
REVISTĂ ȘCOLARĂ ONLINE 

   
           LUMEA MEA 
                                                         COORDONATORI Mutaffof Melania 
                                                                               Ștefănoiu Daniela 

ȘCOALA-FAMILIA-COMUNITATEA 
 

                         NR:2 
          iunie 2018 
 
 
 
 



         ECHIPA DE PROIECT 
                                                   COORDONATORI: 

                                                            MUTAFFOF MELANIA 

                                                            ȘTEFĂNOIU DANIELA 

                    COLABORATORI: 

• IOICALIUC MANUELA 

• MIHALCA BIANCA 

• MIHAI ANDREEA 

• ARDELEAN RODICA 

• RECALO LIDIA 

• TRIFOI MARIA 

• RAD MARIA 

• HERBEL ALINA 



Împreunǎ pe drumul prieteniei 

  

      Prof. logoped Ioicaliuc Manuela 

      Prof. logoped Mihalca Bianca 

       A fost odată ca niciodată un tărâm cu totul și cu totul special, numit Sighetu-

Marmaţiei. Aflat la poalele dealurilor și înconjurat de ape, se spune din moși strămoși că 

acest tărâm găzduia o școală minunată unde învăţau doar copii cu inima de aur, numită 

Centrul Şcolar de Educație Incluzivă. Lumea îi numea „copii cu dizabiliăţi”, însă oamenii 

care aveau prilejul să lucreze cu ei știau foarte bine că singura dizabilitate era  atitudinea 

negativă din ochii privitorilor. Cu ochi limpezi și zâmbete largi, acești copilași știau 

întotdeauna să ofere o îmbățișare și să-ți însenineze ziua. 

                Fiind curioși și dornici să-i cunoască, într-o bună zi, profesorii și elevii de la Liceul 

Pedagogic „Regele Ferdinand” din aceeași localitate, s-au hotărât să se implice într-un 

parteneriat prin care au reușit să se apropie unii de alții și să descopere tainele prieteniei. 

Tocmai de aceea au numit acest parteneriat „Împreună pe drumul prieteniei”. 



      Elevii și profesorii 
implicaţi au organizat 
o serie de expoziţii cu 
desene și colaje 
specifice anotimpului 
toamna, s-a desfǎșurat 
„Sǎptǎmâna legumelor 
și fructelor", ȋn care 
copiii de la Liceul 
„Regele Ferdinand” au 
dăruit legume și fructe  



          În perioada 
anotimpului      
iarna, activităţi 
artistice precum 
„În jurul bradului" 
sau lansarea 
concursului 
naţional 
„Scrisoare pentru 
prietenul meu“, 
au adus entuziasm 
pe chipurile 
tuturor 
participanţilor. 



    

  O altă activitate îndrăgită a fost  realizarea mascotei SNAC – etapa pe 

școală, din materiale reciclabile (textile, plastic, hârtie, carton, pluș, piele) 

utilizând diferite tehnici. De asemenea, "Ziua Pamantului" a fost marcată prin 

prezentarea istoricului acestei zile şi a rolului ei în calendarul ecologic. 

Activitatea a continuat prin relatarea sub formă de scurte istorisiri pe înţelesul 

copiilor a unor acţiuni care sunt menite a preveni poluarea mediului înconjurător, 

economisirii energiei, apei, păstrarea calității solului, aerului.  

 

        Iar povestea prieteniei nu se termină aici. Ea a ţinut ani întregi, şi acum mai 

ţine încă; în lunile următoare, aceasta a fost sărbătorită în cadrul activităţilor 

„Sărbătoarea cireșelor/căpșunilor" și Campania „Împărţim zâmbete". 

       Cine se duce acolo împarte și primește bucurie. Şi pleacă de acolo cu o nouă 

inimă - o inimă de aur! Precum cea a copiilor cu soare-n zâmbete de la C.S.E.I. 

