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Printre activitățile 

extracurriculare cele mai 

îndrăgite de către elevii 

CSEI se numără și Balul 

Bobocilor. Așa au mărturisit 

elevii noștri la interviul 

recent făcut de către 

ARACIP. Bobocii, 

sărbătoriții, îl așteaptă cu 

infrigurare, neștiind 

  prea bine despre ce e vorba, însă elevii mai mari îl doresc încă de la începutul 

anului școlar. Bucuria de a socializa, de a dansa de a fi mai liberi, de a se 

manifesta în alt context decât cel al școlii îl face să fie mult dorit. 

Activitatea s-a desfăşurat în data de 10 noiembrie 2016 în incinta  

cantinei Colegiului Tehnic „Transilvania” Baia Mare începând cu ora nouă. 

Programul s-a dovedit extrem de bogat anul acesta. 

Deschiderea balului a fost realizată de elevi ai Colegiului Național V. 

Lucaciu printr-un moment artistic muzical, urmat de momentul de muzică 

rock susținut de trupa ROCK a elevului Stenczel Norbert din clasa a XI- a E  

și elevi ai Liceului Nemeth Laszlo.    
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 Recitalul de poezie a fost un număr nou pentru Balul Bobocilor și mult 

apreciat, dansul modern a încântat și de data aceasta publicul spectator și a 

încins spiritele creând atmosfera perfectă pentru desfășurarea Concursului 

Miss-Mister. 

        La concurs au participat șapte perechi. Toți s-au descurcat foarte bine 

încât a fost dificil pentru juriu să delibereze. Probele de concurs ne-au 

înveselit pe toți iar câștigătorii, merituoșii anului școlar 2016/2017 au fost 

următorii: Locul I: Miss - Toșa Tabita cls. a IX-a A, Mister - Gall Norbert 

cls. a IX-a D, Locul II: Boca Marimar cls. a IX-a A și Ciucur Paul cls. a 

IX-a D iar locul III: Demian Andreea cls. a IX-a A și Ciulean Georgel cls. 

a IX-a D.  

Parada modei, numărul mult așteptat și nelipsit al Balului, a fost prezentată 

în timp ce Juriul delibera. Ținute diverse, de la simplitatea modestiei până 

la încântătoare rochii de seară au bucurat vederea publicului spectator. 

 Desemnarea câştigătorilor şi înmânarea diplomelor şi coroniţei Miss şi 

Mister Boboc 2016-2017, a fost făcută de către juriu. 

 Sponsorii  Balului au dorit să rămână anonimi, oricum le mulțumim. 

Balul a fost o activitate frumoasă și a  reuşit să scoată în evidenţă 

frumuseţea, inteligenţa şi dezinvoltura adolescenţilor, de asemenea a dat  

prilejul de a se cunoaște între ei elevii într-un alt mediu decât cel şcolar. 

 

 

elev, Ciucur Paul cls. a IX-a D 

prof. Sztodolnik Silvia Doina 
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       Cu ocazia zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României, elevii Centrului 

Școlar de Educație Incluzivă au marcat importanța acestei zile prin organizarea 

unei expoziții cu imagini despre unire în  incinta școlii noastre, interpretarea de 

cântece patriotice și a Imnului României. 

       Această activitate a avut ca scop cunoașterea trecutului istoric, cunoașterea 

sacrificiului făcut de strămoșii neamului pentru unirea Transilvaniei cu România, 

socializarea și trezirea sentimentului patriotic, și marcarea importanței 

evenimentului desfășurat în data de 1  Decembrie 1918 la Alba Iulia. 

 

Prof. Cosmuța Marinela 
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AGENȚI  ECONOMICI 

„ Și eu pot! ”  Proiectul înscris în competiția organizată de OMV Petrom „Idei din 

Țara lui Andrei 2016”, s-a clasat pe locul 21 din 177 proiecte înscrise în competiție, 

obținând un punctaj total de 65,23 puncte. Evaluarea s-a făcut de o comisie care a 

acordat 91,5 de puncte și votul publicului – 47 voturi. Proiectul a fost declarat 

necâștigător, dar acest lucru nu ne va demoraliza ci vom acorda o implicarea mai 

mare pe viitor.  

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 

„Alături de tine pentru pasul următor” Proiectul „Alături de tine pentru pasul 

următor”, a fost depus pentru finanțare din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de 

investiții 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea 

accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la 

parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în 

educație și formare”, Obiective Specifice OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Apeluri de proiecte 

numărul 4, Programul „Școala pentru toți”.  Rezultatele proiectului se vor  afla peste 

aproximativ două luni. 

 Agenția Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 

Formării Profesionale, Erasmus+  

      Ce sunt proiectele de mobilitate? Sunt acele proiecte instituţionale prin care se 

realizează activităţi care implică parteneri din mai multe ţări (trans-naţionale). 

Programul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi, în funcţie de 

acesta, poate cuprinde cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare, stagii 

pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing.  

Prof. Buda Aurelia 

Prof. Pop Nausica 
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  Din bătrâni este o vorbă, cum că meseria nu se învață ci se fură. Posibil să fie și 

asa întucât mai demult mulți dintre viitorii meseriași învățau meseria ca și ucenici 

de la un calfă sau meșter fară a fi pregătiți în prealabil teoretic așa cum se intâmplă 

în zilele noastre. Astfel, prin evoluție, scoala a prins un contur cât mai bine definit și 

astfel  în pregătirea viitorilor meseriași sau muncitori calificați cum li se mai spune 

absolvenților la angajare, aceștia pe lângă pregătirea teoretică pe care o desfășoară 

la clasă îndrumați fiind de profesorul de specialitate, (în cazul nostru pentru 

domeniul alimentație publică- calificarea de bucătar, dna. Bobon Morar Liliana) 

unde se conturează bazele bucătăriei, în paralel elevii își desfășoară și orele de 

instruire practică 

       În primii doi ani, clasa a IX-A ȘI a X-A, elevii se pregătesc în laboratoarele 

de alimentație publică ale scolii îndrumați și supravegheați fiind de catre doamnele 

maistre de instruire practică, Rus Elena, Maxim Maria și Marciuc Adriana.  
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la agenți economici de specialitate (restaurante, cantine, hoteluri, 

cofetării,patiserii etc), responsabil de acestia fiind dl prof. ip.Pop Viorel 

Ciprian în colaborare cu tutorele de instruire practică desemnat de către 

agentul economic.  Dupa terminarea clasei a XI-A, elevii pot opta pt 

efectuarea încă a unui an de pregătire, acesta fiind denumit „stagiu de 

pregătire practică” stagiu la al cărui absolvire elevii primesc nivelul II de 

calificare. 

        În acest fel toată teoria expusă la clasă se concretizează prin munca in 

atelierele și laboratoarele de alimentație publică, în acest fel elevii 

formându-și priceperi și deprinderi corecte si toată teoria de la clasă 

transpunându-se intr-un produs finit pe care elevii vor fi capabili să îl 

realizeze. De aceea un  rol hotărâtor in formarea viitorului absolvent îl are 

pregătirea practică. 

                                                                                 Autor articol: 

                                                                       Prof. i.p. Pop Viorel Ciprian 

 

Din clasa a XI-A elevii sunt repartizati pe teren  
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pot autoevalua  luând contact cu: modul 

de organizare al activităţilor productive 

pe întreprindere, pe secţii, ateliere, 

birouri; diversitatea materialelor, fazele 

procesului de muncă şi a produselor 

obţinute în condiţii de sanatate şi 

securitate; necesitatea  respectării 

normelor de protecţie a muncii;  alte 

categorii sociale. 

 Printre principalele rezultate ale 

efectuării lecţiilor vizită amintim: 

îmbunătăţirea relaţiilor profesor-elev şi 

elev-elev, elev-angajati; aprecierea şi 

îndrăgirea lucrărilor specifice meseriei şi 

a lucrului în echipă; promovarea 

priceperilor şi a deprinderilor elevilor 

şcolii noastre în vederea încheierii 

convenţiilor de practică, a inserţiei 

tinerilor cu cerinţe educaţionale pe piaţa 

muncii. 

       Activităţile îndrăgite de elevii şcolii 

noastre sunt lecţiile tip vizită la agenţii 

economici din cadrul oraşului Baia Mare 

sau din împrejurimi, vizite la diverse 

instituţii: bibliotecă, muzee, case de tip 

familial, fundaţii, unităţi şcolare, 

biserică, excursii, drumeţii, serbări 

şcolare, întreceri sportive, activităţi 

creative, precum şi activităţi de 

voluntariat. Lecţiile de tip vizită se fac în 

scopul cunoaşterii domeniilor de 

activitate al agenţilor economici, pe baza 

unui protocol de colaborare şi în vederea  

încheierii unor contracte de practică şi a 

obţinerii unor impresii asupra stării 

învăţământului şi a strategiei de 

dezvoltare al acestuia Pentru elevi se 

deschid noi oportunităţi pentru viitor, se 

Prof. Popan Elena 
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     În data de 21.04.2016, elevii 

școlii noastre au participat în 

cadrul programului SNAC, la 

Concursul Național de dans  

„Împreună pentru viitor„. 

