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 Dragi şi iubiţi prieteni ai revistei  Centrului  Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia 

Mare, vă supun atenţiei cu bunăvoinţa dumneavoastră, această mică temă de 

meditaţie:  Să citim …DE CE? 

 Aceasta este o dilemă  a tuturor generaţiilor, generatoare de discuţii în 

contradictoriu şi neînţelegeri între părinţi şi copii, primii dorind să stimuleze 

apetitul copilului pentru lectură, întrucât (nu-i aşa?!) cu cât citeşti devii mai 

deschis la minte, mai isteţ, mai creativ şi mai predispus la cunoaştere, în general şi 

în particular, iar cea de-a doua categorie, respectiv copiii, nu înţeleg legătura 

aceasta tainică între cărţi şi toate epitetele enumerate mai sus.  Ei bine, această 

dilemă este extrem de simplu de soluţionat. 

  In primul rând, părintele trebuie să înţeleagă faptul că: inteligenţa, intuiţia, 

imaginaţia şi toate celelalte valori care se dobândesc pe parcursul anilor de studiu 

continuu şi neîntrerupt este doar partea secundară a cititului. Aşadar, nici un mare 

cititor de cărţi nu va „devora” cărţile una după alta, doar în speranţa că astfel va 

deveni mai isteţ, mai iscusit sau mai inventiv. 

  Orice mare cititor, orice mare gânditor, care se pierde pe sine în lumea 

minunată a cărţilor, o face de fapt din pasiune, din dragoste, din 

deschidere….pentru  viaţă! 

       Acesta este secretul, pe care trebuie să-l împărtăşim, dragii mei, copiilor noştri 

în realitate: a citi înseamnă a trăi cu adevărat, profund şi cu toată fiinţa noastră.  

Copiii trebuie să înţeleagă că, trecerea noastră pe acest pământ este uneori mai 

lungă, alteori mai scurtă, uneori încununată de reuşite, alteori de eşecuri, însă 

esenţialul este că, citind şi doar citind ai ocazia extraordinară, unică şi minunată,  
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de a trăi simultan mai multe experienţe, mai multe vieţi (ale personajelor din 

cărţi), mai multe tipuri de aventură, mai multe tipologii de gândire, mai multe 

moduri de exprimare a trăirilor şi sentimentelor.  

 Există atât de multe întrebări, atât de mult zbucium şi neştiinţă în această 

lume, pe care numai o carte le poate soluţiona! Spre exemplu, puteţi stimula 

dragostea faţă de cărţi a copiilor în momentul în care apar întrebări  de genul: De 

ce noi nu putem să zburăm ca şi păsările? Ce dansuri se practică în India? Cum 

se îmbracă şi ce limbă vorbesc turcii? etc. Toate aceste întrebări au un singur 

răspuns: Citeşte şi vei afla!!! Toate minunile lumii, toate miracolele existenţei, 

toată frumuseţea, iubirea, trăirea şi lumina Universului se pot revărsa asupra ta, 

printr-un gest atât de simplu! Citeşte…De ce? Ca să trăieşti cu adevărat, ca să 

iubeşti cu adevărat, ca să simţi miracolul înţelepciunii, care te poartă pe cele mai 

înalte piscuri ale Lumii. În încheiere, aş dori să precizez că, pentru a veni în 

întâmpinarea nevoii a dispune de o gamă cât mai largă şi diversificată a cărţilor 

dedicate copiilor înscrişi în cadrul unităţii noastre şcolare , am depus toate 

eforturile, pentru a atrage fonduri de carte, atât de la Biblioteca Judeţeană “Petre 

Dulfu”, cât şi prin donaţii de la persoane fizice ( inclusiv din partea mea), demers 

încununat de un real succes, cărţi noi şi minunate, aşezate cuminţi pe rafturi, 

aşteptând nerăbdătoare, mâini de copii care să le răsfoiască şi să le descopere 

tainele ascunse între coperţile lor. 

        „Orice   carte   care  ajută   un  copil  să-și   formeze   obiceiul   de   a   citi, 

să  facă  din   citit  o  nevoie   adâncă  și   continuă  pentru  toată   viața   sa,    

este bună”. – Maya Angelou 

                                                                                     Bibliotecar, 

 Mihăiță-Marian Păcurar 
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1 Decembrie 1918 este Ziua Naţională a României şi marchează un 

eveniment istoric care constă în  întregirea României prin Unirea 

Transilvaniei cu țara mamă - România. 

În ceea ce priveşte percepţia pe care românii de astăzi o au despre 

Ziua Naţională, istoricul Adrian Majuru a precizat că fiecare generaţie îşi 

trăieşte timpul ei şi are proiectele ei de viitor, însă întotdeauna proiectele de 

viitor ale fiecărei generaţii, indiferent de timpul ei istoric, depind foarte mult 

de cadrul social, de oportunităţile care îi sunt oferite sau nu. 

Ziua Naţională este sărbătorită în întreaga ţară prin parade şi diverse 

evenimente artistice. Elevii şcolii noastre au sărbătorit împreună              

Ziua Naţională a României. Îmbrăcaţi de sărbătoare au recitat poezii, au 

realizat desene, colaje, au cântat şi au dansat Hora Unirii. Cu glasul lor 

gingaş, dar şi cu emoţii în suflet au urat “La mulţi ani românilor de 

pretutindeni!” 

Este ziua în care pacea, armonia și toleranța trebuie să fie valorile 

care ne caracterizează pe toți. 

 

   prof. Boldan Florentina 
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Activitățile extracurriculare  sunt forme de organizare a activității 

didactice care se desfășoară în afara orelor prevăzute în planul-cadru, fiind 

complementare acestora și se desfășoară în instituţiile de învăţământ sau în 

afara lor. Pot fi organizate de şcoli sau de diverse instituţii locale, judeţene, 

ONG-uri, în colaborare cu instituţiile de învăţământ. Aceste activităţi pot avea 

caracter ştiinţific, artistic, sportiv, vocaţional şi sunt dedicate unor grupuri de 

elevi care sunt interesaţi de acestea. 

În contextul actual al învăţământului românesc, 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. Există, 

desigur, şi situaţii în care activităţile extracurriculare pot genera o „pierdere de 

timp” sau o distragere a elevului în defavoarea activităţilor educative formale. 

Dincolo de toate obstacolele, nu trebuie să avem în vedere doar activitatea în 

sine, ci şi natura particulară a experienţei individuale a elevului, în cadrul 

activităţii care devine cea mai interesantă pentru acesta. 

 De aceea cadrului didactic şi şcolii 

(în   colaborare  cu alţi factori 

educaţionali precum familia,  anumite  

grupuri  la     care aderă elevii) le revine 

misiunea de a dezvolta cele mai atractive 

şi benefice activităţi extracurriculare 

pentru dezvoltarea elevului  şi   au  

misiunea de a-l îndruma spre acestea, de 

a-i antrena în derularea lor. 
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  Prin urmare, deşi aceste activităţi 

au un caracter facultativ (opţional), 

deoarece elevii nu sunt constrânşi să 

participe, ele vizează educarea 

elevilor în concordanţă cu nevoile 

sociale, pentru a putea înfrunta şi 

răspunde unor situaţii imprevizibile. 

O funcție specială a activităților 

extracurriculară este funcția 

recuperatorie. Despre aceasta se 

poate vorbi în cazul elevilor din 

școlile speciale sau a elevilor cu 

nevoi educaționale speciale din 

școlile de masă. Activitățile 

extracurriculare care se organizează 

în aceste cazuri trebuie să conțină 

niște strategii speciale, care să țină 

cont de specificul grupului pentru 

care se derulează, astfel încât 

finalitățile lor să aibă o valoare 

psihoterapeutică reală.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 Această funcție este în strânsă 

legătură cu funcția integrativ-

socială, deoarece presupune 

intrarea în contact cu alte grupuri 

de elevi și profesori sau membri ai 

unei alte comunități. Prin urmare, 

activitățile extracurriculare trebuie 

să fie privite ca un mod de 

dezvoltare emoțională, socială și 

intelectuală. Aceste activități le 

permit elevilor să descopere noi 

experiențe, practic noi dimensiuni 

ale vieții reale, să le exploreze și 

să-și rezolve nedumeririle, le 

permite posibilitatea de a rezolva 

conflictele și de a descoperi noi 

experiențe. 

 

prof. Silvia Sztodolnik 
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 Cei mai tineri elevi ai școlii noastre au ocazia de a fi sărbătoriți. Bucurie, 

fericire, tristețe, neliniște, dragoste, dor, mândrie – iată câteva din 

sentimentele pe care le simțim în diferite momente ale vieții. Organizarea  

Balului Bobocilor la CSEI este un eveniment mult așteptat de toți elevii 

școlii,  însă bobocii, elevii claselor a IX-a, au ocazia de a simți plenar aceste 

sentimente. Păstrând tradiţia şcolii, diriginţii claselor a IX-a, în colaborare cu 

celelalte cadre didactice,  au demarat acţiunea de organizare a Balului 

Bobocilor  2015. Activitatea s-a desfăşurat în data de 12 noiembrie 2015 în 

incinta  cantinei    Colegiului    Tehnic    Transilvania   Baia   Mare    

începând cu ora 9°°. 

 După momentul muzical susținut de trupa rock a elevului               

Stenczel Norbert din cls. a X-a E a urmat un dans inedit realizat de elevi 

selectați din diferite clase, îndrumați cu multă atenție și răbdare de 

domnişoarele profesoare Pop Ramona şi Baic Monica. 