Sighetu-Marmației.  ☺ 

                                                          



 
 
 

„Ziua Voluntariatului”- un     
     parteneriat de suflet 
 
 
 
Prof.Ardelean Rodica 
  
           „Ziua Voluntariatului” este un 
eveniment anual , organizat de către  
Asociație Creștină „Frații Minori 
Capucini”, care are loc în luna iunie, 
pentru a mobiliza cât mai multe 
organizații, instituții și voluntarii pe care 
aceștia îi implică, pentru a sărbători 
împreună cu comunitatea locală, bucuria 
de a dărui ceva bun și frumos. 
 



Scopul acestui eveniment este promovarea voluntariatului în cadrul comunității sighetene 
prin generarea de valoare socială, respectiv promovarea competențelor și abilităților sociale, 

cum ar fi acceptarea, implicarea, solidaritatea socială și responsabilitatea. 

       Am fost invitați și 
am participat  timp de 
șapte ani consecutiv 
(2011-2017)  la aceste 
manifestări  de bucurie 
și solidaritate.  

    În cadrul programului artistic  desfășurat  am prezentat 
cântece tematice însoțite de mișcare ca de exemplu „Dansul  
Rățuștelor”,  „ Cîntecul animalelor”,  „Micii clovni” cu elevii 
de la ciclul primar, sau dansuri moderne și de societate  cu 
elevii talentați de la ciclul gimnazial. 

 



      Elevii-voluntari au fost 
foarte dornici și bucuroși să 
participe  la acest eveniment 
pentru a reprezenta școala 
specială și pentru a participa 
la această zi dedicată 
persoanelor care își dăruiesc 
timpul, talentul, energia, 
cunoștințele și abilitățile în 
folosul celorlalți, pentru a le 
oferi cu dăruire ceva bun și 
frumos din sufletul lor. 
  
Prof. ARDELEAN RODICA 



ARTA PRIN OCHI DE COPIL 
 
 
 
Prof.psihopedagog Mutaffof Melania 

,,Arta – poate cea mai 
desăvârșită a fost concepută în 
timpul copilăriei umanității, 
căci omul primitiv uita de 
grijile cele domestice și lucra cu 
multă voioșie.  
Copiii posedă aceasta bucurie 
primordială.”  
         Constantin Brâncuși 
 



 De cele mai multe ori izolaţi de societate şi diferiţi prin natură şi 
capacităţi, copiii cu cerinţe educaționale speciale, sunt întocmai ca şi copiii tipici, 
capabili de iubire şi dăruire, sensibili la nevoile celor din jur. Prin proiectul 
educațional ,,Arta prin ochi de copil” ne-am propus să demonstrăm, dacă mai 
este nevoie, că şi aceşti copii atât de segregaţi, odată, se pot integra cu succes în 
societate. Proiectul și-a propus să stimuleze creativitatea elevilor şi să dezvolte 
relaţiile de colaborare între toţi elevii, indiferent de tipul şi gradul deficienţei. 
Totodată încercăm să tragem un semnal de alarmă privitor la incluziunea elevilor 
în societate şi în şcolile de masă. Şcoala incluzivă oferă tuturor elevilor şansa la 
educaţie, şansa la un viitor mai bun. 
         

Activităţiile derulate pe parcursul a patru ani,  au 
contribuit atât la creşterea şi dezvoltarea noastră ca 
oameni cât şi la colaborarea între elevi, crescând 
astfel gradul de coeziune a grupului.             
      Arta vine să şlefuiască, să potenţeze ceea ce 
educaţia creează prin utilizarea sa în scop terapeutic 
şi didactic. 
 



Pictura pe sticlă este o tehnică 
aparent pretenţioasă, totuși, elevii 
noștri au avut curajul să o încerce, 
să o descopere și să creeze lucrări 
spectaculoase. 

 

Pictura pe sticlă este un gen de 
reprezentare foarte accesibil, 
care dă prilejul unei apropieri 
naturale între micul artist și 
modelul său. 



                Icoane pe sticlă  



PARTENERIAT EDUCAȚIONAL  

„EU SUNT PUI DE MOROȘAN”  

CU MUZEUL MARAMUREȘAN SIGHETU-MARMAȚIEI 

        Prof.psihopedagog Ștefănoiu Daniela 

 

Motto:„Dacă vrei să fii bogat la anul, sădeşte cartofi; dacă vrei să fii bogat peste zece ani, plantează-ţi pomi; dacă vrei să 

fii bogat toată viaţa, învaţă-ţi pruncii.” 