Concursul  s-a desfășurat la 

Liceul Tehnologic Special 

Sfânta Maria din localitatea 

Bistrița-Năsăud. Îi felicităm pe 

elevii care au participat la 

concurs, în parteneriat cu elevii 

de la Grupul Școlar Sanitar 

pentru un meritat loc III. De 

asemenea le mulțumim 

profesorilor care s-au implicat în 

pregătirea elevilor iar pe viitor 

ne dorim inițierea și realizarea 

mai multor activități de acest 

gen. 

Prof. Petraș Conț Rodica 

Lăcătuș Raluca, elevă în cls. a X-a C  
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Turnul Bisericii Evanghelice - cel 

mai înalt turn de piatră din 

Transilvania. Această biserică din 

Bistriţa este şi singurul monument 

istoric din Europa care are un lift. 

Ideea care a părut ireală când a fost 

vehiculată prima dată de către 

autorităţile locale a fost pusă în 

practică în 2012.  

 

 Pedagog Droboș Simona 

 În cadrul aceluiași proiect, am vizitat  o serie de obiective 

turistice, dintre care amintim: 

Casa Argintarului- monument de arhitectură, din Bistrița, de la 

începutul Renașterii. Această clădire, care datează de la 

începutul secolului al XVI-lea, a fost locuința unui mare meșter 

bijutier care i-a înfrumusețat fațada (între 1560-1563) cu 

admirabile ancadramente de piatră în stilul Renașterii, executate 

de arhitectul elvețian Petrus Italus. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99tere
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petrus_Italus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petrus_Italus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petrus_Italus


      Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare în parteneriat cu Liceul 

Tehnologic ,,Traian Vuia '' din Tăuții Măgherăuș organizează periodic activități sportive 

de fotbal și tenis de masă, între cele două licee  pentru nivelul de vârstă adecvat 

competiției. În cadrul acestui proiect dorim să demonstrăm elevilor implicați 

necesitatea de a practica sportul în mod organizat și mai apoi independent . 

    Prin acest proiect se realizează una din dezideratele incluziunii sociale, acela de a 

acorda fiecărei persoane accesul la o viată normală fără bariere fizice, psihice sau 

motorii. 

 Considerăm că prin practicarea sportului putem contribui la realizarea unui 

echilibru emotional și de integrare socială a micilor sportivi. 

 Durata proiectului este de 4 ani având următoarele obiective: însușirea 

cunoștintelor de bază și a deprinderilor pentru practicarea fotbalului ca disciplină 

sportivă  cu un impact popular major, încurajarea elevilor să participe la acțiunile și 

competițiile sportive, dezvoltarea sentimentului solidarității umane, față de cei aflați în 

suferință, crearea unor relații de prietenie între participanți și a sentimentelor de 

toleranță, practicarea sportului și a miscării sportive in general. 

         Elevii Centrului Școlar de Educație Incluzivă participă și se integrează prin sport 

și mișcare alături de elevii altor licee din Baia Mare, astfel la acest parteneriat sportiv s-

au alăturat Liceul Sportiv Baia Mare și  Liceul ,, Anghel Saligny “ din Baia Mare. 

           De asemenea elevii C.S.E.I . Baia Mare participă periodic la competiția de cross 

-Cupa Electrosistem fiind organizată în colaborare cu  D.J.T.S Maramures și 

Electrosistem Baia Mare iar în urma acestei activitați elevii au primit premii și diplome. 

                                                                                                      Prof. Bodea Cristian 
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        La finalul anului școlar 

2015/2016, am avut deosebita plăcere 

să facem parte dintr-un proiect cultural 

organizat de doamna Magdalena Hrib.  

Cu această ocazie dorim să-i mulțumim 

în mod deosebit pentru prestația pe care 

a avut-o în școala noastră, iar pe 

această cale s-o invităm din nou cu drag 

să revină pentru a ne încânta cu sunetul 

vrajit al instrumentelor care ne-a 

introdus în tainele muzicii simfonice, 

atât pe noi profesorii, dar mai ales pe 

elevii noștri. 

12 
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          Aceștia  au fost foarte 

impresionați avand in vedere 

modul inedit prin care a-ți 

prezentat muzica simfonică, 

punând-o într-o altă lumină față 

de ceea ce stiam până acum.   În 

speranța unei noi colaborări, vă 

mulțumim anticipat, vă dorim 

mult succes și vă așteptăm cu 

drag. 

Prof. Pop Viorel 
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Fiecare copil merită şansa de a avea acces la informaţie şi cunoaştere prin 

metode distractive, care îi pot dezvolta caracterul şi abilităţile de învăţare. 

Concursurile şi activităţile sunt cu atât mai necesare cu cât, tot mai des, se 

remarcă şi se vorbeşte despre nevoia de deschidere a elevului către aspecte cât mai 

diverse ale lumii în care trăieşte. De multe ori, elevii care nu execelează la orele de 

curs obligatorii vor dovedi altfel de calităţi şi se vor implica mai eficient în astfel de 

acţiuni. De aceea, concursul şi spectacolul pot deveni mijloace de afirmare şi chiar 

motivare a elevilor pentru tot ce înseamnă educaţie susţinută de şcoală. 

Studiile au demonstrat că succesul copiilor cu CES este rezultatul participării 

la activități pozitive, care le permit să învețe și să-și dezvolte competențe și abilități 

pentru viață. Prin aceste activități li se oferă un mijloc de a fi promovați și le creează 

sentimentul de apartenență la comunitatea locală. 

In încercarea noastră de a oferi copiilor cu dizabilităţi posibilitatea de a-şi 

dezvolta caracterul, imaginaţia şi expresivitatea, de a le deschide drumul către lumea 

fascinantă  a jocului, am pus în scenă scurte momente artistice.  

Lucaciștii au deprins aptitudini precum rezistenţa la stres, şi-au dezvoltat 

creativitatea, abilităţile de comunicare şi de management al conflictului, au învaţat ce 

înseamnă flexibilitatea şi spiritul de echipă şi au avut parte de educaţie de calitate.   

O atitudine pozitivă este calitatea cea mai importantă pentru cine lucrează cu 

copiii cu nevoi speciale. Deşi perceperea realităţii diferă de la copil la copil, în funcţie 

de vârstă şi de capacităţile intelectuale, cei peste 60 copii cu dizabilităţi, care au 

format grupul nostru ţintă, au fost deschişi şi încântaţi de prestaţiile noastre. 

Activitățile le-au adus pe feţe zâmbete, ne-au ovaţionat şi la sfârşit ne-au rugat să mai 

rămânem, ceea ce a fost mai mult decât sperasem. 
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Este foarte importantă interacțiunea socială. Elevii Colegiului Național 

”Vasile Lucaciu” au fost solicitați să facă apel la imaginație, să inițieze activități 

incitante și interesante atât pentru ei cât și pentru elevii Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă, au fost încurajați să interacționeze și să se implice în relația cu copiii cu 

nevoi speciale. Fie că le-au încântat auzul (Diana Vascul, Bianca Gudas, Andreea 

Cîndea, Denisa Birta, Andreea Bonte), fie că au dansat (Alex Lazea) iscând suspinele 

fetelor, le-au aplicat picturi pe fețe sau le-au făcut diferite împletituri (Ariana 

Mateoc, Helga Bartus, Denisa Feder), a recitat poezii proprii (Daria Francioli), 

ambele grupuri de copii și-au îmbunătățit abilitățile privind inițiativa și devotamentul 

prin participarea la aceste proiecte de parteneriat.  

Mulțumim domnilor profesori ai Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

pentru că ne-au făcut onoarea de a ne invita, în repetate rânduri, să susținem 

spectacole în cadrul activităților centrului, pentru sprijinul acordat și pentru 

implicarea în bunul mers al proiectelor. 

Profesor documentarist, Georgiana Petreuș 

 

 

Opinii elevi 

Activitățile de anul trecut de la Centrul Școlar de Educatie Incluzivă, la care 

am participat, au  reprezentat pentru mine o nouă experiență, care m-a ajutat să văd 

lucrurile mult mai clar, dintr-o perspectivă ușor diferită. Am rămas plăcut surprinsă 

de sufletele de acolo, care ne-au primit cu atâta căldură sinceră în mijlocul lor. 

Ospitalitatea și bucuria pură, de care au dat dovadă, m-au umplut sentimente plăcute, 

care mi-au reamintit cât de mult înseamnă lucrurile mărunte din viață, pe care noi, de 

cele mai multe ori, nici măcar nu le apreciem.  