  Parada modei este un număr care n-ar putea lipsi din program. Atât 

elevii, cât și profesorii se bucură la vederea prezentării ținutelor variate, 

modeste, dar încântătoare prin stilul original de punere în valoare. Doamnele 

profesoare Chira Carmen și Matei Rozica i-au susținut, încurajat și îndrumat 

cu multă înțelegere pe  elevi. 

 Desigur că punctul cel mai așteptat a fost Concursul de Miss – Mister. 

Emoționați, însă extrem de frumoși, opt perechi de boboci și-au demonstrat 

talentul la dans, cântece, dar și abilitatea și inteligența.    Deliberarea, în urma 

probelor de concurs, a fost de o mare dificultate, nu aș fi dorit să fiu în locul 

juriului. În urma probelor de concurs, juriul a decis următoarele premii: 
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Miss Boboc 2015:   

Silaghi Adriana a IX-a  A 

Mister Boboc 2015 

  Ile Florinel a IX-a B 

Locul I:  

Trif  Nicuşor a IX-a B – 

  Pop Aurica a IX-a A 

Locul II:  

Kovacs Andrei a IX-a D  

- Bela Mirela a IX-a A 

Locul III: Andrei Liviu a IX-a B 

 Albert Georgiana a IX-a A 

 

Desemnarea câştigătorilor 

şi înmânarea panglicilor şi 

coroniţei Miss şi Mister Boboc 

2015-2016 a fost făcută de către 

juriu. Nu au lipsit invitații, elevi 

ai Colegiul Naţional Vasile 

Lucaciu Baia Mare, îndrumați de 

doamna profesoară Petreuş 

Georgiana, care pe parcursul 

desfăşurării activităţilor au  

 

 efectuat voluntariat: muzică, pictură pe faţa şi împletituri de păr, precum şi 

asistaţii de zi de la Asociaţia Esperando Baia Mare. 

 Sponsorii principali al balului au fost: SC ELECTRO SISTEM SRL Baia 

Mare, Colectivul de proiect ProInovaţie, Atelierul de alimentaţie publică din 

şcoală. 

      Balul a fost apreciat ca fiind o activitate frumoasă, reuşită care a scos în 

evidenţă tinere talente, frumuseţea, inteligenţa şi dezinvoltura adolescenţilor, 

precum şi bucuria manifestării în comuniune cu invitaţii, într-un alt mediu decât 

cel şcolar. 

prof. Popan Elena 
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  Luna Decembrie a debutat pentru elevii din cele două instituţii de învăţământ,  

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă  şi  Colegiul Tehnic „Transilvania”, Baia Mare 

printr-o activitate  umanitară, de suflet. Sub îndrumarea  doamnelor  profesorare  din 

cele două şcoli partenere elevii au demonstrat ce înseamnă prietenia, înţelegerea şi 

toleranţa semenilor dincolo de orice barieră. Împreună s-au antrenat  în  acţiunea  

caritabilă, de voluntariat „Bucuria de a dărui”, înscrisă în parteneriatul educaţional  

„Dăruind  vei dobândi”, la Casa  de persoane vârstnice din Baia Sprie.  

          Prin programul de colinde şi sceneta despre Naşterea Domnului, elevii de la 

CSEI Baia Mare au vestit  începutul sărbătorilor de iarnă acestor părinţi şi bunici 

lipsiţi de căldura unei familii. Glasurile acelor copii, la rândul lor lipsiţi de anumite 

bucurii ale vieţii au adus  lacrimi de bucurie pe chipurile  uitate de lume ale 

bătrânilor,amintindu-le că în vremuri mai bune  Naşterea lui Iisus Hristos avea şi 

pentru ei alt sens.  

        De asemenea gestul caritabil al elevelor din Colegiul Tehnic „Transilvania” de 

a-i tunde şi a-i aranja pe domnii şi doamnele doritoare, a prilejuit bucuria, emoţia şi  

încrederea în  sine. Activitatea s-a încheiat prin gestul umanitar prin care  împreună 

elevii celor două şcoli au oferit  mici cadouri  acestor bunici frumoşi din zilele 

noastre, în semn de respect şi preţuire  şi au  imortalizat momentele  petrecute 

împreună  prin fotografie.  

       Activitatea  s-a realizat prin aportul d-nelor profesoare coordonatoare de proiect 

de la CSEI  Baia Mare: Bud Cristina, Sztodolnik Silvia, Petraş-Conţ Rodica şi a 

profesorilor implicaţi: Cosmuța Marinela, Popan Elena, Cârstina Mariana,           

Matei Rozica,  Buda Aurelia, Gal Felicia, Hauşi Mihaela, precum şi a d-nelor 

profesoare din Colegiul Tehnic „Transilvania”, Baia Mare, coordonator de proiect 

Moholea Maria, profesori implicaţi Jurje Mihaela, Bud Ioana, Buda Lavinia. 

 

                                                       profesor  Moholea Maria, 
                                                   Colegiul Tehnic „Transilvania” 
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 În luna mai a anului 2015, clubul Rotaract Baia Mare TEAM a desfășurat o 

campanie de profilaxie și educație dentară pentru copiii din Centrul Școlar de  

Educație Incluzivă, unde au învățat de la colegele noastre Dr. Laura Călbăjos și Dr. 

Carmen Cirțiu importanța igienei orale, a periajului dentar practicat corect și sfaturi 

pentru o alimentație sănătoasă, toate contribuind la prevenirea cariilor.  

 Copiii au beneficiat de o educație dentară detaliată, le-a fost prezentată 

importanța unei alimentații și a unei igiene orale sănătoase, informare și educare 

bazată pe metode inedite de comunicare. Scopul acestei acțiuni este de a conștientiza 

importanța folosirii periuței, a pastei de dinți și a metodelor auxiliare de igienă 

dentară. Prevenirea apariției cariilor dentare este foarte importantă la copii, pentru că 

o sănătate orală deficitară la vârste fragede va afecta atât performanțele sociale, cât și 

școlare ale copilului. 
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 Rămași cu o impresie bună după prima întâlnire cu acești copii, dar și cu 

o dorință de a se implica în activitățile acestor tineri, pentru a înțelege mai bine 

problemele cu care aceștia se confruntă, membrii clubului Rotaract Baia Mare 

TEAM au lansat o invitație, prin intermediul d-nei prof. Petraș-Conţ Rodica, 

conducerii Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă. Drept urmare, în luna 

iunie a aceluiași an am petrecut împreună o zi pe terasa unui local din Centrul 

Vechi al orașului Baia Mare, unde am degustat prăjituri, am socializat și am 

încercat să ne cunoaștem mai bine. A fost o zi minunată, plină de zâmbete și 

datorită promisiunii noastre de a-i implica în viitoarele activități.  
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 În luna septembrie, în Parcul Municipal „Regina Maria” din Baia Mare s-a 

desfășurat a doua ediție a proiectului Park Sale, o activitate cu rolul de a 

strânge fonduri pentru tinerii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Baia 

Mare.  
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obiecte decorative, dar și accesorii hand 

made. 

 Continuarea proiectului   Park Sale a 

avut loc in luna octombrie, când membrii 

Clubului Rotaract Baia Mare TEAM au 

organizat un picnic în natură la Apa 

Sărată, pentru tinerii Centrului Şcolar de 

Educaţie Incluzivă.  

 Ne-am bucurat împreună de vremea 

bună, am desfășurat activități și jocuri 

distractive în care buna dispoziție a fost 

la ea acasă. Toți am rămas cu un zâmbet 

larg pe buze și putem spune, fără urmă 

de îndoială, că a fost o ieșire reușită și 

așteptăm cu nerăbdare o viitoare 

activitate asemănătoare. 

 Acest eveniment este inspirat din 

modelul „Garage Sale”, un concept 

vechi în lume, care adună laolaltă 

persoane care pot renunța la unele 

obiecte din casele lor și care se află 

în stare bună, pe care le vând la 

prețuri modice pentru ca alți oameni 

să le folosească, unde am scos la 

vânzare în aer liber și la prețuri 

decente o gamă generoasa de 

produse,  

Laura Călbăjos,  

Mihai Tămaș,  

Carmen Cirțiu 
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  Pe o vreme excelentă, în organizarea SC Electro Sistem Baia Mare, cu 

sprijinul Inspectoratului Școlar Maramureș, pe aleile din jurul Câmpului 

Tineretului s-a desfășurat cea de-a XII-a ediție a Crosului Electro Sistem, 

competiție dedicată tuturor elevilor și studenților din Maramureș. 

 Centrul Scolar de Educatie Incluzivă s-a prezentat cu un numar de 

21 de elevi, care au reprezentat cu mândrie școala  prin rezultate deosebite, 

alergând  pe distanța de 400 metri. 

 Dacă anul trecut organizatorii erau dezamăgiți de slaba prezență a 

școlilor din județ, de data aceasta 19 unități de învățământ din Baia Mare și 

16 din județul Maramureș (Borșa, Moisei, Dragomirești, Groșii Țibleșului, 

Vima Mică, Bârsana, Bogdan Vodă, Rohia, Sarasău, etc.) și-au trimis 

reprezentanți la această competiție.  De subliniat este faptul că la această 

ediție s-a doborât și recordul de participanți, 332 trecuți și oficial pe foile 

de concurs, fiind doborât vechiul record de 302 de la ediția a X-a. 
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 Locul I 

 Moldovan Ruxandra  

Ile Florinel 

 

 Locul II 

Spivak Gabriela  

 Andrei Liviu 

 

Locul III  

Varga Loredana  

Andrei Mircea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Competiția este populară și 

datorită premiilor pe care 

organizatorii le acorda cu 

generozitate: cupe, medalii, 

diplome, tricouri personalizate, 

dulciuri și premii în bani pentru 

primele trei locuri, precum și 

tricouri personalizate pentru 

locurile 4-10, iar în urma prezenței 

la start  și a rezultatelor au fost 

premiate primele 3 școli din Baia 

Mare și primele 3 din județ.  

