
Motto:  “Şi să cunoaşteţi iubirea lui Hristos, 
 cea mai presus de cunoştinţă, 

ca plini să fiţi de toată plinătatea lui Dumnezeu.” 
(din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel) 
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           Călăuză neabătută pe calea 
devenirii acestei instituţii; de 
când i-a dat numele: Simion 
Mehedinţi savant, om de cultură 
dar, în primul rând, creştin şi 
iubitor de neam şi ţară. Sunt 
valori mai degrabă virtuţi, pe 
care nu i-a fost ruşine să le 
promoveze şi să le manifeste în 
viaţă. 
             Iată ce spunea despre 
educaţie acest, om emblematic al 
naţiunii române de la începutul 
veacului XX: „Toate studiile sunt 
importante pentru pregătirea 
tineretului, dar cele mai 
însemnate dintre toate sunt cele 
care pot ridica pe om peste 

nivelul totdeauna şovăitor al 
judecăţilor legate de relativitatea 
Intereselor trecătoare, iar 
Creştinismul o poate face, căci el 
nu e o confesiune oarecare ci e 
formula etică cea mai deplină în 
toată dezvoltarea omenirii de 
până astăzi şi cea mai sigură 
temelie pentru progresul 
individual şi naţional.   
(Altă creştere. Şcoala muncii) 
            
Continuare în pag. 2  
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Programul “Şcoală după şcoală” 
Înca din anul şcolar trecut, 

în şcoala noastră, s-au organizat o 
serie de activităţi pentru elevi  de 
petrece a timpului liber. Noi le-am 
denumit ,,cercuri”. Deoarece aces-
te cercuri se desfăşoară după orele 
de curs, le putem considera a fi un  
program ,,Şcoală după şcoală”. 

În stabilirea tematicii aces-
tora, s-a ţinut seama de dorinţele 
elevilor, aflate prin sondaje. 
Aceste sondaje au fost efectuate 
din timp încă din faza de organi-
zare a cercului. 

Credem că aceste programe 
avantajează atât părinţii cât şi 
elevii, care beneficiază de su-
pravegherea unor cadre didactice 
în gestionarea cât mai bună a tim-
pului liber. 

Aceste activităţi favori-
zează completarea instruirii şcola-
re şi a educaţiei, iar pentru elevi 
reprezintă în plus un câmp de 
exersare a relaţiilor interpersonale 
şi sociale. 

Prin participarea elevilor la 
aceste cercuri se urmăreşte dezvol-
tarea şi acumularea unor abilităţi 
specifice, utile pentru: 
- Dezvoltarea sensibilităţii, imagi-
naţiei şi creativităţii artistice 
- Dezvoltarea exprimării libere a 
copiilor 

- Dezvoltarea capacitatii de a reali-
za compoziţii plastice prin asociere 
de idei inedite, folosind materiale, 
instrumente şi  tehnici variate 
- Crearea cadrului de valorizare a 
talentelor elevilor 
 Ne putem mândri cu acti-
vităţile din cadrul următoarelor 
cercuri: 
1. Cercul de arte plastice “Paleta 
de culori, icoană spre cer” 
2. Cercul  “Îndrăzneşte şi creează”  
3. Cercul IT “Prietenul meu calcu-
latorul” 
4. Cercul de teatru “Micii actori” 
5. Cercul de dans “Viaţa în paşi de 
dans” 
6. Cercul de limba engleză 
7. Cercul de educaţie fizică 
“Sănătate prin sport” 
 Participarea la cerc îi aduce 
elevului sentimentul de utilitate 
socială, valoare personală, de trezi-
re a încrederii în sine, de stabilire a 
unor contacte sociale şi nu în ulti-
mul rând contribuie la formarea 
unui grad de autonomie cât mai 
mare. 
 Ne propunem pentru acest 
an şcolar diversificarea activităţilor  
pentru atragerea  unui număr  mare 
de elevi în cadrul acestor cercuri. 

 

Prof. Dumitrache Lucica 

Cuvânt de suflet 
      

 Mai valoroase decât oricând aceste cuvinte se opun tuturor falselor 
modele promovate de majoritatea mass-mediei din zilele noastre. 
     Este motivul pentru care slujitorii acestei şcoli se străduie fiecare, 
după puteri, să formeze aceşti elevi, văduviţi de experienţe existenţiale şi 
educaţionale benefice; în spirit creştin, prin formarea lor în lumina 
valorilor sigure ale iubirii, respectului faţă de familie, de societate, de 
muncă, de viaţa dăruită de Bunul Dumnezeu. 

prof. Roşca Anca 

S P E R A N Ţ A  
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 Multe persoane nu înţeleg 
importanţa bunelor maniere, de ce acestea 
există, care este rolul lor şi consideră că 
nerespectarea lor nu constituie o problemă 
importantă, dimpotrivă ei cred că singurul 
scop al bunelor maniere este acela de a le 
«micşora libertatea». Dar, în realitate, este 
exact opusul, pentru că, prin respectarea 
acestora, oamenii învaţă cum să se 
comporte în societate, în anumite  
circumstanţe din viaţă, cum să vorbească, 
şi li se oferă mereu noi posibilităţi având 
mai multe şanse de a face ceea ce şi-au 
propus şi în felul acesta capătă încredere în 
ei înşişi, scapă de complexe, sunt acceptaţi 
şi respectaţi de cei din jur pentru că dacă îi 
respectă pe ceilalţi, vor fi respectaţi şi ei la 
rândul lor.  
 Un om manierat este întotdeauna 
responsabil, un om care, prin prezenţa lui 
impecabilă impune respect şi inspiră 
încredere celor din jur, într-un cuvânt, un 
om manierat este un om liber. 
 Pentru că traiul în comun a 
oamenilor unei societăţi să devină 
suportabil membrii trebuie să cunoască şi 
să respecte anumite reguli esenţiale, pentru 
că, dacă nu ar exista, totul ar fi un haos 
total, în care nu s-ar mai ţine cont de 
nimeni şi de nimic; oamenii ar convieţui 
într-un mod total nesănătos din punct fizic 
şi moral. Imaginaţi-vă cum ar arăta o lume 
ca aceasta: aproape imposibil de a 
convieţui în ea. 
 Fără  bunele maniere nu se poate 
trăi decent într-o societate, ele fac posibilă 
armonia dintre oameni. Nu toţi oamenii de 
pe pământ sunt bine crescuţi, indiferent de 
ţară. Ele nu sunt doar o problemă de bun 
simţ, ci şi de cultură, de mediu. Un 
comportament agreabil în societate 
depinde de obţinerea bunelor obiceiuri 
preluate  de la o generaţie la alta. Bunicii, 
părinţii, şcoala, şi nu în ultimul rând 
biserica sunt de neînlocuit pentru o 

existenţă normală a oamenilor în 
societate. Probleme de educaţie şi 
comportare civilizată există în 
întreaga lume şi nu vor fi niciodată pe 
deplin rezolvate. Aşa este şi firesc 
deoarece rezolvarea lor depinde şi de 
rezolvarea problemei respective şi de 
schimbările care se produc de la o 
epocă la alta. Formele de manifestare 
a politeţii diferă de la o ţară la alta, 
dar şi de la o epocă la alta, în funcţie 
de mediul social şi de împrejurări. 
  Bunele maniere nu sunt 
«inventate» pe lume ca să le facă 
oamenilor viaţa amară. Din contră, 
faptul că trebuie să fim blânzi, 
toleranţi şi buni niciodată nu va avea o 
influenţă negativă asupra noastră. 
 
