
Motto:  „Dumnezeu este în afara tuturor, neramânând în afara; este în toate, dar necuprins de ele; 
este mai presus de toate, fara înaltare; este mai jos de toate, fara coborâre; este în toate si, totodata, 

deasupra tuturor.” ( Fericitul Augustin)  
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JURNAL DE BORD - “SIMION MEHEDINŢI” 

 

                 Cuvânt de suflet     

 
  

       Scurgerea timpului în 

şcoala noastră este 

creştere şi devenire. Ca o 

entitate cu suflet, fiinţa 

acestui aşezământ de 

educaţie şi 

profesionalizare s-a 

transformat şi s-a 

dezvoltat permanent. 

       Pentru aducere 

aminte ea a purtat de-a 

lungul vremii nume 

diferite: Centrul Şcolar 

Profesional N. 4, Galaţi; 

Şcoala Profesională Nr. 8; 

Şcoala Profesională „Simion 

Mehedinţi”; Şcoala 

Profesională Specială; Şcoala 

de Arte şi Meserii „Simion 

Mehedinţi”. 

 Din 2010 a primit 

numele de Grup Şcolar 

„Simion Mehedinţi”. Şi cine 

ştie ce ne rezervă viitorul. 

Atâta timp timp cât suntem 

îndrumaţi, ocrotiţi şi ajutaţi de 

două spirite din ceruri înalte, 

viitorul ne poate surprinde 

luminos şi benefic.  
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Întâlnirile de proiect. 

 The Scottish 

team were very 

impressed whith the 

warm welcome. What 

stood out was the 

passion dedication 

and commitment 

demonstrated by 

teaching and the 

education of the 

pupils.  

 It was 

heartwarming to 

witness the 

presentations by the 

young people ade 

activities such as 

cultural and 

professional, their self

-confidence. The 

project team has self-

awareness, preparing 

them  for adulthood. 

Young people after all, 

are all of our futures. 

 Kind regards 

and best wishes. 

 

 It was very nice 

to see how people still 

love through their 

work. We could see 

how they manage to do 

lovely sthings. 

Facilities are used 

more than it is 

ordinary possible to 

help young people to 

get the better place 

possible in the labour 

market and, meanly, in 

the society. Students 

and teachers made 

their best to make us 

enjoying our stay. The 

show of the students 

made us enjoy a lot 

and made us to see that 

love still exist. 

 Whith lots of 

love. 

 

Amador Ordonez 

The Spain team 

 

 

 

 I'm sending 

you good feelings. I'm 

very happy to know 

you, to meet with you. 

Everything will die 

one day but humanity 

will live always. We 

saw immortal 

humanity in your 

country. I hope it will 

be light for the next 

generations, we have 

to work and fight 

together for peace and 

education. I'm sure we 

will have succes in 

everything we do now 

and in the future . 

 Whith my best 

regards. 

Hasan 

The Turkey team 

S P E R A N Ţ A  

Impresii ale membrilor proiectului “Leonardo da Vinci 

- Integrarea tinerilor pe piaţa muncii” 

  
 Nu ne rămâne decât să răspundem şi noi cu dăruire şi curaj celor 
care ne ghidează din Înalt: Sfântul Dimitrie cel Nou din Basarabi şi omul 
de spirit şi cultură Simion Mehedinţi 

Dir. Anca Roşca  
 
 
 



Crezul ortodox în viaţa creştină 
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 Creştinismul este o 
religie, prin excelenţă 
mărturisitoare. Domnul i-a 
trimis pe Sfinţii Apostoli să 
propovăduiască învăţătura Sa 
„la toată făptura“. Adică toţi să 
cunoască „lumina“ învăţăturii 
sale. Învăţătura Sa cuprinde 
adevărul despre Dumnezeu, 
care trebuie păzit şi mărturisit. 
„Oricine este din adevăr 
păzeşte Cuvintele Mele“, 
spunea Domnul ucenicilor Săi. 
 Biserica Ortodoxă, este 
păstrătoarea acestui adevăr, 
adică a învăţăturilor care duc la 
mântuirea omului. De aceea, ea 
a fost preocupată mereu ca fiii 
ei, creştini, să aibă acest adevăr 
lucrător în viaţa lor. De aceea 
acesta a fost fixat, parţial în 
scris, în Sfânta Scriptură, iar 
mai apoi în monumentele 
Sfintei Tradiţii (hotărâri ale 
sinoadelor ecumenice, locale, 
cărţile de cult, mărturisiri de 
credinţă etc.) 
 Crezul sau simbolul de 
credinţă niceo-constantinopoli-
tan s-a scris la Niceea (anul 
325) şi Constantinopol (anul 
381) la primele două sinoade 
ecumenice (adunări ale întregii 
Biserici, reprezentate de 
episcopi). El apare ca o 
precizare a învăţătrii despre 
Dumnezeu, activitatea de 
mântuire a lumii prin Domnul 
nostru Iisus Hristos, Biserică, 
Sfânta Taină a botezului, 
învierea morţilor viaţa veşnică 
etc. Împotriva a două erezii 
(erori dogmatice): cea a lui 
Arie şi cea a lui Macedonie. 

 Pentru întărirea credinţei 
crezul, care mai înainte se rostea 
la botez a fost introdus şi în 
Sfânta Liturghie. Funcţia sa este 
aceea de a orienta pe om în 
credinţă şi de a-l face 
mărturisitor al adevărului. 
Adevărul ne face liberi. De 
aceea creştinul care cunoaşte şi 
mărtriseşte adevărul este liber. 
Ce dar mare este libertatea! 
 De aceea Crezul a 
pătruns şi în alte slujbe şi 
rânduieli creştineşti: la 
rugăciunile dimineţii, la 
pavacerniţa mare etc. 