Mă bucur că am reușit să aduc câteva zâmbete pe fețele lor și dacă voi mai 

avea ocazia mi-ar face mare plăcere să repet acest lucru. 

Diana Vascul, clasa a XII-a F 
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În perioada 16 februarie-31 august 2016, 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 

2016, nr. 25981 din 28.01.2016, poz. nr.1144. 

Scopul proiectului a vizat 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 şi 

îmbunătăţirea activităţilor instructiv educative din învăţământul special.  

Partenerii  implicaţi în proiect au fost: Inspectoratul Școlar Județean Maramures, 

sub egida căruia s-a derulat  activitatea noastră şi care prin specialiştii de la nivelul 

inspectoratului ne-a oferă consultanţă vis a vis de elaborarea proiectului Centrul 

Județean de Resurse si Asistență Educativă Maramures 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 oferit pentru expoziție 

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). 

Activităţile  s-au desfăşurat pe trei secţiuni, 

fiecare având tema adaptată specificului său:  

Secţiunea I: „Bucuria Invierii”- sectiune de 

artă plastică religioasă (picturi,  icoane, icoane 

pe sticla, decoraţiuni, felicitări);    
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Secţiunea a II-a„Din creaţiile mele”- artă plastică (decoraţiuni, 

felicitări,  colaje, obiecte de decor etc.) ; Secțiunea a III-a „Alternative 

educaţionale de succes”,  secţiune de comunicări ştiinţifice adresată cadrelor 

didactice.  

Rezultatele obţinute ca urmare a implementării proiectului au fost: 

realizarea unui număr de peste 127 acorduri de parteneriat cu unităţi şcolare din 

16 județe ale țării (jud. Alba, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Botoșani, 

București, Constanța, Cluj,  Galați, Iași, Ialomița, Maramures,  Neamț, Olt, 

Vrancea) implicarea unui număr de peste 300 de elevi  în activităţile specifice 

proiectului;  realizarea de către elevi, in cadrul activitatilor individuale sau de 

grup, a  unui număr de peste 370 lucrări;  realizarea unui CD cu toate lucrările,  

realizarea unei expoziții concurs  pe baza activăţilor desfăşurate la nivel inter-

regional, realizarea unei sesiuni de comunicari științifice adresate cadrelor 

didactice. Au fost premiate un număr de 75 lucrări, acordându-se diplome pentru 

premiile I, II, III și mențiuni, pentru fiecare nivel școlar. 

Mulțumim cadrelor didactice, elevilor, partenerilor noștri de proiect 

pentru sprijinul acordat în realizarea proiectului. 

Prof. Bud Cristina Elena 
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In luna decembrie 2017,  cu ocazia Sfintei sărbători a Nașterii 

Domnului nostru Iisus Hristos, noi, elevii din Centrul Școlar de Educatie 

Incluzivă am pregătit cu multă bucurie  cadouri pentru  părinții, bunicii, 

străbunicii  din Căminul pentru persoane vârstnice din Baia Sprie.  

Sub îndrumarea cadrelor didactice din școală, cu ajutorul unor sponsori- 

persoane cu suflet, am pregătit pachete și am confecționat cu multă atenție și cu 

mult drag felicitări, pe care le-am dăruit bunicilor noștri.  

De asemenea, programul de poezii și colinde pe care l-am prezentat,  au 

umplut de bucurie sufletele celor prezenți.  
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Le mulțumim gazdelor noastre, elevi și 

profesori deopotrivă pentru faptul că an de an, 

ne primesc  cu atât de multă căldură în 

căminul lor.  

 

Cristian Radvani 

Elev clasa –X-a 
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      Anul acesta, am avut deosebita bucurie de 

a  duce colindul nostru și în  Casa Olarului, 

din localitatea Baia Sprie, prilej cu care, 

gazda noastră, Leș Daniel, a făcut o mică 

incursiune în tainele olăritului.  

     Astfel, meșteșugarul olar a prezentat  

câteva lucrări  din atelier și a descris tehnici 

specifice olăritului (lucratul pe roată, 

șlefuirea, arderea vaselor etc). Copiii au 

rămas impresionați de multitudinea lucrărilor 

din atelier, de modalitatea în care artistul-olar 

însuflețește pământul . 
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Prof. Bîrda  

Prof. Bîrda Dumitru 
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„Fii independent, nu dependent!” 

„Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”-2016 s-a desfășurat  

proiectul  „Fii independent, nu dependent!”, petema prevenirii traficului şi 

consumului ilicit de tutun, alcool şi droguri, prin oferirea de alternative de 

viaţă sănătoasă. Inițiatorii proiectului, din partea C.S.E.I. Baia Mare, au fost  

prof. Țiudic Adelin, prof. Moanță Tudor și prof. psih. Bud Cristina Elena 

care  până la data desfășurarii activității,  alaturi de profesorii diriginți, au 

dezbătut, în cadrul orelor de dirigenție, o serie de teme legate de consumul de 

substanțe ilicite.  

Din partea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, 

Maramureş, a participat cooordonatorul acestei instituții, Comisar de poliție, 

Flavia Sălăgean, alături de care s-a aflat și Inspector principal de politie, 

Sobraneț Tania, de la Compartimentul Analiza şi Prevenirea 

Criminalităţii al I.P.J. Maramureș. 

Ca urmare a semnării unui protocol 

de colaborare între Centrul Școlar 

de Educație Incluzivă-Baia Mare 

și Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog, 

Maramureş, in cadrul săptămânii 

 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDwLGCw-DRAhXMDpoKHa3iAwEQFgglMAI&url=http://www.isj-db.ro/static/files/Anexa_la_Ordin_4496_MECS.pdf&usg=AFQjCNG_FEMfqF8QjLcEPAe0I9GqRTvLkg
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Activitatea a constat în 

prezentarea unor materiale 

informative  pe tema 

consumului de droguri și al 

efectului acestora asupra 

sănătății mentale și fizice, 

urmate de discuții cu elevii, în 

 
care aceștia au pus întrebări și au primit răspunsuri. Au fost prezentate și 

filmări reprezentând cazuri reale de consumatori, care au povestit experiențele 

prin care au trecut în ceea ce privește dependența creată de droguri precum și 

urmările pe care acestea le-au lasat asupra lor.  

 

Cunoștințele acumulate de 

elevi au fost ulterior etalate prin  

desenele şi eseurile pe care le-au 

realizat în acest scop. 

Prof. Țiudic Adelin Petru 

Prof. Moanță Tudor Dan 
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•Încercați să aflați tot ce se poate despre consumul de alcool și de  

droguri, utilizați și materiale educative. 

•Adoptați o poziție fermă, exprimându-vă clar că nu-i puteți 

 permite copilului să consume alcool și droguri.Repetați acest mesaj în mod 

regulat. 

•Susțineți regula dumneavoastră fără droguri și alcool cu un set de reguli de 

comportament clare și consistente și fiți gata să impuneți respectarea lor. 

•Încercați să fiți la curent și receptiv la semnalele care indică un consum de 

alcool și droguri. Nu vă lăsați înșelat de copilul dumneavoastră. Păstrați  o doză 

de scepticism. 

•Dacă bănuiți că fiul/fiica dumneavoastră consumă alcool, nu vă prefaceți că 

totul este în regulă. Cercetați in continuare situația. 

•Urmăriți-vă copilul  îndeaproape. Notați-vă observațiile despre un 

comportament suspect, pe zile și pe ore. 

•Înainte de a certa copilul, întocmiți o listă cu motivele pentru care faceți acest 

lucru. 

•Certați copilul numai atunci când este treaz și când dumneavoastră sunteți 

calm și stăpânit. 

•Când aveți o discuție cu copilul ,puneți accentul pe comportament, folosiți 

exemple concrete  și exprimați–vă sentimentele cu calm și cu stăpânirea de 

sine. Accentuați faptul că nu el în sine este insuportabil, ci comportamentul său 

datorat alcoolului. 
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•Așteptați–vă să întâmpinați opoziție și chiar reacții violente de supărare. Fiți 

pregătiți să primiți răspunsuri cum ar fi:  N-ai încredere în mine … Nu beau… N-

am nici o problemă cu alcoolul… Nu-ți pasă de mine … . Fiți.atenți, copilul poate 

încerca să vă manipuleze. Dar țineți  minte, stabilirea unor limite va oferi,  în 

final,  mesajul pe care il  doriți că totuși vă pasă de el. 

•Dacă stabiliți că au fost încalcate regulile familiei cu privire la alcool și la 

droguri, continuați cu aplicarea consecințelor planificate. Accentuați faptul că 

acționați așa din dragoste și grijă, precum și în interesul copilului dumneavoastră. 

•Dacă ambii părinți sunteti implicați, este esențial să fiți uniți și consecvenți în 

modul de abordare. Nu permiteți copilului să vă manevreze unul împotriva 

celuilat. 

