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”Dacă vrei belșug pentru un an, crești grâu 

Dacă vrei belșug pentru zece ani, crești copaci 

Dacă vrei belșug pentru o sută, crești oameni.”



                                                         EDITORIAL  

 

 O șansă pentru fiecare?... 

 

 Educația, comunicarea cu societatea, 

 Lecția, înțeleasă de fiecare dintre noi... 

 Emoția, legătura cu trăirea proprie, 

    Vorba, exprimată în sentimente diferite. 

 

 Nu vrem să ne lăudăm, 

 Ci doar să vă arătăm, 

 Cât de multe am învățat, 

Ș Și noi toți ne-am bucurat. 
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„Șansa”-noilor generații, 

„Ţine minte că acele lucruri minunate pe care le 

înveţi la şcoală rezultă din munca multor generaţii. 

Toată această moştenire ţi se dă pentru a o primi, onora 

şi pentru ca să adaugi la ea şi, într-o zi, s-o predai, cu 

respect şi credinţă, copiilor tăi”. (Albert Einstein). 
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În pragul sărbătorilor de iarnă, elevii clasei a-XI-a din cadrul L.T.S. nr.1 

Bistrița, conștientizează cât de importantă este învățarea. Prin parcurgerea modulelor: 

,,Zugrăveli și vopsitorii simple; Placaje de faianță și pardoseli de gresie ceramică; 

Materiale de instalații și Stagiul de pregătire practică-curriculum în dezvoltarea locală” 

din cadrul  culturii de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală: ,, Finisaje 

pentru construcții”- filiera tehnologică-învățămînt special, elevii liceului nostru dezvoltă 

competențe atât de necesare în viață: pregătirea pentru integrarea la locul de muncă, 

lucrul în echipă, satisfacerea cerințelor clienților. Putem să spunem că datorită 

particularitățiilor și modurilor diferite de învățare au apărut și dificultăți, în special 

oscilații ale procesului de învățare. Având la dispoziție curriculum adaptat tipului nostru 

de școală prin care s-a corelat conținutul componentelor curriculum-ului national cu 

posibilitățile elevului cu cerințe educative speciale, am reușit să rezolvăm această 

problemă.  

       Ținând cont de faptul că în zilele noastre, clasa este extrem de diversă din punct de 

vedere al culturii și mediului socio-economic diferit din care provin elevii, cu abilități și 

cunoștințe diferite și de asemenea, cu deficiențe și diferite handicapuri/ dezavantaje, în 

școala noastră a impus în prim plan diversitatea individuală, luarea în considerare a 

nevoilor elevului. Prin această abordare elevii noștri sunt ajutați să depășască dificultățile 

de învățare și comportament. Pornind de la această situație s-a realizat o adevărată 

apropiere între elevi și cadrele didactice, bazată pe toleranță si sprijin reciproc. 

     De aceea noi cadrele didactice din cadrul L.T.S. nr.1 Bistrița considerăm important să 

realizăm ceea ce scria Rousseau, în Proiectul de Constituție pentru corsicani: ,,Nu le voi 

predica morala, nu le voi porunci să fie virtuoși, dar îi voi pune într-o asemenea situație, 

încat vor dobândi virtuți, fără a cunoaște cuvântul”. 

      Având în vedere că sufletul copilului nu este un pahar ce trebuie umplut, ci o cameră 

care trebuie încălzită, acum, în pragul sărbătorilor de iarnă, corpul didactic al L.T.S. Nr.1 

Bistrița urează tuturor copiilor de pe glob un călduros ,, LA MULȚI ANI ȘI SPOR LA 

ÎNVĂȚAT!,,   

 

 

 

                                                                                  Prof. ing. Osiac Gheorghe 

 

 

 

 



 

 

 

Lexicologia este disciplina care studiază 

componenta lexicală a unei limbi, 

cuvintele şi  

modul lor de organizare în ansamblul 

lexical, ca subsistem al sistemului 

integrator al limbii. În analiza lexico-

gramaticală a oricărei limbi conceptele 

de bază sunt: lexic-vocabular, cuvânt, 

semnificaţie-sens, lexicologie, 

lexicografie (dicţionar). Conform 

lucrărilor de referinţă apărute în ultimele 

două decenii lexicul reprezintă totalitatea 

cuvintelor dintr-o limbă. 

  Cuvântul este unitatea de 

referinţă în definirea mai multor 

concepte lexicale şi lingvistice. 