 Având în vedere cele 
spuse conchidem că pentru a ne 
mântui – aceasta este ţinta 
creştinului şi a existenţei orei de 
religie în şcoală – este necesară 
cunoaşterea Crezului şi 
mărturisirea lui în faptă şi 
cuvânt. Adresez, în calitate de 
slujitor al Bisericii Ortodoxe, 
îndemul ca fiecare să cunoască 
învăţătura spusă în Crez şi s-o 
transpună în viaţa sa, învăţând 
pe casnici săi, pe prieteni, rude, 
cunoscuţi şi necunoscuţi să zică 
şi că creadă aşa: Cred întru unul 

Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, 

Făcătorul cerului şi al 

pământului, al tuturor celor 

văzute şi nevăzute./Şi întru unul 

Domn Iisus Hristos, Fiul lui 

Dumnezeu, Unul Născut, Care 

din Tatăl S-a născut mai înainte 

de toţi vecii: Lumină din lumină, 

Dumnezeu adevărat din 

Dumnezeu adevărat, născut, nu 

făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, 

prin Care toate s-au făcut./Care 

pentru noi oamenii şi pentru a 

noastră mântuire S-a pogorât 

din ceruri şi S-a întrupat de la 

Duhul Sfânt şi din Maria 

Fecioara şi S-a făcut om./Şi S-a 

răstignit pentru noi în zilele lui 

Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a 

îngropat./Şi a înviat a treia zi, 

după Scripturi./Şi S-a suit la 

ceruri şi şade de-a dreapta 

Tatălui./Şi iarăşi va să vină cu 

slavă, să judece viii şi morţii, a 

Cărui împărăţie nu va avea 

sfârşit./Şi întru Duhul Sfânt, 

Domnul de viaţă făcătorul, Care 

din Tatăl purcede, Cel ce 

împreună cu Tatăl şi cu Fiul este 

închinat şi mărit, Care a grăit 

prin prooroci./Şi întru una, 

sfântă, sobornicească şi 

apostolească Biserică./

Mărturisesc un Botez, întru 

iertarea păcatelor./Aştept 

învierea morţilor./Şi viaţa 

veacului, ce va să fie. Amin.   
 

Pr. Florin Drăgoi  

A N U L  2 0 1 0 ,  N R .  1 0  
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 Principiile unei 

alimentaţii sănătoase 

sunt următoarele: 

 

a) Asigurarea unei 
diversităţi alimentare, 
ceea ce înseamnă 
consumul pe parcursul 
unei zile de alimente din 
toate grupele şi 
subgrupele alimentare. 
 
b) Asigurarea unei 
proporţionalităţi între 
grupele şi subgrupele 
alimentare, adică un 
aport mai mare de fructe, 
legume, cereale 
integrale, lapte şi 
produse lactate, 
comparativ cu alimentele 
cu un conţinut crescut de 
grăsimi şi adaos de 
zahar. 
 
c) Consumul moderat al 
unor produse alimentare, 
adică alegerea unor 
alimente cu un aport 
scăzut de grăsimi 
saturate (unt, untură, 
carne grasă) şi de zahăr 
adăugat.  
 
d)  Asigurarea unui 
necesar de calorii şi 
micronutrienţi conform 
vârstei şi ritmului de 

creştere. 
e) Asigurarea unui 
aport corespunzător de 
proteine/zi, prin 
consumul de carne, 
ouă, produse lactate, 
dar şi din surse vegetale 
incluzând fasolea, 
lintea, produse din soia. 
  
 
f) Asigurarea unui  
aport de fier de 8-15 
mg de fier/zi, prin 
consumul de carne de 
vacă, pasăre şi porc, 
legume - inclusiv fasole 
şi alune, cerealele  
integrale sau fortifiate, 

vegetale cu frunze 
verzi. 
 
 
g) Gustarea să fie 
formată din fructe, lapte 
şi produse lactate cu un 
conţinut scăzut de 
grăsime. 
 
h) Asigurarea unei  
hidratări 
corespunzătoare varstei.  
 
i) Menţinerea unui 
aport adecvat de calciu, 

esenţial pentru a avea 
oase puternice şi dinţi 
sanătoşi. 

j) Menţinerea unei 
greutăţi corporale 
normale prin evitarea 
supraalimentaţie, 
implicit prin corelarea 
aportului de calorii cu 
consumul. 
 
k) Excluderea cu 
desăvârşire a alcoolului. 

 

Ing. Vieru Diana 

S P E R A N Ţ A   

Principii ale unei alimentaţii sănătoase 
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 Pentru a deveni 
ospătar într-un restaurant  este 
necesar să ştii “meserie”, nu 
să cari 5 sticle de bere şi o 
pizza, motiv pentru care sunt 
necesare o serie de cunoştinţe 
profesionale care îţi permit să 
faci bine ceea ce faci. 
  Astfel că în calitate de  
de instructor de practică  am 
urmărit să amplific motivaţia 
profesională a elevilor, 
dezvoltând o serie de roluri 
specifice, ţi am urmărit 
competenţele pentru 
îndeplinirea eficientă a unui 
rol social, în cazul de faţă, 
reuşita în angajarea la un loc 
de muncă.  
 Lucrătorul  în 
restaurante efectuează mise-en
-place-ul, cu respectarea 
criteriilor de încadrare pe 
unitate, înainte de sosirea 
consumatorilor (la mic dejun, 
dejun si cină), operaţie ce 
constă în alinierea şi fixarea 
meselor, respectiv  
completarea cu vesela 
necesară. 
 Scopul maise-en–place
–ului este  aranjarea sălilor cu 
mobilier,  folosirea eficientă a 
spaţiului, amplasarea astfel 
încât să permită circulaţia  

consumatorilor şi a personalului 
de servire, şi bineînţeles cât mai 
estetic. 
         Mesele pentru servire: pot 
fi rotunde, pătrate, 
dreptunghiulare, ovale. 
         Ele se aliniază, estetic, 
aşezându-se  o faţă de masă 
potrivită cu forma şi mărimea 
mesei. 