•Dacă fiul/ fiica dumneavoastră încalcă repetat regulile și continuă să bea, faceți 

un plan pentru a obține o consultare de specialitate. 

•În cazuri de consum repetat , gândiți-vă la un contract comportamental. Dacă 

fiul/fiica pretinde că nu are nici o problema cu alcoolul, atunci realizarea 

contractului va fi un lucru ușor de făcut. 

• Respingeți numai comportamentul necorespunzător,  nu respingeți copilul ca 

persoană. Exprimați-vă dragostea necondiționată față de el/ea. 

• Pe măsură ce vă păstrați atitudinea fermă, încercați să păstrați limiile de 

comunicare deschise. S-ar putea  ca in scurt timp să fiți tratat de copilul 

dumneavoastră cu tăcere. Ca adult, este sarcina dumneavoastră să păstrați  ușa 

deschisă.  

As. Medical Ghețe Marcela 

Elev Chis Eduard, cls a X B  

•Nu vă autocondamnați pentru problema 

copilului dumneavoastră în legatură cu 

alcoolul sau drogurile. 

•Aveți grijă de dumneavoastră. Căutați în 

cadrul comunității  surse de sprjin în 

problemele legate de alcool. 
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RUGACIUNEA ICONARULUI 

Doamne Dumnezeule, Stăpâne a toate, 

Luminează sufletul, inima și mintea 

Robilor tăi …. 

Călăuzește-ne mâinile ca să putem înfățișa 

Cum se cuvine și un mod desăvârșit chipul tău 

A Sfintei Tale Maici și pe cele ale tuturor Sfinților 

și  Sfântului pe care-l reprezentăm 

Întru Slava, Bucuria și înfrumusețarea Sfintei Tale Biserici. Amin 

        Așa ne-a învățat doamna Mureșan 

Liliana, maestră în pictura bisericească, 

invitată de elevul Kiss Eduard la școala 

noastră pentru a ne învăța arta pictării 

icoanelor pe sticlă. Așa se pune un 

început bun, împlinind cuvintele 

Mântuitorului „fără de Mine nu puteți 

face nimic” 

    Este salutară inițiativa elevului 

nostru din clasa a X-a B, dar și venirea 

doamnei Mureșan care a răspuns cu 

promptitudine și bunăvoință. Elevi harnici precum Catler Diana, Lazan Gabriel, Murg 

Alexandra, Relinschi Rahela, Sava Eduard, Martocean Remus, Lăcătuș Roxana și în 

primul rând Kiss Eduard…s-au adunat în jurul doamnei Mureșan dornici să-și arate 

îndemânarea și să deprindă meșteșugul icoanelor pe sticlă. Pașii meșteșugului nu sunt 

grei dar necesită atenție, îndemânare și mută multă bunăvoință. Mai întâi pregătirea 

sticlei apoi copierea modelului dorit pe sticlă cu ajutorul unui marker urmează 

cromatica folosind culorile tempera care dă eleganță, foița de aur și în final înrămarea 

icoanelor.  

     Ne-a bucurat inițiativa elevului Kiss Eduard prin care ne-am îmbogățit sufletește și 

ne- am împodobit școala. Icoanele au fost sfințite și pot fi văzute atât în sălile de clasă 

cât și pe holul școlii.  
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Dar nu doar aici și-a 

dovedit hărnicia și 

îndemânarea ci și în 

atelirul de instruire 

practică unde, pe 

lângă sarcinile sale 

de lucru, dovedește 

și multă bunăvoință 

ajutându-și colegii 

de clasă în a înțelege 

mai ușor și a duce la 

împlinire sarcinile 

date. 

A avea mână bună e un dar de la Dumnezeu dar și un rod 

al străduinței noastre. Un alt elev Ile Marian a pus mâna 

dar și mintea în a realiza afișe pentru concursul 

Dezastrele în România, muncă răsplătită prin obținerea 

premiului III în cadrul Concursului. 
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      În așteptarea sărbătorilor de iarnă, unele săli de clasă, devin ateliere de creație. Se 

confecționează podoabe pentru pomul de iarnă, felicitări pentru cei pe care urmează 

să-i colindăm spre a le oferi o mică bucurie. Irimeș Alexandru, elev în clasa a XI-a B, 

ne-a uimit și anul acesta prin originalitatea ideilor sale și inițiativa de-a confecționa 

felicitări și fulgi de nea de hârtie într-o tehnică nouă.  

    Îi prețuim pe elevii noștri și îi încurajăm în străduința spre bine spre frumos, lucru 

care ne aduce multă satisfacție și putere de-a merge mai departe. 

Prof. Silvia Sztodolnik 

Irimeș Alexandru, elev cls.a XI-a B 
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         Atât la nivel european, cât și la nivelnațional, se remarcă importanţa din ce în ce 

mai mare acordată formări iprofesionale continue. Aceasta nu esteprivită numai ca o 

modalitate de dezvoltare personală a cadrelor didactice, ci devine o investiție superioară 

a supracreșterii calității muncii și a vieții. 

               Formarea continuă se realizează în principal prin: 

a) programe şi activităţi de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi 

didactice; b) programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării 

învăţământului;  c) cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor 

didactice II si I; d) programe de conversie profesională; e) studii corespunzătoare unei 

specializări din alt domeniu de licenţă. 

         Evoluţia activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice are loc pe circuitul 

metodologic: formare iniţială – formare continuă – autoformare.  

         În cadrul şcolii noastre îşi desfăşoară activitatea un număr de aproximativ 50 de 

cadre didactice, aproape integral cadre didactice titulare cu experienţă, iar aproximativ 

70% dintre cadrele didactice deţin gradul didactic I şi II. Majoritatea cadrelor didactice 

sunt preocupate de perfecţionarea ştiinţifică şi profesională, participând la: mobilităţi 

individuale, la programe de formare continuă oferite de CCD Maramureş, dar şi de MEN 

prin proiecte cu finanţare europeană. Au fost elaborate şi implementate programe – CDL 

–uri pentru elevi şi programe adaptate de la nivelul învăţământului de masă la nivelul 

învăţământului special. Metodele și programele educaționale sunt adaptate în funcție de 

tipul și gradul de deficienţă. Elevii beneficiază de Planuri de Intervenție Personalizată 

elaborate în echipa multidisciplinară de specialitate. 

          Activitatea educativă extrașcolară și extracurriculară desfășurată în beneficiul 

elevilor noştri se concretizează în derularea a numeroase proiecte, parteneriate cu diverse 

instituții, concursuri școlare, simpozioane, oferind prin rezultatele lor dezvoltarea 

personalităţii elevilor. 

Prof. Boldan Florentina 
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La persoanele cu sindromul Down, se observă o alterare a dezvoltării 

craniului, cu subdezvoltarea părții centrale a feței. Rădăcina nasului este 

aplatizată și din cauza hipotoniei musculare, în special a mușchiului 

orbicular, buza inferioară este moale, fleșcăită. Marea majoritate a 

subiecților au macroglosie care, reducând spațiul oral, favorizează și 

determină deschiderea gurii. De aici și preponderența respirației orale care 

facilitează infecțiile aparatului respirator. Obrazul este hipoplazic și se 

observă des malocluzii. 

        În 1975, Castillo Morales a dezvoltat o metodă care se aplică ușor și 

persoanelor cu sindrom Down, ea având scopul de a stimula organele 

hipotonice ale complexului ororfacial, ajutându-se de o placă pentru palat 

cu diferite stimulări. 

     Asemenea activatori stimulează direct și indirect mișcarea activă a 

musculaturii limbii și gurii, obținându-se dacă se începe devreme, rezultate 

bune asupra dezvoltării cranio-faciale și deci asupra aspectului estetic al 

subiecților, cu atât mai mult asupra funcției de masticare, deglutiție și de 

sugere. Este recomandat să se asocieze terapiei mecanice și celei 

logopedice, care în cazul intervenției globale va ținti, până unde este 

posibil, să îmbunătățească și funcția deglutitorie și masticatorie.  
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Terapia funcțională a deglutiției este constituită dintr-o serie planificată de 

exerciții care inițial sunt arătate copiilor și aparținătorilor spre studiu acasă. 

Acestea au rol de: 

•creștere sau mărire a tonusului muscular; modificarea caracterului mușchilor, mai 

ales creșterea numărului de fibre musculare în funcțiune, acolo unde se întâlnesc 

grupe musculare slabe; reeducare funcțională conștientă; transferare în 

subconștient a tot ceea ce a fost învățat voluntar. 

Contracțiile musculare care fac parte din aceste exerciții ar trebui să fie: foarte 

ample, inițial lente, niciodată bruște și întotdeauna regulate; repetate și continuate 

până la oboseală moderată; însoțite de concentrare mintală; fiecare grup de 

contracții repetat în timpul zilei, dar după un interval de cel puțin două ore. 