Ce este un om manierat? 

  
 Omul manierat este un om cu 
bun-simţ, un om care îşi respectă cu 
sfinţenie cuvântul dat, are principii 
morale ferme, nobleţe sufletească, 
stimă faţă de sine şi de ceilalţi, este 
blând, rabdător, conciliant şi lista 
poate continua. Un astfel de om este, 
în adevaratul sens al cuvântului, 
agreat de toată lumea. Un om 
manierat este un gentleman, adică un 
domn, un om care nu vorbeşte despre 
bani în societate, nu se laudă că îi are 
cu nemiluita, dar nici nu se plânge că-
i lipsesc, nu dezvăluie 
nimănui secretele care îi 
sunt încredinţate de alte 
persoane. Un gentleman 
este politicos faţă de toată 
lumea; fie că cel din 
preajmă îi este superior 
s a u  i n f e r i o r ,  s e 
străduieşte să-i facă pe 
ceilalţi să se simtă bine în 
compania lui. 

“Bunele 

maniere nu 

sunt lucru de 

puţină 

însemnătate ci 

rodul unei firi 

nobile și-al 

unui spirit 

cinstit” 

Emerson  
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“Bunul simţ va 

deschide ușile pe 

care nici cea mai 

bună educaţie nu 

le poate 

deschide” 

Clarence Thomas 

 Întotdeauna un om 
cu o purtare agreabilă este 
primit în casă cu mai multă 
bucurie decât un necioplit; 

este firesc ca o persoană 
zâmbitoare să fie acceptată 
mai uşor în societate decât 
una posomorâtă; un om 

îngrijit inspiră mai multă 
încredere decât unul cu o 

ţinută neîngrijită. 
 Scopul oricărui om este să 
aibă o viaţă frumoasă şi de aceea 
trebuie să avem maniere, chiar şi 
cel mai nonconformist dintre noi va 
ajunge în cele din urmă la această 
concluzie. Este important să nu 
credem că o persoană care 
dovedeşte în societate că este bine-
crescut, iar în casă este cu totul 
altfel, este o persoana manierată; 

chiar şi atunci când se află în casă 
trebuie să fie ordonat. 
 
 Cum să ne comportăm în 

societate? 
- Când mergem pe stradă trebuie să 
avem o ţinută adecvată, să 
încercăm să mergem cât mai 
natural posibil şi să nu mergem 
grăbiţi, mereu puşi pe fugă şi cu 
telefonul la ureche, pentru că vom 
arăta ridicol. 
- Dacă suntem invitaţi într-o casă, 

primul lucru pe care-l 
facem este să salutăm 
respectuos gazdele.   
- De asemenea trebuie să 
avem grijă cum ne aşezăm 
pe fotoliu, să nu ne aşezam 
pe toată suprafaţa fotoliului, 
dar nici într-un colţ, ci 
trebuie să ne aşezăm 
normal.  

- Nu trebuie să ţinem mâinile în 
buzunar atunci când vorbim cu 

cineva, să nu gesticulăm sau să 
batem nervos cu degetele pe masă. 
- Chiar dacă este firesc să râdem, 
asta nu înseamnă că trebuie să 
râdem în hohote, zgomotos, dar 
nici să nu punem mâna la gură. 
Orice om este mai simpatic atunci 
când surâde. 
 Codul bunelor maniere 
constituie un mijloc de a comunica 
cu ceilalţi, reprezintă o facilitate de 
a afişa simpatiile şi antipatiile, de a 
lua contact cu ceilalţi din jurul 
nostru fără agresivitate, de a trece 
prin lume fără a-i deranja pe 
ceilalţi.  
  

 Deşi sunt multe reguli de 
respectat trebuie să ne străduim să 
le respectăm pe toate, sau cel puţin 
o parte din ele, cu stricteţe, ele 
fiind un fel de legi nescrise ce 
trebuiesc tratate ca atare. Părerea  
este că toate persoanele ar trebui să 
conştientizeze rolul important pe 
care îl au bunele maniere în viaţa 
oricărui om care se respectă şi vrea 
să fie respectat, şi probabil 
majoritatea îşi doresc acest lucru. 

 

Prof. Garifal Alexe 

 

 

 

S P E R A N Ţ A  
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Copilul este o persoană în devenire:   1. Eu îl respect; 
Copilul este curios:     2. Eu discut cu el; 
Copilul se minunează:    3. Eu îl conduc să caute  Frumosul;        
Copilul vrea să-şi afirme personalitatea:            4. Eu îl ajut să se cunoască;                                                                     

Copilul caută un model:    5. Eu îi ofer un exemplu; 
Copilul descoperă corpul său:   6. Eu îi arăt că sănătatea este o forţă; 
Copilul se îndoieşte de el:    7. Eu apreciez ceea ce face el; 
Copilul vrea să fie independent:   8. Eu îl invit să fie responsabil; 
Copilul nu se cunoaşte decât pe Sine:  9. Eu îl învăţ şi altele; 
Copilul are nevoie de un ideal:            10. Eu îl ajut să dea sens vieţii sale; 

 

Prof. Garifal Alexe 

 Problema libertăţii e problema 
veacului nostru. Definiţia ne spune că 
libertatea este absenţa coerciţiei sau 
coerciţie redusă la minimum. 
 Libertatea poate fi: personală, 
politică, economică, interioară, de gândire. 
 