 Scaunele folosite au  
forma armonizată cu profilul  
restaurantului, şi cu restul 
mobilierului. 
           Aşezarea scaunelor se 
face în dreptul fiecărei laturi a 
mesei, astfel ca să nu 
depăşească latura mesei, 
scaunele în resturante trebuie să 
fie tapiţate (plasticul produce 
transpiraţie), cu spătar, forma să 
facă cât mai comodă şederea 
consumatorului. 

 În cazul elevilor care vor 
absolvi nivelul I, pentru 

asimilarea competenţei, 
definită simplu ”servirea 
clienţilor”  aceştia trebuie să 
ştie pe unde servesc, pe unde 
debarasează, unde aşează  
salata, cum transportă şi cum 
aşează farfuriile, astfel încât  
orice consumator să fie 
foarte mulţumit. 
              În funcţie de 
caracterul evenimentului 
pentru care se pregăteşte  
sala se vor folosi diferite 
decoruri. Deosebit de 

important este ca să ţinem 

cont de  culorile din jurul 

meselor,  precum şi de 

armonizarea culorilor 

diferitelor obiecte puse pe 

masă.  

 
 Deviza noastră 
trebuie să fie: 
Orice am crea, important 

este să ne placă, să 

caracterizeze restaurantul şi 

pe noi şi mai ales să ne 

simţim bine atât noi cât şi 

clienţii noştrii pentru care 

decorăm sau construim 

aceste “oaze de confort”.  
   
   

 Ing. Raicea Rodica 

A N U L  2 0 1 0 ,  N R .  1 0  
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“Educaţia este 

îmblânzirea 

unei flăcări, nu 

umplerea unui 

vas” 

Socrate  

Incluziunea rromilor 
 Includerea rromilor în 
învăţământul românesc 
contempo-ran, deşi nu este o 
noutate, dezvoltă o mulţime de 
probleme de ordin social, 
economic şi lingvistic, 
deoarece este mai greu de 
acceptat un rrom decât de  

respins - ca urmare a mentalităţii 
rămase din perioada comunistă. 
 Trebuie însă să cunoaştem 
că, rromii alcătuiesc o comunitate 
etnică transfrontalieră ce are o 
cultură şi o limbă distincte şi 
trăiesc în diferite ţări ale lumii. 
Au reuşit să impună denumirea 
lor de ,,rrom,, după grecescul 
rhomaios, dar şi sinto – în ţările 
din spaţiul germanic şi kalo în 
spaţiul hispanic. 
 La noi în ţară au fost 
recunoscuţi ca minoritate naţi-
onală abia după 1989, câştigând 
astfel mai multe drepturi politice 
şi civile toate cele aproximativ 
patruzeci de comunităţi existente. 
Din anul 2000, Guvernul a 
aprobat o ,,Strategie naţională de 
îmbunătăţire a situaţiei rromilor,, 
mai precis un program pe zece 
ani care îşi propune ridicarea 
nivelului social şi economic, dar 
mai ales integrarea lor în societate 
actuală. 
 Să mai amintesc şi faptul 
că drapelul rromilor de 
pretutindeni este format din două 
benzi longitudinale, jos una verde 

ce simbolizează pământul , 
cea de sus albastră ca cerul 
liber, iar peste acestea  la 
mijloc, o roată mare roşie 
numită charka – ce 
simbolizează peregrinarea 
mile-nară a acestui popor în 
căruţele lor cu coviltire. Cât 
de zbuciumată a fost viaţa şi 

istoria nescrisă a acestor oameni ce 
au venit de nicăieri şi au rămas pe 
unde au putut, mereu cu stigmatul 
de ţigan întipărit  parcă pe fruntea 
lor pentru veşnicie…. Probabil ne 
mai aducem aminte de trista poveste 
a lui Vasile Porojan, bunul şi 
nedespărţitul prieten al marelui 
luptător pentru dezrobirea ţiganilor 
Vasile Alecsandri şi le-o  amintim 
elevilor noştri  pentru a-i sensibiliza 
şi a înţelege că ,,toţi suntem egali 
sub soare,,.  
 Ţiganii (sau rromii înseamnă 
aceeaşi etnie, numai că la noi nu se 
acceptă de către toate forurile 
această denumire, pentru a nu se 
face confuzie între rrom – român - 
roman) au diverse meserii ce se 
transmit cu pasiune şi stricteţe de la 
o generaţie la alta, fie că sunt 
muzicanţi, crescători sau vânzători 
de cai, ghicitoare, căldărari, aurari şi 
argintari, îndeletniciri ce îi ajută să 
se poată descurca financiar, dar care 
îşi pierd din valoare datorită 
modernizării. 
 În ceea ce priveşte inclu-
derea rromilor în societate şi  în 
şcoala romănească, e greu de 
presupus că acest lucru se va 
îndeplini în totalitate şi foarte 
curând, deoarece la cest lucru 
concură mai mulţi factori, printre 
care şi portul specific al femeilor 
(fetelor) rrome care este foarte strict 
în ceea ce priveşte lungimea, 
suprapunerea fustelor, culorile 
stridente, apoi pieptănătura în mai 
multe cozi legate cu aţe colorate, 
sau având bani de aur legaţi, şi nu în 
ultimul rând vârsta fragedă la care 
se căsătoresc şi care, de altfel, îi 
împiedică de cele mai multe ori să-
şi definitiveze măcar învăţământul 
primar. 
 