Identitatea cuvântului este constituită din 

mai multe elemente: o formă, un sens şi 

o categorie gramaticală. Dintre 

numeroasele definiţii care s-au dat 

acestui concept relevantă este cea dată 

de Ion Toma în volumul „Limba română 

(fonetică-fonologie, lexicologie)”, Ed. 

„Niculescu”, Buc., 1995, pag. 75. 

Cuvântul este unitatea semnificativă 

autonomă minimală a limbii, constituită 

prin asocierea unei forme fonetice 

(complex sonor) şi a unui conţinut 

(complex de sensuri). Forma reprezintă 

latura materială a cuvântului (adică  

fonemele, grupate în silabe puse sub un 

accent, şi morfemele, diferenţiate în 

rădăcină, afixe şi desinenţe). Conţinutul 

(înţelesul sau sensul) reprezintă latura 

ideală a cuvântului, imaginea prelucrată 

mental a obiectului denumit (denotatul), 

pe care-l evocă, inclusiv în lipsa 

acestuia. Semnificaţia este imaginea 

gândită şi exprimată verbal a acestei 

clase, putând fi apropiată de noţiune dar 

neidentificabilă cu aceasta. Sensul (care 

nu trebuie confundat cu semnificaţia) 

este actualizarea, în diferite categorii de 

contexte verbale şi situaţionale a 

semnificaţiei.  

 Vocabularul oricărei limbi este 

mult ,mai puţin conservator decât 

gramatica, având o mare capacitate de 

schimbare (Guţu Romalo, 2008, p. 173). 

Vocabularul e partea cea mai mobilă a 

limbii pentru că este strâns legat de 

evoluţia societăţii. Aşadar nevoia de 

îmbogăţire a vocabularului poate fi 

externă (nu lingvistică, ci 

extralingvistică, socială). Există însă şi o 

nevoie de schimbare care vine din 

interiorul limbii: cuvintele se uzează 

uşor, se banalizează îşi pierd 

expresivitatea iniţială, oricât ar fi fost ea 

de mare, şi, în consecinţă cer să fie 

înlocuite. Adesea, înlocuirea se 

realizează prin neologisme, iar folosirea 

neologismelor a fost şi va rămâne 

întotdeauna principala sursă a greşelilor 

de limbă (Th. Hristea, 1975). Normele 

limbii se schimbă în timp iar modificarea 

normelor este un factor de evoluţie a ei, 

prin acceptarea şi recunoaşterea drept 

corecte a unei foste abateri. Theodor 

Hristea (1990) a arătat că este nevoie de 

revizuirea periodică a normelor limbii 



literare, pentru că unele pot deveni, cu 

timpul, desuete, depăşite de realitatea 

lingvistică. Evoluţia ulterioară a unor 

forme actuale, abaterile din prezent care 

se vor impune în limbă sunt greu de 

prevăzut.  

 Între procedeele interne de 

îmbogăţire a lexicului, mutaţiile 

semantice - desemnate generic prin 

dinamica sensului – ocupă o poziţie 

aparte. Inovaţiile de acest tip se plasează 

la nivelul semnificatului, fără a afecta 

semnificantul. Creşterea ponderii acestui 

procedeu a fost semnalată şi investigată 

într-o serie de studii consacrate (în 

totalitate sau parţial) evoluţiilor 

semantice din presa postdecembristă. 

Dintre acestea amintim: Angela Bidu-

Vrânceanu, „Lectura dicţionarelor”, Ed. 

„Metropol”, Bucureşti, 1993, pp. 63-67; 

Florica Dimitrescu „Dinamica lexicului 

românesc-ieri şi azi”, Ed. Clusium-

Logos, Cluj, Bucureşti, 1995, pp. 260-

268; Angela Bidu-Vrânceanu, 

„Dinamica vocabularului românesc după 

1989. Sensuri „deviate” ale termanilor 

tehnico-ştiinţifici”, LL, 1995, vol. I, p. 

38-45; Idem, „Dinamica sensurilor în 

româna actuală”, în LL, 1997, vol. III-

IV, pp. 39-44; Mioara Avram, „Noutăţi 

reale şi noutăţi aparente în vocabularul 

românesc actual”, în LL, 1998, vol. I, 

pp. 31-35.  

 O imagine – desigur, incompletă 

– asupra acestui proces în desfăşurare 

este oferită de dicţionare ale limbii 

actuale, care consemnează evoluţii 

semantice din limba literară dar şi din 

sfera limbajelor neconvenţionale (DCR2, 

MDTA, DAEF, DALR, DN3).  

            Majoritatea mutaţiilor de sens 

figurează printre procedeele de 

îmbogăţire şi înnoire a limbii franceze 

actuale, ceea ce confirmă tendinţa de 

modernizare şi internaţionalizare a 

vocabularului românesc contemporană. 

