
 

 

Din cuprins: 
Oameni de poveste: Nagy Albert, coregraful care purta în sufletul său dragostea 

pentru folclor şi copii,  a readus autenticul în primul rând 

Jurnalul elevilor:  “Să lucrăm împreună” – parteneriat C.Ş.E.I. “Paul Popescu 

Neveanu”- Liceul Teoretic “Dositei Obradovici”  Timişoara 

Şcoala Gimnazială nr. 20 Timişoara, C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”  Timişoara şi  Asociaţia 

pentru Educaţie, Cultură şi Antreprenoriat: „Fă-mi loc în şcoala ta!”   
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Note editoriale: 
Contribuţiile propuse pentru numerele viitoare sunt recepţionate exclusiv pe adresa de e-mail 

revistaimpreuna@gmail.com, până în data de 5 Ianuarie, pentru publicarea materialului propus în numărul aferent 
semestrului I şi 15 Mai pentru numărul aferent semestrului al II-lea al anului şcolar în curs. Bordul revistei îşi rezer-
vă dreptul de a selecta contribuţiile propuse. Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând adresa 
www.impreuna.yolasite.com. 

Întreaga responsabilitate asupra conţinutului precum şi dreptul de autor al materialelor propuse spre publicare 
aparţine exclusiv autorilor / semnatarilor. Prin expedierea acestor materiale către revista „Împreună‖, se cedează 
integral, automat, exclusiv şi gratuit,  fără alte pretenţii, dreptul de autor şi toate alte drepturi conexe acestuia. 

Materialele publicate în ediţia prezentă a revistei nu reflectă în mod obligatoriu poziţia oficială a Centrului Şcolar 
pentru Educaţie Incluzivă «Paul Popescu Neveanu» din Timişoara sau a Şcolii Gimnaziale com. Dumbrăviţa, a 
partenerilor acestuia sau a membrilor bordului revistei. 

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă şi 
prin niciun mijloc, fie el electronic, mecanic, fotocopiere, înregistrare sau de altă natură, fără acordul scris al deţi-
nătorului de copyright. 

În limita posibilităţilor tehnice, numerele publicate pot fi descărcate, în format .pdf, urmând linkul: http://
impreuna.yolasite.com  
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Concursul naţional de 

interpretare a cântecelor 

populare maghiare 

“Őszirózsa” 2013 
Sub coordonarea doamnei prof. Dénes Ildikó, director adjunct, 
eleviii şi cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială Comuna Dum-
brăviţa au organizat, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Timiş, Minis-
terului Educaţiei şi Consiliului Local Dumbrăviţa, ediţia a X-a a Con-

cursului naţional de interpretare a cântecelor populare maghiare.  

C 
ândva în 2003, primarul 
localităţii Dumbrăviţa,  m
-a susţinut să particip la 
un concurs de interpreta-

re a cântecelor populare maghiare, 
organizat la Satu Mare, în care 

aveam prilejul să re-
prezint judeţul Timiş. 
Această idee mi-a 
dat aripi… 

P 
e atunci în 

j u d e ţ u l 

nostru nu 

erau cân-

tăreţi populari ma-

ghiari, folclorişti de 

la care să învăţ cân-

tece populare auten-

tice din folclorul ma-

ghiar, aşa că, împre-

ună cu tatăl meu, 

am luat o  carte ve-

che de  cântece po-

pulare maghiare din 

regiunea  Serbiei 

( aceea m-a impresionat prin au-

tenticitatea conţinutului său)  şi, 

spre surprinderea mea, la concurs,  

am câştigat premiul special al juri-

ului, o tabără de cântece populare 

în Serbia, unde am avut posibilita-

tea să gust cu adevărat şi să în-

drăgesc folclorul autentic.  

A 
u urmat câteva specta-

cole acasă, în Timişoara 

şi Dumbrăviţa, după ca-

re am decis să înfiinţez 

pentru elevii de la Şcoala Dumbră-

viţa, un cerc de folclor, în care să 

le ofer posibilitatea să descopere 

şi să-şi însuşească folclorul auten-

tic maghiar. Aşa a luat fiinţă forma-

ţia ―Tulipan‖ de cântece populare 

maghiare, cu care mergeam la 

spectacole, de Crăciun organizam 

concursuri de interpretare pentru 

elevii din Dumbrăviţa. 
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împreună 
Revistă editată de  

C.Ş.E.I. «Paul Popescu - Neveanu» Timişoara 
în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa 

U 
lterior, cu ocazia Sărbătorii de Rusalii, am organizat  

concursul euroregional de interpretare a cântecelor 

populare maghiare. Vreo 5 ani la rând, participanţi din 

judeţul Timiş şi localităţile înfrăţite cu Dumbrăviţa 

( Szentes şi Sándorfalva) din Ungaria au 

îndrăgit cântecul autentic, legând 

prietenii durabile. Ei au concurat 

prezentând cântece din regiunile lor. Am 

reuşit să organizăm aceste concursuri şi 

datorită sprijinului acordat de comunita-

tea din Dumbrăviţa, cultele catolic şi re-

format, Primăria Dumbrăviţa, cât şi pă-

rinţii elevilor mei de la secţia maghiară. 

Împreună am reuşit să aducem pe aces-

te plaiuri ceva preţios.  

C 
oncursul a luat amploare, înflo-
rea de la ediţie la ediţie, fapt 
ce ne încânta şi ne dădea aripi 
să continuăm. Pentru că se 

cânta folclor autentic, reuşeam să plan-
tez în sufletul copiilor dragostea pentru 
aceasta, lucru pe care eu l-am primit 

mult mai târziu. Astfel s-a născut  formaţia Tulipan, care s-a 
transformat, în timp şi în formaţie de dansuri populare maghiare, 

condusă de Dénes Ildikó şi conducătorul 
formaţiei de dansuri din Szeged, Nagy Al-
bert.  

E 
ntuziasmată de frumoasele lu-

cruri realizate de noi aici, în Ti-

miş, la Dumbrăviţa, în urmă cu 

cinci ani am fost întrebată de 

doamna inspector de specialitate din Mi-

nisterul Educaţiei, prof.dr. Nagy Enikő da-

că dorim să organizăm un concurs de in-

terpretare a cântecelor populare  la nivel 

naţional, la Dumbrăviţa. Decizia trebuia 

luată pe moment,  în 5 minute, pentru a 

putea include concursul în calendarul naţi-

onal al Ministerul  Educaţiei. Consultându-

mă şi asigurându-mă că am şi sprijinul Pri-

măriei Dumbrăviţa prin primarul comunei 

de atunci, dl. Szilágyi Géza, am acceptat, 

ştiind că împreună vom reuşi.  
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L 
a primele trei ediţii s-a organizat concursul doar pentru clasele I-IV. Edi-
ţiile a IV-a şi a V-a s-au organizat şi pentru clasele V-VIII. Am avut spri-
jinul Ministerului Educaţiei, al Primăriei Dumbrăviţa, al Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Timiş, al Consiliului Judeţean Timiş, implicarea cadre-

lor didactice organizatori ai fazelor judeţene, a cadrelor didactice de la Şcoala 
Gimnazială Comuna Dumbrăviţa,  maghiari şi români deopotrivă, oameni dragi 
care din umbră ne susţin dacă întâmpinăm greutăţi.  

N 
umai împreună se poate realiza un proiect de o asemenea amploare, 
de care suntem mândrii, ca şi organizatori naţionali, că a prins rădă-
cini puternice aici, la noi, în Banat, în Dumbrăviţa noastră dragă, şi 
reuşeşte să adune mici talente şi viitori interpreţi de muzică populară 

maghiară din 17 judeţe, unde locuiesc vorbitori de limbă maghiară.  

S 
untem bucuroşi că Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa din judeţul 
Timiş este singura şcoală rurală românească, suntem prima şi, până 
acum, singura şcoală din ţară, care organizează un concurs naţional 
de o asemenea amploare ( în 2013 am avut 136 de concurenţi), cu 

finanţare din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, inclus în Graficul concur-
surilor M.E.N., prin direcţia de resort, pentru minorităţi. 

A 
n de an acest concurs îi aşteaptă pe copiii cu talent care învaţă cân-

tecul şi dansurile populare autentice maghiare. Selecţia lor se reali-

zează pe baza unui regulament bine structurat, coerent şi clar, cu un 

calendar precis şi reguli de selecţie extrem de riguroase. Prin acest 

concurs transformăm Dumbrăviţa noastră în dumbrăviţa de poveste, de cântec, 

de joc, de respect şi de iubire pentru copii, pentru folclor. În fapt, este o lecţie 

de patriotism, de respect pentru valorile culturale ale minorităţilor care îmbogă-

ţesc patrimoniul cultural al României. 

prof. Ildikó DÉNES 

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 



 

 

D 
omnul Nagy Albert, un co-
regraf de poveste, care 
purta în sufletul său dra-
gostea pentru autentic şi 

copii, a fost cel ce ne-a lăsat moşte-
nire harul de a dărui copiilor noştri 
din izvorul nesecat al folclorului ma-
ghiar.  