S P E R A N Ţ A   
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 Spre deosebire de celelalte mino-
rităţi, rromilor nu li s-a acceptat locaţia  
prea multor şcoli, nu se construiesc în toate 
judeţele măcar în fiecare comună câte o 
şcoală  cu predare bilingvă de către cadre 
special pregătite în sociologie, pedagogie 
şi psihologie, şi acest lucru îi face să nu 
accepte şcolarizarea prea uşor.  
 În liceul nostru sunt înscrişi peste 
treizeci de elevi rromi, iar în decursul 
anilor trecuţi au absolvit cca. cincisprezece 
elevi la clasele primare, fără însă să mai 
continue şi învăţământul gimnazial şi 
putem spune că, deşi se încearcă o 
colaborare cu familia, li se oferă diferite 
facilităţi, sunt ajutaţi material şi încurajaţi 
în permanenţă, de cele mai multe ori ei 
răspund şi fac faţă  un scurt timp 
solicitărilor, apoi renunţă. Nu credem că au 
voinţă şi putere de adaptabilitate încă, dacă 
nu va deveni legea 
învăţământului obliga
-toriu valabilă şi 
pentru ei. În oraşul 
nostru locuiesc şi  
mulţi lipoveni care, 
spre deosebire de 
rromi, nici nu se 
cunosc aproape că 
sunt de altă etnie atât 
de uşor s-au adaptat, atât de dornici sunt de 
a învăţa şi având rezultate foarte bune, mai 
ales la matematică, disciplina lor preferată. 
E adevărat că şi aceştia de cele mai multe 
ori se limitează la opt clase, cel mult liceul. 
 Dar să revenim la incluziunea  
rromilor în sistemul actual de învăţământ, 
deoarece se impune, aşa cum subliniam 
mai sus o lege de şcolarizare obligatorie, 
cu atât mai mult cu cât şi integrarea în U.E. 
cere acest lucru.  
 Trebuie să amintesc faptul că există 
la nivel naţional o încercare susţinută prin 
diverse programe iniţiate de către 
inspectoratele judeţene, se duce o 
permanentă muncă de  lămurire cu părinţii 
copiilor de rromi să-i şcolarizeze, dar din 
păcate totul se limitează la înscrierea 
copiilor în septembrie, la ridicarea 
carnetelor de alocaţie în octombrie, apoi o 

tot mai rară frecvenţă şcolară, până la 
abandon total.   
 Dacă este să recunoaştem 
adevărul, nici părinţii elevilor români 
nu au o atitudine prea favorabilă şi 
acceptabilă faţă de copiii de ţigani şi 
există chiar unele reacţii jignitoare fie 
la adresa copiilor de ţigani, fie faţă de 
învăţătorul care are mai mulţi rromi în 
clasă, ca şi când asta i-ar caracteriza 
munca sau profesionalismul. Şi acest 
lucru încă nu este suficient de bine 
organizat la nivel de unităţi şcolare, 
pentru că ar trebui impusă o 
uniformizare a claselor în ceea ce 
priveşte înscrierea rromilor în clasele 
primare, pentru a nu se crea diferenţe 
de statut al unor cadre sau clase.  
 Se constată însă o  mai mare 
frecvenţă a copiilor de rromi din elita 

intelectuală, a celor cu 
foarte mulţi bani şi a 
celor cu condiţii 
materiale demne de 
invidiat, dar şi cei ai 
căror părinţi ,,ştiu 
carte,, şi-i pot ajuta, sau 
cei care plătesc 
preparatori particulari. 
Acest lucru nu acoperă 

nici pe departe şcolarizarea în rândul 
rromilor, mai mult, sunt foarte mulţi 
rromi maturi care nu ştiu nici să se  
iscălească, ceea ce face ca scăderea 
analfabetismului să fie o problemă 
foarte dificilă.  
 La nivelul judeţului Iaşi sunt 
foarte mulţi rromi, existând chiar sate 
întregi de ţigani, motiv pentru care 
I.S.J. a iniţiat un proiect de incluziune 
a categoriilor defavorizate, punând 
accent mai ales pe includerea rromilor. 
Totodată, se acordă o mai susţinută 
atenţie  elevilor ce au părinţii plecaţi la 
muncă în străinătate şi care, fie sunt 
lăsaţi la bunici săraci şi lipsiţi de 
posibilităţi de creştere şi educare a 
copiilor şcolari, fie sunt pur şi simplu 
abandonaţi în instituţii de ocrotire a 
minorilor.  

“Prima idee 

pe care un 

copil trebuie 

să o 

dobândească 

este diferenţa 

dintre bine și 

rău” 

Tudor Călin 

Zorajanu 
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 Iată câteva modalităţi prin 
care se pot şcolariza copiii de ţi-
gani, dacă ar funcţiona bine şi ar 
colabora  întreg sistemul şi toţi fac-
torii determinanţi, începând cu co-
munitatea locală, biserica, şcoala, 
primăria, asistenţa socială, aso-
ciaţiile nonguvernamentale de pro-
fil, dar şi familiile de ţigani spri-
jiniţi de foruri naţionale şi euro-
pene. 
 În primul rând trebuie dusă 
o campanie de înscriere obligatorie 
a tuturor copiilor care nu au 
frecventat şcoala sau au abandona-
to din diverse motive, apoi înscre-
rea celor de vârstă şcolară de şase 
sau şapte ani, înfiinţarea unor clase 
cu elevi rromi în şcolile ce dispun 
de spaţiu adecvat. În altă ordine de 
idei, trebuie să se grăbească ritmul 

de  dezvoltare a unor forme de edu-
caţie alternativă, înfiinţarea de şcoli 
mobile, să se acorde  paşapoarte de 
şcolar celor ce sunt în tranziţie prin 
Europa, să li se aprobe forme de 
învăţământ la distanţă, programe de 
educaţie recuperatorie şi chiar 
învăţământ de scurtă durată, prin 
care rromii să-şi însuşească minimul 
de cunoştinţe  scris-citit, atât de 
necesar actualelor norme de con-
veţuire. 
 În speranţa că toţi cei care 
lucrăm în sistemul educaţional vom 
avea o contribuţie benefică la in-
cluderea micilor ţigani în rândul 
copiilor din întreaga lume, nu ne 
rămâne decât să aşteptăm ca şi ei să 
răspundă  pozitiv acestei perspec-
tive.  