Numărul de ședințe poate varia, în funcție de metoda folosită, de la 6 la 25, la fel și 

durata ședințelor – de la 20 la 45 de minute fiecare. Totuși, indiferent de metoda 

aleasă, pentru a ajunge la rezultatul unei complete educări / reeducări funcționale, 

trebuie să se țină cont de anumite principii fundamentale.  

•Trebuie urmat riguros planul de tratament ales. Se trece la exercițiile din ședința 

următoare doar dacă copilul a învățat bine și și-a însușit exercițiul precedent. 

•Fiecare exercițiu are o finalitate precisă și mecanismul de acțiune trebuie bine 

cunoscut. Se analizează foarte bine disfuncția și se insistă pe exercițiile care sunt 

mai adecvate, pentru a nu se instala o oboseală inutilă. Terapia este general 

standardizată, dar pentru fiecare caz în parte se face individualizare. 

•Aceste ședințe necesită mult timp și atenție, convingerea că acestea se fac bine și 

vor avea efectul scontat. Doar în acest fel se va putea da beneficiarilor încărcătura 

emoțională pentru a obține maxima colaborare. 

Prof. Covaci Nicoleta 
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 Pentru persoanele cu dizabilităţi un lucru este esenţial: socializarea. Iar sportul 

este una din activităţile 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 şi pentru ai 

înţelege. Pentru că 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.  



33 

       Prin aceste metode şi exerciţii fizice se pot dezvolta funcţii motrice precum 

forţa, viteza sau rezistenţa. Iar în acest mod, persoana ajunge să evolueze, lucru 

observat şi de părinţi. Noi ar trebui să le acordam mai multă importanţă şi din punct 

de vedere al sportului, acestor persoane cu dizabilităţi, pentru care s-a mărit nivelul 

de viaţă şi s-a demonstrat ştiinţific că, practicând sport într-un cadru organizat, 

dirijat, copiii pot să evolueze . 

    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. 

 

Obiectivele generale ale activităţilor fizice adaptate sunt: 

 

dezvoltarea, menţinerea şi recuperarea nivelului de funcţionare cât mai mult 

posibil; 

compensarea deficienţelor funcţionale prin preluarea funcţiilor afectate de către 

componente valide; 

prevenirea destructurării anumitor funcţii ale organismului; 

inducerea unei stări de încredere în forţele proprii. 

prin intermediul acestor activităţi 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 

Prof. Baic Monica 
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         Mersul este un act esenţial în existenţa omului. Viaţa socială şi profesională a 

fiecăruia dintre noi este condiţionată, în mare măsură, de ortostatism şi locomoţie. 

Platfusul – piciorul plat sau arcada căzută - este o condiție medicală obținută prin 

aplatizarea bolților piciorului, făcând ca suprafața tălpii să vină în întregime sau 

aproape în întregime în contact cu solul. Este o deficiență ce se încadrează în 

modificările structurale ale suprafeței de sprijin poate fi unilateral sau bilateral. 

         Piciorul plat trebuie considerat ca un răsunet local al unor perturbări ale 

organismului, care ar slăbi rezistenţa la efort a aparatului musculo-ligamentar 

neîngăduind piciorului să funcţioneze corect. Nu se poate spune că este afectat un 

sex mai mult decât celălalt. 

        Cauzele care pot duce la apariţia piciorului plat sunt multiple şi variază, fiind 

legate, în mare măsură, de condiţiile fiziologice, patologice şi sociale specifice 

acestor perioade. Aceste cauze se pot diferenţia în funcţie de vârstă astfel: 

 În prima copilărie: factori familiali, congenitalitatea,  mersul precoce și poziţia 

supinatorie  

 În a doua copilărie: tulburări de creştere, rahitism,  toxiinfecţii cum ar fi 

poliomielita, intoxicaţiile în covalescenţă  

În adolescenţă: pubertatea, slăbiciune musculară legată de creştere; supraîncărcare 

(creşterea scheletică rapidă , efort profesional,  amputaţie la un membru inferior  

 La adult: profesii cu ortostatism prelungit, obezitate, viaţă sedentară 

Regim igienic de viaţă: multă mişcare in aer liber plus factori naturali;                                                                                                                                       

alergatul desculţ prin iarbă, nisip, pietriş; sporturi recomandate: înotul, patinajul, 

schiatul; restricţii la sporturile:săritura în lungime, excursii pe distanţe foarte lungi, 

ciclism     
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1. Şezând, rulăm  talpa înainte şi înapoi pe rotiţele de lemn, aproximativ 3-5 minute. 

2. Şezând, cu picioarele pe un baston mai scurt, cu ambele picioare rulăm bastonul 

înainte şi înapoi, aproximativ 3-5 minute. 

3. Şezând, prindem un serveţel cu degetele de la picioare îl ridicăm în aer şi apoi îi 

dăm drumul, 30 de repetătări. 

4. Şezând, cu talpa pe o minge mai moale, rulăm înainte şi înapoi piciorul, după care 

prindem mingea cu degetele şi o ridicăm de pe sol, 30 de repetări. 

5. Şezând, prindem o minge cu ambele picioare, o ridicăm de la sol şi apoi revenim, 

30 de repetări. 

6. Şezând, alegem şi prindem câte un săculeț de nisip cu degetele de la picioare şi îl 

mutăm în lateral, până terminăm de mutat toți cei 10 saculeți şi apoi îi muăm înapoi 

cu celălalt picior. 

7. Şezând, ridicăm călcâiul de pe sol şi rămânem în sprijin pe vârfuri, 30 de repetări. 

8. Şezând, strângem o bandă elastică prin tragerea ei cu degetele de la picioare, 5-10 

repetări. 

9.Şezând, strângem o sfoară cu degetele de la picioare, 5 repetări/ picior. 

10. Mers cu paşi mici în lateral pe un baston şi/sau pe un cerc, 5 repetări. 

11.Mers pe vârfuri, 5 min. 

12. Mers pe partea externă a labei piciorului, cu degetele strânse ( ţinând o pietricică 

între degete), 5 min. 

13. Urcat şi coborât pe scara fixă (spalier), treaptă cu treaptă, păşind pe mijlocul 

tălpii, 5 repetări. 

14. Sprijin pe genunchi, ducerea alternativă a picioarelor întinse înapoi, cu vârfurile 

bine întinse şi păstrând contactul cu solul, 30 repetări. 

15. Stând pe genunchi, mâinile pe şold, vârfurile întinse, trecerea în aşezat pe călcâie, 

30 de repetări. 

16. Mers pe vârfuri pe un plan înclinat, 5 min. 

17. Bicicleta statică, 10-15 minute. 

 

Bibliografie: 

Moteț Dumitru „ Kinetoterapia în beneficiul copilului„ Bucuresti 2011  

http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-

si.html 

http://kinetopro.blogspot.ro/2011/03/exercitii-pentru-picior-plat.html 

http://www.kinetomedica.ro/blog-articole-medicale/Platfus-picior_plat-79.html 

                                                                              

    Profesorii: Tivadar Erica Maria 

                                                                                                Baic Monica Maria 

                                                                                                 Pop Ramona Mirela  

http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://dr-tunde-pantea.blogspot.ro/2013/07/ce-este-piciorul-plat-ce-se-intampla-si.html
http://kinetopro.blogspot.ro/2011/03/exercitii-pentru-picior-plat.html
http://kinetopro.blogspot.ro/2011/03/exercitii-pentru-picior-plat.html
http://kinetopro.blogspot.ro/2011/03/exercitii-pentru-picior-plat.html
http://kinetopro.blogspot.ro/2011/03/exercitii-pentru-picior-plat.html
http://kinetopro.blogspot.ro/2011/03/exercitii-pentru-picior-plat.html
http://kinetopro.blogspot.ro/2011/03/exercitii-pentru-picior-plat.html
http://kinetopro.blogspot.ro/2011/03/exercitii-pentru-picior-plat.html
http://www.kinetomedica.ro/blog-articole-medicale/Platfus-picior_plat-79.html
http://www.kinetomedica.ro/blog-articole-medicale/Platfus-picior_plat-79.html
http://www.kinetomedica.ro/blog-articole-medicale/Platfus-picior_plat-79.html
http://www.kinetomedica.ro/blog-articole-medicale/Platfus-picior_plat-79.html
http://www.kinetomedica.ro/blog-articole-medicale/Platfus-picior_plat-79.html
http://www.kinetomedica.ro/blog-articole-medicale/Platfus-picior_plat-79.html
http://www.kinetomedica.ro/blog-articole-medicale/Platfus-picior_plat-79.html
http://www.kinetomedica.ro/blog-articole-medicale/Platfus-picior_plat-79.html
http://www.kinetomedica.ro/blog-articole-medicale/Platfus-picior_plat-79.html


36 

Activitatea profesională a celor care suntem implicați în învățarea, educarea, 

reabilitarea, adaptarea, integrarea școlară, socială, instruirea și dezvoltarea profesinală a 

elevilor cu nevoi speciale din Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare, necesită o 

cunoaștere  profundă și a legislației în vigoare privind Drepturile Copilului.  