Profesor educatie fizică și sport 

  Bodea Cristian 

Profesori organizatori: 

 Roman Alina 

Bodea Cristian 

 

Profesori însoțitori: 

 Lazar Cristina, Tiudic Adelin, 

 Orha Andrei, Știrbu Valentin 
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 Centrul Școlar de Educație 

participarea elevilor la diferite 

programe care se bazează pe 

voluntariat. 

 Pentru a veni în sprijinul celor 

care doresc  să se implice în acest 

gen de activități - fie în calitate de 

voluntar, fie în calitate de beneficiar 

-enumerăm o parte din  „câștigurile” 

pe care le pot dobândi. 

  

Voluntarii care participă la programele de Acţiune Comunitară: 

•îşi dezvoltă cunoştinţele şi abilităţile legate de aspecte semnificative ale 

educaţiei într-un mod plăcut şi incitant; 

•îşi îmbunătăţesc modul de înţelegere şi cunoaştere a necesităţilor şi dificultăţilor 

individuale cu care se confruntă ceilalţi membri ai comunităţii; 

•voluntarilor le sunt încurajate ingeniozitatea, inteligenţa şi creativitatea în a găsi 

răspunsuri la aceste necesităţi comunitare şi individuale; 

• se simt răsplătiţi şi împliniţi pentru a se fi angajat într-o activitate dificilă, dar 

utilă;  

•îşi sporesc gradul de conştientizare a problemelor sociale majore;  

• ajută la eliminarea prejudecăţilor sociale şi combaterea ignoranţei;  

•îşi dezvoltă şi îşi îmbunătăţesc anumite calităţi, cum ar fi răbdarea, implicarea şi 

devotamentul; 

Incluzivă Baia Mare  încurajează 

programe de Acţiune Comunitară,  
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 Copiii/adulţii  care participă la programele de Acţiune Comunitară, în 

calitate de beneficiari: 

•îşi dezvoltă cunoştinţele şi abilităţile legate de aspecte semnificative ale 

educaţiei într-un mod plăcut şi incitant; 

•devin mai implicaţi şi mai integraţi în comunităţile lor locale şi se bucură de 

dezvoltarea de relaţii noi şi personale de prietenie cu voluntarii;  

•dobândesc respectul de sine şi îşi apreciază mai mult propria valoare şi 

propriile merite, ajungând, astfel, să câştige şi aprecierea celorlalţi;  

•îşi dezvoltă abilităţile creative şi de exprimare prin stimularea oferită de 

activităţile fizice şi mentale diverse;  

•îşi dezvoltă noi abilităţi fizice printr-un program variat de activităţi sportive şi 

alte activităţi fizice;  

•devin mai echilibraţi, dobândind siguranţă şi încredere personală şi emoţională;  

•îşi dezvoltă propriile abilităţi şi talente individuale sau îşi urmăresc propriile 

domenii speciale de interes;  

•au sentimentul că fac parte din comunitate şi nu că sunt separaţi de aceasta. 

 Activitățile din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, la care 

au participat în ultimii ani elevii din școala noastră, au fost extrem de 

diversificate: de la participarea cu lucrări la expoziții tematice („Primăvara”, 

„Paște”) organizată cu ocazia „Concursului regional de dans - Impreună pentru 

viitor”,  dans modern, până la diferite concursuri. 

  Astfel, în cadrul concursului județean “Mascota SNAC”, elevii             

Paul Maria, Boldijar Gabriela, Crăciun Ștefania, Murg Alexandra, Irimeș 

Alexandru, Bonte Sorin,  coordonați de cadrele didactice Matei Rozica,  

Petraș Conț-Rodica, Bud Cristina, Micle Claudia, Gal Felicia,  au obținut un 

bine meritat loc II. 

 

 

 

prof. Petraș Conț-Rodica 

18 



 Colegiul Economic ,,Nicolae 

Titulescu“ Baia Mare, în calitate 

de beneficiar, în parteneriat cu 

Colegiul Economic ,,Francesco 

Saverio Nitti” Timișoara, SC 

Pol Succes SRL, Inspectoratul  

Școlar Județean Maramureș, 

Centrul Şcolar De Educaţie 

Incluzivă Baia Mare, 

implementează proiectul 

„PROinovație prin firme de 

exercițiu - de la școala 

competitivă la competitivitate în 

muncă” (POSDRU/ 175/ 2.1 /S 

/150697). 

 Proiectul este cofinanțat de 

Uniunea Europeană din Fondul 

Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013, Axa Prioritară nr. 2 

„Corelarea învățării pe tot 

parcursul vieții cu piața muncii”, 

Domeniul major de intervenție 

2.1: „Tranziția de la școală la 

viața activă“. 

  

Vizează facilitarea accesului la 

educaţie, creșterea ocupabilității, a 

nivelului de educație și formare 

profesională a resurselor umane 

printr-o abordare de tip ,,învățare pe 

tot parcursul vieții”, în contextul 

unei societăți bazate pe cunoaștere. 

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă 

ale persoanelor asistate (elevi) 

pentru îmbunătățirea inserției 

acestora pe piața muncii prin acțiuni 

cu caracter inovator cum sunt 

,,firmele de exercițiu” este obiectivul 

principal al acestui proiect. 

 Prin îndeplinirea acestui 

obiectiv, se urmărește, implicit, 

dezvoltarea capitalului uman și 

creșterea competitivității economice 

la nivelul regiunilor din Nord – Vest 

și Vest. 

 Prin implementarea proiectului 

se doreşte impulsionarea spiritului 

antreprenorial în rândul elevilor care 

se vor implica în conducerea şi 

desfăşurarea activităţilor din cadrul 

firmelor de exerciţiu nou create. 
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 Prin îndeplinirea acestui obiectiv se urmărește implicit dezvoltarea capitalului 

uman, se doreşte impulsionarea spiritului antreprenorial și creșterea competitivității 

economice la nivelul regiunilor din Nord – Vest și Vest. 

 Din școala noastră au fost înscriși 20 elevi în grupul țintă. Un elev este 

considerat ca având cerinţe educative speciale (CES) dacă necesită servicii 

educaţionale speciale și are: 

- dificutăţi de învăţare semnificativ mai mari comparativ cu ceilalţi copii de aceeaşi 

vârstă; 

- o dizabilitate care îl împiedică sau îl opreşte să folosească facilităţile educaţionale 

de un anumit tip, care sunt puse la dispoziţia copiilor de aceeaşi vârstă în şcolile din 

zona respectivă. 

 Acest proiect are un caracter inovator prin faptul că îi pune pe elevi în rolul 

antreprenorului care va trebui să ia decizii ferme în derularea activităţii din cadrul 

firmelor de exerciţiu. Elevii cu cerinte educaționale speciale din România nu au 

posibilitatea de a dobândi suficiente competențe antreprenoriale (conform 

Programelor minimale de învățământ existente ale Centrelor Școlare de Educație 

Incluzivă) și nu au avut, până în prezent, posibilitatea de a activa într-o firmă de 

exercițiu. Proiectul vine să sprijine acești elevi în creșterea nivelului de competențe 

antreprenoriale dobândite de aceștia și implicit a șanselor de accedere pe piața 

muncii, de activare pe cont propriu prin înființarea unei firme după finalizarea 

studiilor.  

 Am acceptat să fim parteneri în acest proiect pentru a da posibilitatea elevilor 

noștri să aibă încredere în ei și pentru a dota un atelier protejat (conform 

ORDINULUI  DE MINISTRU NR: 5573/07.10.2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special 

integrat), un spațiu adaptat nevoilor elevilor cu CES, în care aceștia să își 

desfășoare activitatea pentru a-și dezvolta și perfecționa abilitățile în vederea 

integrării în viața activă.  
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Ședință de lucru parteneri 

P1 și P4 

 

 

 Elevii cu CES își formează deprinderile practice preponderent prin stilul 

vizual, preferă să vadă lucrurile sau desfășurarea proceselor pe care le învață. De 

aceea, pentru formarea competențelor specifice domeniului, elevii trebuie să fie 

obișnuiți cu ustensilele și roboții întâlniți la firmele mamă pentru a se putea 

integra la locul de practică.  

 Prin dotarea atelierului de alimentație publică vom putea să dăm șanse egale 

acestor elevi astfel ca după dobândirea unor competențe minime în atelierul 

protejat să aibă acces liber la toate activitățile desfășurate în cadrul firmelor 

mamă. 
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Activități 

desfășurate 

de FE în 

atelierul de 

alimentație 

publică 
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Firme de exercițiu  
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În perioada 11 februarie – 15 iulie 2015, Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă Baia Mare a elaborat şi implementat proiectul „ŞI LUMEA MEA E 

MINUNATĂ!”, proiect inclus in Calendarul Activităților Extracurriculare 

Regionale și Interjudețene 2015, poz. 973. 

Scopul proiectului a urmărit creşterea calităţii procesului educaţional prin 

dezvoltarea şi promovarea potenţialului activităţii educative extraşcolare ca 

modalitate complementară de integrare socială şi participare activă a tinerilor în 

comunitate, dar şi îmbunătăţirea activităţilor instructiv-educative din 

învăţământul special.  