  

S P E R A N Ţ A   

Deceniul de incluziune a rromilor 

 Deceniul de incluziune a 
rromilor este o iniţiativă susţinută 
de opt state din Europa Centrală şi 
de Sud-Est, pentru a îmbunătăţi 
statutul socio-economic şi 
incluziunea socială a rromilor din 
regiune. Proiectul a fost lansat în 
2005 şi deceniul va fi organizat 
între 2005 şi 2015, reprezentând 
primul proiect multinaţional din 
Europa destinat a îmbunătăţi în mod 
activ situaţia rromilor. Nouă ţări fac 
parte din Deceniul de incluziune a 
rromilor: Bulgaria, Croaţia, Cehia, 
Macedonia, România, Serbia, 

Muntenegru, Slovacia şi Ungaria. 
Toate aceste ţări au minorităţi 
rome semnificative, aflate în 
situaţii de excludere socială şi 
afectate de discriminare la nivelul 
societăţilor respective. Cele patru 
domenii de intervenţie ale 
Deceniului de incluziune a 

educaţia, ocuparea, sănătatea şi 
locuirea.  
 În februarie 2005, cu ocazia 
lansării oficiale a Deceniului, 
guvernele ţărilor menţionate mai sus 
s-au angajat că vor încerca să 
reducă diferenţele socio-economice 
între populaţiile rome şi celelalte 
grupuri etnice din ţările respective 
pentru a închide ciclul de sărăcie şi 
excluziune prin care mulţi rromi 
trec în prezent. 
 În România, Agenţia 
Naţională pentru Rromi (ANR) 
structură în cadrul administraţiei 
centrale, este responsabilă pentru 
coordonarea activităţilor legate de 
Deceniul din incluziune a rromilor.                                                                                 

Prof. Lazăr Violeta 
  

 

Logo-ul Deceniului 

de incluziune a rro-

milor 
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 În data de 26 octombrie 2009 sco-
ala noastra a gazduit Cercul Pedagogic  
pe judeţ  de limba rromani şi istoria şi 
tradiţiile rrome. Tema cercului a fost: 
“Implicarea elevilor rromi cu CES în ac-
tivităţi curriculare  şi extracurriculare“. 
Activitatea a fost condusă de către in-
spectorul pentru rromi din I.S.J. Galaţi, 
prof. Cornelia  Mateiţă, alături de care au 
participat profesorii de limba rromani şi 
mediatorii şcolari din judeţul nostru, care 
au reprezentat comunităţi de rromi  din 
Galaţi, Frumuşiţa, Tecuci, Buciumeni, 
Iveşti şi  Tg. Bujor. 
 Desfăşurarea activităţii a cuprins 
două etape şi anume: o activitate curricu-
lară susţinută de către profesor de limba 
rromani a şcolii noastre, Lazăr Violeta, 
care a susţinut o lecţie de istoria şi 
tradiţiile rrome  despre  “Neamurile de 
rromi“ la clasa a X-a A Alimentaţie pub-
lică şi o prezentare în Power Point, 
susţinută de către directorul educativ al 
şcolii, prof. Cîşleanu Veronica, conţinând  

activităţi extracurriculare în care au 
fost implicaţi şi elevii rromi ai  şcolii 
noastre. După prezentare elevii şcolii 
au susţinut în faţa invitaţilor un mo-
ment coregrafic  cu dans ţigănesc şi 
dans modern în colaborare cu eleve de 
la Liceul de Artă “Dimitrie Cuclin” 
Galaţi. Momentul coregrafic  a fost 
condus de către prof. Lazăr Violeta şi 
psiholog Solon Laura. 
 După aceste 
activităţi invitatii au 
vizitat expoziţia de 
produse realizare de 
către elevii şcolii la 
orele de atelier.  Cei ce 
ne-au vizitat şcoala au 
fost impresionaţi de 
dotarea cu mareriale 
didactice a acesteia. 
 Activitatea cercului pedagogic 
s-a încheiat  cu o dezbatere între partic-
ipanţi privind identificarea metodelor 
de prevenire a abandonului şcolar a 
elevilor rromi, “fiecare 
invitat prezentând situ-
aţia abandonului iîn 
fiecare comunitate din 
care provine. 
 Activitatea a 
fost considerată de 
către cei prezenţi ca 
una reusită, încurajân-
du-se organizarea de 
astfel de evenimente şi pe viitor. 

Prof. Lazăr Violeta 

  
                                                          

Implicarea elevilor rromi cu cerinţe educative speciale 

în activităţi curriculare şi extracurriculare 
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„Pentru un părinte 

nimic nu este  

mai important  

decât să fie iubit de 

copilul lui,  

dacă nu ştii să-l faci 

să te iubească, 

 e o cauză pierdută. ” 

Ileana vulpescu 

 

Bunica     Azi e ziua mea 

O, tare aş vrea! 