Dată fiind complexitatea evoluţiilor 

semantice prezentarea dinamicii a 

acestui nivel al limbii presupune mai 

multe unghiuri  complementare de 

abordare: etimologic, referenţial, 

stilistico-  funcţional. 

Sub aspect etimologic , noile 

sensuri se explică nu numai prin evoluţii 

interne ci şi prin împrumut de sens (calc 

semantic). Pentru a diferenţia calcurile 

semantice de împrumuturile lexicale, 

Theodor Hristea a propus două criterii 

pentru recunoaşterea calcului semantic: 

caracterul bi - sau polisemantic al 

cuvântului străin luat ca model şi 

existenţa a cel puţin un sens comun între 

cuvântul străin calchiat şi cel românesc 

care-şi adaugă un nou sens. Theodor 

Hristea „Calculul lingvistic ca procedeu 

de îmbogăţire a vocabularului”, în 

„Sinteze de Limba română”, pp. 111-

114, şi, „Tipuri de calc în limba 

română”, în LL, 1997, vol. III-IV, pp.16-

18.  

Conceptul de „dinamica 

sensului”, nu reflectă altceva decât 

interrelaţia dintre limbă şi societate; 

epocă de mari prefaceri din viaţa unei 

societăţi, epoca pe care o traversăm, 

reprezintă o perioadă de mari prefaceri 

ale formelor de expresie lingvistică 

folosite în mod curent îndeosebi la 

nivelul lecţiilor.  

           O serie de cuvinte şi sensuri ies 

din uz sau capătă conotaţii specifice, se 

produc inversări ale modului de 

valorizare (pozitiv sau negativ) a 

anumitor termeni şi, mai ales, apar 

cuvinte şi sensuri noi. 

    

   Prof. Ghinoiu Elena 

       



 

 

 

În cadrul activităților de predare 

și învățare a geografiei se pot utiliza 

metode și mijloace didactice bazate pe 

cooperare, colaborare și comunicare 

între elevi cât și interacțiunea dintre 

cadrul didactic și aceștia. Totuși în 

activitățile didactice destinate elevilor cu 

CES, pot fi utilizate și metode 

expozitive, de tipul povestirii, expunerii 

sau descrierii respectându-se anumite 

criterii: 

-folosirea unui limbaj adecvat 

corespunzător posibilităților de 

înțelegere a fenomenelor geografice; 

-antrenarea continuă  a elevilor prin 

întrebări pentru a verifica nivelul 

înțelegerii conținuturilor; 

-acordarea de explicații suplimentare; 

-comunicarea orală să fie clară, precisă 

și sistematizată; 

-prezentarea informațiilor orale trebuie 

să fie însoțită de imagini vizuale; 

Un alt tip de învățare eficientă în 

activitatea elevilor cu cerințe educative 

speciale este și învățarea prin cooperare. 

Cooperarea presupune: 

-antrenarea mai multor elevi în 

realizarea unei sarcini comune de 

învățare; 

-abordarea unor conținuturi diverse, la 

nivelul clasei; 

-fragmentarea sarcinii didactice în raport 

cu interesele sau potențialul elevilor; 

-învățarea să fie activă bazată pe 

comunicare relaționare și socializare. 

-încurajarea schimbului de idei între 

elevi; 

-avantajarea elevilor timizi,a celor cu 

dificultăți de exprimare sau înțelegere.  

Învățarea în grup este eficientă deoarece: 

-se produce în ritm propriu; 

-informațiile sunt prelucrate în grup 

pentru a fi accesibile tuturor; 

-cei cu abilități scăzute de învățare 

primesc sprijin iar cei cu nivel ridicat 

oferă sprijin; 

-motivația este intrinsecă. 

Altfel spus învățarea la copiii cu 

CES, este mult mai eficientă dacă se 

realizează în grupuri mici, dacă este 

activ-participativă, cooperativă, 

partenerială și implicită. 

  Jocul reprezintă pentru copiii cu 

CES o modalitate de a-și exprima 

propriile capacități. Prin joc, copilul 

capătă informații despre lumea în care 

trăiește, intră în contact cu oamenii și cu 

obiectele din mediul înconjurător și 

învață să se orienteze în spațiu și timp. 

Putem spune că jocul este „munca 

copilului”. În timpul jocului, copilul vine 

în contact cu alți copii sau cu adultul, 

astfel că jocul are un caracter social. 