Totodată rezultatele cele mai bune le obținem când colaborarea cu familia este 

permanentă și aceasta răspunde pozitiv la sugestiile sau observațiile noastre. Dar avem și 

părinți care-și trimit copii la cerșit, la muncă, pentru al le lua mai apoi bani obținuți și ai 

folosi în scopuri proprii, fără ai interesa de  parcursul școlar al copilului. Aceasta fiind una 

din cauzele care determină numărul mare de absențe și abandonul școlar.  

 În calitate de asistent social voi cita cele mai importante articole de lege privind 

Drepturile Copilului conform Convenției,  Drepturile și obligațiile părinților din Noul Cod 

Civil, preluate de pe internet www.unicef.ro/pagina-copiilor/drepturi/drepturile-obligațiile 

părinților/ 

CE ESTE CONVENŢIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI? 

În 1989 liderii tuturor țărilor membre ONU s-au întâlnit pentru a întocmi un set de 

promisiuni pentru copii. Convenția cu privire la Drepturile Copilului se adresează fiecarei 

persoane sub vârsta de 18 ani și prezintă lucrurile de care copiii au nevoie pentru a 

supraviețui și pentru a se dezvolta la potențialul lor maxim. 

Convenţia reprezintă un set de standarde şi obligaţii universal valabile. Conventia cu 

privire la Drepturile Copilului este acordul semnat de cele mai multe țări de pe acest glob, 

excepție fac Statele Unite ale Americii (din cauza sistemului de stat federal) și Somalia (din 

cauza lipsei unei structuri guvernamentale) care nu au ratificat convenția. Statele dezvoltate 

au promis să susțină statele în curs de dezvoltare astfel încât drepturile copiilor să fie 

respectate în toate țările. 
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DE CE ESTE CONVENŢIA IMPORTANTĂ? 

Toți copiii au drepturi și toate acestea sunt menționate clar în convenţie. Copiii din 

lumea întreagă au dreptul la supravieţuire, la dezvoltare la un potenţial maxim, la 

protecţie împotriva oricărei influenţe negative, abuz şi exploatare şi la participare deplină 

la viaţa familială, culturală şi socială. De asemenea, adulții și guvernele au 

responsabilități și obligații pentru a se asigura că drepturile tuturor copiilor sunt 

respectate. 

Din cinci în cinci ani, Comitetul pentru Drepturile Copilului de la Geneva 

analizează respectarea drepturilor copilului în mai multe țări și face recomandări 

guvernelor pentru îmbunătățirea vieții copiilor. Cele 4 principii de bază ale convenţiei 

sunt: non-discriminarea; urmărirea celor mai bune interese ale copilului; dreptul la viaţă, 

supraviețuire și dezvoltare; respect faţă de părerile copilului. 

CONVENŢIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI 

 Are 42 de articole care se referă strict la drepturile copilului. Aceste articole sunt 

clasificate în: drepturi de protecție, drepturi de dezvoltare , drepturi de participare 

Art. 2 Drepturile tuturor copiilor trebuie respectate, indiferent de rasa, etnia sau 

naţionalitatea fiecăruia, de culoarea pielii, de limba vorbită, de religia practicată, 

indiferent dacă sunt fete sau băieţi. Copiii trebuie să fie protejaţi împotriva oricărei forme 

de discriminare. 

Art. 6    Orice copil are dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare. 

Art. 7, 8 Orice copil are dreptul la un nume, la o naţionalitate, are dreptul, în 

măsura posibilului, să-şi cunoască părinţii şi să fie îngrijit de aceştia. 

Art. 12, 13, 14, 15 Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-şi exprima 

liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte. Copiii au dreptul de a se informa, de 

a fi ascultaţi. Orice copil are dreptul la libertatea de a gândi, de a avea o religie, de a 

participa la întruniri paşnice care nu încalcă drepturile celorlalţi. 

Art. 24 Copiilor trebuie să li se asigure condiţii pentru a se bucura de cea mai 

bună stare de sănătate posibilă şi de a beneficia de servicii medicale şi de recuperare. 

Părinţii lor vor fi informaţi despre avantajele alăptării, ale igienei şi curăţeniei mediului 

înconjurător, despre modalităţile de prevenire a accidentelor şi a practicilor dăunătoare 

sănătăţii copiilor. 

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/conventia.pdf
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Art. 28, 29 Copiii au dreptul la o educaţie de calitate care să le asigure 

egalitatea de şanse şi dezvoltarea personalităţii lor. Ei au dreptul la învăţământ 

primar obligatoriu şi gratuit, la asigurarea accesului la liceu şi facultate, la servicii 

de informare şi orientare şcolară şi profesională. 

Art. 30 Copilul care are altă etnie, religie, vorbeşte altă limbă decât 

majoritatea are dreptul la viaţă culturală proprie, are dreptul să îşi declare 

apartenenţa religioasă şi să practice propria religie. Are, de asemenea, dreptul de a 

folosi limba proprie. 

Art. 19, 34, 36, 37, 39 Copiii trebuie protejaţi împotriva oricăror forme de 

exploatare, împotriva violenţei, abuzului, abandonului şi a altor tratamente 

dăunătoare. 

Drepturile și obligațiile părinților sunt prezentate în Noul Cod Civil în:  

Art. 483 – Autoritatea părintească (1) Autoritatea părintească este ansamblul de 

drepturi şi îndatoriri care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului şi aparţin în 

mod egal ambilor părinţi. (2) Părinţii exercită autoritatea părintească numai în 

interesul superior al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia, şi îl asociază 

pe copil la toate deciziile care îl privesc, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de 

maturitate.  (3) Ambii părinţi răspund pentru creşterea copiilor lor minori. 

Art. 484 – Durata autorităţii părinteşti Autoritatea părintească se exercită 

până la data când copilul dobândeşte capacitatea deplină de exerciţiu. 

Art. 485 – Îndatorirea de respect Copilul datorează respect părinţilor săi 

indiferent de vârsta sa. 

Articolul 487 –  Conţinutul autorităţii părinteşti Părinţii au dreptul şi 

îndatorirea de a creşte copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică 

şi intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit 

propriilor lor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului; ei sunt datori să dea 

copilului orientarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe 

care legea le recunoaşte acestuia. 
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Articolul 488 – Indatoririle specifice: 

 

(1) Părinţii au îndatorirea de a creşte copilul în condiţii care să asigure 

dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială în mod armonios. 

             (2) În acest scop, părinţii sunt obligaţi: 

a) să coopereze cu copilul şi să îi respecte viaţa intimă, privată şi demnitatea; 

b) să prezinte şi să permită informarea şi lămurirea copilului despre toate actele 

şi faptele care l-ar putea afecta şi să ia în considerare opinia acestuia; 

c) să ia toate măsurile necesare pentru protejarea şi realizarea drepturilor 

copilului; 

d) să coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice cu atribuţii în 

domeniul îngrijirii, educării şi formării profesionale a copilului. 

Art. 490 - Drepturile părintelui minor 

(1) Părintele minor care a împlinit vârsta de 14 ani are numai drepturile şi 

îndatoririle părinteşti cu privire la persoana copilului. 

(2) Drepturile şi îndatoririle cu privire la bunurile copilului revin tutorelui sau, 

după caz, altei persoane, în condiţiile legii. 

De asemenea, legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului vorbește despre drepturile și obligațiile părinților: 

Art. 47 

(1) Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în 

condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale. 

(2) Părinții copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educației care 

urmează să fie dată copiilor lor și au obligația să înscrie copilul la școala și să 

asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor școlare. 

 

 

         

 As.social 

                Fozocoș Margareta-Delia 



.
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 Vremea trece, noi îmbătrânim, tehnologia avansează din ce în ce mai mult cât 

vezi cu ochii, cu toții știm ceea ce-a fost, si ceea ce noi vedem astăzi in zilele noastre 

care au mai rămas pe acest pământ. 

 Aș vrea întâi să mă prezint, numele meu este Ilieș Raul, sunt elev la 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BAIA MARE.  

         Ei bine, lumea din jur din acest colectiv se tot întreabă cum am ajuns eu aici? 

Răspunsul este foarte simplu. Tehnologia.  Majoritatea persoanelor de o vârstă cu 

mine au terminat deja liceul și studiază la facultate, eu din nefericire am rămas în 

urmă foarte mult.            