 Consecinţele libertăţii. 
• Din libertatea gândirii apare ştiinţa; 
• Din libertatea schimbului apare 
economia; 
• Din libertatea de participare apare 
democraţia; 
• Din libertatea de asociere apar  
partidele; 
• Din libertatea individului apare  
familia. 
 Omul e liber să gândească, să 
exprime judecăţi de valoare, dar normele, 
legile societăţii în care trăim, trebuie 
respectate. 
 De aceea libertatea este confundată 
de foarte multe ori cu libertinajul (mod de 

viaţă libertin ), aspect des întâlnit în rândul 
tinerilor. Confundă valorile şi accentul cade 
pe alte aspecte ale vieţii. Îşi iau deplină 
libertate în comportament şi tot mai puţină 
libertate de gândire. Nu accentul contează, 

nu expresiile, mai mult sau mai puţin 
îndrăzneţe, ar trebui să se impună, nu 
spiritul de „gaşcă”sau ţinuta vestimentară, 
ci dorinţa de a respecta, de a crede în 
principii, în valori morale, de a crede în 
idealuri, de a ne dori tot mai multe 
reuşite, de a visa. 
 Apărându-ne libertatea ne apărăm 
pe noi înşine. Lucrurile bune şi frumoase 
se întâmplă numai trăind în libertate. 
Libertinajul  nu e creator de frumos, e 
lipsă de respect faţă de valori, faţă de 
ideea de om. Omul libertin nu înseamnă 
că e şi liber. E reacţia voită sau 
necontrolată născută din refulări, 
neîmpliniri. 

Prof. Garifal Alexe 

Libertate şi libertinaj 
“Copiii sunt 

mâinile cu 

ajutorul 

cărora 

atingem 

cerurile” 

Henry Ward 

Beecher 
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“Crăciunul nu este 

o perioadă, nici un 

sezon, ci o stare de 

spirit. Adevăratul 

spirit al 

Crăciunului 

înseamnă să 

preţuiești pacea și 

bunăvoinţa, să 

oferi, din plin 

compasiune.” 

Calvin Coolidge 

Postul Crăciunului 
 Postul Naşterii Domnului 
(al Crăciunului) a fost rânduit de 
Biserică pentru a pregăti pe 
credincioşi spre cuviincioasa 
întâmpinare şi serbare a marelui 
praznic al naşterii cu trup a 
Mântuitorului. El aduce aminte 
creştinilor de patriarhii şi drepţii 
din Vechiul Testament, care au 
petrecut timp îndelungat în post şi 
rugăciune, în aşteptarea şi nădej-
dea venirii lui Mesia - Izbăvitorul. 
 

 Vechimea postului 

Crăciunului 
 Ca vechime, cele dintâi 
menţiuni despre practicarea 
acestui post provin din secolele 
IV-V, de la Fericitul Augustin şi 
episcopul Leon cel Mare al 
Romei, care a rostit nouă 
cuvântări despre acest post, numit 
postul din luna a zecea.  
 Dar la început, creştinii nu 
posteau toţi în acelaşi fel şi acelaşi 
număr de zile. Aşa, de exemplu, 
unii posteau numai şapte zile, alţii 
şase săptămâni; unii ţineau un 

post mai aspru, alţii unul mai 
uşor. Sinodul local din 
Constantinopol ţinut în anul 1166 
(sub patriarhul Luca 
Chrysoverghi) a uniformizat 
durata postului Naşterii Domnului 
în Bisericile Ortodoxe, hotărând 
ca toţi credincioşii să postească 
timp de 40 de zile, începând de la 
15 noiembrie. Se lasă sec în seara 
zilei de 14 noiembrie (Sf. Filip); 

iar dacă această dată cade 
miercurea sau vinerea, se lasă sec 
cu o zi mai înainte. Postul durează 
până în seara zilei de 24 
decembrie inclusiv. După unii 
tâlcuitori ai cultului ortodox, prin 

lungimea sau durata lui de 40 de 
zile, acest post ne aduce aminte şi de 
postul lui Moise de pe Muntele 
Sinai, când acesta aştepta să 
primească cuvintele lui Dumnezeu 
scrise pe lespezile de piatră ale 
Tablelor Legii. Tot aşa şi creştinii, 
postind 40 de zile, îşi curăţesc 
sufletele şi trupurile şi se învredni-
cesc să primească pe Cuvântul lui 
Dumnezeu, Cuvântul cel Viu, nu 
scris cu litere, ci întrupat şi născut 
din Sfânta Fecioară. După alţi 
tâlcuitori ai cultului, postul Naşterii 
mai simbolizează şi noaptea întu-
necoasă a Vechiului Testament. 
 Ca fel de postire, postul 
Naşterii Domnului este de asprime 
mijlocie (ca şi al Sfinţilor Apostoli). 
După rânduiala din pravile, în 
timpul acestui post, în mânăstiri se 
ajunează lunea, miercurea şi vinerea, 
până la Ceasul IX (circa 3-4 p.m.), 
când se mănâncă hrană uscată sau 
legume fierte fără untdelemn; 

marţea şi joia se mănâncă plante 
fierte, drese cu untdelemn şi se bea 
vin, iar sîmbătă şi duminică se 
îngăduie şi peşte (afară de răstimpul 
dintre 20-25 decembrie, când postul 
devine mai aspru).  
 Dacă lunea, marţea sau joia 
cade serbarea vreunui sfânt cu 
doxologie mare, se dezleagă la 
peşte, iar miercurea şi vinerea în 
acest caz se dezleagă la untdelemn şi 
vin, dar se mănâncă numai o dată pe 
zi. Dacă se întâmplă miercuri şi 
vineri un sfânt cu Priveghere, ori 
hramul bisericii, atunci se dezleagă 
la untdelemn, peşte şi vin. Dezlegare 
la peşte se dă de asemenea la 
praznicul Intrării în Biserică a 
Maicii Domnului (21 noiembrie), în 
orice zi ar cădea. 

S P E R A N Ţ A  
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 Ultima zi a postului Crăciunului 

 Ultima zi a postului Naşterii (24 
decembrie), numită ajunul Crăciunului, 
este zi de post mai aspru decât celelalte 
zile: se ajunează până la Ceasul IX, când 
se obişnuieşte să se mănânce, în unele 
părţi, grâu fiert, amestecat cu fructe şi 
miere, în amintirea postului lui Daniel şi 
al celor trei tineri în Babilon (Daniel I, 5, 
8-16).  
 În unele părţi se ajunează în 
această zi până la răsăritul luceafărului de 
seară, care ne aduce aminte de steaua care 
a vestit magilor Naşterea Domnului. 
 Această ajunare aminteşte totodată 
postul ţinut odinioară de catehumenii care 

în seara acestei zile primeau botezul 
creştin şi apoi prima împărtăşire, la 
liturghia săvârşită atunci în acest scop 
(Liturghia Sfântului Vasile, care azi se 
săvârşeşte dimineaţa). Postul Naşterii 
Domnului este ţinut şi în Biserica 
Romano-Catolică, unde e numit 
Jejunium Adventus Domini (Postul 
venirii Domnului) sau simplu 
Adventus, dar e mult mai scurt decât la 
ortodocşi; el ţine numai trei săptămâni 

înainte de Naşterea Domnului, având 
zile de post mai aspru miercurea, 
vinerea şi sâmbăta. 