Aş vrea să pot avea 
Şi eu o cameră numai a mea 
Aş vrea să pot avea 
O familie adevărată 
Ce nu mă va părăsi  niciodată; 
O mamă şi un tată. 
Cărora le-aş spune vreodată: 
„Sărut mâna, mamă, sărut mâna 
tată!” 
Iar ei să mă strângă-n braţe îndată 
Sfaturi bune să-mi dea 
Să mă ferească de lumea rea 
O zi măcar aş vrea, 
Să pot trăi o viaţă ca a ta, 

A unui copil cu mamă şi tată 
Cu o familie adevărată, 
Ce nu a avut vreo zi din viaţa mea 
Da .... din viaţa unui copil orfan, 
Ce nu are un ban de buzunar. 
Dar .... dacă asta-i soarta mea 
Aşa o voi trata 
Şi prin cămin în continuare voi sta, 
Iar lumea rea aş înfrunta 
Ast-i doar o dorinţă a mea. 

  

 

 Dogan Denis, 

clasa a X-a Est. Sp. 

A fost odată, 
A fost odată ca niciodată ... 
O bunică adevărată, 
Ce mă iubea 
Şi cu drag ea mă creştea 
Ca mâncare să-mi dea 
În case la oameni ea muncea 
Doamne, ce mult te implor 
Te rog cu dragoste şi dor 
Ajută-mă ca timpul înapoi să-l pot da 
Ca pe bunica să o pot vedea 
Şi lângă ea să pot sta 
Să-i spun ce ofuri am pe inima mea 
Ea m-a iubit şi m-a crescut 
Si acum la tine a venit 
O, Doamne de-ai şti ce mult 
Inima mi-ai fript 
Când în ale tale ceruri a venit 
Ştiu că ea m-a iubit 
Şi nu cred că m-a părăsit 
De sus ea mă păzeşte 
Iar de lumea rea  
Mă ocroteşte. 

 
 Dogan Denis, 

clasa a X-a Est. Sp. 

 
Azi e ziua mea 

Multe cadouri voi avea 
Păcat, pe bunica nu o pot vedea 
Că de obicei, la doisprezece 
noaptea mă trezea 
Şi „La mulţi ani!” cu zâmbetul pe 
buze îmi spunea. 
Părul de pe frunte îmi dădea 
Şi cu drag mă săruta 
Dar, parte de asta......... 
 Nu voi mai avea 
Căci bunica a plecat în ceruri 
Unde nu sunt rele, 
Luând cu ea 
Fericirea mea...... 
O, Doamne, 
Cadou de ziua mea ... 
Pe „Buni” aş vrea să o pot avea! 

 
  Dogan Denis, 

clasa a X-a Est. Sp. 

 

S P E R A N Ţ A   



Trandafir albastru     Te voi iubi 
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Pe o petală de trandafir, 
Albastru aprins 

Era o persoană cu chipul tău ... 
E un înger, 

Pe care la-i trimis pentru mine 
Să îmi spună că te iubesc. 

..................................... 
 

 Baciu Ionela, 

clasa a X-a Est. Sp. 

 

 
 
 

  Te voi iubi, 
  Între norii negri, negri, 
  Şi cînd îţi va fi dor ....... să plângi 
  Îţi trimit lacrimi din Rai, 
  Să-ţi aminteşti de mine. 
 
 Te voi iubi din norii negri, 
 Te voi iubi în sufletul meu mic, 
 Te voi aştepta o viaţă întreagă 
 Te voi iubi şi în Rai. 

 
 Baciu Ionela, 

clasa a X-a Est. Sp. 

Mamă, cuvânt cu litere de dor, 
Rostite de întreaga omenire 
Iubirea-ţi apă de izvor 
Ce curge fără de oprire. 
 
Mamă, ochi blânzi 
Şi vorbă înţeleaptă, 
Mă înveţi mereu calea cea dreaptă 
Şi cum să merg spre înplinire. 

 

 

Draga mea mămică 
  
Draga mea mămică 
Raza dimineţii, soare, 
Sfatul eu ţi-l port cu mine 
Să fiu bună, să-nvăţ bine, 
Şi în viaţă mai târziu, 
Tot mai bună am să fiu. 

 

Vasian Georgiana Violeta, 

clasa a X-a  Est. Sp. 
 

 Iartă-mă, sunt eu cea veche 
 Fără floare la ureche 
 Dar am învăţat vezi bine, 
 Să mă port cum se cuvine, 
 Şi să te mândreşti cu mine 
 Că-s o floare. 
 ------------------------------- 
Uită-te mamă la mine, 
Am crescut şi-mi şade bine 
Sunt numai îmbobocită, 
Mâine voi fi înflorită, 
Răsfăţată şi iubită 
Ca o floare. 
 

Vasian Georgiana Violeta, 

clasa a X-a  Est. Sp. 

 
 

Cuvânt cu litere de dor  Iartă-mă, sunt eu cea 
“” 

”Iubirea este  

cea mai mare  

dintre  

risteţile umne,  

deoarece  

este efortul suprem  

pe care  

omul îl încearcă  

pentru a ieşi  

din singurătatea  

fiinţei sale  

lăuntrice.” 

 

Gabriele d'Annunzio 
un părinte nimic nu este  

mai important  

decât să fie iubit de 

copilul lui,  

dacă nu ştii să-l faci să 

te iubească, 

 e o cauză pierdută. ” 