  Te întrebi de ce? Îți voi explica asta acum.  Am fost și eu ca orice copil 

normal la o școală bună sau puțin mai bună, dar am ales să nu fac cunoștință cu 

profesorii și cu banca, din cauză că eu nu eram deloc pasionat de tot ce se întâmpla 

acolo, fiindcă mi-a atras altceva atenția toată viața și am ales să nu văd nimic în jur în 

afară de ceea ce eu vedeam cu adevărat important, aici vorbesc despre IT. 

          IT = Tehnologia informației sau și tehnologia informației și a comunicațiilor, 

abreviat (cel mai adresat IT) TI respectiv TIC, este tehnologia necesară pentru 

prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea) informației, 

în particular prin folosirea computerelor (calculatoare electronice). 

Când eu aveam 4 ani tatăl meu avea o sală de internet (calculatoare) la care eu 

mă duceam mereu după grădiniță fiindcă era foarte aproape, iar mama mea era 

ocupată cu munca de dimineața până seara. Până când tatăl meu ieșea de la serviciu eu 

stăteam pe calculator de cum ieșeam de la grădiniță până seara când venea mama de la 

muncă și mă lua. Asta s-a întâmplat ani buni până când sala de internet s-a desființat.  
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       Ei bine eu am fost pasionat încă de la acea vârstă de un joc pe calculator care 

acum e considerat un SPORT, aici vorbesc despre Counter-Strike. La vârsta de 9 ani 

am avut primul meu concurs la acest joc pe calculator, la Facultatea de Nord din 

Baia-Mare. Ei bine, nu a fost nimic special decât o experiență foarte plăcută, având 

în vedere că a fost primul meu concurs și că eu aveam 9 ani, iar cei din jurul meu se 

uitau foarte ciudat la mine fiindcă media de vârsta la acel concurs a fost undeva la 22 

de ani. 

       În clasele primare (cls a-I-a, cls a-II-a) eu am obținut calificative foarte bune la 

învățătură, căci în perioada aceia eu nu m-am mai jucat deloc jocuri pe calculator. În 

clasa a-III-a această situație s-a schimbat, m-am reapucat de acel joc pe calculator 

numit Counter-Strike și nu mai ofeream timp învățatului iar la școală mă gândeam 

foarte mult la tacticile din acel joc, mai cream și eu, le scriam pe foaie, le duceam 

acasă, le învățam și aplicam foarte repede, mă jucam de dimineața până seara, 

această chestie s-a repetat zi cu zi până când s-a terminat școala iar eu nu am absolvit 

clasa. Mama cu tata fiind cu munca nici nu știau când eu rămâneam acasă și mă joc, 

ei îmi spuneau într-una să nu mai stau atât timp în fața calculatorului și să mă pun 

bine pe învățat fiindcă după o să am destul timp să mă joc, tata a fost o influență 

proastă pentru mine că și el stătea pe calculator cam toată ziua, cu asta se ocupa, 

aveam 2 calculatoare, unul în camera lui și unul în camera mea. 

        Foarte multă lume diferențiază IT-ul de GAMING (jocuri populare pe 

calculator), nu e o așa mare diferență fiindcă tot pe calculator se practică. Ei bine eu 

presupun că în viitor va fi mult mai important GAMING-ul decât IT-ul  în sine. 

        Părerea mea   este   că   trebuie   în   primul   rând   să   ai   studii,                       

în ziua de azi, se cere din ce în ce mai multă școală și studii superioare.  

                Dacă ai altceva pe cap în afară de școală/liceu/facultate, lasă-le încolo de 

treburi, pune burta pe carte că nu e nici un lucru rău să fii deștept și să ai mai multe 

informații decât cei din jurul tău.  

De absolut tot o să ai timp să faci în viață, dar în primul rând să-ți faci timp să înveți 

și să îți termini toate studiile.   
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Atunci cînd primii fulgi de nea îşi fac apariţia, 

devenim mai sensibili şi în acelaşi timp fericiţi pentru 

că este momentul când ne dăm seama că a mai trecut un 

an. Odată cu iarna sosesc şi sărbătorile de iarnă,ceea ce 

adaugă un zâmbet în plus pe faţa noastră. Zâmbetul 

acesta nu mai este acelaşi ca pe vremea cînd bunicii 

noştri ne spuneau poveşti la gura sobei.  

De ce? Şi răspunsul vine imediat-pentru că majoritatea copiilor nu mai cred 

în existenţa lui MOŞ NICOLAE şi MOŞ CRĂCIUN. De aceea mi se pare corect să 

aflăm mai multe despre ei şi după aceea să afirmăm toate acestea. 

 Povestea lui MOŞ CRĂCIUN începe aşa: pe cînd Fecioara Maria şi 

dreptul Iosif au venit în Betleem (căci era vremea să nască) în zadar băteau la toate 

uşile căci nimeni nu le deschidea. În cele din urmă o uşă li se deschise. Aici însă nu 

era loc decât într-o peşteră ce servea drept staul pentru vite. 

Aici Fecioara Maria L-a născut pe Fiul Său. Acest loc în care au fost 

găzduiţi era al lui Crăciun, un bătrân ursuz şi rău. Acesta cînd a auzit că soţia lui a 

găzduit pe cineva s-a dus repede să-i dea afară;dar cînd ajunse acolo o lumină mare 

era deasupra Pruncului. Atunci Crăciun s-a dus să se închine Lui. 

Fecioara Maria i-a poruncit de atunci ca în fiecare an pe data de 24-25 

decembrie să ofere bucurii tuturor copiilor pentru ca Dumnezeu să-l ierte.Îi spunem 

Moş pentru că era bătrân şi Crăciun pentru că ăsta era numele lui.  

 

CRĂCIUN  FERICIT! 

Prof. Petraș Conț Rodica   
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           În ciuda numeroaselor diferenţe culturale dintre Marea Britanie şi Statele Unite, 

am fi tentaţi să credem că Crăciunul este sărbătorit la fel pe ambele maluri ale 

Atlanticului. În fond şi la urma urmei, Crăciunu’-i Crăciun,  nu-i aşa? Ei bine, deşi 

urările de sărbători sunt în mare parte aceleaşi, există totuşi nişte diferenţe subtile, dacă 

nu chiar cruciale. 

         Americanii ar chicoti cu siguranţă dacă cineva le-ar ura „Happy Christmas” (urare 

des întâlnită în Marea Britanie), în loc de „Merry Christmas”, iar majoritatea dintre ei 

nu au auzit niciodată de prescurtarea cuvântului Christmas în „Crimbo”. Că veni vorba, 

probabil la fel stă treaba şi cu numele lui Moş Crăciun. „Father Christmas” este numele 

folosit în Marea Britanie, în vreme ce americanii preferă să-i spună „Santa Claus”, sau 

pur şi simplu „Santa”. Oricare i-ar fi numele, este un lucru bine ştiut în America faptul 

că el locuieşte împreună cu renii, ajutoarele sale şi, bine-nţeles, cu Crăciuniţa lui, la 

Polul Nord. Majoritatea americanilor te-ar privi miraţi dacă le-ai pomeni ceva de 

Laponia... 

         Dacă un britanic ar fi invitat la cina de Crăciun în Statele Unite, va fi cu siguranţă 

surprins, Dacă nu chiar dezamăgit, când nu va vedea pe masă friptura de curcan 

tradiţională în Marea Britanie. Americanii servesc curcanul de Ziua Recunoştinţei, şi 

preferă jambonul sau friptura de vită în ziua de Crăciun. Chiar şi deserturile diferă. În 

vreme ce tortul sau budinca de Crăciun sunt preferate de britanici, americanii le 

înlocuiesc cu o tartă de fructe sau plăcinte cu diferite umpluturi.  

         În ciuda acestor diferenţe totuşi, oricui i-ar fi greu să nu se bucure de Crăciun, 

chiar dacă se află pe partea Atlanticului cu care este mai puţin obişnuit. Ambele ţări se 

pricep de minune să valorifice la maximum spiritul Crăciunului. În fond şi la urma 

urmei, Crăciunu’-i Crăciun,  nu-i aşa? 

Prof. Cîmpean Andrea 
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“Lectura este o formǎ a fericirii. Ultima la care vom renunţa!”- 

Fernando Savater 

 
Trandafiri – de Leila Meacham 

 
Cartea pe care v-o recomand astăzi este o saga de familie. Am fost curios 

de carte încă de când am citit: „as vrea sa fiu Mary Toliver din Trandafiri. De 

ce? Pentru ca e singurul personaj dintr-o carte care mi-a placut foarte mult” . 

Ăsta era răspunsul dat la o întrebare pusǎ unui grup de adolescente – ce personaj 

ar alege să incorpereze, pentru două zile. M-am întrebat cum anume putea Leila 

Meacham, autoarea romanului, să fi descris personajul în carte, pentru ca să fie 

pe gustul unei adolescente. Când m-am apucat să citesc romanul, n-am ştiut 

decât acest lucru şi că este o saga de familie, dar am decis că trebuie să fie bun, 

dacă cineva l-a trăit cu asemenea intensitate. 