P 
rin activitatea sa a spart 
frontiera şi a trecut graniţa 
pentru copii maghiari din 
judeţul Timiş, pentru ca ei 

să înveţe a purta costumul popular, 
să poarte jocul tradiţional şi să cânte 
ceea ce este autentic şi frumos. Ast-
fel, pe noi, dascăli la secţiile maghia-
re din Timiş, ne-a deschis sufletul 
pentru folclorul maghiar, ne-a oferit o 
lecţie de patriotism şi de respect 
pentru cei ce au fost şi responsabili-
tatea pentru cei ce ne vor urma. În 

fond, folclorul este un dar primit de la 
părinţii noştri pentru copiii noştri. 

C 
u ajutorul acestui om mi-

nunat, în judeţul Timiş, 

dansul şi cântecul ma-

ghiar autentic a  devenit 

bănăţean.  

A 
stăzi dansează şi cântă 

autentic  mai mult de 200 

copii, printr-un proiect rea-

lizat împreună cu peda-

gogi, părinţi, primării şi instructorii de 

dansuri din Szeged. 

prof. Ildikó DÉNES 

Şcoala Gimnazială  

Com. Dumbrăviţa 

Oameni de poveste: “Nagy Albert, coregraful care pur-

ta în sufletul său dragostea pentru folclor şi 

copii,  a readus autenticul în primul rând” 
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C 
entrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă ―Paul Popescu 
Neveanu‖ din Timişoara a orga-
nizat, în parteneriat cu Şcoala 

Gimnazială Com. Dumbrăviţa, ediţia a V-a 
a proiectului ―Împreună sărbătorim Româ-
nia‖, ediţia a V-a. 

A 
ctivităţile proiectului au constat în 
organizarea unei expoziţii temati-
ce, a unui concurs şi vizitarea, 
de către elevi, a Centrului Şcolar 

pentru Educaţie Incluzivă ―Paul Popescu 
Neveanu‖ din Timişoara. 

L 
a festivitatea de premiere ce a 
avut loc pe 24 ianuarie, au partici-
pat elevi de  la CŞEI ―Paul Popes-
cu Neveanu‖ Timişoara, Şcoala 

Gimnazială Com. Dumbrăviţa şi Liceul Te-
oretic ―Vlad Ţepeş‖ din Timişoara. La ex-
poziţia tematică au expus şi elevi de la 
Şcoala Gimnazială Nr. 2 ―Anişoara 
Obredean‖ Sînnicolau Mare, Liceul Teh-
nologic Jimbolia, Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă ―Paul Popescu 
Neveanu‖ din Timişoara, Centrul Şcolar 
pentru Educaţie Incluzivă ―Constantin 

Pufan‖ din Drobeta Turnu Severin 
şi Şcoala Gimnazială din comuna 
Dumbrăviţa. 

A 
cest eveniment a fost 
organizat de prof. Ros-
taş-Albici Zenobia, prof. 
Bloancă Mihaela, prof. 

Adrian Baloş, inf. Bogdan 
Verşigan, prof. Adrian Moguţ, 
prof. Daniela Verşigan, prof. Cor-
neliu Dragomir, prof. Mioara No-
vac, prof. Adrian Nicola, prof. 
Deneş Ildiko şi prof. Liliana Raica, 
cu sprijinul cadrelor didactice au-
xiliare de la C.Ş.E.I. ―Paul Popes-
cu Neveanu‖, Timişoara şi al 
Consiliului Local şi Primăriei 
Dumbrăviţa.   

fa
p
t 
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“Împreună sărbă-

torim România” 
Copiii de la C.Ş.E.I. ―Paul Popescu Neveanu‖ din Timişoara, 
de la secţia maghiară şi cls. a IV-a  A de la Şcoala Gimnazială 
Com. Dumbrăviţa au marcat ziua de 24 Ianuarie sub generi-
cul ―Împreună sărbătorim România‖, ed. a V-a. 



 

 

În anul 1846  face o călătorie în Ardeal,   la  Carei,   unde   îi  cunoaşte 
pe contele  opoziţionist  Sandor Teleci  şi pe viitoarea  lui soţie Julia 
Szendreey. În 1847, la Baia Mare, coboara  într-o mina, ocazie cu 
care scrie poezia „În mină‖. Soţii  Petofi  locuiesc  în Colţău  între 8 
septembrie 1847 şi 20 octombrie 1847. În timpul acesta, Sandor 
Petofi a scris cele mai frumoase poezii de dragoste. Crezul său po-
etic şi politic este destăinuit în anul 1847: 

prof. Ildikó DÉNES 

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
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„În tindă am intrat o clipă 

Să iau cărbune pentru pipă 

Aş fi luat, desigur, focul 

Dar ea ardea, bat-o norocu‟! 

 

Ardea ea, pipa, de minune… 

La ce intrai atunci? Spune! 

Intrai, căci am zărit în casă 

O fată… şi era frumoasă! 

 

Sufla în foc ca să-l aprindă! 

Şi flacără bătea în tindă… 

Dar mai cu seamă ochii ei…  

Ce flacără juca în ei! 

 

Ea mă privi aşa ciudat, 

Încât simţeam că-s fermecat… 

Şi iată…. Pipa mea s-a stins, 

Iar inima mi s-a aprins. 

împreună 
Revistă editată de  

C.Ş.E.I. «Paul Popescu - Neveanu» Timişoara 
în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa 

 În această 
compunere eu  voi povesti despre trenuleţul 
meu cu care mă joc câteodată la orele de 
sprijin.   
 Trenuleţul meu este de culoare galbe-
nă, din lemn de brad şi are o locomotivă şi 
două vagoane de marfă. Cu el mă joc la ore-
le de sprijin în zilele când termin ceea ce am 
de lucrat. El a fost adus de domnu’ de sprijin 
de la doamna Violeta care este o doamnă 
profesoară ce ajută copiii la şcoala copiilor 
de la Neveanu.  
 Eu mă bucur că am acest trenuleţ. 

elev. SAMUEL BEDO 

îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 

  
Există cineva din şcoală, 
Cu care m-am împrietenit. 
De ceva timp, suntem buni amici 
Şi la sfârşit de an şcolar, nu ne-am despărţit. 
E o persoană deosebită 
Căreia îi place să te binedispună 
Amândurora ne place aceeaşi muzică, 
Formaţia  Akcent   şi Adi Sînă. 
E un diriginte de milioane 
Şi când o spun, vorbesc serios 
Mai cred că acest om, din şcoala mea  
Este  cel mai prietenos. 

elev Maria Norica LUPŞAC 

îndrumare, prof.  Violeta GEMENE,  

Amândurora ne 

place aceeaşi mu-

zică: formaţia  

Akcent şi Adi Sînă  

Trenuleţul de 

la orele de 

sprijin... 

Petofi 

Sandor, 

poet ma-

ghiar 



 

 

C 
hiar dacă am fost puţin pes-
te 10 „suflete‖ în această 
excursie prin natură, tot de 
nota 10 rămâne! Să vezi 

atâtea peisaje minunate într-un timp 
scurt…înseamnă mult pentru noi pro-
fesorii, dar şi pentru elevii premianţi ai 
Şcolii Dumbrăviţa participanţi la 
această aventură! Şi, Doamne, am 
avut ce frumuseţi să vedem în împre-
jurimile Buşteniului, căci „frumoasă 
ţară avem‖, vorba expresiei populare. 
Munţi înalţi cu brazi tineri şi veşnic 

verzi, peisaje minuna-
te cu stânci frumos 
sculptate, râuri cu apă 
cristalină şi oameni de
-ai locului primitori. 
Aceasta este Româ-
nia, desprinsă parcă 
dintr-o povestire a lui 
Ion Creangă, din poe-
ziile marilor noştri ar-
tişti M. Eminescu, O. 
Goga, V. Alecsandri, 
G. Coşbuc şi mulţi, 
mulţi alţi iubitori de na-
tură adevărată! 

D 
upă multe 
urcuşuri şi 
coborâşuri, 
căci aşa-i la 

munte…am ajuns la „Cascada urlă-
toare” ce ne-a încântat cu stropii ei 
răcoritori, am vizitat Mănăstirea Cara-
iman şi Mănăstirea Peştera Ialomi-
ţei, popasuri liniştitoare şi dătătoare 
de speranţă sufletească; am ajuns pe 
cărări şerpuitoare la „Babe”, cu care 
am stat la un „pahar de vorbă‖ şi le-
am povestit noutăţi de la poalele mun-
ţilor Bucegi, ne-am fotografiat cu 
„Sfinxul”, simbolul trăiniciei poporului 
român. Dar, ce splendoare, ce măre-
ţie, ce bogăţie…am găsit la Castelul 
Peleş! Îşi merită pe deplin faima de 
Castel Regal, deoarece interiorul lui a 
fost decorat cu mare măiestrie şi chib-
zuinţă de către Regele Carol I. O ade-
vărată bijuterie a patrimoniului româ-
nesc! 