        De-a lungul activităţii didactice 

am constatat că jocul didactic  poate fi 

folosit în orice etapă a învăţării, 

respectând obiectivele stabilite pentru 

unitatea de învăţare corespunzătoare. Se 

impune o exigenţă sporită în ceea ce 

priveşte dozarea ritmică a volumului de 

cunoştinţe ce trebuie asimilate de elevi 

şi, în mod deosebit, necesitatea ca lecţia 

să fie completată sau intercalată cu 

jocuri didactice.  

  Folosim adesea jocul didactic în 

diverse forme pentru a stimula elevii să 

rezolve o sarcină didactică într-o formă 

cât mai atractivă, știut fiind faptul că 

învățarea care implică jocul devine mai 

plăcută și recofortantă. Jocurile devin 

metode de instruire în cazul în care ele 

sunt organizate și se succed conform 

logicii cunoașterii și învățării. Fiecare 



joc didactic trebuie să aibă un scop 

educativ, să includă o componentă 

instructivă, să îmbine armonios 

elementele instructive cu elementele 

distractive, să valorifice cunoștințele și 

deprinderile deja achiziționate, 

spontaneitatea, inventivitatea, inițiativa, 

răbdarea, să includă elemente de 

așteptare, de surpriză, de competiție, de 

comunicare între partenerii de joc, astfel 

încât să determine apariția unor stări 

emoționale complexe care intensifică 

procesele de reflectare directă și 

nemijlocită a realității. 

  Caracteristica esențială a jocului 

didactic constă în crearea unor condiții 

favorabile pentru valorificarea 

achizițiilor și pentru exersarea 

priceperilor și deprinderilor sub forma 

unor activități plăcute și atractive. 

Contribuția jocului didactic la stimularea 

și dezvoltarea capacităților cognitive ale 

copilului, educarea trăsăturilor de 

personalitate și realizarea obiectivelor de 

cunoaștere ale procesului de predare-

învățare este evidentă prin jocul didactic, 

elevul își angajează întregul potențial 

psihic, își ascute observația, își cultivă 

inițiativa, inventivitatea, flexibilitatea 

găndirii, își dezvoltă spiritul de 

cooperare, de echipă. 

  Cadrul didactic care utilizează 

astfel de strategii interactive trebuie să 

dea dovadă de următoarele competențe: 

spirit empatic, atitudine pozitivă, 

comportament reflexiv, deschidere spre 

nou, flexibilitate etc. 

 Mijloacele didactice folosite în  

predarea –învățarea geografiei pot fi: 

harta, atlasul, modelele grafice, 

imaginile sau ilustrațiile, textele, 

retroproiectorul și foliile transparente 

 Harta -reprezintă un instrument 

indispensabil pentru cunoașterea 

formelor pământului. Este mijlocul 

didactic cel mai utilizat de profesorul de 

geografie, fiind mijlocul didactic fără de 

care geografia nu se poate preda. Harta 

permite observarea indirectă a unei 

porțiuni mari dintr-un anumit teritoriu. 

Ea facilitează înțelegerea de către elevi a 

unor fenomene geografice, localizarea 

lor și modul de organizare a unui 

teritoriu.  

Utilizarea hărții în procesul de predare-

învățare prezintă următoarele avantaje: 

-pe hartă se observă o suprafață mult mai 

mare decât cea observabilă 

-pe hartă se pot observa locuri 

inaccesibile sau aflate la mare depărtare 

-pe hartă nu este influențat de starea 

vremii 

 Are și unele dezavantaje: 

-elevii trebuie să memoreze simbolurile 

folosite în reprezentare 

-prin generalizare se realizează erori în 

prezentarea unor fenomene geografice.  

Principalele competențe  și abilități pe 

care le dobândesc elevii în utilizarea 

hărții sunt:competența virtuală 

(definiție,elemente componente), 

competența în act (stabilirea punctelor 

cardinale) competența reproductivă 

(după un algoritm dat) competența de tip 

productiv (nu dispune de un plan de 

realizare). 

Atlasul -cuprinde o colecție de 

hărți respectând anumite cerințe. Hărțile 

care intră în componența unui atlas sunt 

reprezentate de obicei la aceeași scară 

pentru a permite comparațiile între ele. 

Modelele grafice -obiectele, 

fenomenele și faptele geografice se 

caracterizează prin lungimi, volume care 

au valori diferite. Principala sarcină a 

elevilor în analiza unui tabel statistic este 

de a face corelații cu ajutorul cifrelor 

respective, ceea ce este destul de dificil 

iar pentru eliminarea acestei dificultăți 

datele statistice se reprezintă grafic prin 

diagrame sub diferite forme. Modelele 

grafice permit atât analiza individuală 

cât și de ansamblu asupra desfășurării 

unui fenomen sau fapt biogeografic. 