 

Prof. Dascălu Mihaela 

financiară pentru a ne îndemna pe noi, 
cei care „din mila Sfântului umbră 

facem pământului“ să reluăm 
rânduiala postului. Şi cum un părinte 
iubitor îşi constrânge fiii să facă cele 
bune, chiar dacă ei nu vor, poate că 
aşa şi Părintele nostru pe Care Îl 
chemăm zilnic în rugăciunea 
domnească ne poartă de grijă prin 
negrăitele sale căi, lăsându-se la buna 
dispoziţie a celor care ne obligă să 
postim. 

Desigur această postire prin 
constrângere, datorată crizei, nu are 
valoare de faptă bună, de virtute, dar 
ea, printr-o pedagogie pe care autorul 
acestor rânduri şi-o imaginează doar, 
ne demonstrează, acum când cămările 
şi aparatele de răcire ale creştinilor 
autohtoni sunt destul de goale din 
cauza sărăcirii României, că se poate 
posti. Majoritatea oamenilor care nu 
ţin post afirmă că nu pot să 
îndeplinească această valoroasă 
poruncă bisericească ce-i constrânge 
la limitarea paletei alimentare, însă 
criza le demonstrează că justificarea 
lor nu are suport. Datorită ei mulţi 
poate, vor fi postind. 

Ne aflăm într-o perioadă de mare 
importanţă pentru viaţa creştină, în postul 
dedicat pregătirii pentru marea sărbătoare a 
Naşterii Domnului. Cei aproximativ 80% 
de creştini ortodocşi ai ţării noastre 
abordează, diferit, acest timp de pregătire. 
Motivaţiile sunt multiple. Cei mai mulţi se 
mulţumesc cu postul ţinut pe jumătate sau 
chiar mai puţin. Un nu prea numeros 
număr de credincioşi se străduiesc să 
respecte acest timp duhovnicesc după 
rânduiala Bisericii, iar alţii, foarte mulţi, 
desconsideră acest eficient mijloc de 
curăţirea trupească şi sufletească, 
justificându-şi atitudinea cu cele mai 
variate pretexte, altminteri nereale. Puţini 
dintre creştini (şi aici ne referim la cei grav 
bolnavi sau foarte bătrâni) pot fi dezlegaţi 
de rânduiala postirii, ceea ce Biserica şi 
face. 

Majoritatea confraţilor noştri de 
credinţă, deci, nu postesc, aşa cum cere 
rânduiala Bisericii. Poate şi de aceea bunul 
Dumnezeu, Care doreşte ca „toţi oamenii 

să se mântuiască şi la cunoştinţa 

adevărului să vină“ (I Timotei 2, 4) a 
îngăduit – căci nimic nu se face fără 
acordul Lui – ca mai marii-lumii să 
„fabrice“ această criză economică şi 

Postul între porunca Bisericii şi constrîngerea generată de criza actuală 

“Postul învaţă 

pe toţi nu numai 

cumpătarea de 

la mâncăruri ci 

și ocolirea și 

îndepărtarea de 

la iubirea de 

argint, de nesaţ 

și de orice 

răutate” 

Sfântul Vasile 

cel Mare 



P A G I N A  8  

S P E R A N Ţ A   

Dieta echilibrată 
 Hrana  influenţează hotărâtor 
dezvoltarea fizică şi intelectuală a 
individului, carenţa îndelungată de 
proteine în copilărie încetinind  
dezvoltarea anumitor potenţiale 
fizice şi psihice. Excesul alimentar 
nu creşte capacitatea şi randamentul 
fizic sau intelectual, ci duce doar la 
formarea unui strat grasos excesiv, 
inestetic şi nedorit.  
          Copilul "durduliu" nu este mai 
sănătos decât unul "slab". Copilul 
suplu este mai rezistent şi suportă 
îmbolnăvirile, de regulă, mai uşor. 
Excesul ponderal din copilărie 
persistă în adolescenţă şi la vârsta 
adultă. Obezitatea la adult, este ştiut, 
că aduce îmbolnăviri şi scade durata 
de viaţă.  
        Cunoştinţele despre alimentaţia 
raţională, echilibrată trebuie 
învăţate. De aceea, toţi cei care se 
ocupă de îngrijirea şi educaţia 
copiilor ar trebui să se familiarizeze 
cu principiile de bază ale 
alimentaţiei copiilor. Astfel se poate 
alcătui o hrană consistentă, gustoasă 
şi cu preţ convenabil pentru şcolar. 
Mamele salariate au posibilitatea de 
a oferi copiilor o  alimentaţie 
consistentă, introducând în meniu 
unele preparate industriale sau  

semipreparate. 
Odată cu vârsta şcolară 

funcţiile aparatului digestiv şi cele 
metabolice sunt într-atât maturate, 
încât pot tolera alimentaţia adultului. 
Maturaţia deplină are loc însă abia la 
sfârşitul perioadei de şcolar. După 
mese prea copioase sau alimente 
greu digerabile copilul varsă mai 
uşor decât adultul. 

 

 

Comportamentul la masă 
Şcolarul mănâncă bine dacă 

are un program de viaţă corespunză-
tor, cu asigurarea nevoii de mişcare 
şi dacă i se oferă o hrană variată, 
prezentată în mod atrăgător.  
          Este important să se respecte 
orele de masă. Orarul neregulat de 
masă şi mai ales "gustările" dintre 
mese împiedică dirijarea normală a 
poftei de mâncare, mai ales dacă 
aceste gustări sunt reprezentate de 
dulciuri diverse sau snacks-uri. 
          Masa nu va fi luată în grabă. 
Şcolarul mănâncă cu plăcere, 
concentrat şi liniştit, dacă îi este 
foame. O condiţie pentru a avea 
poftă de mâncare este să se mişte 
îndeajuns în aer liber şi să doarmă 
cât trebuie. 

 Fără a ne dori acest lucru, ne 
imaginăm că situaţia de astăzi a 
ţării, una precară de altfel, va dura 
până când majoritatea creştinilor, 
cel puţin români, dacă ar fi să ne 
limităm la spaţiul geografic al ţării 
noastre, vor recunoaşte măcar că 
postul este o posibilitate. Biserica 
afirmă chiar că el este o necesitate şi 
că se pliază foarte bine pe nevoile şi  

capacităţile omului. 
 Până când creştinii vor 
înţelege cele expuse mai sus, dorim 
cititorilor revistei şcolii noastre un 
post rodnic şi răbdare în încercările 
pe care Dumnezeu, Doritorul nostru 
de bine ni le pune în cale pentru 
mântuirea noastră. 