A 
şadar, o excursie în natură 
de neuitat, alături de oameni 
dragi, cu multe peripeţii, dar 
şi amintiri sfinte. Mulţumim 

celor de la Primăria Comunei Dumbră-
viţa, care au făcut posibilă această 
aventură, cu adâncă recunoştinţă.  

 

prof. Loredana COSTAICHE 

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăvi-

ţa 

Eco-Natura din 

vârful Bucegilor 
Să vezi atâtea peisaje minunate într-un timp scurt…
înseamnă mult pentru noi profesorii, dar şi pentru elevii 
premianţi ai Şcolii Dumbrăviţa participanţi la această aven-
tură!  

Ju
rn

al
u
l 
e
le

vi
lo

r 
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 „A fost foarte frumos să vizitez locuri pe ca-
re nu credeam că le voi vedea vreodată; am rămas 
profund impresionată de „Babe‖, de „Sfinx‖ şi de mi-
nunatul Castel Peleş‖.  

elev Andreea CRIŞAN 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 
―Am fost impresionată de Munţii Bucegi cu 

minunăţiile lui „Babele‖ şi „Sfinxul‖, de „Cascada ur-
lătoare‖ cu apa frumos curgătoare, de bogăţia Cas-
telului Peleş cu mobilă deosebită, cu camere special 
amenajate, cu bibliotecă impresionantă.‖ 

elev Adela CADARIU 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

―Mi-a plăcut na-
tura pură, aerul rece de 
munte, m-au impresio-
nat „Babele‖ şi „Sfinxul‖ 
după un drum lung de 
ajuns la ele, „Cascada 
urlătoare‖ cu apă răcori-
toare, superbul Castel 
Peleş cu oglinzi de cris-
tal, cu camere amenaja-
te impecabil pentru fie-
care locatar, biblioteca 
impunătoare plină de cărţi rare‖. 

elev Raluca OBRETIN 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

Impresii ale participanţilor 

P 
roiectul  a făcut parte din activitătile efectuate în 
săptămâna ―Să fii mai   bun ,să știi mai multe‖ și a 
fost  realizat        împreună   cu   clasei  a V-a D  în 
parteneriat cu clasa a II-a de la Liceul Teoretic Dosi-

tei Obradovici. Punctul de pornire a proiectului l-a constituit 
curiozitatea copiilor de a afla cât mai multe despre Isus ș i 
despre obiceiurile ș i tradițiile de Paști. 

C 
opiii iubesc această sărbătoare pentru latura ei 
laică:venirea iepurașului ș i cadourile,de aceea 
am citit legende despre iepuras dar ș i despre 
semnificația diferitelor obiceiuri legate de săr-

bătoarea pascală cum ar fi:ouăle roș ii sau cele încondeiate(tradiții din 
diferite zone ale țării),pasca sau cozonacul,mielul… În partea a doua a activi-

tății am realizat diferite obiecte ornamentale-un suport de ouă în formă de puișor ș i 
mai multe felicitări cu ouă, puișori ș i iepuraș i. 

C 
onsider proiectul o reuș ită deoarece copiii s-au simțit foarte bine, au inter-

acționat pozitiv,a fost o experiența pozitivă am reuș it să demonstrăm că ș i 

noi ne putem ridica la nivelul copiilor din școlile de masă ș i că ne putem 

împrieteni ș i simți bine ș i în astfel de activități.  

  prof. Silvana MARCOV,  

C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara 

 

Să lucrăm  

împreună 

împreună 
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Jocul în  

literatură 
Alături de dragoste, şcoală şi recunoştinţa pentru oame-
nii din jurul nostru, jocul reprezintă o temă centrală în 
operele literare pentru copiii. Literatura surprinde jocul 
copiilor ce ignoră barie-
rele temporale şi limite-

d
e
 l
a 

şc
o
al

ă 
ad

u
n
at

e
 

ocul este o activitate umană, complexă, 

greu de cuprins într-o definiţie unitară. 

Jocul se poate clasifica în trei categorii: joc 

divin, joc al copiilor şi joc al oamenilor ma-

turi. Prima categorie este cea mai importantă 

deoarece din ea rezultă celelalte două, jocul 

legându-se de sacru. 

opiii dau frâu liber imaginaţiei, repe-

tând involuntar actele primordiale. Jocul 

copiilor ignoră barierele temporale, ei dorind 

ca lumea lor imaginară să se îndeplinească in-

stantaneu, contrar acţiunii adulţilor. Jocul oa-

menilor maturi este o încercare de retrăire a 

copilăriei, determinat de un sentiment profund 

de nostalgie. Jocul copiilor e fără victime, pe 

când cel al oamenilor maturi se sfârşeşte de 

cele mai multe ori tragic. 

ocurile fac apel la forţa fizică, la îndemâ-

nare, la inteligenţă, solicitând jucătorului 

să îşi consume energia sau să se concentreze. 

Jocurile pot fi clasificate în funcţie de vârsta 

celor care le joacă, el reprezentând modalitatea 

cea mai simplă de integrare într-un univers 

cultural. Acesta constituie un sistem de reguli 

care precizează cum se joacă, ce este permis şi 

ce este interzis. Orice abatere de la regulă are 

drept efect ieşirea din joc sau terminarea jocu-

lui. 

Jocul în literatură 

n poezia „Prefaţă” de Tudor Arghezi este 

explicat jocul ca şi creaţie, o construcţie 

colectivă, un joc de familie, interpretat ca for-

mă de împlinire a frumosului. Adresarea direc-

tă către cititor scoate poezia din sfera jocului 

de copii, adăugând noi semnificaţii procesului 

de creaţie artistică. 

ocul în opera „A două fotografie cu oa-

meni mici” de Mircea H. Simionescu se 

dovedeşte a fi ipotetic: „ar fi fost frumos…”, 

dacă nu ar fi fost trădat de majoritatea partici-

panţilor, care nu mai au calitatea eroilor de 

altădată. Acest joc se termină prin renunţare. 

Jocul copilăriei s-a sfârşit, devenind o amintire 

cu oameni mici. Se începe un alt joc, prima 

poezie de dragoste închinată Silviei, ce face 

trecerea spre jocul adolescenţei. 
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S 
ub coordonarea doamnelor prof. Daniela Hamzescu, responsabil 
cerc pedagogic şi prof. Diana Bumbăcilă, inspector şcolar de spe-
cialitate, a fost editată lucrarea ―Ghid practic: serviciile educaţiona-
le incluzive– o şansă la educaţie pentru fiecare‖. Lucrarea a fost 

realizată de un grup de specialişti de la S.E.O.S.P.- C.J.R.A.E. Timiş şi 
C.J.A.P.- C.R.A.E. Timiş: psihologi, sociologi, pedagogi şi 
specialişti în consiliere şcolară şi educaţie incluzivă. 

C 
uprinsul lucrării se articulează pe două coordo-
nate: una vizează oferirea unor informaţii pri-
vind cadrul legal de organizare şi implementare 
a serviciilor de sprijin oferite elevilor integraţi în 

învăţământul de masă cu structuri de sprijin oferite prin 
cadre didactice itinerante de la centrele şcolare incluzivă 
şi elevilor din învăţământul special iar cealaltă coordonată 
oferă informaţii utile pentru beneficiarii serviciilor educaţi-
onale incluzive din judeţul Timiş.  

Î 
n ultima parte a acestui ghid sunt prezentate şi ilustra-
te fotografic informaţii despre instituţiile şcolare şi co-
nexe care se adresează elevilor cu c.e.s.: Centrul 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ―Paul Popescu 

Neveanu‖ din Timişoara, Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă ―Dumitru Ciumăgeanu‖ din Timişoara, Centrul 

Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ―Constantin Pufan‖ din Timişoa-
ra, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ―Constantin Păunes-
cu‖ din Recaş, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
―Alexandu Roşca‖ din Lugoj, Şcoala Gimnazială Buziaş– Centrul 
de reeducare, Liceul Teoretic ―Iris‖ Timişoara, Grupul Şcolar ―Gh. 
Atanasiu‖ Timişoara, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţio-
nală ―Speranţa‖ Timişoara, Serviciul de Evaluare şi Orientare 
Şcolară Timiş şi Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă 
Timiş.  

