta.  

Cu toate acestea, tânărul a rămas optimist. Într-un final i-am spus: 

- Am să-l mai aștept puțin și eu, ce vrei să îi transmit? 

- Vreau să îi dau o scrisoare, a spus, dar îl aștept ca să-mi dea și binecuvântarea. 

Vedeți? … Oricât de multe lucruri  rele i-aș  fi spus, le-a privit pe toate cu ochi buni. 

Când i-am spus despre țigări, ochii i s-au umezit. „Cine știe”, a gândit el, „probabil s-a 

dus ca să ajute pe cineva”. Alții sunt educați, citesc mult, dar cu toate acestea nu gândesc 

precum tânărul acela! Odată ce îl contraziceai, el credea imediat o altă idee și ajungea la 

o concluzie chiar mai bună decât prima. Am fost uimit de această capacitate a lui! A fost 

prima oară când am văzut așa ceva.” (Pr. Paisie Aghioritul) 
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