 
Pr. prof. Florin Drăgoi 
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Mâncători buni şi "răi" 
Copilul nu trebuie lăudat sau 

stimulat dacă mănâncă mult, dar nici nu 
trebuie ademenit cu promisiuni ori 
ameninţat cu pedepse ca să mănânce mai 
mult, când adulţii consideră că nu 
mănâncă suficient. Copilul are nevoie să 

mănânce, dar nu este obligat să 

mănânce! 
Copilul sănătos ştie în general 

când este sătul. El continuă să mănânce 
numai dacă este îndemnat sau obligat s-o 
facă. Consumul de alimente dincolo de 
saţietate se observă şi atunci când mesele 
se lungesc prea mult. Acest obicei de a 
mânca "peste măsură", fixat în copilărie 
se menţine mai târziu ducând la obezitate 
la vârsta adultă. Copilul nu trebuie 
educat să devină mâncăcios.  

Şcolarul are perioade în care 
mănâncă prost; nu este un motiv de 

îngrijorare dacă se 
simte bine şi este 
sănătos.  Copiii cu ritm 
accelerat de creştere 
mănâncă mai mult 
decât cei care sunt mici 
pentru vârsta lor. La 
unele fetiţe aportul 
alimentar este redus 
voluntar, în ciuda unui 

apetit sănătos, din dorinţa de a-şi păstra 
silueta şi a corespunde "idealului de 
frumuseţe". 

  

 Formarea bunelor deprinderi la 

masă 
Greşelile de alimentaţie pot fi 

evitate dacă şcolarul nu este lăsat să 
mănânce singur, ci ia masa cu familia sau 
în alt colectiv. Adulţii trebuie să se 
controleze în gesturi, să dea un exemplu 
bun şi să aibă grijă să domnească o 
atmosferă de bună dispoziţie. Dacă un 
adult va critica tot ce i se oferă la masa, 
nu va fi de mirare ca şi copilul să-şi 
însuşească aceeaşi atitudine. Deasemenea  
nu i se va face copilului observaţie, nu va 

fi mustrat în timp ce stă la masă, pentru 
că aceasta scade reflexele secretării şi 
poate determina tulburări digestive la 
unii copii.  

Deprinderea bunelor maniere 
începută încă din prima copilărie, se 
consolidează şi se fixează în timpul 
perioadei de şcolar. 

  
 

 Calculăm sau nu raţia zilnică? 
 În condiţii de sănătate, calcu-
larea raţiei alimentare zilnice nu este 
necesară, dar există o “medie” de folo-
sire calitativă şi cantitativă a diverselor 
alimente. Trebuie precizat că alimentele 
din aceeaşi grupă se pot substitui reci-
proc şi chiar dacă zilnic fiecare din 
aceste alimente nu poate intra în hrana 
copilului este suficient ca în ansamblu 
să se ţină cont de valorile medii, orga-
nismul având posibilităţi biologice de a
-şi regla nevoile de hrană. 
 Mama trebuie să respecte un 
minim de reguli alimentare (mai sus-
prezentate) şi să renunţe eventual la 
obiceiurile incorecte, cum ar fi folosirea 
în exces a dulciurilor sau excesul de 
sare. 
 Aceeaşi 
cantitate de alimente 
(raţia alimentară 
zilnică) este mai bine 
folosită de organism 
dacă este repartizată 
pentru mai multe 
mese. Cantităţile 
mici de alimente 
aduse ritmic şi la ore 
regulate sunt folosite integral pentru 
necesităţile metabolice astfel încât 
principiile nutritive nu se pierd şi nu se 
stochează. 
 De precizat că nerespectarea 
ritmului alimentaţiei poate duce la 
tulburări digestive. 
 

Prof. Vieru Diana  
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Ilie Matei Alexandru 

Clasa a XI-a B Est. sp. 

Nivel II 

Înger 

O umbră 

Tu eşti lângă mine 
Şi ai grijă de mine, 
Ca un părinte ce nu vrei să mă pierzi, 
Un înger păzitor … 
 
  Ca o umbră şi un înger 
  Ce stai cu mine mereu. 
  În spatele meu … 
  Şi mă ridici de fiecare dată când … 
           cad jos … de dorul tău. 
  
     Eşti umbra mea,  
     Eşti păzitorul meu, 
     Eşti tot ce am visat… 
     Mereu tot ce vreau. 

 Baciu Ionela, 

clasa a XI-a Est. sp. 

Parcă te văd şi acum 
Printre noi … 
Şi te-ai transformat 
Într-un înger, 
Care nu-l voi vedea  
Decât în cer unde te-ai dus … 
 
     
  Şi ne-ai lăsat pe toţi 

         Gândul la tine îmi zboară, 
         Şi de fiecare dată 
         Îmi amintesc  
         Când erai printre noi 
         Dar o să venim şi noi într-o zi. 

 

Baciu Ionela, 

          clasa a XI-a Est. Sp. 
 
 
 

S P E R A N Ţ A  

Andrian Raluca 

Clasa a X-a Est. sp. 

 

Andrian Raluca 

Clasa a X-a Est. sp. 

 

Andrian Raluca 

Clasa a X-a Est. sp. 

Andrian Raluca 

Clasa a X-a Est. sp. 
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  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 XI-a Est. Sp. 

Te voi iubi 

Totolici Catrina 

   Clasa a IX-a Ap. sp. 

“Nu trebuie să 

suferi ca să fii 

poet, 

adolescenţa 

este destul de 

dureroasă 

pentru toţi.” 

John Ciardi 

Totolici Gina 

   Clasa a IX-a Ap. sp. 

Andreescu Oana 

   Clasa a XI-a A Est. sp. 

  Nivel II 

Stanciu Monica 

  Clasa a IX-a Est. sp. 
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Plasarea pe câmpuri a 

bigudiurilor pentru ondulări 

permanente 
   a) Trasaţi două cărări paralele 
între frunte şi ceafă. Distanţa dintre 
cărări trebuie să corespundă 
lungimii bigudiului. 
   b)  Împărţiţi câmpul obţinut printr
-o cărăre transversală. 
   c) Împărţiţi câmpurile laterale 
printr-o cărare verticală care se 
termină în spatele urechii. 
   d) Prindeţi  cu clame părul din 
câmpurile respective. (fig.1) 
   e) Începeţi aşezarea bigudiurilor 
urmând instrucţiunile anterioare. 
Continuaţi lucrul câmp cu câmp, 
până când tot părul este înfăşurat pe 
bigudiuri. (fig.2) 
 
Separarea amestecată a 

porţiunilor pentru ondulare şi 

montarea bigudiurilor 
a) Aplecaţi capul de exerciţiu uşor 
b) Separaţi  zona de ondulare în 
procedeul zig-zag începând cu 
mijlocul frunţii şi montaţi în mod 
obişnuit bigudiul. 
c) Următoarele bigudiuri puneţi-le 
amestecat, până la ceafă. (fig.3)  
La porţiunile înguste folosiţi 
bigudiuri mici, pentru a le plasa 
corect şi pentru a nu se stânjeni 
reciproc. 
 