Imaginile sau ilustrațiile -

imaginile se fixează și se rețin mai ușor 

decât cifrele, dar profesorul trebuie să 

știe când folosește aceste mijloace în 

special la datele referitoare la 

evoluția,structura și distribuția 

elementelor studiate. Ilustrațiile sunt 

imagini de mici dimensiuni sub formă de 

fotografii, vederi, desene schematice. 

Ilustrațiile pot fi prezentate elevilor atât 



frontal cât și individual. Pentru a putea 

să fie folosite în procesul de învățământ 

trebuie să respecte următoarele condiții:  

-să fie corect realizate 

-să fie realizate după o concepție 

științifică 

-să conțină elemente reprezentative 

-culorile să fie cât mai apropiate de cele 

normale 

-obiectul prezentat să fie întreg 

Textele -au rolul de a argumenta, 

a demonstra, a explica anumite fapte și 

fenomene geografice sau de a interpreta 

o anumită temă. Textele pot fi extrase 

din enciclopedii, anumite cărți de 

specialitate, presă etc. Antrenarea 

elevilor în adunarea extraselor din presă 

ajută la îmbogățirea materialului didactic 

la lecțiile de geografie și îi obișnuiește 

pe elevi cu lectura dezvoltându-le 

interesul  pentru a se informa continuu. 

Retroproiectorul și foliile 

transparente -retroproiectorul este unul 

dintre mijloacele tehnice utilizate în 

lecția de geografie datorită anumitor 

calități pe care le îndeplinește: 

-construcție și funcționare simple 

-se poate manevra ușor 

-prezentare frontală a imaginilor 

-foliile utilizate pot conține imagini cu 

fotografii, hărți, schițe și grafice 

-foliile transparente permit manifestarea 

creativității profesorului 

-posibilitatea de suprapunere a 

imaginilor 

-esențialitatea cunoștințelor prin 

realizarea de schițe, scheme și modele 

-posibilitatea de construire a foliilor cu 

ajutorul calculatorului și a imprimantei. 

 Așadar adaptarea curriculară la 

particularitățile elevilor cu ces este o 

premiză a reușitei didactice școlare. În 

cazul particular al predării-învățării 

geografiei metodele și mijloacele 

didactice prezentate ne fac să ajungem la 

atingerea competențelor vizate.  

 

 

   

 

Prof. Amzuloiu Siomna



 

 

1. Caracteristici în alimentația copilului 

 

a) Nevoile nutriționale ale copiilor diferă în funcîie de vârstă;  

b) Un copil crește în salturi, ceea ce se reflectă prin nevoi energetice diferite;  

c) Aportul alimentar este adecvat dacă asigură o creștere staturală și ponderală normală, 

evidențiată prin compararea parametrilor creșterii cu curbele standard. 

 

2.Principii în alimentația copilului 

Alimentația sănătoasă pentru copilul mai mare de 24 de luni implică respectarea unor 

principii de bază, și anume: 

 

a) asigurarea unei diversități alimentare, ceea ce înseamna consumul pe parcursul unei 

zile de alimente din toate grupele și subgrupele alimentare;  

b) asigurarea unei proporționalități între grupele și subgrupele alimentare, adica un aport 

mai mare de fructe, legume, cereale integrale, lapte și produse lactate, comparativ cu 

alimentele cu un conținut crescut de grăsimi și adaos de zahăr; 

c) consumul moderat al unor produse alimentare, adică alegerea unor alimente cu un 

aport scăzut de grăsimi saturate (unt, untură, carne grasă) și de zahăr adăugat.                          

                                                                                   

Prof. Cîrstea Ioana                                                                               

Prof. Budrigă Dorina 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

În 1992 Organizaţia Naţiunilor 

Unite a proclamat ziua de 3 decembrie 

ca Ziua Internaţională a Persoanelor cu 

Handicap. Ziua Internaţională a 

Persoanelor cu Handicap are ca obiectiv 

promovarea înţelegerii problemelor 

legate de handicap şi mobilizarea 

susţinerii demnităţii, drepturilor şi 

bunăstării persoanelor cu handicap. Prin 

aceasta se încearcă, de asemenea, 

sensibilizarea opiniei publice cu privire 

la avantajele care ar rezulta din 

integrarea persoanelor cu handicap în 

fiecare aspect al vieţii politice, sociale, 

economice şi culturale. 