                                                                                                      (Proverb maramureşean). 

  

 Muzeul poate fi unul dintre cele mai plăcute și instructive locuri de vizitat. Prin activitatea specifică, prin piesele 

păstrate și expozițiile sale oferă copiilor de vârstă școlară un nou orizont al cunoașterii, permite contactul direct, palpabil cu 

istoria. 

 Pentru copiii noștri, calea optimă de desfășurare a unor activități accesibile focalizate pe educarea sensibilității 

artistice, am considerat că o putem găsi prin parteneriatul cu muzeul maramureșean, prin care să-i apropiem pe copii de 

valorile cultural-artistice zonale și naționale. 

 Cu ocazia acestui parteneriat ne-am propus familiarizarea copiilor cu muzeul, cu rolul și   specificul activității 

acestuia, prin joc, comunicare și activități practice, de asemenea am avut în vedere facilitatea cunoașterii caracteristicilor 

fundamentale și particulare ale culturii naționale.  

   



În perioada 2013-2018 am participat la 
activitățile desfășurate în cadrul proiectului. 

Pomul de Crăciun - minuni din mâini de copil – 
ornamente și decorațiuni pentru Bradul de Crăciun  
 



1 Martie – Mărțișor, tradiție și simbol – expoziție cu     
       vânzare de mărțișoare confecționate de copii 
 



Casa bunicilor din Muzeul Maramureșean   
la începutul anului copiii au însămânțat/ răsădit la sere mușcate albe, iar în 
luna mai, cu ocazia Zilei Internaționale a muzeelor, au plantat mușcatele în 

grădina unei gospodării de la Muzeul Satului. 
 



Copiii se nasc cu aripi, dascălii îi ajută să zboare! 

Prof.psihopedagog Mihai Andreea 

  

„ Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea 

mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele 

lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o 

binecuvântare pentru lume”.  

                                                                             (Child’s Appeal) 

  



În opinia mea, toate 
activitațile instructiv-
educative din toate unitățile 
de învățământ, de 
pretutindeni, ar trebui 
gândite pornind de la celebrul 
citat de mai sus. Sub această 
egidă se desfășoară și 
acțiunile curpinse în 
calendarul activităților 
Strategiei Naționale de 
Acțiune Comunitară (SNAC), 
desfășurate între Centrul 
Școlar de Educației Incluzivă 
Sighetul Marmației și 
diferitele instituții din oraș.  



În cele ce urmează am să trec în revistă două din proiectele SNAC derulate de elevii clasei a IV-a. 

Unul dintre ele intitulat generic "Implică-te și tu!", este derulat cu Liceul "Regele Ferdinad", având-o 

ca și coordonator pe d-na învățătoare Grigor Dorina, iar cel de-al doilea, „Vreau să te văd zâmbind!“ 

desfășurat în parteneriat cu elevii Școlii Gimnaziale "Mircea Vulcănescu", Bârsana,  fiind coordonat de 

d-nele profesoare Herbil Emanuela și Godja Florica. Calendarul de activități din ambele proiecte a fost 

întocmit astfel încât să aducă un plus atât beneficiarilor cât și voluntarilor. Pe lângă cele patru 

activități propuse la nivel național: „Săptămâna fructelor și legumelor donate", „Scrisoare pentru 

prietenul meu", „Dincolo de cuvinte rostite" și „Mascota SNAC", elevii celor două instituții și 

beneficarii, respectiv elevii clasei a IV-a, au fost antrenați și în acțiuni care implică: socializarea, 

dansul, dragostea față de natură, dragostea față de animalele de companie, idei de petrecere a 

timpului liber. Aceste activități au fost gândite, să constituie o provocare pentru a-și depăşi propriile 

limite fizice și mentale, să contribuie la integrarea socială şi dezvoltarea mai deplină a abilităţilor 

copiilor prin activităţi creative, imaginative şi terapeutice. 