Utilizarea tehnicilor speciale de 

ondulare permanente 
a) Ondulaţi porţiunile separate, mai 
întâi cu bigudiuri subţiri de 
ondulări permanente, apoi 
progresiv cu bigudiuri mai mari. 
b) Plecând din creştet, luaţi bigudi-
uri de volum din ce în ce mai mari. 

c) Dacă părul cefei trebuie să 
rămână neted, nu va fi pus pe 
bigudiuri. (fig.1) Prin aşezarea 
bigudiurilor groase şi subţiri volu-
mul părului creşte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onduleuri cu distanţe mai mari 

faţă de pielea capului 
a) Pieptănaţi spre înapoi părul 
umed şi aplecaţi capul de exerciţiu 
uşor în faţă. 
b) Separaţi mai întâi în zona din 
spate a capului, câmpul mediu şi 
restul părului indepărtaţi-l prin 
fixare cu clame. (fig.3) 
c) Pieptănaţi 
părul câmpului 
mediu orizontal 
pe cap, astfel 
încât porţiunea 
inferioară de 
ondulat să poată 
fi împărţită 
uşor.  
d) Prindeţi în clame părul rămas, 
ca să nu deranjeze ondularea 
porţiunii. (fig.4) 
e) Ondulaţi porţiunea separată ca 
de obicei. 
f) Separaţi porţiunea de  deasupra. 
Puneţi-o pe bigudiuri, fiecare 
sprijinindu-se pe cel de dedesubt. 

S P E R A N Ţ A  

Descrierea ondulaţiei moderne 
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g) Procedaţi la fel cu alte porţiuni, partea 
neondulată rămânând tot mai lungă.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Ondularea cu bigudiuri moi (“looper”) 
a) Pregătiţi o porţiune de păr pentru ondulare, pe 
frunte. 
b) Ca de obicei, înfăşuraţi părul cu foiţa de hârtie 
pe un “looper”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

c) După ce aţi rulat părul până la rădăcină, îndoiţi 
capătul liber al “looper”-ului, ca să ţină onduleul. 
(fig.6) 
 

 

Rularea în spirală 
a) Aplecaţi capul de exerciţiu uşor în faţă şi 
pieptănaţi părul umed din spatele capului, 
orizontal spre lateral. 
b) Împărţiţi părul cu o 
cărare de la o ureche la 
alta şi prindeţi cu clame 
părul de sus. (fig.7) 
c) Pieptănaţi în jos 
părul de la ceafă. 
Separaţi prima porţiune 
vertical, în spatele 
urechii. 
d) Puneţi bigudiul deasemenea vertical pe 
vârfurile părului şi rotiţi pe bigudiu şuviţa 
elicoidal, până la rădăcina părului. (fig.8) 
e) Consolidaţi bigudiul cu elasticul. (fig.9) 
f) Continuaţi aşa cum s-a arătat. (fig.10) 
 

Prof. Ghioca Lucreţia 
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1.Respectaţi  disciplina de muncă. 
2.Nu părăsiţi locul de muncă fără permisiunea 
profesorului. 
3.Nu vă jucaţi cu instrumentele. 
4.Nu vorbiţi şi nu-i sustrageţi de la lucru pe 
ceilalţi elevi. 
5.Nu învârtiţi mânerele şi pârghiile  maşinilor. 
6.Nu conectaţi aparatele electrice fără 
permisiunea profesorului. 
7.Păstraţi în ordine  locul de muncă. 
8.Nu puneţi pe locul de muncă instrumente şi 
materiale de prisos. 
9.Locul de muncă se curăţă cu peria. 
10.Rumeguşul şi pilitura de fier nu se suflă cu 
gura şi nu se mătură cu mâna. 

Reguli de sănătate şi securitate în muncă 
11.Hainele de lucru trebue să fie curate şi 
ordonate. Fiecare elev trebue să aibă în buzunar  
o cârpă curată pentru ştersul mâinilor  şi al 
instrumentelor. 
12.Înainte de a începe lucrul, pregătiţi 
instrumentele necesare. 
13.Aranjaţi instrumentele  în aşa fel,  ca să vă 
fie comod. 
14.Faceţi lucrarea bine şi la timp. Învăţaţi-vă să 
lucraţi repede, curat şi frumos. 
15.Aveţi grijă să nu se strice instrumentele cu 
care lucraţi.   
 

Prof. Garifal Alexe 



P A G I N A   1 4  

Protejarea Parcului Naţional nord-american Yellowstone 

 Ecologia (din cuvintele 

greceşti: ecos - casă şi logos - 

ştiinţă, adică "ştiinţa studierii 

habitatului") este o ştiinţă biologică 

de sinteză ce studiază conexiunile 

ce apar între organisme şi mediul 

lor de viaţă (abiotici şi biotici). Un 

tărâm al căldurii şi al vaporilor, 

unde apa fierbinte a gheizelor 

tâşneşte mai sus decât în poveştile 

vânătoreşti.  

 Cât despre râuri, unele 
curgeau spre Pacific, în vreme ce 
altele spre Atlantic, unele aveau un 
curs atât de rapid încât frecarea 
încingea pietrele din albie, iar cel 
mai mare râu dintre toate năvălea 
într-un canion de culoarea aurului 
cel mai pur. Existau chiar şi păduri 
de „copacii pietrificaţi”, în care 
„păsări pietrificate cântau cântece 
pietrificate”. 
 Râurile curg într-adevăr spre 
ambele laturi ale plăcii continentale 
există un munte de sticlă – Stânca 
de Obsidian, formată din rocă 
vulcanică vitrificată din care 
indienii Shoeshone ciopleau vărfuri 
pentru săgeţi. Pe Terasele Minerva, 
băi naturale din calcit se înşiră 
aburinde, iar la Fountain Paint Pot 
există bălticele de nămol cărora 
mineralele dizolvate le conferă toate 
culorile curcubeului. Cu o umbră de 
dezamăgire aflăm însă că 
fierbinţeala râului Firehole
(„Focarul”) se datorează nu frecării, 
ci rocile încinse de desupt. 
 Cel mai popular element al 
Parcului Yellowstone este sistemul 
de gheizere – uimitoare trombe 
precum Old Faithful, care la fiecare 
75 de minute tâşneşte clocotind 
până la 60 de metrii de aer. Printre 
celelalte se numără Grotto Geyser, 
care izbucneşte dintr-o grotă de 