Partenerii  implicaţi în proiect au fost: Inspectoratul Școlar Județean 

Maramureș, sub egida căruia s-a derulat  activitatea noastră şi care, prin 

specialiştii de la nivelul inspectoratului, ne-a oferă consultanţă vizavi de 

elaborarea proiectelor, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Maramureș prin implicare directă în mediatizarea, implementarea proiectului şi 

prin participarea în  comisia de jurizare a lucrărilor, Biblioteca Judeţeană „Petre 

Dulfu” Baia Mare, care a fost responsabilă pentru desfăşurarea evenimentului 

final, Expoziţia Concurs prin spaţiul în care s-a realizat expoziția și, nu în 

ultimul rând, mass-media. 

Proiectul a oferit un cadru larg,  cuprinzător de desfăşurare a unor 

activităţi extracurriculare cât mai variate pentru elevii din învăţământul special 

integrat  şi de masă  (nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal).  

Rezultatele obţinute ca urmare a implementării proiectului s-au 

concretizat prin:   realizarea   unui   număr   de   peste   40   de   acorduri            

de   parteneriat   cu   unităţi   şcolare   din   judeţ   şi   din   ţară                          

(13   acorduri  de   parteneriat  cu   unități   școlare  din   județul  Maramures, 
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27 acorduri de parteneriat cu unități 

școlare din  județele: Bistrița-Năsăud, 

Botoșani, Bacău, București, Bihor, 

Constanța, Călărași, Galați, Hunedoara, 

Iași, Ialomița, Neamț, Sibiu, Teleorman, 

Turnu Severin, Vâlcea, Vrancea, Mureș), 

implicarea unui număr de peste 300 de 

elevi  în activităţile specifice proiectului,  

realizarea de către elevi, în cadrul 

activităților individuale sau de grup, a  

unui număr de peste 250 obiecte creative,  

realizarea unui CD cu lucrările premiate,  

realizarea unei expoziții concurs  pe baza 

activăţilor desfăşurate la nivel 

interjudeţean, realizarea unei sesiuni de 

comunicari științifice adresate cadrelor 

didactice. Au fost premiate un număr de 

75 de lucrări, acordându-se diplome 

pentru premiile I, al II-lea, al III-lea și 

mențiuni, pentru fiecare nivel școlar. 

Activitățile desfășurate în cadrul 

proiectului au contribuit în mod real la 

dezvoltarea capacității școlii de a 

îmbunătății procesul instructiv-educativ 

al elevilor  cu cerinţe educaţionale 

speciale şi nu numai.  

 

prof. Bud Cristina Elena 
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Elevii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare, împreună cu 

elevii Colegiului Tehnic Transilvania, şi-au reluat colaborarea în cadrul 

proiectului de parteneriat educaţional “Diferiţi, dar egali”- Ediţia a II-a. 

Discriminarea represent un atac asupra definiţiei drepturilor omului. 

Discriminarea reprezintă refuzarea sistematică a drepturilor umane ale anumitor 

categorii sau grupuri de oameni din cauza a ceea ce sunt sau a credinţelor care 

le au. Discriminarea poate fi datorată unor factori precum: rasă, etnie, 

naţionalitate, clasă socială, religie, vârstă, starea de sănătate, sau a unei 

combinaţii de factori. 

Copiii cu deficienţe de orice natură au dreptul la o educaţie 

corespunzătoare. Trebuie să fie priviţi ca egalii noştri, pentru că ei au 

sentimente, opinii, talente, pe care trebuie doar cu bunăvoinţă şi îngăduinţă să le 

descoperim.  

De aceea, proiectul se doreşte o punte peste prejudecăţi. Vom primi 

sărbătoarea Crăciunului împreună, vom omagia cartea si pe poetul Mihai 

Eminescu pe 15 ianuarie şi vom disemina rezultatele activităţilor din proiect 

prin promovarea albumului cu fotografii realizate în timpul activităţilor. Ne 

aşteptăm ca, înţelegând importanţa valorii civice şi culturale, precum şi cea a 

dimensiunii acceptării celuilalt, şi elevii să promoveze, la rândul lor, aceste 

valori. 

Intenţionăm să continuăm proiectul şi în anul următor cu activităţi de 

promovare a valorilor civice şi culturale. 

prof. Boldan Florentina 
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            „Meseria este brăţară de aur”, spune un vechi proverb românesc, iar în zilele 

noastre instruirea şi transmiterea cunoştinţelor se face într-un cadru instituţional organizat, 

sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate. Şcolile profesionale au cunoscut o 

importanţă deosebită în perioada industrializării, adică înaintea celui de-Al Doilea Război 

Mondial şi în perioada 1950-1960, contribuind în mod esenţial la dezvoltarea economică, 

pe diferite ramuri, a unor zone din ţară. În anii ”70 şcoala profesională a decăzut, însă a 

funcţionat normal, eficient înainte de 1990 şi câţiva ani după, până în 2009 a dispărut total 

prin eliminarea cifrelor de şcolarizare pentru Şcoala de Arte şi Meserii (aşa cum se numea 

în ultimii ani de existenţă). 

            In acest articol  voi face referire, cat mai accentuat, la rolul profesionalizării din 

cadrul CSEI, dorind sa subliniez importanța învățării unei meserii de către elevi, fie ei 

chiar și cu CES (cerințe educaționale speciale).  Necesitatea învățării unei meserii de către 

acești elevi este imperios necesară în contextul unei piețe economice emergente care 

evoluează în continuu și pentru  a-i ajuta să se integreze pe piața muncii și în societate. În 

cadrul CSEI BAIA MARE, instruirea practică începe încă din primul an (cls.a IX-a) în 

atelierele din cadrul școlii sub îndrumarea profesorilor de instruire practică cât și in 

atelierele protejate, pentru copii cu deficiențe severe. 

 Domeniile pentru care sunt pregătiți elevii sunt următoarele: Turism și 

alimentație, Construcții instalații și lucrări publice, Industrie textilă și pielărie, 

Mecanică. 

         Atelierele sunt dotate corespunzător fiecărui domeniu astfel încât elevii sa fie 

pregătiți temeinic pentru anul al II-lea, când vor începe instruirea practică pe teren 

la agenții economici cu care colaborăm și cu care se încheie contracte de 

parteneriat astfel încât aceștia se obligă să instruiască elevii într-un cadru adecvat, 

alături de personal calificat. 
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 Totodată, la locul de practică se desemnează o persoană din personalul 

calificat care are rolul de tutore al practicantului, care se ocupă îndeaproape de 

elev și care răspunde de acesta pe tot parcursul procesului de instruire practică. 

Este o mândrie pentru noi faptul că mulți dintre elevi datorită abilităților practice 

deosebite pe care le au, după terminarea școlii rămân angajați in unitățile unde si-

au desfășurat activitatea practică. 

  Pe de altă parte, în acest an școala noastră este parte a proiectului 

,,PROinovație prin firme de exercițiu - de la școală competitivă la competivitate 

în muncă, in parteneriat cu Colegiul Economic ,,Nicolae Titulescu”, proiect în 

care sunt implicați activ atât elevi din domeniul alimentație publică, cât și 

profesori din cadrul școlii. Acest lucru a făcut posibilă dotarea laboratorului de 

alimentație publică cu echipamente de ultimă generație, în acest fel, procesul de 

instruire practică fiind mult mai complex.  
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prof. i. p. Viorel Ciprian Pop 

  Instruirea practică în 

laboratorul de alimentație publică 

din cadrul școlii este efectuată de 

către doamna prof. Rus Elena care 

aduce un aport deosebit la 

formarea elevilor și pregătirea 

acestora pentru practică la agenți 

economici. Practica la atelierul 

protejat este efectuată de către 

doamna m.i. Marciuc Adriana, iar 

de practica la agenții economici 

fiind responsabili m.i. Maxim 

Maria și prof. ip dl. Pop Viorel 

Ciprian. Teoria la clasă este 

predată de către doamna profesor 

Bobon-Morar Liliana.   

 Putem concluziona prin a 

afirma că, pentru o societate 

prosperă, bazată pe o economie 

solidă, şcoala trebuie să 

formeze buni cunoscători ai 

lucrului practic, într-o 

diversitate de domenii, în 

funcţie de cerinţele pieţei forţei 

de muncă şi prin asigurarea 

unei concordanţe între oferta de 

locuri pentru calificare şi 

cererea la nivelul fiecărui judeţ 

sau în ansamblul economic al 

regiunii de dezvoltare 

respective.  

  Prin faptul deja dovedit 

că succesul într-o meserie este 

determinată de axarea pe 

instruirea practică, dar şi de 

calitatea partenerilor de 

practică, atât şcoala ca furnizor 

de formare iniţială, cât şi 

partenerii de instruire au o 

importanţă egală în formarea 

unor buni meseriaşi, în 

condiţiile în care pregătirea 

profesională trebuie făcută 

aplicat, pe domenii. 
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Motivaţie pentru 

prevenţie   

 Potrivit studiilor UNICEF, România a ocupat primul loc în Europa în ceea ce 

priveşte numărul de naşteri înregistrate în rândul minorelor, în medie 8.500 pe an. 

Conform aceluiaşi studiu, doar 14% dintre femeile active sexual folosesc pilula 

contraceptivă, iar dintre acestea, 32% sunt din grupa de vârstă 15 – 19 ani. 

 Studiile arată că majoritatea femeilor prezintă anumite probleme psihologice 

după avort precum depresie, anxietate, simtome de stres post traumatic care pot să 

se menţionă pe termen lung, chiar pot apărea după mai multă vreme (2-3 ani) după 

ce avortul a foat făcut, dar si probleme de natura fiziologică, sunt unele rezultate 

care arată că ar putea exista o legătură între avort şi cancerul la sân sau cancerul 

ovarian (Charles, et all, 2008; Fergusson, Horwood&Ridder, 2006, 2008; Thorp, 

Hartmann, &Shadigian, 2003). 
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 In anul 2010, peste 60% dintre adolescentele între 15 – 19 ani active sexual au 

declarat că nu au folosit niciodată metode contraceptive (Raportul Eurostat 

România). 