 



 
 Ideea centrală de la care pornesc toate activitățiile enumerate mai sus, îl 
are în prim plan pe copilul cu cerințe educaționale speciale (CES), copilul care are 

nevoie de integrare, de acceptare și de prietenia semenilor. 

Săptămâna fructelor și legumelor donate!  

 



. Pentru că, DA, copilul cu CES este un copil special∕deosebit 
care are de oferit pe lângă puterea exemplului, dragostea și deschiderea, și diferite 

talente sau aptitudini cu care a fost înzestrat și așteaptă ca noi să le descoperim.  

Activități dedicate sărbătorilor de iarnă! 

 



       Activități dedicate concursurilor naționale: „Scrisoare     
       pentru prietenul meu", „Dincolo de cuvintele rostite" și  
                             „Mascota SNAC". 
 



                            Mânuţe întinse spre tine 

“Nu rupe firul unei prietenii pentru că,chiar dacă îl legi din nou,,nodul rămâne…”(Friedrich Nietzsche) 

              Pentru că nouă Dumnezeu ne-a oferit prilejul să oferim învăţătura celor care au nevoie de 

ea,trebuie să ne angajăm în a-i face pe ceilalţi să accepte ideea că toţi copiii,inclusiv cei cu cerinţe 

educative speciale,trebuie să beneficieze de şansa de a perticipa activ la procesul instructiv-educativ,iar 

apoi la viaţa socială după absolvirea şcolii. Rolul nostru este  să le acordăm efctiv această şansă,încă 

din gradiniţă,astfel putem fi mulţumiţi că misiunea noastră a fost săvârşită. Toţi oamenii au îndatoriri unul 

faţă de altul,,iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacă se obişnuiesc de mici să respecte,să 

ajute,să fie politicoşi,înţelegători şi generoşi,să fie in stare să redea un zâmbet pe chipul copiilor care 

sunt în suferinţă.Integrarea şcolară a copiilor cu CES este o problemă des întâlnită, care în  ultimii ani a 

început să îşi găsească rezolvarea şi în ţara noastră. Adoptarea unei orientări incluzive reprezintă  

mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare ,un mijloc care crează comunităţi  

primitoare şi construieşte o societate incluzivă care oferă educaţie pentru toti copiii.Mai mult,asigură o 

educaţie eficientă pentru majoritatea copiilor şi îmbunătăţeşte eficienţa ei. 



  Şcoala, familia şi 
comunitatea sunt factorii care 

formează comportamente 
adecvate în integrarea şi 

adaptarea socială a 
copiilor,conform exigenţelor 

actuale şi viitoare ale 
societăţii.Prin exersarea şi 
practicarea unor norme de 

conduită se vor forma valenţe ale 
personalităţii elevilor. 

  Rolul parteneriatelor este de a 
dezvolta o atitudine 

pozitivă,autonomă,care să armonizeze 
relaţiile cu sine,cu ceilalţi şi cu  mediul 

inconjurător.Relaţia de prietenie nu este 
numai o posibilitate,ci şi o necesitate.La 

vârsta şcolară copiii au nevoie să înveţe să 
ia în considerare punctul de vedere al altor 

copii,să facă schimb de idei,să înţeleagă 
mai bine experienţele prietenilor,de a lega 

frumoase legături de amiciţie. 



A integra copiii cu CES în 
societate presupune în 
primul rând,schimbarea 
atitudinii noastre. Rolul 
nostru al tuturor, este de a 
participa în mod direct la 
schimbarea mentalităţii 
societăţii oferind informaţii 
practice ancorate în 
realitate. Realizarea unei 
colaborari între o gradiniţă 
din învăţământul de masă 
şi Centru de Educaţie 
Incluzivă, urmăreşte 
întocmai conşientizarea 
problemelor pe care le au 
copiii cu CES şi modul  în 
care sunt priviţi în 
societate. 
Propunatori: educatoare  
Rad Maria si Trifoi Maria 
 



Suntem copii, să fim 
prieteni! 