silice, Riverside Geyser, care 
trimite un arc de apă fierbinte 
peste râul Firehole, şi Steamboat – 
cel mai înalt din lume – cu jeturi 
de apă de două ori mai înalte decât 
cele a lui Old Faithful, însă fără 
regularitatea acestuia din urmă, 
intervalul dintre două izbucniri 
variind de la patru zile la patru 
ani. 
 Activitatea gheizerelor 
este condiţionată de trei factori: o 
sursă de apă abundentă, o 
puternică sursă de căldură şi o 
structură a rocii care îi conferă 
caracterul unui sistem natural de 
ţevi. Sursa de căldură este roca 
topită din măruntaiele pământului, 
care în Yellostone se află la puţin 
peste 5 km sub scoarţa terestră. 
Ploile abundente se infiltrează în 
roca poroasă până la 1500 m 
adâncime. În total, în parc 
există circa 10 000 de elemente 
termale. Pe lângă gheizere se 
întâlnesc bălţi de nămol clocotind, 
jeturi de vapori sulfuroşi din 
răsuflătoare numite fumarole şi 
izvoare fierbinţi, adesea de 
culoare verde smarald sau turcoaz, 
datorită algelor care s-au adaptat 
la viaţa la temperaturi ridicate. 
 Toată această activitate 
este posibilă graţie pungii masive 
de rocă topită de sub scoarţa 
pământului, aici foarte subţire. Cu 
aproximativ 600 000 de ani în 
urmă aceasta a  erupt, aruncând în 
aer 2 590 km² din roca Munţilor 
Stâncoşi, depunând un strat gros 
de cenuşă şi împrăştiind praf 
vulcanic pe aproape tot teritoriul 
Americii de Nord. Apoi, din cauza 
golului de dedesupt, scoarţa s-a 
prăbuşit în interior, formând o 
calderă de 3 100 km². 

S P E R A N Ţ A  
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 Erupţiile ulterioare, mai puţin violente, au umplut-o aproape cu cenuşă şi 
lavă, blocând râul Yellowstone şi creând astfel lacul cu acelaşi nume. Ajutat însă de 
gheţarii din trei ere glaciare şi apa fierbinte şi vaporii care au înmuiat buza calderei, 
râul a săpat treptat Marele Canion Yellowstone, care coboară dinspre lac sub forma 
unei serii de caractere impresionante. 
 În consecinţă, conservarea funcţiilor igienico-sanitare, recreativă şi estetică 
ale elementelor componente ale mediului natural constituie garanţia unei dezvoltări 
continue a societăţii umane. 
 

Prof. Gheorghe Alina 

egaleze în număr naţia minoritară 
tolerată a autohtonilor români. 
 Ungurii nu reprezentau reunirea 
tuturor acelora care descindeau din 
primii cuceritori ai Panoniei şi care în 
consecinţă erau presupuşi a fi înrudiţi 
prin identitate de obârşie, de limbă, de 
tradiţie şi de idealuri, ci erau reduşi la 
clasa nobililor. 
 Românii, în quasitotalitatea lor, 
erau într-adevăr ţărani. Ei nu puteau 
aspira la avantajele pe care în mod 
firesc le are naţia în cadrul Statului. A 
fost desigur o nenorocire pentru 
românii care au avut de suportat rigorile 
situaţiei lor; pentru cauza românească 

transilvăneană însă, neintegrarea în 
naţia ungară a românilor a avut fericitul 
rezultat de a menţine trează conştiinţa 
naţională românească la zecile de 
generaţii  care au avut de suportat jugul 
nobilimi maghiare. 
 Neamul acesta (românii) 

neglijat şi asuprit, are parte de 

pământurile cele mai rele, (...). Dar 

chiar şi acestea îi sunt răpite îndată 

ce sunt lăzuite şi desfundate. 

Fiecare sas şi fiecare ungur poate 

lua în stăpânire aceste locuri chiar 

dacă românul le-a stăpânit sute de 

ani, alungându-l pe acesta în munţi 

cu toată familia sa, (...).  
(Constantin C. Giurescu, Istoria românilor. Din 

cele mai vechi timpuri până astăzi, pag. 98) 

 

Prof. Mişcalencu Mădălina 

Cele trei naţiuni şi patru religii 

 

 A fi luteran, unit, reformat sau 

romano-catolic pe pământul Ardealului 

înseamnă a fi cetăţean privilegiat. 

Ortodocşii, prin însăşi natura lucrurilor, 

aveau să devină de o condiţie cetăţenească 

inferioară şi trataţi de-a lungul veacurilor 

drept simpli toleraţi.  
(Milton G. Lehrer, Ardealul pământ românesc. 

Problema Ardealului văzută de un american, pag. 

195) 

 Iată cum românii, locuitorii cei mai 
vechi ai Ardealului, au devenit prin graţia 
invadatorilor unguri, toleraţi în propria lor 
ţară iar religia creştin-ortdoxă, cea mai 
veche formă a creştinismului care a înflorit 
în fosta provincie a Daciei romane a 
devenit un simplu rit tolerat. 
 Ceea ce constituie însă, în mai mare 
măsură, tragismul situaţiei românilor 
transilvăneni este că ei au fost puşi în stare 
de inferioritate nu numai faţă de unguri, 
popor intrus – dar totuşi stăpânitor de fapt 
al teritoriului – dar şi faţa de secui si saşi, 
musafiri de dată recentă.  
 Cele două elemente colonizante, 
chiar dacă la începutul colonizării au avut 
un alt rol, cu timpul au devenit în mâna 
guvernelor de la Buda o armă foarte 
eficace pentru deznaţionalizarea românilor 
şi stânjenirea evoluţiei lor fireşti. 
 Românii erau supuşi regimului 
feudal. Statutul legal era format exclusiv 
din cele trei naţii privilegiate, care – ironie 
a sorţii – unite laolaltă, nu reuşeau să 

Românii din Transilvania în secolul al XV-lea 

“Nu e nimic 

mai important 

decât salvarea 

spiritualităţii 

unui popor.” 