 Un alt studiu realizat pe un lot de 4199 femei cu vârste între 18 – 35 ani  a 

dezvăluit faptul că acestea nu aveau informaţii corespunzătoare referitoare la 

folosirea contraceptivelor, spre exemplu, o cincime dintre femei necrezând că pot 

rămâne însarcinate dacă uită să-şi ia pilula contraceptivă  (World Health 

Organization, 2008). Mai mult decât atât, România se clasează în primele 10 locuri 

din Europa la incidenţa infecţiilor cu transmitere sexuală, potrivit statisticilor OMS. 

        Aceste date prezentate mai sus reprezintă un motiv de îngrijorare la nivel de 

societate şi una dintre cauze ar putea fi reprezentată de lipsa informării asupra vieţii 

sexuale la adolescenţii de peste 15 ani. În Romania, deşi s-au realizat până acum 

campanii de informare cu privire sănătatea reproducerii, nu s-au mai realizat 

programe de prevenţie foarte riguroase care să vizeze atât prevenţia bolilor cu 

transmitere sexuală, cât şi a sarcinilor nedorite.  

 

  

 

 

 

 

Având în vedere aspectele 

enumerate anterior, considerăm că 

activitățile de informare demarate 

de instituția noastră în colaborare 

cu Centrul de planificare  familială 

din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență „Dr. Constantin Opriș” 

Baia Mare sunt binevenite. 

 

       prof. Baic Monica 

as. medical Ghețe Marcela 
Adresă materiale 

http://www.omfal.ro/ 

 

34 



 Una dintre  cele patru nevoi  

fundamentale pe care psihologii le  

recomnadă a fi îndeplinite zilnic, pe langă 

nevoia de atenţie, afecţiune , afirmare, este şi 

nevoia de joc, joacă şi bucurie, altfel  

neîndeplinirea lor duce la aşa numitele 

„datorii de stres”. 

       Jocul este important pentru sănătatea 

noastră mintală şi fizică în aceeaşi măsură ca 

dormitul regulat, mâncatul sănătos şi 

exerciţiile fizice. În ciuda plăcerii de a se 

juca, undeva între copilărie şi maturitate, 

mulţi dintre noi se opresc să se mai joace. 

Înlocuim jocul cu munca şi responsabilităţile. 

Prin permiterea reintrării jocului în viaţa 

noastră putem continua să culegem 

beneficiile sale pe parcursul vieţii. 

Totuşi, să nu uităm importanţa jocului şi în 

dezvoltarea unui copil: prin intermediul 

acestuia, copiii își pot exprima sentimentele, 

trăirile, emoțiile pe care de multe ori nu le 

pot verbaliza. 
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 Acest tip de terapie facilitează 

depășirea experiențelor traumatice  

din trecut, poate încuraja dezvoltarea 

unor idei, gânduri sau sentimente 

noi, poate chiar să-i antreneze în 

luarea unor decizii corecte în diverse 

situatii.  

 Folosind  jocul, apropierea de 

copil şi mai ales de cel cu deficienţe 

devine mult mai usoară, deoarece 

acesta asociază persoana care se 

joacă cu el cu ceva distractiv, iar 

încercarea profesorilor de a-l invata 

pe copil lucruri noi se realizează în 

cel mai placut mod posibil. Când 

folosim această metodă putem 

integra, în jocurile noastre cu copiii, 

obiectivele pe care dorim să le 

atingem. 

 Una dintre tehnicile pe care eu  o 

folosesc în munca cu copiii este 

jocul de rol cu plastelină, o metodă 

la îndemâna oricui. Modelăm 

personaje sau obiecte din plastelină 

pe care apoi le introducem în diverse 

poveşti sociale legate de experienţa 

zilnică a copilului.  

  Această metodă permite copilului să-

și exprime sentimentele faţă de o anumită 

situaţie şi să exerseze noi reacţii şi 

comportamente față de situaţia respectivă. 

În plus, copilul poate juca foarte uşor 

rolul altora, permiţandu-se astfel 

dezvoltarea empatiei sau  cel putin 

experienţa punctului altuia de vedere. 

Folosirea plastelinei este o metodă ușor de 

aplicat, care place majorităţii copiilor. În 

cadrul acestui joc putem să atingem o 

serie de alte obiective pe care ni le-am 

propus: dezvoltarea limbajului, 

dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii, 

dezvoltarea atenţiei (fiind antrenat într-o 

activitate placută copilul va fi mult mai 

compliant si receptiv), etc. 

 Aşa că, luând în considerare toate 

avantajele prezentate mai sus, de ce să nu 

ne jucăm şi noi împreună cu copiii noştri? 

prof.  de sprijin  Laura Motișan 

Prin crearea diverselor situaţii sau 

poveşti sociale, copilul învata prin 

imitaţie si modelare diverse reguli, 

comportamente adecvate, noi 

metode de rezolvare a problemelor 

cu care se confruntă zilnic.  
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Hipotonia reprezintă diminuarea tonusului muscular manifestată printr-o 

rezistență redusă a mușchiului la alungirea sa pasivă. Adesea hipotonia este un semn 

al unei afecțiuni grave. Ea se manifesta atât la copii, cât şi la adulţi, afectand abilitățile 

motorii grosiere și abilitățile motorii fine. Astfel, copiii care suferă de hipotonie 

musculară prezintă dificultăți de postură, ligamentare, laxitate articulară și reflexe 

sărace. Ei nu reușesc să se rostogolească, să  mențină o poziție șezândă, să se ridice 

într-o poziție șezândă, sa se învârtă și uneori chiar să meargă. Afectarea abilităților 

motorii fine se manifestă prin imposibilitatea apucării obiectelor, arătarea cu degetul, 

urmarirea mișcării anumitor obiecte cu privirea și hrănirea. Hipotonia poate produce, 

de asemenea, dificultăți și intârziere în vorbire. 

Primele semne ale hipotoniei musculare apar la sugari. Aceștia au aspect de 

„păpuşă de cârpă”, deoarece mâinile şi picioarele atârnă de-a lungul corpului şi au un 

control redus sau chiar absent al capului care poate cădea în faţă, spate sau lateral. 

Poziția somnului la sugarii hipotoni este cu coatele şi genunchii în extensie (întinse), 

în timp ce la copiii cu tonus normal aceste articulaţii sunt flectate (îndoite). Sugarii cu 

tonus normal pot fi ridicaţi de părinţi atunci când sunt ţinuţi la nivelul axilelor 

(subsuori). 

Copiii cu tonus muscular scăzut tind să evite activitățile care necesită un efort 

suplimentar sau pur și simplu se retrag din activități. Ei își asumă rolul de 

“observator”, deoarece nu sunt la fel de activi fizic în comparație cu colegii lor. Din 

cauza rezistenței musculare scăzute, ei nu dețin energia necesară pentru a face față 

activităților care necesită un efort prelungit. Copiii cu hipotonie ușoară trec adesea 

neobservați, dificultățile lor fiind sesizate abia la vârsta școlară, moment în care 

aceștia sunt provocați să scrie și să efectueze activități motorii fine.  
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Iata câteva exemple de astfel de 

activități: grădinăritul (udatul și plantatul 

florilor), amenajarea curții, curățenia, 

plimbările în aer liber, înotul, dansul, joaca în 

apă, mima, pantomima, mersul pe bicicletă, 

aranjarea hainelor, jucăriilor, gătitul (pregatirea 

legumelor pentru salată, frământarea 

aluatului…). Copiii pot folosi: plastelina, 

cleiul, spuma modelatoare, ăargele, bănuți, 

boabe de fasole, piese de lego de diferite 

dimensiuni, pistoale cu apă, bureți, cleme 

pentru rufe, perforatoare. Cu ajutorul acestora 

ei pot fi implicați în diferite activități amuzante 

cum ar fi: extragerea boabelor de fasole din 

interiorul aluatului, spălarea jucariilor cu 

ajutorul buretelui, mutarea apei dintr-un 

recipient în altul cu ajutorul bureților, culegerea 

unor bucățele de hârtie sau margele cu ajutorul 

clemelor pentru rufe, confectionarea de confetii 

și „zapadă” cu ajutorul perforatorului. Părintele 

trebuie sa înțeleagă că un astfel de copil este 

capabil să achiziționeze o nouă deprindere 

fizică, doar că este necesar mai mult timp și 

mai mult exercițiu pentru a avea rezultatele 

dorite. Cu perseverență si prin asigurarea unei 

motivații corespunzatoare, acești copii își 

îmbunătățesc treptat forța și rezistența 

musculară și devin independenți și responsabili, 

evitand a fi marginalizați de societate. 

 

prof. Baic Monica Maria 

 

Ei sunt supuși unui volum 

sporit de muncă, nereușind să țina 

pasul cu colegii lor, ceea ce duce 

la evitarea activităților. Hipotonia 

nu afectează intelectul. 

Exista o varietate de 

scheme de tratament pentru 

hipotonie, în functie de gradul de 

severitate al acesteia. Specialiștii 

implicați în tratarea acestei 

afecțiuni sunt în principal 

kinetoterapeutul, logopedul și 

terapeutul ocupațional. Un rol 

deosebit de important, însa, 

revine în primul rând părinților. 