Aproximativ 15% din populaţia 

lumii suferă de un handicap, conform 

unui raport al Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii. Oamenii cu dizabilităţi, mai 

ales cei cu probleme de comportament, 

sunt deseori marginalizaţi de 

ceilalţi.Copiii sunt cei mai grav afectaţi 

de această discriminare. Ei nu ȋnţeleg 

faptul că sunt diferiţi de marea 

majoritatea a populaţiei. Nu pot să ţină 

pasul cu cei de vȃrsta lor, ȋnţeleg mai 

greu şi se pot exprima mai greu. Pentru 

a-i ajuta pe aceşti copii, dar şi pe adulţii 

cu probleme, autorităţile şi ONG-urile au 

demarat zeci de proiecte de sensibilizare. 

Ȋn ultima săptămȃnă, mii de persoane cu 

handicap au participat la ȋntreceri 

sportive şi activităţi culturale, pentru a 

arăta semenilor că pot şi ei fi integraţi ȋn 

societate. 

Respectarea zilei oferă 

oportunităţi pentru participarea de către 

toate părţile interesate – guverne, 

sistemul ONU, societatea civilă şi 

organizaţiile persoanelor cu dizabilităţi – 

să se concentreze asupra chestiunilor 

legate de includerea persoanelor cu 

handicap în dezvoltare, atât ca 

beneficiari şi cat si ca agenţi. 

În ultimii ani, în România au 

avut loc diverse manifestări cu ocazia 

acestei zile care au fost menite să aducă 

în prim-plan necesitatea lumii de a se 

elibera de ideile preconcepute, de a 

promova incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilități și nu 

discriminarea și condamnarea unor 

persoane care, dincolo de handicap, au 

aceleași drepturi ca și oamenii normali. 

În aceeași măsură avem nevoie și de 

înțelegerea populație vâlcene pentru a 

avea înțelepciunea de a trăi alături de 

noi, de a ne sprijini în demersurile 

noastre de integrare, cu atât mai mult cu 

cât facem parte din familiile voastre, sau 

a prietenilor voștri care poate de multe 

ori se jenează să vorbească despre noi. 

Un ultim gând îl adresăm 

persoanelor cu dizabilități, care ar trebui 

să încerce să iasă din izolare, să-și 

cunoască și să-și revendice drepturile, să 

înțeleagă că faptul că sunt diferiți nu este 

vina lor ci a comunității care ii privesc 

altfel.  

 

 

 

Prof. Marinescu Mihail 

 

 



 

 

 

Datinile și obiceiurile de iarnă 

sunt cele care prilejuiesc bucuria venirii 

Crăciunului și a Nașterii Domnului. 

Toate aceste obiceiuri nu sunt cu mult 

diferite din punct de vedere cutural și 

nici măcar nivelul socio-economic nu le 

schimbă. Bucuria și spiritualitatea 

datinilor rămâne aceeași chiar și atunci 

când apar diferențe la nivel bio-psiho-

social.  

Punând în discuție elevii cu 

cerințe educative speciale, scoatem în 

evidență tocmai această necesitate de a 

cunoaște datinile și obiceiurile de iarnă 

pentru a dezvolta și conserva 

spiritualitatea neamului și a culturii din 

care fac parte. Însă în acest context nu 

trebuie să uităm de necesitatea  profundă 

de a simți modul în care te pot schimba 

aceste obiceiuri. Darurile, colindele sunt 

cele care înfrumusețează sufletul și 

construiesc, de ce nu, comportamentul 

uman, prin bucuria nașterii Domunului, 

prin iertarea adusă celor care au greșită, 

precum și printr-o mai bună purtare 

generală în urma acestora. 

În cadrul sistemului de 

învățământ participarea la activități 

extrașcolare și extracurriculare cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă, stimulează 

dezvoltarea comportamentală și școlară a 

elevilor, pe de o parte, cunoscând care 

sunt obiceiurile specifice anotimpului de 

iarnă și pe de altă parte, participând 

umanitar la faceriile de bine alături de 

alți colegi în specificul tradiției 

românești. 

Urmând legendele împodobirii 

pomului de Crăciun, care spun că acesta 

reprezintă renașterea, în același mod, 

renașterea poate fi înțeleasă prin 

dezvoltarea de abilități și trăsături de 

afecțiune care au lipsit pe parcursul 

copilăriei. Prin acestea se înțelege că 

modul de dezvoltare și de creșetre al 

ficărui elev cu cerințe educative speciale 

în perioada copilăriei sunt cele care au 

contribuit la apariția comportamentului 

actual. 