L 
ucrarea, amplă prin conţinutul său, este utilă atât specia-
liştilor din domeniu cât şi reprezentanţilor legali ai elevilor 
cu cerinţe educaţionale speciale. Lucrarea a fost cofinan-
ţată de Consiliul Judeţean Timiş prin Agenda culturală din 
2012.  

prof. Corneliu DRAGOMIR 

                                           C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu” 

Ghid practic: 

servicii edu-

caţionale in-

cluzive 

mintiri din copilărie‖ şi Ion Creangă, aici autorul prezintă vârsta fragedă a copilăriei. Creangă, omul matur, se 
întoarce către origini, se gândeşte să reconstituie lumea ideală a copilului, saltă înapoi într-o imensă bucurie, 

către vremea de basm a tuturor copiilor. Casa e punctul de plecare în lume şi de întoarcere unde jocul domină tot 
acest univers. În lumea reală, departe de casă, Nică e un înfrânt şi de fiecare dată caută scăpare printr-o fugă sănă-
toasă. 

upă melci‖ de Ion Barbu jocul nevinovat, pueril, devine un joc tragic, făcând o victimă din cel nepregătit să pri-
mească vorbe seducătoare. Tragedia melcului e rezultatul lipsei de cunoaştere, a confuziei între amăgire şi 

realitate, iar drama copilului constă în faptul că a pricinuit moartea melcului printr-un joc socotit a fi nevinovat. 
prof. Ana Angela ACONI 

C.Ş.E.I. «Paul Popescu- Neveanu», Timişoara 
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Fitzuica  

veselă 
În orarul revistei noastre, începând cu numărul trecut, vă propuneam ―Ora 
de bună dispoziţie―, opţionalul unde elevii sunt profesori iar profesorii stau 
cuminţi în băncuţe, cu mâinile la spate şi spatele drept!  
Vă dorim amuzament plăcut! 

  
 

o
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Extemporal la matema-
tică 
 

Doi barbaţi ce se deplasau în balon 

reuşesc să se piardă prin deşert. Zărind 

un individ care medita la umbra unui co-

pac, îl întreabă: 

- Unde ne aflam, vă rog? 

După un lung moment de reflexie acesta 

le răspunde: 

- În balon. 

- Mulţumim, domnule matematician. 

Omul îi întrebă surprins: 

- De unde aţi ştiut că sunt matemati-

cian? 

- Din 3 motive. Primul, aţi reflectat mult 

până ne-aţi dat  răspunsul. Al doilea es-

te acela că aţi dat un răspuns exact. Iar 

al treilea este că acest răspuns nu ne 

serveşte la nimic! 

  

  

Un inginer se trezeşte şi simte miros de 

fum. Iese pe culoar şi vede flăcările. 

Umple coşul de gunoi din  camera sa cu 

apa şi stinge focul. Apoi se duce să se 

culce. 

Un fizician se trezeşte şi simte miros de 

fum. Iese pe culoar şi vede flăcarile. Fu-

ge până la gura de incendiu şi după cal-

cule ale vitezei flăcării, distanţei, presiu-

nii apei, traiectorie…stinge focul cu can-

titatea minimă de apă  şi energie nece-

sară. Apoi se întoarce să se culce. 

Un matematician se trezeşte şi simte 

miros de fum. Iese pe culoar şi vede 

flăcările. Reflectează un moment 

şi  exclamă: ―Ah! Există o soluţie!‖ Apoi 

se duce la culcare. 

 

- Câţi matematicieni sunt necesari pen-

tru a schimba un bec? 

- Răspuns: trei matematicieni. Unul pen-

tru a demonstra existenţa, altul pentru a 

demonstra unicitatea şi încă unul pentru 

a determina condiţiile iniţiale. 

 
 

culese de 
prof. MINODORA FARC 

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
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împreună 
 

Prichindel turist… trist 
Clienţii: Dana, Lucia, Prichindel. 

Hoteluri: Loyd, Palace, Cina. 

Numerele camerelor: 305, 419, 538. 

Clienta hotelului Cina îşi părăseşte camera sa 

cu numărul 419 pentru a face cumpăraturi. O 

oră mai tarziu, ea va întâlni pe Lucia care este 

cazată în hotelul Loyd. În acest timp, Prichindel 

priveşte la televizor în camera sa cu numărul 

538. 

Determinaţi  numele hotelului şi numărul came-

rei fiecărui client. 

  

Este iarnă… 
Prichindel, Carla şi Laurenţiu poartă căciuli dife-

rite: din blană de castor, din blană de miel şi din 

blană de iepure. Ei poartă şi cizme diferite: de 

cauciuc, de piele şi de postav. Căciula de iepu-

re este acompaniată de cizmele de postav. Car-

la nu poartă căciulă de iepure. Laurenţiu nu 

poartă cizme de postav. Carla nu poartă cizme 

de piele. Cel care are cizme de piele nu poartă 

căciulă de castor. Gasiţi căciula şi cizmele fiec-

ăruia 

  

Problematica cadourilor… 
Familia Cotescu a cumpărat 4 cadouri cu oca-

zia Craciunului. Ultimele trei cadouri costă îm-

preună  1988 lei, primul împreună cu ultimele 

două costă 1989 lei, primele două împreună cu 

ultimul costă 2988 lei, iar primele trei costă 

2989 lei. 

Care este  cel mai scump cadou şi ce preţ are 

el? 

  

Dilemele Zebrei… 
Un leu, un leopard şi un şacal devorează împre-

ună o zebră. Leul singur ar devora zebra într-o 

oră. Leopardul, singur, în 3 ore. Şacalul în 6 

ore. 

În cât timp vor devora împreună această zebră? 

  

Prichindel şi tatăl său… 

Prichindel şi tatăl său au împreună 36 de ani. 

Tatăl are cu 30 de ani mai mult decât fiul. 

Ce vârstă are fiul? 

  

Cina de taină : meniul zilei 
Pentru primele 3 zile ale săptămânii, un restau-

rant oferă o supă şi un desert ca meniu. 

Zilele săptămânii: luni, marţi, miercuri. 

Supe: de ciuperci, de legume, de mazăre. 

Desert: budincă de caramel, budincă de cioco-

lată, budincă de orez. 

Miercuri, nu servim supă de legume, nici bu-

dincă de orez. Supa de legume şi budinca de 

caramel nu sunt servite în aceeaşi zi. Marţi nu 

servim budincă de orez. Supa de mazare este 

servită în aceeaşi zi cu budinca de orez. 

Care este meniul fiecărei zile? 
 

culese de 
prof. MINODORA FARC 

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

Prichindel e un dulce... 
 

- Prichindel, cum recunoaştem un informatician într-un ascen-
sor? 
- Este singura persoană care face dublu-click pe butonul etaju-
lui dorit! 
 
Un chimist intră într-o farmacie: 
- Aveti vă rog acid acetilsalicilic? 
- Vreţi să spuneţi, aspirină? 
- Oh, da, asta e! Nu reuşesc niciodată să-mi amintesc această 
denumire! 
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Fă-mi loc  

în şcoala ta 
Pentru a marca această zi specială, Şcoala Gimnazială 

nr. 20 Timişoara, împreună cu Centrul pentru Educaţie Inclu-

zivă Paul Popescu Neveanu din Timişoara şi  APECA –  Aso-

ciaţia pentru Educaţie, Cultură şi Antreprenoriat au creionat 

proiectul educaţional „Fă-mi loc în şcoala ta!”  care s-a 

adresat în principal elevilor cu nevoi speciale integraţi în ca-

drul Şcolii Gimnaziale nr. 20 Timişoara.  
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C 
âţi dintre noi ştim că ziua 
de 3 decembrie are o sem-
nificaţie specială...? Proba-
bil că pentru cei mai mulţi 

este doar o zi obişnuită. Există însă o 
anumită categorie de persoane pen-
tru care această zi are o semnificaţie 
deosebită. Acest lucru se datorează 
faptului că ONU –Organizaţia Naţiu-
nilor Unite, a stabilit în anul 1992 ziua 
de 3 decembrie ca zi internaţională a 
persoanelor cu dizabilităţi. De atunci, 
în fiecare an, în această zi, societa-
tea marchează prin diferite acţiuni şi 
evenimente importanţa persoanelor 
cu dizabilităţi care trăiesc alături de 
noi.. 

S 
e găsesc astfel de persoane 
şi în şcoala noastră...? Da, 
se găsesc, sunt elevi care 
învaţă alături de noi şi au 

modul lor special de a se raporta la 
lume şi la viaţă.  

P 
entru a marca această zi 
specială, Şcoala Gimnazia-
lă nr. 20, împreună cu Cen-
trul pentru Educaţie Incluzi-

vă Paul Popescu Neveanu din Timi-
şoara şi  APECA –  Asociaţia pentru 
Educaţie, Cultură şi Antreprenoriat 
au creionat proiectul educaţional „Fă
-mi loc în şcoala ta!”  care s-a adre-
sat în principal elevilor cu nevoi spe-
ciale integraţi în cadrul Şcolii Gimna-
ziale nr. 20.  