Titlul cărţii provine de la o legendă a două familii, cu descendenţă 

nobiliară provenind din familiile regale engleze, aflate în conflict în timpul 

Războiului celor Două Roze – familia Lancaster şi familia York. După anii 1600 

aceşti descendenţi emigrează în America şi întemeiază plantaţii mari în jurul 

viitorului oraş Charleston. Vechile răfuieli sunt uitate pentru că trebuie să îşi 

unească eforturile  pentru a-şi întemeia plantaţiile, oraşul, averea. Ceea ce 

rămâne ca simbol a vechii lor vieţi, a strămoşilor lor, sunt trandafirii pe care 

fiecare îi cultivă – Familia Warwick ce provenea din Casa de York – cultiva 

trandafiri alb, pe câtă vreme famlia Toliver avea ca simbol trandafii roşii – ai 

Casei de Lancaster. Acesta ar fi o prezentare succintă a istoriei familiei ce este 

spusă în primele pagini ale cărţii. Saga de familie începe şi dezvoltă însă, mai 

degrabă, povestea peste sute de ani a unor fii, care nefiind primii născuţi, se 

hotărăsc să plece spre vest să-şi întemeieze propriile lor plantaţii, după 1800. 

Aşa ajung în Texas şi alături de o altă familie influentă,  Du Mont, – de data asta 

de provenienţă franceză – îşi întemeiază propriile averi. Legenda trandafirilor 

spune că cel de culoare roşie cere iertarea, cel de culoare albă oferă iertarea, iar 

cel roz spune că iertarea nu se acordă. În felul acesta nu era nevoie de vorbe, 

fiecare din cele trei familii ştiind semnificaţia celor trei culori. 

Povestea de viaţă şi iubire se începe prin ochii lui Mary Toliver, care, 

aflată la anii senectuţii, îşi aminteşte de anii tinereţii, de felul în care moştenirea 

i-a afectat viaţa personală şi de marea iubire a vieţii ei, Percy Warwick. 

Dragostea pentru pământ – similară, oarecum, cu ceea ce trebuie să fi simţit Ion 

(al lui Liviu Rebreanu) – copleşeşte orice alt simţământ, chiar şi pe cel pentru 

omul iubit. Poate deveni de-a dreptul o obsesie, care este, în felul ei, parte dintr-

un „blestem” familial.  
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Distructivă pentru orice alt lucru, orice alt fel de relaţie, această 

preocupare, această moştenire de familie consumă totul, parcă ar fi o fiiinţă 

geloasă pe orice sentiment al proprietarei. Pământul devine posesiv, iar 

blestemul lui curmă din frageda tinereţe viaţa moştenitorilor de gen masculin. 

Aşa că rămân femeile posedate, obsedate şi dedicate plantaţiei Somerset. Cum 

poate să răzbească o dragoste umană, cum poate să-o înfrângă pe cea ancestral 

legată de pământ? Mai ales dacă şi mândria şi încăpăţânarea le stă împotrivă. 

Trandafiri (Roses) este romanul de debut al Leilei Meacham. Vă 

recomand cartea şi pentru că, citind-o mi-am amintit de Margaret Mitchell. 

Deşi, după părerea mea, cartea în sine nu se compară cu forţa şi vigoarea 

poveştii din Pe aripile vântului, personajul principal, Mary, este la fel de 

obsedat de datorie, de bani, de plantaţie, ca şi Scarlett. Sunt două personaje bine 

conturate, extrem de puternice şi care pot, parcă, să ducă lumea pe umeri. Fără 

să le lipsească feminitatea, ele reuşesc acolo unde mulţi bărbaţi ar fi clacat. 

Amândouă iau decizii injuste faţă de anumite persoane, în vederea unui bine 

general, pentru a-şi păstra plantaţia (Scarlett se mărită cu pretendentul sorei sale, 

Frank Kennedy, iar Mary vinde o bucată de pământ care în fapt nu era a ei, fiind 

moştenirea fratelui său). Similarităţi ar fi şi în ceea ce priveşte iubirea, 

recunoaşterea şi importanţa pe care o are aceasta în viaţa fiecareia. La anii 

bătrâneţii Mary decide s-o scutească pe moştenitoarea ei de asemenea povară şi 

blestem. Oare Rachel, moştenitoarea ei, va acepta hotărârea sau va continua să 

facă aceleaşi alegeri şi greşeli ca şi mătuşa ei? 

Ce pot să vă scriu despre autoare? S-a născut cca 1938/1939 în Minden, 

Louisiana, dar a crescut în Texas. A făcut facultatea la North Texas State 

University. A fost profesoară de limba engleză la liceu şi locuieşte şi în prezent 

în San-Antonio, Texas. După ce s-a pensionat s-a reîntos să scrie cartea pe care o 

începuse încă din 1980 şi care a fost publicată abia în 2010. A scris romanul său 

de debut tâziu, după vârsta de 65 de ani. Dacă Margaret Mitchell a lucrat timp de 

10 ani la romanul ei, se pare că şi acestui roman i-a trebuit mult până să se 

nască. Amândouă scriitoarele au fost bune cunoscătoare ale vieţii şi istoriei 

locurilor pe care le-au descris, fiind născute şi crescute, una în Atlanta, cealalată 

în Texas. Cât despre publicare – a fost tot o întâmplare, ca şi în cazul lui 

Margaret Mitchell – cu ajutorul unei prietene şi-a găsit şi editor pentru carte, 

pentru că, total întâmplător, nepoata acelei prietene era căsătorită cu David 

McCormick, agent literar din New-York. După succesul pe care l-a avut prima 

carte, a mai scris un alt roman, de ample dimensiuni – Tumbleweeds, care a 

apărut în 2012. Într-un interviu, autoarea spunea că lucrează în prezent la o 

carte, a cărei poveste se petrece anterior celei din Trandafiri (Roses). 

 

 

BIBLIOTECAR, 

 Pǎcurar Mihǎiţǎ Marian 
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           Astăzi ne aducem aminte  de prietena și colega noastră, Carmen. Doamna  

Carmen Chira, a fost profesor inginer  pe catedra textile/tricotaje și confecții textile, 

finisaj textil, din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare.   Timp 

de peste 20 de ani, acest dascăl inimos  și-a desfășurat activitatea în mijlocul 

copiilor,  manifestând o deosebită grijă pentru ei și pentru educația lor, 

preocupându-se permanent de integrarea lor în societate. 

        În  toată perioada în care și-a desfășurat activitatea, Carmen a  dovedit  un 

caracter blând, un suflet frumos preocupat pentru cei din jur,  interes și curiozitate 

pentru autoperfecționare. 
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       Doamna profesoară Carmen Chira s-a născut la 28 august 1965, în orașul 

Baia Sprie, Maramureș. Studiile primare și gimnaziale și le face la Baia Sprie. 

A absolvit Liceul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare în anul 1984 iar în 1990 

termină Facultatea de Tehnologie și Chimia Textilelor din cadrul Institutului 

Politehnic „Gheorghe Asachi”, Iași. A profesat ca dascăl încă din perioada 

studenției la Școala Specială din Târgu Fumos. Din 1998, odată cu înființarea 

Școlii Profesionale Speciale, a funcționat ca profesor de Tehnologie la 

specializarea Industria Textilă și a Pielăriei din CSEI, Baia Mare.  

      Din nefericire, soarta a făcut ca firul vieții doamnei profesoare Chira 

Carmen să se întrerupă mult prea devreme, la doar 50 de ani, lăsând în urmă 

un gol de neînlăturat. O regretăm noi, elevii la care ne-a fost dirigintă și mai 

mult decât atât, o mamă înțelegătoare și îndrumătoare, o regretă toți elevii la 

care le-a fost profesoară și desigur toți cei care au cunoscut-o.  Cadru didactic 

performant, cu o bogată experiență la catedră, doamna profesoară Carmen 

Chira, a reușit să slujească învățământul românesc cu cinste educând și 

formând elevi în spiritul iubirii de meseria aleasă. Interesul elevilor săi era 

prioritar pentru dânsa. Își iubea elevii ca pe proprii copii, pentru care își 

jertfea din timpul liber, având ca supremă răsplată bucuria din ochii copiilor. 

Grija pentru viitorul elevilor săi îi purta pașii prin multe Întreprinderi pentru a 

le găsi nu doar un loc pentru instruire practică ci și un posibil loc de muncă. 

Era conștientă că principalul ajutor în educația copilului vine de la Dumnezeu 

astfel i-a îndrumat și însoțit pe elevi de nenumărate ori la biserică. E minunat 

să porți în suflet un dascăl și dincolo de porțile școlii. 

 

                                      Au consemnat elevii Mihaly Larisa și Sava Eduard 

                                                                      clasa a XI C 
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