Aceștia trebuie   să sprijine și să 

încurajeze copilul permanent, fără  

a-l menaja excesiv. O greșeală 

frecventă a parinților este aceea 

de a evita implicarea copilului în 

diferite activități cotidiene care 

presupun efort fizic, rezultând o 

dezvoltare fizica precară. E ușor 

ca acel copil să devină frustrat și 

să aibă tendința să renunțe la 

activități. De aceea este foarte 

important ca parintele să găsească 

activități ludice și amuzante care 

să-i ofere copilului șansa să 

achizitioneze cât mai multe 

deprinderi noi.  
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împletit – îm+pleată+it (prefix+ cuvânt de bază +sufix) 

împletitură – îm+pleată+itură (prefix+cuvânt de bază+sufix) 

neîmpletit – ne+îm+pleată+it (prefix+prefix+cuvânt de bază+sufix) 

despletit – des+pleată+it (prefix+cuvânt de bază+sufix) 

pletos – pleată+os (cuvânt de bază+sufix) 

împletitor – îm+pleată+itor (prefix+cuvânt de bază+sufix) 

împletitoare – îm+pleată+itoare (prefix+cuvânt de bază+sufix) 

împleticit – îm+pleată+icit (prefix+cuvânt de bază+sufix) 

 
 

FAMILIA  LEXICALĂ  A CUVÂNTULUI PLEATĂ 

  Creativitatea cadrelor didactice din școala noastră, precum și împletirea, 

înlănțuirea metodelor și tehnicilor utilizate în procesul instructiv-educativ au fost 

surprinse în cadrul Cercului Pedagogic din aprilie 2015.  

 Procesul instructiv-educativ reprezintă o activitate complexă, constituită din 

activităţi de predare, învăţare şi evaluare, în cadrul căreia se împletesc și se 

înlănţuiesc etape, metode şi strategii didactice. 

  În şcoala noastră, elevii se formează pentru viaţă, de aceea, este necesar ca ei 

să înţeleagă informaţiile asimilate în cadrul orelor de predare şi să le aplice în 

activitatea de instruire practică în atelierele din cadrul școlii. Acest lucru se poate 

asigura numai prin „împletirea” muncii profesorilor de cultură generală cu cei de 

cultură tehnică și a profesorilor de predare a tehnologiilor cu cei de instruire 

practică.  

 Redăm în continuare câteva dintre exemplele prezentate cu ocazia Cercului 

Pedagogic desfășurat la noi în școală:  
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I.  Answer T (true) or F 

(false): 

 1. Ana‟s braid is the 

longest. 

 2. Sally‟s braid is the 

shortest. 

 3. Paula‟s braid is the 

longest. 

 4. Mary‟s braid is the 

shortest. 

  

II. Complete the sentences 

with the right name: 

 1. _________ „s braid is 

the longest. 

 2. _________‟s braid is the 

shortest. 

  

III. Colour the braids as 

follows: 

 The shortest braid is 

brown. 

 The longest braid is yellow. 

 The 2nd braid is black. 

 The 3rd braid is red. 

 

             Ana      Sally      Mary Paula 

Teacher Câmpean Andrea 
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De  la păianjen... 
...și de la pasărea 

țesător 

? 
P 

C

2 

C

3 

C

4 

C

1 

? ? ? ? 

lăcustă grâu șarpe șoarece arici 

prof. Țiudic Adelin Petru 
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Ca formă geometrică, lucrarea „Coloana 
Infinitului” este o înlănțuire a unui singur 
motiv: un element romboidal numit de 
Brâncuşi „mărgea” - modul octaedric, - cu 
înălțimea de 180 cm fiecare. 

Artă tradițională-covor țesut, cu 
motive geometrice 

prof. Moanță Tudor Dan 
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Prof. Butariu Marin 

prof. Roman Alina 
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microfon 

imprimantă 

Boxe 

Calculator 

prof. Orha Andrei 
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Alimentație publică și turism 

 

COZONAC ÎMPLETIT, UMPLUT CU MAC 

         Cozonacii sunt produse speciale din aluat dospit, obţinut din făină, apă, 

drojdie, sare, zahăr, grăsimi, lapte, ouă, arome - pentru cozonacul simplu - şi 

adaosuri pentru cozonacul umplut: stafide, mac, rahat, nuci, cacao. 

 Materii prime: 

Făină, drojdie, lapte, zahăr, unt, ouă, sare, ulei, lămâie, vanilină, nuca. 

Verificarea calităţii materiilor prime se face prin examen organoleptic. 

Ustensile şi vase: 

Vase pentru spălat materii prime, vase pentru fiert, vase pentru frământat, tăvi, 

cuţite, lingura de lemn, planşeta, merdeneaua, forme de cozonac, sită, pensulă, 

răzătoare, tel, grătar de lemn. 

Tehnica preparării: 

Prepararea aluatului se face prin metoda indirectă.  

După prepararea maielei şi a şodoului, următoarea etapă este frământarea 

sau formarea aluatului. După terminarea procesului de frământare, aluatul se 

lasă în repaus. Fermentarea are loc la o temperatură de 27-300C. Durata 

procesului de fermentare este influenţată de structura aluatului, calitatea făinii, 

felul în care a avut loc frământarea.  

Prelucrarea aluatului are loc după ce acesta şi-a mărit volumul de două - trei ori.  

Această etapă cuprinde mai multe faze: 

Divizarea aluatului – se face în bucăţi corespunzătoare gramajului specific 

fiecărui preparat. În cazul de fata, aluatul se divizează în trei bucăți. 
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Modelarea aluatului: se întinde fiecare bucată de aluat, se așează 

umplutura, se rulează, după care se împletește. Cozonacul format se aşează în 

forme unse, se lasă din nou la fermentat şi se unge cu ou la suprafață. 

Fermentarea finală – se referă la preparatul modelat care a pierdut o cantitate 

de aer prin modelere modificându-și volumul. Aerul reîmprospătat prin 

modelare permite creşterea în volum a preparatului într-un timp mai scurt, 20-

30 minute, la o temperatură de 27-300C.   

Cozonacii se coc la temperatura de 1200C timp de 10-15 minute şi apoi 

la 180-2200C până sunt bine copţi. Se scot imediat din forme şi se răcesc pe 

grătare de lemn. 

Indici de calitate ai preparatului finit: 

Aspect exterior: culoare rumen-aurie, 

Aspectul în secţiune: bine copt, bine crescut, culoare uniformă, 

Gust, miros -  specifice materiilor prime folosite. 

Prezentare şi servire: 

Se prezintă la bucată, pudraţi cu zahăr. 

Se servesc la desert, tăiaţi felii subţiri. 

În încheiere, am dori să îl cităm pe Socrate 

care spunea că oricât de tentante ni s-ar părea 

produsele gătite în bucătărie să nu uităm că: 

„mâncăm pentru a trăi şi nu trăim pentru a 

mânca”. 

 

prof.  Bobon-Morar Liliana 

maistru instructor Maxim Maria 

maistru instructor Rus Elena 

maistru instructor Marciuc Adriana 

prof. i.p. Pop Viorel 
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         Materiale utilizate: 

- Suport lemn 

- Sârmă 

- Fâşii din material tip mătase 

- Bandă satinată 

- Şnur colorat 

- Volănaş cu elastic 

- Polistiren  

- Fetru colorat 

-   Beţişoare  

 

 

  Faze de lucru: 

- Introducerea sârmelor în lemn 

- Împletirea fâşiilor 

- Completarea coşului cu bandă satinată 

şi volănaş 

- Garnisirea cu şnur 

- Învelirea polistirenului cu fetru 

- Vopsirea beţişoarelor 

- Executarea florilor ornamentale 

-   Montarea florilor ornamentale 

Industrie textilă și pielărie 

 
prof. Chira Carmen 

maistru instructor Matei Rozica 

maistru instructor Molcsan Adriana 

maistru instructor Buda Maria 
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Operaţii tehnologice Scule Dispozitive Verificatoa

re 

Maşini 

şi utilaje 

 Trasarea: 

-4 buc. cornier L 25X25X3 la 

1900mm 

-12 buc. cornier L 25X25X3 la 

2190mm 

-12buc. cornier L 25X25X3 la 

420mm 

-2 buc. platbandă 25X4 la 1570mm 

-6 buc. platbandă 25X4 la 375mm 

 Ac de trasat 

punctator 

 Masa de 

trasat 

 Ruleta   

 Debitarea: 

-4 buc. cornier L 25X25X3 la 

1900mm 

-12 buc. cornier L 25X25X3 la 

2190mm 

-12 buc. cornier L 25X25X3 la 

420mm 

-2 buc. platbandă 25X4 la 1570mm 

-6 buc. platbandă 25X4 la 375mm 

 Ferăstrău 

manual 

Menghină 

  

 Ruleta   

 Ajustare rame: 

- Tăierea la 45° a capetelor 

cornierelor (24 buc.)  

 Ferăstrău 

manual 

Menghină 

  

 Ruleta   

 Sudarea colțurilor sau heftuirea 

(prinderea provizorie prin puncte de 

sudură) 

         

 Sudarea : 

- Sudarea colțurilor la 45° 

- Sudarea la 90° a picioarelor 

- Sudarea în  puncte a platbenzii 

- Sudarea întăriturilor 

     Se 

verifică 

vizual 

 Aparat 

de 

sudură 

 Ajustarea (curățarea sudurilor)  -perii de 

sârmă, 

-ferăstrău 

unghiular 

    Se 

verifică 

vizual 
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CONFECȚIONAREA 

ORNAMENTELOR PENTRU RAFT 

        

1.Trasare: 

- bară buclă Ø 6 x 700mm- 20 bucați 

-bară verigă Ø 6 x 36mm- 10 bucați 

-ac de 

trasat 

-punctator 

 Masa 

de 

trasat 

 Ruleta 

2.Debitare: 

-bară Ø 6 x 700mm- pentru bucla- 20 bucați 

-bară Ø 6 x 36mm pentru verigi- 10 bucați 

-ferăstrău 

manual 

Menghi

nă 

  

 Ruleta 

3.Indoire manuală la rece: 

-bucle Ø 60mm- 20 bucați 

-verigi Ø 115mm- 10 bucați 

-ciocan Menghi

nă 

Țeava 

Ø115m

m 

Ruletă 

4.Sudarea: 

-verigilor- 10 bucați 

-asamblarea verigilor si cercurilor pe 

lateralele raftului 

 Se 

verifică 

vizual 

 Aparat 

de 

sudură 

Curațarea  -perii de 

sârmă 

-ferăstrău 

unghiular 

Vopsirea raftului prin pensulare -pensule Se 

verifică 

vizual 
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 Stâlpii din beton armat reprezintă elementele verticale structurale ce realizează 

structura de rezistență a unei construcții cu zidărie portantă sau pe cadre. 