Dragostea și spiritualiatea pot fi 

dezvoltate prin intermediul acestor 

activități școlare din timpul Sărbătorilor 

de iarnă, mai ales pentru specificul 

elevilor în care atașamentul infantil nu s-

a dezvoltat, mizând și pe dezvoltarea 

abilităților de a reține care sunt 

obiceiurile specifice și de a le transmite 

către alte persoane.  

Puritatea este reprezentată și 

transmisă acestor elevi prin Nașterea 

Domnului, dar și prin apariția lui Moș 

Crăciun, cu barba albă, care este bun și 

darnic, dar care ține cont și de modul în 

care s-au comportat elevilor. Astfel, 

teoria generală a învățării, prin 

intermediul recompensei de valorifică 

prin respectarea unor reguli de bune 

maniere care mai apoi vor fi răsplătite. 

Toate cele amintite mai sus 

contribuie într-o măsură foarte mare la 

dezvoltarea personalității elevului cu 

cerințe educative speciale, care învață să 

se implice în diferite activități printr-o 

motivație intrinsecă, transmițând 

dragostea și bunătatea celor din jur prin 

acțiunile de bine facere, dar și 

manifestând un comportament adecvat în 

preajma Sărătorilor de iarnă. Acești copii 

nu trebuie uitați, ci valorificați, punându-

i în valoare și făcându-i încrezători în 

forțele proprii. 
 

Prof. Băescu Alexandra

 



 

 

 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi.  

Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite  

să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”) 

Argument 
În cadrul curriculum-ului o parte distinctă o reprezintă activităţile 

extracurriculare. Astfel un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii 

umane. Drept pentru care fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot 

mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul 

de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

 

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. În acest cadru, 

învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 

socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor 

educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 

antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului 

pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport 

pentru reuşita şcolară 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au conţinut 

cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc 

sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate  sunt apreciate  atât de către copii, 

cât şi de factorii educaţionali în măsura în care : 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

 organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, 

contribuind la optimizarea procesului de învăţământ ; 

 formele de organizare au caracter recreativ ; 

 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 

 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic 

pentru o activitate susţinută; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

 sunt caracterizare de optimism şi umor; 

 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 

 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

 

 

 



 

 

 

 

Concluzii 
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în 

cadrul activităţilor extracurriculare. Activitatea extracurriculară e o componentă 

educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare. Diversitatea activităţilor extraşcolare 

oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 
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1 Decembrie 

Ziua Națională a României 

 
Iubeşte-ţi ţara, române,  

      şi fii mândru  de locul cinstit ce-l  
ai între popoare !... 

 

"...Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. 

Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om 

politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; 

este fapta istorică a întregii naţiuni române, 

realizată într-un elan ţâşnit cu putere din 

străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un 

elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l 

călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre 

ţelul dorit. [...]. Marea Unire nu a fost rezultatul 

participării României la război. Nici partizani 

Antantei, nici cei ai Puterilor Centrale nu au 

avut în vedere revoluţia din Rusia şi 

destrămarea monarhiei austro-ungare. 

Raţionamentul lor s-a înscris formulei 

tradiţionale a raportului de putere interstate: victoria Antantei ne va da Bucovina, 

Transilvania şi Banatul, victoria Puterilor Centrale ne va da Basarabia; o biruinţă o 

excludea pe cealaltă, astfel că nimeni nu vedea cum ar fi cu putinţă ca toate aceste 

provincii să intre aproape simultan în frontierele Vechiului Regat. [...] 

Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voinţă al naţiunii 

române de a-şi da armătura teritorial-instituţională care este statul naţional.[...] 

O necesitate istorică - naţiunea trebuie să trăiască într-un stat naţional - s-a dovedit mai 

puternică decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetenţă, şi, 

punând în mişcare naţiunea, i-a dat acea forţă uriaşă ca peste toate adversităţile să dea 

viaţă aspiraţiei sale: statul naţional." 