Augustin 

Buzura 
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Pregătirea elevilor pentru carieră 
 Cariera profesională - 
parcursul profesional format din 
ocupaţii succesive asumate de un 
individ în termenii aceleiaşi ocupaţii 
de bază. 
 Pregătirea pentru carieră se 
poate face: 
• pe căi formale (şcolarizare,  
formare continuă) 
• informale (studiu individual,  
experienţă de muncă în alt domeniu 
sau pe altă poziţie ierarhică) 
 Educaţia formală dezvoltă 
următoarele obiective generale, 
multiplicabile în conţinuturi 
specifice, operabile la nivel 
intelectual-moral-tehnologic-estetic-
fizic: 
• dobândirea cunoştinţelor  
fundamentale în interdependenţa lor 
sistemică; 
• exersarea aptitudinilor şi a  
atitudinilor umane într-un cadru 
metodic deschis stimulativ 
perfectibil; 
• aplicarea instrumentelor de  
evaluare socială la diferite niveluri 
şi grade de integrare şcolară, 
postşcolară, universitară, post-
universitară, profesională. 
 Dezvoltarea educaţiei 
nonformale, în condiţiile societăţii 
contemporane, angajează "noile 
mass-media" care intervin din ce în 
ce mai mult "în sprijinul educaţiei": 
presa scrisă, radio-televiziunea, 
sistemele de reţele video şi de  
calculatoare cu profil şcolar. 
 Societatea modernă, 
contemporană, extinde aria de 
influenţe a educaţiei informale, 
susţinută pe o masă informaţională 
enormă ca volum dar eterogenă, 
foarte variată şi inegală de la zi la zi 
şi de la persoană la persoană. 
 Educaţia informală cuprinde 
două categorii de influenţe: 
a) influenţe neorganizate, spontane, 
difuze, eterogene, cantitative, 

neselectate, neprelucrate, provenite 
din diferite medii sociale: familie, 
stradă, cartier, localitate, (micro)
grup etc. 
b) influenţe organizate, transmise de 
la nivelul unor instituţii mass-media, 
care le proiectează şi le orientează 
însă din perspectiva altor instanţe şi 
interese decât pedagogice; 
 Un rol important în formarea 
unei cariere îl are pregătirea 
profesională, adică acel complex de 
cunoştinţe, deprinderi şi atitudini 
necesare exercitării unei meserii. În 
şcoala noastră începând cu acest an 
şcolar, în învăţământul special s-au 
înfiinţat clase pentru nivelul 3, 
pentru a satisface nevoile elevilor 
aflaţi în dificultate dar şi pentru a 
asigura egalitatea de şanse pe piaţa 
muncii.  
 Disciplinele tehnice 
contribuie la formarea/ dezvoltarea 
personalităţii umane prin receptarea, 
valorizarea şi interiorizarea 
trăsăturilor morale (atenţie, 
punctualitate, cinste corectitudine, 
perseverenţă, voinţă, dorinţa de a şti 
mai mult şi mai bine), a trăsăturilor 
estetice (simetrie culoare aspect, 
formă, dimensiuni), dar  şi a 
trăsăturilor  afective (emoţii, 
sentimente, pasiuni). 
 În activitatea mea didactică 
am folosit mai multe tipuri de lecţii, 
configurate după mai multe strategii 
didactice, care să pună accent pe 
metode active, participative, 
profesorul stabilind doar traiectoria 
pe care urmează a fi condus efortul 
propriu de învăţare al elevului. 
 Aceste lecţii au menirea de a 
facilita accesul elevului aflat în 
dificultate la elementele de bază, 
necesare exercitării unei meserii, 
condiţie esenţială în  integrarea sa în 
societate. 
 Metodele didactice moderne 
pun în valoare gândirea colectivă, 

S P E R A N Ţ A  
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tehnicile de lucru active care evidenţiază 
capacităţile, deprinderile şi atitudinile 
elevului, contribuind la consolidarea 
noţiunii de lucru în echipă. Relaţia dintre 
teorie şi practică oferă elevilor posibilitatea 
de a aplica cunoştinţele teoretice sau de a le 
descoperi prin prisma unor activităţi 
practice, pe baza observaţiei, a 
demonstraţiilor. 

 Toate aceste demersuri ale 
profesorului au în centrul atenţiei 
elevul, cel care aşteaptă să capete noi 
comportamente, prin formarea-
dezvoltarea unei personalităţi, capabile 
să facă faţă schimbărilor şi exigenţelor 
societăţii. 

 
Prof. Moloşag Cătălina 

tare, adaptare, tulburări de limbaj, de 
comportament, deficienţe fizice şi neu-
romotorii; 
* Asistenţă educaţională şi terapeutic-
recuperatorie pentru elevii cu cerinţe 
educative speciale, integraţi în unităţile 
de învăţământ de masă; 
* Folosirea în procesele instructiv-
edicative a metodelor activ-
participative. 

Instrirea elevilor este asigurată 

de: 

* 61 de cadre didactice calificate; 
* Personal didactic auxiliar; 
* Personal nedidactic; 
* Informatician; 
* Bibliotecar. 

În cadrul şcolii, funcţionează cabi-
netul de consiliere psihopedagogică, 
format din: psiholog, consilier edu-
caţional, profesori de psihopedagogie 
specială, psihopedagogi. 

Baza materială a şcolii: 
* Sălile de clasă sunt dotate cu 
mobilier, calculator, video proiector, 
tablă magnetică, retro-proiector; 
* Cabinete de terapii specifice şi 
consiliere; 
* Sală de sport dotată cu aparatură 
pentru kineto-terapie; 
* Laborator de informatică; 
* Laborator AeL; 
* Biblioteca  - centru de documentare; 
* Laboratoare de alimentaţie publică; 
* Ateliere şi cabinete. 

Prof. Anca Roşca 

Prof. ing. Maria Buruiană 

Grupul Şcolar “Simion Mehedinţi” 
este o instituţie de învăţământ preuniversi-
tar din Galaţi, care oferă şanse egale pentru 
elevii cu CES cât şi pentru elevii care dor-
esc o formare continuă printr-un proces in-
structiv-educativ de calitate, pentru 
viitoarea carieră şi pentru învăţarea pe tot 
parcursul vieţii.  

Se adresează tinerilor care:  

 * Provin din învăţământul gimnazial de  
masă sau special.  
 * Care au promovat sau nu tezele unice 
naţionale. 
 * Doresc să-şi completeze studiile. 

Domeniile de calificare sunt: 

* Turism şi Alimentaţie; 
* Estetică şi igiena corpului omenesc; 
* Tâmplărie; 
* Construcţii; 
* Mecanică. 

Grupul Şcolar “Simion Mehedinţi”  

urmăreşte să realizeze următoarele: 

* Implementarea învăţării centrate pe elev; 
* Eficientizarea parteneriatului cu agenţii 
economici; 
* Formarea continuă a personalului di-
dactic; 
* Asigurarea calităţii învăţământuluii 
preuniversitar; 
* Modernizarea bazei materiale a şcolii; 
* Asigurarea de şanse egale pentru obţiner-
ea unei calificări; 
* Utilizarea calculatorului în activităţi in-
structiv-educative; 
* Predarea lecţiilor în programul AeL; 
* Compensarea prin terapii specifice pentru 
elevii cu: dificultăţi de învăţare, de dezvol-

Oferta educaţională  

“Omul lipsit 

de educaţie 

nu știe să se 

folosească de 

educaţia sa.” 

I. Kant 
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