Stâlpul unei case poate avea forme și secțiuni transversale diferite, în funcție de tipul 

construcției, tehnologia de execuție și sarcinile pe care le are de preluat. 

           Execuția cuprinde următoarele etape: 

 

 

 

 

Denumire 

etapă 

Descriere  etapă Materiale/SDV-uri Detalii 

Armare Se așază barele din oțel beton 

apoi se fixează etrierii 

conform proiectului prin 

legături cu sârmă neagră. 

Legarea armăturii se va 

realiza la fiecare colț a 

etrierilor cu barele din oțel.  

Bare din oțel beton 

(curate) ф 10, ф 6, 

sârmă neagră 

ф1,5/ciocan, 

menghină, clește,  

Cofrare  Lucrările de cofrare a stâlpilor 

prezintă particularităţi în 

funcţie de tehnologia 

adaptată. 

 

Lemn/ciocan, 

cleşte, daltă, nivelă 

cu bulă de aer, fir cu 

plumb, dreptar,  

metru, colţar 

Turnarea și 

compactarea 

betonului 

Turnarea se va face din partea 

de sus a cofrajului, manual, 

continuu, fără rosturi. 

Vibrarea este esențială și s-a 

realizat cu vergele.  

Ciment, nisip, 

pietriș, apă/dreptar, 

mistrie, ciocane din 

lemn, vergele, 

cancioc, roabă, 

lopată, găleată 

 

Decofrarea După 3-4 zile de la turnare se 

face decofrarea. Pentru a nu 

se produce degradarea 

elementelor de beton 

decofrarea se desfăşoară în 

ordinea inversă cofrării. 

Ciocan, cleşte, daltă 
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  CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI  LUCRĂRI PUBLICE 

 

  maistru instructor Buda Aurelia 

 maistru instructor Pop Nausica 

    maistru instructor ȘtirbuValentin 

    maistru instructor Bîrda Dumitru 
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  Magia sărbătorilor de iarnă ne 

înconjoară încet, încet. Totul se colorează 

în aur și argint și totul în jur sclipește în 

mii de luminițe. Atmosfera de Crăciun ne 

aduce bucurie și ne amintește cu precădere 

de anii copilăriei, de emoția împodobirii 

bradului, de clipa în care visam să-l 

întâlnim pe Moș Crăciun, sigur ne gândim 

cu drag la cadourile lui Moș Crăciun, la 

colinde, la mirosul de brad și la vâscul din 

fața ușii, dar și la cizmulițele lui Moș 

Crăciun, unde se pun daruri pentru copii și 

cei dragi. 

          Fie ca binecuvântările Sfintelor 

Sărbători să plutească deasupra voastră așa 

cum fulgii de zăpadă se așază  și să vă 

aducă numai bucurii. 
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 prof. Chira Carmen 

 maistru instr. Matei Rozica 

       maistru instr. Mureșan Mariana 



  Apa este lichidul cu cea mai mare răspândire (ocupând aproximativ 1/3 

din suprafața globului terestru) si, fara exagerare, cel mai important pentru 

viață.  Apa este „matricea vieții". Ea este importantă nu numai pentru faptul că 

este, din punct de vedere cantitativ, componentul major al organismelor vii, dar 

și pentru motivul că ia parte la organizarea structurală a biosistemelor și la 

activitatea metabolică celulară.  

 Molecule hidrofile și hidrofobe în apa lichidă, pură, gradul de structurare 

(ordonare) a moleculelor depinde de predominanța uneia din cele doua tendințe 

contrare: organizare prin formarea legăturilor de hidrogen și dezorganizare, prin 

agitație termica. În soluții, la aceste două fenomene se mai adăugă și 

interacțiunea cu moleculele de solvit, care poate conduce fie la o creștere a 

gradului de ordonare, fie la o scădere a sa.  

 Principalele tipuri de interacțiuni cu moleculele de apă conduc la 

următoarele procese:  

1. formarea apei de hidratare în jurul ionilor: 

2. formarea apei legate în jurul macromoleculelor: 

3. realizarea cristal - hidraților. 

  Formarea apei de hidratare: moleculele de apă, având momente de dipol 

permanente, se dispun în jurul ionilor sau al grupărilor polare în cel puțin două 

straturi: primul, format din molecule de apa ordonate și imobilizate, iar al 

doilea, la o oarecare distanță, alcătuit din molecule atrase insuficient pentru a 

căpăta o structură propriu-zisă, însa insuficient de puternic pentru a-și pierde 

ordinea pe care o aveau înainte de interacțiune.  
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 Nu încape nici o îndoiala că, dintre toate substanţele care intra în corpul 

omenesc şi in cel al animalelor, apa stă pe primul loc în ceea ce priveşte cantitatea. 

Filozoful Claude Bernard este primul care a încercat, încă din secolul trecut să 

calculeze proporția de apă din organismul uman. Cum a procedat? El a cântărit 

mumiile egiptene care erau complet deshidratate. Apoi a comparat greutatea 

acestor mumii cu greutatea unor oameni vii de aceeaşi înălțime şi cu trăsături fizice 

cat mai asemănătoare mumiilor respective. Prin acest procedeu, el a determinat că 

apa are o proporţie de 90% in organismul uman. Cifra este prea ridicată. Acest 

lucru se explică pentru ca uscarea prelungita a mumiilor a dus şi la pierderea unor 

substanţe din corpul lor alături de apă. Ulterior s-au făcut cercetări mai precise, 

care au arătat nu numai câtă apă este în organismul uman, dar şi chiar câtă apă 

conțin ţesuturile din care este alcătuit, în medie, un om care cântărește 65 de 

kilograme poate fi sigur ca aproximativ 41 de kilograme (63-70%) din organismul 

său este apa. Această proporţie este valabilă şi pentru alte animale: câine, pisică, 

iepure, în general, animalele cu sânge cald au aceeaşi proporţie de apă în organism 

ca şi omul şi, mai mult, au aceeaşi proporţie de apă și în ţesuturi la fel ca şi omul. 

Rolul apei în organism  

  Apa reprezintă un excelent dizolvant pentru multe substanţe şi este mediul în 

care se desfășoară cele mai multe reacţii chimice legate de metabolismul 

substanţelor şi deci de viață. Rolul apei în organismul uman este foarte mare. 

Chimiștii ştiu foarte bine ce se întâmpla când vor ca doua substanţe să reacţioneze 

între ele. De exemplu, bicarbonatul de sodiu şi sulfatul de cupru (piatra vânătă) va 

rezulta carbonat de cupru şi sulfat de sodiu. Daca se amesteca cele două pulberi pur 

şi simplu această reacţie nu va avea loc. Este nevoie ca substanţele sa fie dizolvate 

în prealabil în apă pentru ca reacţia să aibă loc.  
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 Apa potabilă, ca și aerul, este vitală pentru om. Un om consumă în medie 2 litri de 

apa pe zi. Fără apă, omul nu poate supraviețui mai mult de câteva zile. În apa potabilă se 

găsesc dizolvate pana la 0,5 g/l săruri minerale și mici cantități de aer.  

 Apa minerală conține săruri minerale și dioxid de carbon. Ea este recomandată 

mai ales în timpul verii, când prin transpirație omul pierde o mare cantitate de săruri 

minerale. 

Anomalia apei  

 Toate substanțele se contractă atunci când temperatura lor scade, ceea ce duce la 

micșorarea volumului pe care îl ocupă în spațiu. Daca introducem o substanță aflată în 

stare solidă într-un vas în care aceeași substanță se găsește în stare lichidă, vom observa 

că cea solidă se scufundă în cea lichidă. Apa este singura substanță întâlnita în natură 

care face excepție de la această regula. Dacă temperatura apei scade pana la 4 grade C, 

aceasta se comportă la fel ca celelalte substanțe : își micșorează volumul, în timp ce 

densitatea sa crește. Anomalia se petrece la temperaturi mai mici de 4 grade C: volumul 

începe să-i crească, densitatea să scadă, iar la 0 grade C, apa îngheață; însă până în acest 

moment, densitatea ei este suficient de mică și volumul suficient de mare pentru a face ca 

gheața să plutească pe apă și să nu se scufunde.  

Apa ca solvent  

 Multe din substanțele compuse ce sunt necesare vieții pot fi dizolvate în apă. În 

timpul formării și deplasării în atmosferă a picăturilor de ploaie, hidrogenul, oxigenul și 

dioxidul de carbon sunt gaze ce se dizolvă în aceste picături. De asemenea, toate plantele 

își extrag substanțele hrănitoare din apa în care acestea sunt dizolvate.        

 

prof. Marin Butariu 
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  Crăciunul reprezintă una dintre cele mai iubite sărbători de pe 

mapamond, fiind totodată și cea mai populară sărbătoare din tot anul, atât 

pentru semnificația sa aparte, celebrând nașterea lui Iisus, cât și pentru bucuria 

de a oferi și a primi daruri. 