C 
oordonatorii  acestui pro-
iect au fost doamna profe-
sor psihopedagog Adriana 
Lăzăruţiu şi doamna profe-

sor de sprijin Andreea Fiţ care lu-
crează în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 
20.  În cadrul proiectului au participat 
elevii tuturor claselor cât şi toate ca-
drele didactice de la clase, inclusiv 
elevi şi cadre didactice de la CSEI 
„P.P. Neveanu‖ Timişoara.  
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Î 
n orele de dimineaţă s-au făcut 
pentru elevi 3 prezentări tematice 
despre problema specifică a elevi-
lor cu nevoi speciale, iar surpriza 

cea mai 
mare a 
fost de fie-
care dată 
când, la 
sfârşitul 
prezentări-
lor, elevii 
cu nevoi 
speciale 
apăreau în 
mijlocul 
celorlalţi 
pentru a le 
oferi bom-

boane, iar ceilalţi elevi îi aplaudau.   

D 
upă-amiaza, în cadrul atelie-
relor de creație, copiii au lu-
crat ornamente de Crăciun 
şi au împodobit prăjituri îm-

preună cu elevii CSEI „P.P. Neveanu‖. 
Şcolarii au avut astfel şansa să înveţe 
să creeze singuri steluțe din hârtie co-
lorată, lumânări decorative şi să orne-
ze un tort cu fructe şi cremă.  

S 
eara, coordonatorii proiectu-
lui au purtat discuţii pe tema 
incluziunii şcolare în cadrul 
şedinţelor cu părinţii, având 

cu aceştia o plăcută şi constructivă 
interacţiune. 

A 
 fost o zi plină, dar, sperăm 
cu multe reuşite, în ceea ce 
priveşte capacitatea noastră, 
a fiecăruia, de  a-l tolera şi 

accepta mai mult pe cel de lângă noi, 
fie el la fel sau diferit de noi! 
 
 

au consemnat  
prof.  Andreea Fiţ  

şi prof. psihoped.,Adriana Lăzăruţiu 

Ce am făcut în cadrul acestui proiect? 
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Crăcinul ce-a 

fost odat‟, cum 

era el confiscat 
Dincolo de cadouri şi masa festivă, Crăciunul înseamnă povestea 
naşterii lui Iisus Hristos, retrăită an de an cu zurgălăi, colinde şi 
învăţătura creştină spusă de preotul satului, familia împreună şi 
gândurile sincere de bine adresate celor dragi. În timpul regimului 
comunist, această sărbătoare creştină era sărbătorită prin muncă 
pentru creşterea productivităţii industriale. 

am
in

tu
ri

 d
in

 “
E
p
o
ca

 d
e
 a

u
r”

 

C 
răciunul… Crăciunul este sărbă-
toarea care îmi răscoleşte toate 
amintirile legate de copilărie şi 
adolescenţă, de familie,  familia 

care ne-a pus bazele omului care  sunt 
astăzi. Eu în familie m-am simţit valorizată, 
iubită, răsfăţată şi am învăţat să fiu puter-
nică, să primesc şi să dăruiesc fiubire. 

C 
u toate că locuiam la etajul al 
doilea al unui bloc cu patru etaje 
dintr-un liniştit cartier din Timi-
şoara, în care trăiau doar familii 

de ofiţeri de armată din vreme odiosului (N. 
Ceauşescu, preşedinte R.S. România) 
apartamentul nostru se transforma de 
Crăciun într-un adevărat locaş de spirituali-
tate creştin-ortodoxă (prin decret preziden-
ţial, N. Ceauşescu interzicea manifestările 
şi serbările religioase ale ortodocşilor prac-
ticanţi şi îi supunea oprobiului public pe cei 
care erau surprinşi s-au turnaţi la securitate 
că respectau învăţătură creştin-ortodoxă. 
De departe cei mai afectaţi erau creştinii 
catolici sau de alte religii ).  

Î 
ntr-o seară de Ajun, aşa cum era tradiţia 
preluată de la bunica mea, mama ne 
aduna întreaga familie la noi acasă, în 
jurul bradului care era nelipsit. Abia 

aşteptam acea seară magică. Fiecare 
punea mici cadouri, apoi ne aşezam la 
masa încărcată de bunătăţi gătite de 
mama. Nelipsite erau răciturile, sarmalele, 
friptura, cârnaţii iar la final cozonacul cu 
nucă şi prăjiturile de casă. După ce 
serveam masa, urma momentul cel mai 
aşteptat de mine, colindatul.  

M 
ama, tata şi fratele mamei mele 
au cântat în adolescenţă şi 
tinereţe în corurile bisericii. Noi, 
copii am învăţat de mici toate 

colindele de la părinţii noştri. Până târziu, 
în noapte, tot blocul răsuna de colinde 
româneşti, cântate de familia mea, pe patru 
voci. Toţi aveau voci extraordinare. Nu 
făceam repetiţi, nu învăţam un colind 
anume, totul venea parcă de la sine. Era o 
atmosferă de vis… nu pot explica în cu-
vinte acele moment! Ştiu că simţeam o 
fericire imensă! Parcă sufletul meu se 
ridica spre cer. 
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S 
unt paisprezece ani de 
când de la etajul al doi-
lea al blocului copilăriei 
mele nu se mai aud 

colindele sufletului meu. Mă 
străduiesc să duc tradiţia mai 
departe aşa cum a făcut bunica 
mea, mama mea… Dar parcă 
lipsesc acei stâlpi pe care era 
clădită acea seară magică.  

Î 
n luna decembrie, cu 14 ani 
în urmă, am început să cânt 
în Corul Catedralei Mitropoli-
tane Timişoara. Probabil tre-

buia să umplu acel gol care a 
rămas în sufletul meu după ce 
Crăciunul de la etajul al doile nu 

mai exista. 

S 
e n t i m e n t u l  d e 

fericire şi înălţare 

spre cer îl avea în 

fiecare dimineaţă 

sau sărbătoare ortodoxă când 

participam la Sfânta Luturghie 

şi de unde măcar primesc  o 

parte din fericirea pe care mi-o 

dădea familia mea. 

prof. Ligia Mihaela NEŞCU 

Centrul Judeţean de 

Resurse şi Aisteţă 

Educaţională Timiş– C.J.A.P. 

Timiş 
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C 
răciunul, în timpul regimului comunist, se sărbătorea altfel: po-
mul de Crăciun se numea ―Pomul de iarnă‖ iar bomboanele din 
pom purtau numele de ―saloane‖. Bananele şi portocalele se gă-
seau greu, erau achiziţionate ―la negru‖, şi pentru a se coace 

erau ţinute pe şifonier. Moş Crăciun nu exista, era Moş  
Gerilă ce aducea cadourile în Ajunul Anului Nou. Crăciu-
nul, deoarece era o sărbătoare religioasă, nu era marcat 
aşa cum se cuvine: oamenii  îşi purtau credinţa în simţire 
şi în suflet, dar se duceau la serviciu  ca şi cum ar fi fost 
o banală zi de iarnă. 

Î 
n Republica Socialistă România, Moş Crăciun  era o 
invenţie a capitaliştilor pentru a face profit: el a fost 
inventat de Compania de băuturi carbogazoase Coca 
Cola şi scopul era acela de a creşte vânzările de su-

curi. În Republica Socialistă România nici nu exista  Co-
ca Cola,  se vindea o imitaţie a acestui produs numit 
Pepsi-Cola. 

D 
espre Moş Gerilă ne amintim că era un boşorog 
sărăcăcios care ne aducea în dar haine  de la 
Brăila, fetelor le aducea păpuşi de la Arad şi 
băieţii primeau maşinuţe. În magazinele alimen-

tare se găseau ―adidaşi‖ pentru piftie şi carne de porc de 
la Timişoara. Pentru ele, mama stătea la coadă, la rând 
de dimineaţa de la 3. La  8  trebuia să ajungă la şcoală, 
aşa că nu avea mult timp la dispoziţie. Verişoara mea stă-
tea la rând pentru  pâine, lapte şi ouă, care se dădeau pe 
cartelă. Eee, alte vremuri de poveste 

C 
opiii însă se bucurau din plin de vacanţă şi de 
copilărie, aşa cum şi acum se bucură anual, de 
astfel de momente frumoase.       

prof. Corneliu DRAGOMIR,  

C.Ş.E.I. “Paul Popescu- Neveanu”, Timişoara 

În anii „8 0, 

venea Moş 

Gerilă 

împreună 
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H 
ackerii sunt pasionaţi de infor-
matică. Ei cunosc multe pro-
grame, adică multe softuri.  

P 
rogramatorii sunt cei care rea-
lizează programele, iar hacke-
rii sunt cei care le „sparg‖, adi-
că identifică codurile prin care 

sunt scrise acele softuri. Ei le sparg 
pentru a obţine informaţii şi a verifica 
vulnerabilitatea calculatoarelor. Se ocu-
pă, în special, cu spargerea codurilor. 
Un tip anume de hacker este crackerul. 
El este interesat sa spargă parolele. 

Sco-
p u l 
l u i 
e s t e 
de a 
f u r a 
da te 
d e 
p e 
com-
puter 
s a u 

a verifica vulnerabilitatea parolelor utili-
zate. Decizia aparţine celor pasionaţi de 
informatică. 