Ileana vulpescu 
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Povestea unui copil 
 A fost odată, ca niciodată, că dacă nu ar fi, nu s-ar povesti. 
A fost odată o fetiţă, părăsită de părinţii ei de la vârsta de nouă luni. Atrăit 
într-un orfelinat, până la vârsta de doi ani. Atunci, o femeie, pe care nu o 
iubea nimeni şi care nu a avut noroc de un copil, a mers prin toate 
orfelinatele pentru a înfia un prunc.  
 Într-o zi cu soare Dumnezeu i-a îndrumat paşii spre orfelinatul 
unde era acea fetiţă. A venit la ea şi a luat-o în braţe, şi în clipa în care a 
văzut-o a prins drag de ea. A luat-o acasă iar în acea familie erau doar 
două. Fetiţa a dus-o bine până la vârsta de nouă, zece ani, de atunci viaţa ei 
s-a schimbat în rău. A început să uite de copilărie şi să cunoască greutăţile 
vieţii şi lumea rea. La vârsta de patrusprezece ani fetiţa a fost luată la un 
cămin deoarece în noua familie era lovită şi pusă să muncească din greu. 
La cămin, fetiţa a învăţat foarte multe lucruri bune dar şi lucruri rele. A 
încercat să înveţe numai lucrurile bune dar degeaba, lumea rea a făcut-o să 
urască tot ce e în jurul ei. Greutăţile şi problemele au determinat-o să facă 
rău. În acel cămin nu avea condiţii şi era departe de părinţii ei. Toţii copii 
erau vizitaţi de către cineva din familie dar, la acea fetiţă pe nume 
Georgiana nu venea nimeni. Stătea singură închisă într-o cameră şi nimeni 
nu venea să-i deschidă uşa. Toţi copii glumeau şi râdeau dar ea era tristă. 
Toţi copiii din cămin aveau amintiri legate de părinţii lor numai Georgiana 
nu-şi cunoştea părinţii. Aflase că mama ei a murit.  

Singura dorinţă a Georgianei era să meargă la mormântul mamei ei. 
 Viaţa acelei copile a fost o dramă.  

Vasian Georgiana Violeta 

Clasa a X –a  Est. Sp. 

S P E R A N Ţ A   

Florile şi păsările 
 Florile ne dau oxigenul lor ca să putem trăi. De aceea, noi trebuie 
să le udăm  o dată la 2-3 zile, să le vorbim şi să nu le rupem. Dacă le 
rupem, florile vor muri, ca şi oamenii. Aşa că trebuie să avem grijă de ele, 
cum are şi Dumnezeu grijă de noi.  
 Păsările, ca şi animalele aparţin tot lui Dumnezeu. Noi, oamenii, 
nu ar trebui să le chinuim sau să le omorâm. De multe ori, oamenii omoară 
animale pentru carnea sau blana lor. Din blană şi piele îşi fac haine, genţi, 

încălţăminte... Aceste  obiceiuri ar trebui să înceteze.  
         Noi trebuie să preţuim animalele, să le iubim şi să le îngrijim! 

 

Angheluţă Nela,  

clasa a XI-a B A.P. 

  

“Copilul trebuie 

primit cu respect, 

crescut cu iubire 

și apoi lăsat în 

libertate deplină” 

Rudolf  

Steiner 
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 E primăvară. Pădurea e o adevărată frumuseţe a naturii, 
copacii înfloresc, tufişuri mlădioase, poieni minunate cu iarbă, cu 
flori (zambile, viorele, brebenei, ghiocei, margarete). Animalele mari 
şi mici sunt pline de blândeţe şi de dragoste.  
 Într-o zi pe când soarele strălucea şi vântul abia adia, un prinţ 
cu o tânără prinţesă se plimbau prin pădure. Ea avea ochii albaştri ca cerul 
fără niciun pui de norişori. Tânărul prinţ văzu o poiană verde cu flori 
frumoase şi un izvor cu o apă bună, dulce şi cristalină. Prinţul îi adună un 
buchet de flori dăruindu-i-l prinţesei împreună cu o declaraţie de dragoste. Pe 
prinţesă a cuprins-o un fior de fericire şi se aruncă în braţele lui.  
 Ei şezând pe iarbă, tânărul prinţ se culcă cu capul pe picioarele ei 
adormind şi visând  fericit la nunta lor. Frumosul vis nu a durat mult 
deoarece, tânărul s-a trezit iute cu un parfum de tei puternic. 
 Venise seara, o fericire imensă i-a cuprins pe amândoi când au văzut 
luna plină. 

  
Ciocan Valentina 

Clasa a XI-a B A.P. Sp. 

Iubire şi natură 

“Iubirea îţi 

acordă 

libertatea de 

care ai nevoie 

și te ajută să 

fii tu însuţi.” 

Osho 

Trăiri în rime 

Suntem extenuaţi de muncă 
Şi de tot ce timpul liber ni-l ocupă, 
Până şi Eminescu îşi dorea “liniştea 
din luncă” 
Şi dragostea pierdută ca pe o cupă 
Pentru volumele de poezii ce ne 
educă. 
De ce suntem plăcuţi numai după 
moarte  
Şi cât trăim suntem daţi de-o parte? 
Necunoscuţi, ne mulţumim să scriem 
o carte 
Unde ne destăinuim tot ce simţim din 
cea mai mică parte,  
Până la abisul inteligenţei forţe 
Ce te ajută doar în lumea ta, să te 
transporte. 
Vă văd cum mă subestimaţi 
Şi la pământ mă dărâmaţi, 
 

Dar atunci când mă enervaţi nu faceţi 
decât să mă inspiraţi, 
Să fac rime după rime ne-ncetat 
Şi când mă revolt să rămân cu 
Dumnezeu certat. 
Mă bucură faptul că 
Unele trăiri în rime pot să le scriu 
Şi nu am ajuns încă 
Să regret că-s inutil, dar viu 
Pesimist însă mai cred 
Că se poate şi mai rău,  
Astfel nu pot să neg 
Că bunul Dumnezu 
Mă va tolera mereu. 
   