   Fiecare popor își serbează Crăciunul într-o atmosferă de farmec și voie 

bună, în funcție de tradițiile și obiceiurile care îl definesc. Aceste tradiții diferă 

de la o zonă la alta, de la o țară la alta. Superstițiile își fac și ele loc în aceste 

practici tradiționale de Crăciun. 

  În Lituania, de exemplu, se crede că animalele vorbesc și că apa se 

transformă în vin. Copiii din Marea Britanie pun scrisorile în hornul 

șemineului pentru ca   Moș Crăciun să le găsească. Grecii țin o candelă 

aprinsă de la Crăciun și până la Bobotează, pentru ca spiritele rele să nu 

pătrundă în casă. Creștinii din Irak aprind un foc de lemne și – dacă toate 

lemnele ard până se transformă în cenușă – consideră că va urma un an 

norocos. 

 Un obicei întâlnit în SUA, dar și la germani și olandezi, este acela de a 

arde o buturugă timp de trei zile, prilej ce aduce aminte de momentul nașterii 

lui Iisus. În ceea ce privește masa de Crăciun la americani, curcanul ocupă un 

loc de cinste, alături de budinci și prăjituri tradiționale, în special de cele 

făcute cu dovleac și măr. 

Germania a oferit lumii obiceiul de a împodobi 

bradul de Crăciun, care inițial era decorat cu 

panglici colorate, lumânări și dulciuri. Nemții 

practică obiceiul de a aprinde câte o lumânare în 

cele patru duminici dinaintea sfintei nopți, care 

semnifică Nașterea Mântuitorului. 
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 Un punct de atracţie în bisericile din 

Italia îl constituie teatrul popular cu 

scene de Crăciun expuse în biserici: 

magii în mărime naturală, ieslea lui Iisus 

şi lorzii. Se spune că, înainte de Moş 

Crăciun, îşi face apariţia Baba Cloanţa 

(Befana) care se strecoară pe hornuri şi 

verifică cine a fost cuminte şi cine nu. Ea 

nu este totuşi o vrăjitoare rea, ci una 

bună, care oferă bomboane copiilor 

 În Palestina, Oraşul Bethleem este invadat în fiecare an de mii de turişti care 

doresc să sărbătorească Crăciunul în oraşul natal al lui Iisus şi să asiste la slujba 

organizată de autorităţi. La începutul acesteia, are loc o paradă a poliţiştilor pe cai 

arabi. Urmează un bărbat care duce în spate o cruce uriaşă, apoi vin oamenii 

bisericii şi reprezentanţii legali ai oraşului. Ceremonia religioasă şi sărbătoarea 

durează câteva ore, pe parcursul cărora se derulează scene din istoria religiei 

creştine. În Grecia, masa de Crăciun are în mijloc o pâine tradiţională, iar după 

ospăţ, masa nu se strânge, pentru ca Iisus să aibă cu ce-şi potoli foamea. Suedezii 

descoperă surprizele şi cadourile de Crăciun, într-un sac îngropat adânc în zăpadă. 

 Pe lângă cadourile obișnuite, în Norvegia se ofera păpuși copiilor, care îl  

întruchipează pe Nisse, o varianta a lui Moș 

Craciun. În Rusia, Moş Crăciun (Babuşka) 

vine însoţit de Albă ca Zăpada (Snejanka), 

iar copiii primesc prăjituri şi jucării, printre 

care tradiţionalul set de păpuşi Matrioska. 

Japonezii celebrează Crăciunul cu 

lampioane, păpuşi şi aranjamente florale şi 

cu Jizo (Moş Crăciun). 

cuminţi. 
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De  Crăciun, creştinii din India împodobesc bananierii sau copacii de 

mango. Ei aprind, de asemenea, lămpi mici cu ulei ca decoraţiune  şi 

împodobesc bisericile lor cu flori roşii. 

În Romania, tradiţiile de Crăciun sunt păstrate cel mai bine la sate. 

Chiar dacă pe vremea comunismului Moş Gerilă îi ţinea locul lui Moş Crăciun, 

bradul, cozonacul, darurile, colindele nu au putut fi interzise, pentru că sufletul 

nu îl poate nimeni confisca. Una dintre cele mai răspândite datini la români 

este colindatul, un ritual compus din texte ceremoniale, dansuri şi gesturi. 

Colindătorii sunt îmbrăcaţi în costume tradiţionale şi urează pe la casele 

gospodarilor pentru sănătate, fericire şi prosperitate, împlinirea dorinţelor în 

noul an. În unele sate există şi obiceiul arderii butucilor, care să aducă 

prosperitate şi noroc în anul ce vine.  
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Primirea colindătorilor este cea mai importantă tradiţie, aducătoare de 

belşug în anul următor, considerată o cinstire a caselor creştinilor. Pe lângă 

colindele religioase, există vechi colinde laice cum sunt: Capra, Ursul, 

Cocostârcul, Căiuţii, dar şi cele care au texte referitoare la Naşterea lui Hristos, 

cum ar fi: Steaua sus răsare, O noapte preasfinţită, O, ce veste minunată!. 

Luminile şi mirosul bradului, parfumul inconfundabil al cozonacilor sau aroma 

sarmalelor, delicii culinare româneşti, care ne sunt atat de dragi, beteala şi toată 

haina de sărbătoare pe care o capătă oraşele, satele şi casele noastre, fac din 

Crăciun cea mai dragă şi mai dorită sărbătoare românească. Cântăm cu drag, în 

fiecare an, O, brad frumos. 

Deşi tradiţiile de Crăciun diferă de la o ţară la alta, acestea au o 

semnificaţie aparte pentru fiecare dintre noi, iar amintirile copilăriei sunt 

presărate cu îmbrăţişările şi cadourile deosebite primite de la cei dragi. Fie că 

sunt creștini sau nu, mulți oameni de pe glob sărbătoresc Crăciunul, 

considerandu-l un moment de bucurie, un prilej de a deveni mai buni și de a 

petrece timpul alături de cei dragi, o îmbinare minunată între tradiție și modern, 

cu cântec, daruri și voie bună. 

prof.  Hauși Mihaela Andreea 
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O adolescentă, cucerită de scrisul lui Eugen Ionescu, avea să-i 

trimită câteva rânduri, cu o întrebare cântărind cât o viață de om. Asemenea 

unui bun ucenic, și-a făgăduit că va face orice-i va spune marele maestru. 

Răspunsul a fost mai surprinzător decât orice așteptată surpriză. 

Adolescenta, pe atunci atee, primește – de pe pragul trecerii dincolo - sfatul 

de a se ruga. Orice altceva, spune Eugen Ionescu, este deșertăciune. 

„Aveam 17 ani, se mărturisește Iuliana redacției revistei FAMILIA 

ORTODOXĂ.  urma să termin liceul și nu știam încotro să o iau, spre ce 

meserie să mă îndrept. Citeam de ceva vreme din  Eugen Ionescu și-mi 

plăcea. Mi se părea că avem suflete asemănătoare: mă regăseam în scrisul 

lui. Și el ,în pofida faptului că  ajunsese  celebru – deci, din exterior, 

aparent o realizare! - ,el tot spunea că orice realizare este inutilă. Și atunci, 

m-am gândit eu, dacă orice realizare este inutilă… atunci eu… ce să fac? 

Ce să fac cu viața mea? 

 Și m-am hotărât să-i scriu. Raționamentul meu a fost că, dacă ne 

asemănăm așa de mult, înseamnă că eu, la vârsta lui – 80 și ceva de ani –o 

să ajung cam la aceleași concluzii. De aceea l-am întrebat dacă e ceva ce ar 

fi făcut el dacă ar fi știut mai din timp, ca să mă apuc să fac eu! 

Și… mi-a răspuns. Un răspuns la care nu mă așteptam - și care m-a 

dezamăgit în acel moment – dar hotărâsem deja să fac orice-mi va spune. 

Așa că am făcut… și mi-a fost de folos. Pentru aceasta îi mulțumesc 

mereu!”  

Iuliana  mărturisește mai departe că s-ar bucura să-i fie publicată 

scrisoarea, de aceea, impresionată la rândul meu de acest răspuns, m-am 

gândit să o publicăm și-n revista noastră: 
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Domnule Eugen Ionescu, 

DE CE TOT? 

Dacă orice realizare este inutilă, atunci CE SĂ 

FAC? 

E ceva ce ați fi făcut dacă ați fi știut mai din 

timp? Spuneți-mi, ca să nu mai trebuiască să 

ajung până la 80 de ani ca să-mi dau  seama. 

Mulțumesc, 

Iuliana 

 Paris, 8 iunie 1993 

 

  
 

 Dragă Iuliana, 

Vă scriu în franceză pentru că secretara mea nu știe românește, 

Într-adevăr, totul e zadarnic. Orice realizare e inutilă. Sunt trecut de 80 de ani 

și încă mai caut. Dacă aș fi știut mai devreme, aș fi făcut ceea ce vă sfătuiesc 

pe dumneavoastră să faceți: rugați-vă, rugați-vă lui Dumnezeu. 

Iertați-mă că vă răspund așa de târziu. Dar să-mi mai scrieți, o să primesc 

scrisorile dumneavoastră, de voi mai fi aici. 

Vă sărut prietenește, 

Eugen Ionesco 

  

PS: Da, mă întreb, iar și iar, de ce totul? Trăiesc în uimire de când m-am 

născut. Dacă mi-ați citit cărțile, pesemne că știți asta deja. 

  

  

prof. Silvia Sztodolnik 
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