C 
a si in viaţa reală, şi în lumea 
virtuală, decizia este a oame-
nilor. Ei decid dacă îşi folo-
sesc cunoştinţele şi pasiunile 

pentru a face bine sau a distruge. Vor-
bim de pălăriile albe sau negre. Hackerii 
pălăriile albe verifica vulnerabilitatea 
sistemelor si a computerlor si oferă so-
luţii pentru corectarea programelor sau 
a parolelor. Hackerii pălăriile negre fură 
date sau parole şi le folosesc în scop 
distructiv. Ei creează virusuri informati-
ce pentru a face erori de soft.  

H 
ackerii pălărie albă sunt folo-
siţi de către poliţie pentru ai 
ajuta în cercetări, a-i prinde 
pe infractori, adică pe hackerii 

pălărie neagră. Din acest material pu-
tem învăţa că de noi depinde totul, de 
noi depinde dacă ne folosim cunoştinţe-
le pentru a face bine sau a face rău. 

elev  Vlăduţ OLTEAN 

îndrumare, prof. Corneliu DRAGOMIR 

Despre hakeri 

buni şi răi 
În cadrul programului educaţional ―Internet mai sigur pentru elevi‖, 
realizat de Fundaţia ―Salvaţi copiii‖ în parteneriat cu Ministerul Ad-
ministraţiei şi de Interne prin serviciul de combatere a infracţionali-
tăţii informatice, elevii sunt invitaţi să se documenteze de pe inter-
net, utilizând resursele puse la dispoziţie de organizatori, despre in-
ternet şi pericolele ce îi pândesc pe copii.  

so
ci

e
ta

te
a 

cu
n
o
aş

te
ri

i 
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în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa 

Cercul de teatru–  

locul unde prind viaţă  

 personajele literare. 
Doamna prof. Violina LUCA, profesor de Limba şi literatura română la Şcoala 
Gimnazială Dumbrăviţa, anual organizează Cercul de teatru. Sunt implicaţi 
atât elevi de la Şcoala Gimnazilă Dumbrăviţa cât  şi elevi cu cerinţe educaţio-
nale speciale de la Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa cu structuri de sprijin ofe-
rite prin profesorii itineranţi de la Centrul Şcolar ―Paul Popescu - Neveanu‖, 
Timişoara  

D 
espre ideea de teatru… care a 
prins viaţă şi parcă a mers ca pe 
roate. Copii au fost entuziasmaţi, 
plini de energie şi încet, încet, cu 

răbdare, au început să facem teatru. 

A 
! şi toţi voiau roluri lungi, kilometri-
ce, hmm…. Dar energia i-a liniştit 
cu o piesă realizată special de mine 
pentru ei... „Căsuţă cu poveşti‖ se 

numea. Micii actori deveneau ceea ce-şi do-
reau, când citeau poveşti personajele  de 
basm, iată, îşi ieţea un Făt Frumos capul din 
pădure o vrăjitoare, pitici, un Spiderman şi 

mulţi alţii prindeau viaţă datorită lor. 

C 
ât de mândri s-au simţit când rodul 
muncii lor a fost apreciat de părinţi. 
Astfel au croit un drum pe care 
sper să-l ducem cât mai departe şi 

să auziţi despre noi… câte şi mai câte.  

D 
ar până atunci să auzim doar de 
teatru! Vă pupăm şi vă aşteptăm la 
teatru, la viitoarele spectacole.  

prof. VIOLINA LUCA 
Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 

E 
u mă duc la cercul de tea-

tru cu doamna profesoară 

Luca Violina. Noi, acolo, re-

petăm, învăţăm cum să fim 

mici actori. 

Î 
ntr-o piesă de teatru au am jucat 

rolul de pitic. Purtam o căciulă de 

Moş Crăciun şi barbă. Mie îmi 

place foarte multe la teatru la 

teatru cu doamna Violina.  

E 
u cred că doamna Violina 

ne iubeşte foarte mult. 

Doamna Luca Violina, după 

ce am terminat, ne felicită 

pe fiecare. Nu toţi colegi mei din cla-

să sunt la teatru.  
elev Samuel BEDO 

îndrumare, prof. Corneliu DRAGOMIR 



 

 

Şcoala  

românească modernă şi 

instruirea prin acţiune 
De la pedagogia tradiţională, care promova modelul educaţional 
al transmiterii-ascultării-asimilării-restituirii, s-a trecut la o pedago-
gie care îl face pe elev mult mai responsabil în procesul propriei 
instruiri şi formări. Aşadar, astăzi vorbim despre o pedagogie in-
teractivă, care valorizează activitatea cognitivă şi practică a elevi-
lor, interacţiunile şi confruntările de idei ce se dezvoltă în procesul 

st
ar

e
a 

d
e
 s

p
ir
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Î 
n ultimele decenii savantii, dar si oamenii politici 
sau cei responsabili ai diferitelor sectoare ale 
vietii sociale au inceput sa identifice noi proble-
me ca: deteriorarea mediului, caracterul limitat 

al resurselor naturale, cresterea galopanta a 
populatiei, probleme care intereseaza omenirea in 
totalitate. Între aceste probleme exista o stransa 
legatura. Astfel, dezvoltarea nu are loc fara pace, 
pacea nu este reala daca nu se respecta drepturile 
omului si nu se asigura libertatile fundamentale, 
aceste libertati si drepturi nu pot fi asigurate unde 
domneste mizeria, foametea, analfabetismul... 

A 
 aparut astfel un nou concept, conceptul 
de „problematica a lumii contemporane‖, 
problematica ce are caracter universal, 
global, pluridisciplinar, prioritar:  

caracterul universal arata ca nici o tara sau 

regim nu poate exista in afara acestei pro-
blematici; 

Caracterul global, adica afecteaza toate 

regiunile; 

caracterul pluridisciplinar, cu conexiuni nu-

meroase;  

caracterul prioritar cere raspunsuri imediate, 

ingeniozitate si eforturi financiare; Dinamica 
rapida si greu previzibila a societatii  arata 
ca oamenii sunt pusi in fata unor probleme 
pentru care nu sunt pregatiti. 

P 
roblematica lumii contemporane a generat 
in sfera politicii, culturii si a educatiei un 
numar imperativ: apararea pacii, salvarea 
mediului, promovarea unei noi ordini eco-

nomice. În fata acestor problematici unii s-au dove-
dit sceptici, considerand ca sistemele educative nu 
pot avea un rol important in pregatirea lumii viitoa-
re. Acestia sunt putini ca numar. Cei mai multi 
specialisti in probleme educationale cred in puterea 
educatiei de a contribui cu noi resurse, specifice, la 
construirea viitorului. În societatea contemporana 
dezvoltarea societatii si a individului are loc in 
legatura directa cu dezvoltarea economica si 

educationala. Astfel, trebuie sa existe preocuparea 
ca ideile insusite stiintific sa se transforme in valori 
economice . 

D 
e-a lungul timpului, în educaţie s-au con-
turat două paradigme contrastante:  
 
 

Paradigma clasică, centrată mai mult pe 

profesor, care punea accent pe actul de 
predare, pe  impunerea cunoştinţelor şi pe 
autoritatea profesorală. Elevilor le era rezer-
vat un rol pasiv, acela de a asculta, de a fi 
cuminţi, de a înregistra şi reproduce discur-
sul magistral. 

Paradigma contemporană, centrată pe elev, 

pe grupul de elevi şi pe experienţele de în-
văţare elaborate de profesori potrivit ofertei 
încorporată în curriculum. 

D 
e la pedagogia tradiţională, care promo-
va modelul educaţional al transmiterii-
ascultării-asimilării-restituirii, s-a trecut la 
o pedagogie care îl face pe elev mult mai 

responsabil în procesul propriei instruiri şi formări. 
Aşadar, astăzi vorbim despre o pedagogie interac-
tivă, care valorizează activitatea cognitivă şi practi-
că a elevilor, interacţiunile şi confruntările de idei 
ce se dezvoltă în procesul învăţării. Vocatia 
învatamântului modern este de a forma oameni 
capabili de a opera cu informatii, de a face din 
informatiile existente în memorie un instrument de 
cautare, cercetare si descoperire de noi adevaruri 
(G. Mialaret).  