 

Gheorghe Traian Grigoraş 

Clasa a XII-a Tin. Seral  

Nivel II 
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 La Grup școlar “Simion Mehedinţi” se desfăşoară activităţi 
extracurriculare atractive şi stimulative la care participă cu plăcere atât 
cadrele didctice, cât şi elevii.  
 În fiecare an, pe 26 şi 27 Octombrie sunt serbate Zilele Şcolii, în 

care colectivul de cadre didactice, elevii şi părinţii invită membrii ai 
comunităţii locale să le fie alături la celebrarea hramului „Sfântul 
Dimitrie”, a personalităţii mentorului spiritual Simion Mehedinţi, să le 
cunoască realizările profesionale şi de suflet. 
În aceste zile, elevii şcolii, însoţiţi de cadre didactice, participă la 

Slujbele religioase închinate Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir şi Sfântului 
Dimitrie cel Nou din Basarabi. De asemeni, ei realizează, împreună cu 
profesorii, expoziţii cu produse realizate de ei în cadrul atelierelor. 

  Elevii claselor a IX-a sunt aduşi în prim-plan în fiecare an prin Balul 
Bobocilor- un eveniment la care participanţii sunt motivaţi de dorinţa de a fi 
numiţi Miss sau Mister, de atmosfera de relaxare şi de voie bună.  

Uneori, activităţile  extracurriculare iau forma cercurilor metodice, în cadrul 
cărora, elevii, aflaţi sub îndrumarea cadrelor didactice, realizează diverse lucrări 
artistice, dezvoltându-şi, astfel, abilităţile. 

 Elevii şcolii sunt implicaţi şi în concursuri pe şcoală, judeţene 
sau interjudeţene. De multe ori, în urma acestor concursuri, se întorc 
victorioşi, fiind onoraţi cu premii importante care le sporesc stima de 
sine. 
 Cu mare drag participă elevii şcolii noastre şi  la diferitele 
excursii organizate în instituţie.Astfel de excursii au fost realizate în 
Dobrogea, Galati, Nordul Moldovei sau Buşteni, unde elevii noştri au 
avut ocazia să observe locuri încântătoare ale ţării noastre. 
 Cu scopul de a le dezvolta elevilor sentimente de dragoste, 

preţuire şi respect pentru persoanele în vârstă, şcoala noastră a iniţiat acţiuni de 
binefacere a bătrânilor. Cu toţii am trăit sentimentul de mulţumire de a fi făcut 
o faptă bună. 

În instituţia noastră se desfăşoară, cu anumite ocazii, serbări la care 
participă cadre dicactice şi elevi ai şcolii. În cadrul acestor serbări, un loc 
important îl ocupă dansurile, organizate de dna psiholog Laura Solon şi de alte 
cadre didactice ale şcolii.  

Multe alte activităţi extracurriculare au loc în cadrul proiectelor locale şi 
internaţionale în care este implicată şcoala. Împodobirea bradului de Crăciun 

împreună cu părinţii este doar un exemplu de activitate desfăşurată în 
cadrul proiectului Părinţi optimi pentru viitor. Toate aceste acţiuni 
sunt foarte îndrăgite de elevi şi îi ajută la formarea personalităţii lor şi 
la integrarea lor în comunitate. 

 

Prof. Cîşleanu Veronica 

S P E R A N Ţ A   

Implicarea elevilor cu cerinţe educative special 

în activitatăţile extracurriculare 



Calitatea educaţiei în şcoala noastră 
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 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din 
şcoala noastră are următoarea componenţă: 
 - responsabil - profesor Lucica Dumitrache 
 - membri: reprezentanţi cadre didactice: prof.  Anca 
    Zaharia, prof.  Mădălina Mişcalencu 
 - reprezentant sindicat: prof. Antoneta Toboşaru 
 - reprezentant părinţi: Smărăndiţa Buruiană 
 - reprezentant elevi: Alexandra Enache 

 Această comisie are următoarele atribuţii principale: 
a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 
aprobate de conducerea şcolii, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege; 
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în şcoală. 
Raportul este adus la cunostinţă tuturor beneficiarilor prin afişare şi transmitere la ISJ Galaţi; 
c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 
           Ce este aceea o procedură? 

Procedura reprezintă „paşii” care trebuie urmaţi în realizarea anumitor activităţi la 
nivel de unitate de învăţământ. În esenţă, o procedură răspunde la întrebările: “Cine face o 
anumită activitate?”, “Ce activitate trebuie realizată?”, “Cum anume se va realiza acea 
activitate?”, “Când şi unde se va realiza activitatea?”, “Care vor fi rezultatele respectivei 
activităţi?”. 
    În instituţia noastră sunt elaborate şi respectate următoarele proceduri: 
• Procedura nr.1- Evaluarea activităţii didactice prin observarea predării şi învăţării; 
• Procedura nr. 2 - Stiluri de învăţare; 
• Procedura nr. 3 - Susţinerea examenelor; 
• Procedura nr. 4 - Informarea 
• Procedura nr. 5 - Activitatea practică a elevilor la agenţi economici; 
• Procedura nr. 6 - Protecţia muncii în ateliere şi laboratoare; 
• Procedura nr. 7 - Activităţi extracurriculare; 
• Procedura nr. 8 - Contestarea modalităţilor de evaluare şi/sau a rezultatelor evaluarii; 
• Procedura nr. 9 - Acordarea primului ajutor; 
• Procedura nr. 10 - Nerespectarea procedurilor; 
• Procedura nr. 11 - Aplicarea chestionarelor; 
• Procedura nr. 12 - Circulaţia documentelor; 
• Procedura nr. 13 - Raportul semestrial  către părinţi a situaţiei şcolare; 
• Procedura nr. 14 - Urmărirea traseului profesional al absolvenţilor. 
 Primii  paşi pentru autorizare 

La începutul acestui an şcolar am depus, la ARACIP, 
documen-taţia necesară obţinerii autorizării pe Filiera Tehnologică, 
Nivel III, pentru următoarele calificări: 
- Tehnician prelucrări mecanice 
- Tehnician în industria textilă 
- Tehnician în gastronomie 
- Tehnician în prelucrarea lemnului 
- Tehnician în construcţii 
- Coafor-stilist 
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