“VREM O SINGURĂ ROMÂNIE, A 

TUTUROR ROMÂNILOR” 

 

   Prof. Ciobanu Ana-Maria 

  Prof. Budrigă Dorina 



 

„Adolescența nu este 

doar o perioadă importantă a vieții, ci și 

singura perioadă când putem vorbi despre viață în sensul 

complet al cuvântului..” (“Michel Houellebecq, citat despre viață””):  

  

 Balul Bobocilor, nu a fost ratat nici anul acesta. Integrarea elevilor din clasa a 

IX-a s-a realizat prin intermediul acestui bal, care i-a încurajat pe aceștia să își arate 

talentele, dar și să iși cunoască noii colegi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Prof. Budrigă Dorina   Prof. Ghizdăvescu Valerina 

Prof. Tițoiu Maria  Prof. Băescu Alexandra  

Prof. Cîrstea Ioana             Prof. Brodeală Aurelian 

Prof. Andronie Valentin     Prof. Mihaela Cazacu 

Prof. Râpeanu Ioana          Pedagog Grigorescu Ileana 

Prof. Fulgescu Mirela         Prof. Deaconu Ileana 

 



 

Cetățeanul de mâine, este parte 

integrantă a unei comunități locale, 

naționale dar și europene.  Întrucât nu 

putem stăvili progresul și avalanșa de 

informație caracteristică evoluției 

societății umane și secolului în care 

trăim, este necesar ca informațiile noi să 

fie asimilate corespunzător ,ducând la 

formarea armonioasă a personalității 

elevilor. În acest sens am propus elevilor 

activitatea extracuriculară 

"HALLOWEEN” care intenționează să 

înlăture prejudecata că Halloween-ul 

este o sărbătoare americană și că nu se 

încadreaza în peisajul cultural românesc. 

Superstițiile se regăsesc în orice cadru 

cultural, în variate forme. Pentru a 

combate pericolul imitației și asimilării 

greșite a formelor fără fond, ne-am 

propus să acordăm atenție acestui 

eveniment, stimulând capacitățile 

creative, intelectuale și afective ale 

elevilor prin diferite activități.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prof. Băescu Alexandra 

Prof. Fulgescu Mirela 

    Prof. Deaconu Ileana 

    Pedagog Grigorescu Ileana



  

      
Concursul s-a desfășurat la nivel național și au fost invitați să participe elevi cu 

cerințe educative speciale din rețeaua de învățământ special sau elevi integrati în 

învățământul de masa , indrumati si coordonati de cadrele didactice. 

         Concursul „ ȘI NOI SUNTEM CREATIVI ” a fost organizat cu scopul de a 

stimula copiii să-și valorifice potențialul creator cu privire la capacitatea de a realiza 

desene, colaje si pictură. 

         Printre obiectivele principale ale proiectului putem enumera: 

 

 Stimularea creativității și a potentialului creator în vederea realizării de picturî, 

desene, colaje 

 Încurajarea schimbul de experință între unitățile din  învățământul special și nu 

numai. 

 Pomovarea oportunităților egale și a incluziunii sociale pentru copiii cu nevoi 

speciale. 

 

 

 

 
S-au obținut și premii: 

Liceal Colaj I Sbughiu Alexandra Liceul tehnologic special Bistrița  

II Armași Anișoara Liceul tehnologic special Bistrița  

III Chilom Ioana Liceul tehnologic special Bistrița  

Liceal Pictura I Avram Elena Liceul tehnologic special Bistrița  

II Manolea Mihaela Liceul tehnologic special Bistrița  

III Bădescu Maria Liceul tehnologic special Bistrița  

 

Prof. Băescu Alexandra 

Prof. Deaconu Ileana 

 

 

 

 



 

 
Elevii noștri au obținut prin 

intermediul trupei de dans a liceului diplomă 

de excelență pentru prestatția artistică în 

folosul copiilor cu dizabilități. 

 
Prof. Marinescu Mihail 

    Prof. Fulgescu Mirela 

         Prof. Peștereanu Cristina 

 Prof. Deaconu Ileana 

Prof. Fina Giorgiana 

  Prof. Ciobanu Ana Maria 

 Prof. Stoican Alina 

                Prof. Cîrstea Ioana 

 Prof. Olteanu Mihai 

            Prof. Ghinoiu Elena 

 

 

 



Creații ale elevilor 
 

 

 
 

 

 

Când eu pregătesc mâncarea,   Vine  mamași întreabă 

Pregătim executarea    Cum am făcut tot-ngrabă 

Să facem o supă bună,    Supă bună de purcel 

Să țină o săptămână    Pentru mine și chiar el   

Pentru a avea noroc,    Cu ciolane afumate 

Punem oalele pe foc.    Stau la rând, doar agățate. 

      

Elev Armași Anișoara, Clasa a IX-a D 

 

 

  

 

 

 

 

Moș Crăciun bate la ușă, 

Scoate mâna din mânușă 

Și vă dă din palma lui, 

Darurile cerului 

Lângă brad și lângă foc 

Să vă umple de noroc. 

Crăciun Fericit!! 

Elev Păpădie Ana-Maria, Clasa a XI-a D 

 

 

 

  



 