C 
onform unor asemenea cerinte si în 
conditiile cresterii continue a volumului de 
informatii accentul cade pe caracterul 
formativ al educatiei, pe cultivarea 

capacitatii de a învata, pe stapânirea metodelor si 
tehnicilor specifice dobândirii unor noi cunostinte, 
educarea capacitatilor creative, interdiscipiinaritate 
etc.  
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U 
nul dintre principiile de baza dupa 
care se conduc activitatile didacti-
ce concrete, în vederea dobândi-
rii unor astfel de competente, 

este principiul instruirii prin actiune. Având 
la origini conceptiile despre educatie ale 
unor autori precum Dewey, Decroly, 
Ferriere, principiul instruirii prin actiune s-a 
impus în practica didactica moderna, pentru 
care "a sti înseamna a realiza si nu a reci-
ta". Construirea personalitatii elevului se 
realizeaza prin actiune, confruntare, comu-
nicare. Profesorul trebuie sa evite pasivita-
tea elevilor, determinându-i sa aiba 
initiativa, sa actioneze pentru a descoperi, 
sa provoace atitudini în legatura cu cele 
comunicate, în acest fel, elevul va deveni 
un constructor activ al structurilor sale inte-
lectuale (Jean Piaget).  Ce presupune acti-
vismul elevilor? Cum se va manifesta el? 
Printr-o dorinta spontana de a actiona si 
realiza, de a se angaja într-un efort propriu 
de cautare-descoperire-însusire, în cadrul 
caruia vor întretine un permanent schimb 
de idei cu profesorul. Vointa de a realiza 
ceva este rezultatul dorintelor personale si 
nu ceva impus din exterior. In satisfacerea 
propriilor interese, curiozitati, pasiuni prin 
realizarea sarcinilor scolare, se vor resimti 
placerea si bucuria învingerii dificultatilor si 
atingerii scopurilor, ceea ce contribuie la 
dezvoltarea proceselor de vointa, 
favorizeaza cautarile personale si afirmarea 
ideilor proprii. 

U 
na din principalele cerinte ale 
învatamântului modern este ace-
ea a formarii la elevi a deprinderi-
lor de studiu individual, care sa 

fructifice capacitatea de a gândi si actiona 
liber si creativ. Se porneste de la ideea ca 
efectele instructive si educative ale proce-
sului didactic se afla într-o dependenta 
directa de nivelul de angajare si participare 
al elevilor la activitatile scolare.   Fara a 
subaprecia valoarea actiunilor profesorului, 
precizia si claritatea expunerilor sale, 
interventia sa stimulatoare si pentru dirija-
rea procesului, rezultatele scolare depind, 
într-un mod direct, de masura în care elevii 
participa efectiv la transmiterea si asimila-
rea cunostintelor si la formarea abilitatilor. 
Dezvoltarea devine, astfel, o autodezvolta-
re, caci elevul participa activ la propria for-
mare. Un autentic progres scolar se 
realizeaza numai actionându-se asupra 
psihicului elevului, trezindu-i interese, 
suscitându-i initiative, dezvoltându-i 

capacitatile de cunoastere si actiune, 
întretinându-i dorinta vie de a fi cât mai 
performante. 

N 
oile teorii ale învatarii - H. 
Waloon, J. Piaget, P.I. Galperin - 
au pus în evidenta faptul ca for-
marea conceptelor are loc pe 

baza interiorizarii unor actiuni, adica pe 
baza trecerii de la actiuni externe cu obiec-
tele la actiuni interne ce se desfasoara pe 
plan mintal, cu ajutorul limbajului. Conform 
psihologiei genetice, gândirea ne apare ca 
un joc de operatii si nu ca o simpla asimila-
re de imagini si notiuni. A forma gândirea 
înseamna a forma operatii, iar a forma 
operatii înseamna a le elabora sau construi 
în si prin actiune. Predarea si învatarea se 
bazeaza pe antrenarea elevilor în actiuni 
independente, pe afirmarea lor ca subiecti 
ai educatiei, care înceteaza a mai fi achizi-
tori pasivi de cunostinte. 

C 
alitatea activitatii didactice în 
scoala moderna este data de 
capacitatea sa de a-si multiplica 
efectele formative asupra elevilor 

si de a evita acele situatii în care învatarea 
devine un proces de memorare a 
raspunsurilor date unor întrebari, pe care 
elevii însisi nu si le-au pus. Profesorul nu 
cauta sa "dreseze" elevul pentru o asculta-
re pasiva, ci sa îl faca partas la propria 
formare : "Cei mai buni discipoli ai unui 
profesor nu sunt cei care repeta lectiile 
dupa el, ci cei carora el le-a trezit entuzias-
mul, le-a fertilizat nelinistea, le-a dezvoltat 
fortele pentru a-i face sa mearga singuri pe 
drumurile lor. " 

P 
rincipiul fundamental dupa care 
se conduce procesul de predare-
învatare este cel al participarii 
active si constiente a copilului la 

asimilarea cunostintelor si formarea 
personalitatii sale. Devenit subiect al 
educatiei, el se dezvolta prin actiuni, prin 
activitate personala. Elevul nu trebuie sa-si 
însuseasca în mod pasiv cunostintele, ci 
sa joace un rol activ, dezvoltându-si tehnici 
pe care le va aplica în învatare si datorita 
carora îsi va mari sansele de reusita: A 
instrui pe cineva într-o disciplina nu 
înseamna a-l face sa înmagazineze în 
minte asemenea rezultate, ci a-l învata sa 
participe la procesul care face posibila 
crearea de cunostinte". Acest lucru presu-
pune familiarizarea elevilor cu logica 
investigatiei stiintifice, dezvoltarea strategi-
ilor cognitive, concomitent cu însusirea 

conceptelor stiintifice fundamentale. A 
realiza o lectie buna nu înseamna a-i de-
termina pe elevi sa retina cât mai multe 
cunostinte prezentate verbal de catre pro-
fesor, ci a-i face sa participe activ la proce-
sul de predare-învatare. Simpla prezenta a 
unui elev la lectie nu conduce automat la 
producerea învatarii dorite. Ori de câte ori 
este posibil, cerintele sunt prezentate ele-
vilor în contexte problematizante, încât sa 
ridice probleme de gândire ce urmeaza a fi 
rezolvate prin efort propriu depus în acest 
sens. Predarea nu se va solda cu eficienta 
dorita atâta timp cât acestia nu vor depune 
efortul cuvenit:"... o lectie moderna, activ-
participativa, se distinge prin caracterul ei 
solicitant, ceea ce presupune implicarea 
personala si deplina a subiectului, pâna la 
indentificarea lui totala cu sarcinile de 
învatare în care se vede antrenat. " Profe-
sorul trebuie sa solicite si sa valorifice la 
maximum si pe multiple planuri potentialul 
de actiune, cunoastere si simtire al elevilor 
sai, întrucât personalitatea lor se 
modeleaza nu numai sub influenta unor 
continuturi, ci si în functie de caracterul 
activitatii întreprinse si exercitiul mintal la 
care sunt supusi. 

I 
n scoala moderna sarcina profesorului 
nu se mai rezuma la predare si asculta-
re. Rolul sau este îndeosebi acela de a 
organiza, îndruma si evalua activitatea 

instructiv-educativa a elevilor. Tipurile de 
activitati practicate si strategiile utilizate pun 
elevii în situatii de munca efectiva, în cadrul 
carora iau contact, în mod diferentiat, cu 
continutul de însusit. Actionând sub condu-
cerea profesorului, ei îsi vor forma un sis-
tem de capacitati si deprinderi absolut ne-
cesare pentru a-si desavârsi pregatirea, pe 
baza unor relatii de cooperare, comunicare 
reala si încredere reciproca. 
Foarte importante sunt aspectele de ordin 
practic ale reformei învăţământului româ-
nesc: calităţile necesare curriculum-ului, 
noile programe curriculare, noua taxonomie 
a obiectivelor educaţionale, existenţa ciclu-
rilor curriculare şi a ariilor curriculare, curri-
culum-ul la decizia şcolii, noile orientări din 
metodologia didactică, cum sunt trecerea 
de la metodele expozitive la cele active şi 
interactive. Reformele sistemelor educaţio-
nale asumă astăzi necondiţionat paradig-
mele pedagogiei moderne. 
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Cu PitiKlic şi 

DubluKic învăţăm 

mai uşor 
În baza unui acord semnat între Ministerul Educaţiei şi PitiKlic, 
Centrul Şcolar ―Paul Popescu Neveanu‖ si Şcoala Gimnaziaă 
Dumbrăviţa, promovează utilizarea softurilor educaţionale pro-
duse pentru elevi ce au ca scop dezvoltarea personală a elevi-
lor şi noi achiziţii curriculare 
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C 
a si cadru didactic am încercat multe 
materiale moderne de-a lungul tim-
pului. Am şi elaborat unele, am con-
ceput şi cu elevii împreună. Toate 

acestea spre a uşura accesul copiilor spre 
conţinutul lecţiei, spre drumul cunoaşterii.  

Î 
n ultimul an şcolar am descoperit cd- uri 
educaţionale de la ,, Piti Clic,, produse de 
Infomediapro si distribuite de Danadigroup.  

D 
espre acestea va pot povesti multe, 
însă mă opresc spre a va descrie în 
mare minunăţia lumii în care intra 
copiii cănd se ,,joacă,, pe ele. 

Spun ,,joacă,,, în ghilimele, deoarece, jucându
-se , copilul descoperă cu fiece pas că, de 
fapt, descoperă şi învaţă. Descoperă lumi noi 
sau cunoscute deja , sub o altă formă… mai 
nouă, mai interactiva şi mai distractivă, până la 
urmă.  