 
,,Prietenia este una din 

mângâierile vieţii. “ 
(Gala Galaction) 

 

Rolul prietenilor din copilărie este 
fundamental în construirea 
personalităţii copiilor.  Mediul şcolar 
oferă elevilor posibilitatea de a 
relaţiona cu alţi copii de vârste 
apropiate, de a căuta scopuri comune 
în activitatea lor din afara familiei. 
Fiecare copil este diferit. Nu toţi copiii 
îşi fac la fel de uşor prieteni. Copiii cu 
nevoi speciale pot fi unii dintre aceştia. 
De multe ori ei se simt ocoliţi, respinşi 
datorită naturii dizabilităţilor cu care 
se confruntă. 

 



 Parteneriatele între diverse înstituţii şcolare cu şcolile 
incluzive au un rol deosebit de important în dezvoltarea elevilor 
cu CES. Impactul este unul foarte bun pe ambele laturi. Astfel 
copiii sănătoşi din şcolile de masă au ocazia să cunoască copiii 
cu diverse dizabilităţi, să se împrietenească cu aceştia, să le 
ofere încredere şi sprijin. În acelaşi timp elevii din şcolile 
incluzive sunt foarte încântaţi să fie vizitaţi de alţi copii, să 
participe la diverse activităţi cu aceştia. Astfel copiii se văd o 
dată, de mai multe ori, cu ocazia derulării actităţilor din 
programul proiectelor educaţionale şi doresc iar să se 
reîntâlnească. Viaţa copiilor cu nevoi speciale este mai dificilă 
decât a celorlalţi, ei trebuie ajutaţi, trebuie integraţi în 
societate şi cu atât mai mult trebuie înconjurați cu dragoste și 

prietenie.  
 



 În cadrul proiectului educaţional „Suntem copii, să fim prieteni!” elevii din clasa a 

III-a au avut ocazia să participe la activităţi deosebite la GPP. Nr 8, cu ocazia diverselor 

evenimente naţionale (Sunt mândru că sunt român, Hora Unirii etc.). Copiii de la GPP. Nr 8 

au dăruit cadouri elevilor noştri de Crăciun, au colindat împreună cu noi, am organizat 

activităţi practice (pictură, colaje etc.) 

Participând la activităţile comune elevii se cunosc mai bine, leagă relaţii în copilărie care 

poate pe viitor vor deveni relaţii de adevărată prietenie. Copiii noştri sănătoşi  constituie 

factorul hotărâtor în dezvoltarea unei societăţi sănătoase. Încă de mici ei vor deveni mai 

grijulii cu persoanele cu nevoi speciale. Toate acestea duc la o dezvoltarea armoniasă a 

personalităţii lor.  



Parteneriatele 
educaționale între 
școli oferă 
posibilitatea tuturor 
copiilor să își facă noi 
prieteni, să 
colaboreze, să 
cunoască alte școli și 
alți profesori. 

Propunator:prof. 

Recalo Lidia 



      „Amprentă pe sufletul copilăriei” 
 

 Povestea noastră a început în urmă cu trei ani. Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă din Sighetu Marmației a reușit să lege o prietenie 
frumoasă cu Școala Gimnazială George Coșbuc din Sighetu Marmației. 



  Copilăria este cea mai frumoasă perioadă a vieții fiecăruia, reprezentând vârsta inocenței și a 

candorii. Copilăria nu ne-o poate lua nimeni și oricând ne putem întoarce la amintirile ce stau prăfuite în 

sufletele noastre. 

   Prin acestă colaborare am reușit să stimulăm creativitatea: plastică, literară și interdisciplinară, 

precum și dorința de a cunoaște  și forma noi cercuri de prieteni. Când mă gândesc la colaborare îmi vin în 

minte cuvintele magice: fericire, zâmbete, speranță, bunătatea doamnelor învățătoare.  

        Pe parcursul celor trei ani am desfășurat numeroase activități cu un puternic impact emoțional: 

Colindul Copilăriei, 8 Martie-Ziua Mamei, Ziua copilului. Elevii au învățat să dăruiască, să împartă 

lucruri, să colaboreze. 

                                                         Propunător: prof.Herbel Alina 

   



,,Un prieten adevărat te prinde 
de mână și îți atinge inima.” 

 
 
                Gabriel Garcia Marquez 
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