L 
a vârsta lor, ce iubesc cel mai mult co-
piii? Joaca! Aşa învaţă ei cel mai uşor. 
Aşa reţin ei cel mai bine : prin joc. Cd 
urile ,,Piti Clic,, conţin jocuri şi lecţii sub 

formă de joc didactic şi chiar şi capitole întregi, 
fie pe semestere, fie pe an şcolar. Discipline 
precum Limba Română, Matematică, Istorie, 
Geografie, Ştiinţe, Limbi străine, dar si activi-
tăţi preşcolare cu poveşti, personaje, inteligen-
ţă emoţională (care e atât de importantă în 
aceste vremuri), mulţimi, culori, orientare în 
timp sau spaţiu, invenţii, curiozităţi etc. 

P 
ersonal, m-am folosit de aceste mate-
riale didactice auxiliare deoarece mi-
au făcut munca didactica mai accesi-
bila, mi-au venit în ajutor şi mie şi 

elevilor mei. Mai multe detalii pe 
www.soft4kids.ro 
 

prof. Corina LORENŢ 
CŞEI “Paul Popescu-Neveanu” 

Timişoara 
 
 

S 
unt mama unui baieţel de grădiniţă, 
grupa mare. Intrebând şi sfătuindu-
mă cu educatoarele ce să-i mai dau 
copilului meu să-i ocup timpul util, m-

au indrumat spre Cd-urile PITICLIC.  

A 
m lăsat copilul la calculator, deşi rar 
prefer să stea pe calculator. Apoi am 
descoperit  împreună cu el ca reţine 
mai uşor, deoarece personajul 

PITICLIC este unul apropiat copiilor, linia me-
lodică este una antrenantă, stimulantă, iar acti-
vităţile ce le desfăşoară copilul de pe aceste 
Cd uri  sunt unele distractive şi atractive pentru 
ei. 

M 
ă bucur ca le-am descoperit împre-
ună şi ne vom folosi în continuare 
de acestea. Vi le recomandam şi 
dumneavoastră cu încredere. 

părinte Georgiana BIZERA 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu - Neveanu” 

 Timişoara 
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E 
levii claselor V- VIII ai Şcolii gimnazia-
le nr.4, structură Şcoala gimnazială 
nr.1 din Timişoara, au participat alaturi 
de profesorii itineranţi : Nuţaş Vancea 

Pop Gabriela şi 
Szolosi Gheorghe 
cât şi alături de 
profesoara de ma-
tematică şi de fizi-
că de la aceeaşi 
şcoală la o vizită 
care a avut loc la 
Observatorul As-
tronomic din Timi-
şoara . 

A 
ceastă 
vizită a 
făcut par-
te din 

proiectul educaţio-
nal Sistemul Solar 
şi a avut drept 
scop: stimularea 
participării elevilor  
la activităţi de cu-

noaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, 
în vederea lărgirii sferei de cunoaştere a univer-
sului, stârnirii curiozităţii în investigarea acestu-
ia şi dezvoltarea interesului elevilor pentru ştiin-
ţele exacte. 

Î 
n cadrul programului de vizită elevii integraţi, 

împreună cu colegii lor au putut observa şi 
analiza Observatorul Astronomic, au primit 
informaţii legate de istoricul observatorului, 
construcţia acestuia, piesele componente ale 
sale cât şi despre materialele din care este 
alcătuit. Informaţiile au fost puse la dispoziţia 
elevilor de către un inginer astronomic, care le –
a prezentat elevilor cum se observă cerul cu 
ajutorul observatorului. 

D 
upă prezentare , au avut loc discuţii 
referitoare la  cunoştinţele elevilor 
despre astronomie şi despre 
elementele legate de astronomie, cu 

care şcolarii au intrat în contact. Elevii au fost 
incitaţi să pună cât mai multe întrebări şi astfel 
le –a fost satisfăcută curiozitatea. 

L 
a întoarcere elevii au schimbat impresii 

despre activitatea la care au participat 

şi au realizat desene în care au 

surprins elementele din Sistemul solar 

care i-au impresionat. Lucrările au făcut obiectul 

unei expoziţii în cadrul şcolii, fiind admirate şi 

apreciate de către colegi şi profesori. 

 
prof. Gabriela Viorica NUŢAŞ VANCEA 

C.Ş.E.I. “Paul Popescu - Neveanu” 
 Timişoara 

În vizită la  

Observatorul Astronomic 
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Rolul familiei în  

recuperarea şi dezvoltarea 

elevului cu  

cerinţe educative speciale 
Şcoala şi familia urmăresc acelaşi scop educativ :formarea co-
piilor. Pentru realizarea acestui scop unic este necesară unita-
tea de acţiune. 
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Î 
n cadrul sistemului de învă-
ţământ sunt reunite instituţii-
le specializate implicate în 
procesul de educaţie, cerce-

tare si cultură, responsabile de 
realizarea în mod organizat, 
planificat si metodic a dezidera-
telor educative. 

P 
rivit din această per-
spectiva, sistemul de 
învăţământ are un ca-
racter deschis inclu-

zând pe lângă instituţiile şcolare 
cu caracter formal si instituţiile 
specializate în instruire 
nonformală, cum ar fi centrele 
de pregătire profesională, clubu-
rile, taberele şcolare, programe-
le de radio/televiziune , pe de o 
parte şi pe de altă parte, diferiţi 
agenţi sociali cu care şcoala 
stabileşte relaţii de tip contractu-
al (şcolile profesionale, biserica) 
sau consensuale ( familia, co-
munitatea locală). 

Ş 
coala şi familia urmăresc 
acelaşi scop educa-
tiv :formarea copiilor.  
        Pentru realizarea 

acestui scop unic este necesară 
unitatea de acţiune, concordan-
ţa dintre mijloacele specifice de 
influenţare folosite de aceste 
două instituţii sociale. 
Şcoala este interesată să cola-
boreze cu familia, să-şi facă din 
ea un aliat, pentru ca acţiunea 
sa educativă să fie mai profun-
dă şi de durată. Colaborarea 
şcolii cu familia este necesară şi 
în vederea unei informări 

reciproce cu privire la 
dezvoltarea copilului. 
Spre a ajuta eficient pe copii, 
părinţii trebuie să ţină legătura 
cu şcoala, spre a se informa 
despre rezultatele muncii lor la 
şcoală. Accelerarea 
transformărilor sociale, 
modificarea statutului copilului, 
dispersia familiei, încercarea de 
a restitui prestigiul educaţiei 
familiale, progresele sociologiei 
si psihologiei, precum şi alte 
cauze au dus la înţelegerea 
faptului că orice sistem de 
educaţie ramâne neputincios 
dacă se izbeste de indiferenţa 
sau de opoziţia părinţilor.         

C 
opilul cu C.E.S. are 
nevoie de o atenţie 
sporită deoarece el 
are nevoi 

suplimentare şi diferite faţă de 
ceilalţi copii din sistemul de 
învăţământ. De aceea părinţii 
trebuie să manifeste un interes 
crescut pentru toate informaţiile 
legate de statutul şi drepturile 
pe care le au elevii cu 
C.E.S.pentru a putea să 
intensifice şi să extindă 
modalităţile care contribuie la 
recuperarea şi dezvoltarea 
acestora. 

A 
şadar, copilul cu 
C.E.S. are nevoie de o 
familie înţelegătoare, 
cu un nivel de cultură 

cel puţin mediu pentru a putea 
înţelege corect statutul special 
al acestuia, de un mediu familial 

echilibrat şi armonios care să-i  
asigure confort psihic şi un 
climat afectiv pozitiv. 
Din păcate, natura familiei poate 
contribui la adâncirea nevoilor 
speciale, sau mai grav poate 
transforma un copil normal în 
copil cu cerinţe educative 
speciale, în sensul că prin 
neimplicarea în traseul 
educaţional al copilului îl 
încurajează pe acesta să se 
îndepărteze de scoală. Acest 
lucru se poate întâmpla mai 
ales în cazul familiilor 
momoparentale sau 
dezorganizate. 
         Sentimentul de siguranţă - 
singurul care permite copilului 
să se emancipeze şi să-şi 
dobândească personalitatea - 
depinde de urmatoarele condiţii: 

Protecţia împotriva 

loviturilor din afară;  

Satisfacerea trebuinţelor 

elementare;  

Coerenţa si stabilitatea 

cadrului de dezvoltare;  

Sentimetul de a fi accep-

tat de ai săi:  
Ca membru al familiei: să fie 
iubit; să dăruiasca dragoste, să 
fie condus şi îndrumat; ca fiinţă 
umană: să i se accepte 
caracteristicile individuale; să 
aibă posibilitatea de acţiune si 
experienţa personală;  
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        În ceea ce priveşte relaţia şcoală-
familie se impun deschideri oferite 
părintilor privind aspectele şcolare, 
psihopedagogice, pe lânga aspectele 
medicale, juridice etc. Se cunosc 
următoarele forme mai importante de 
organizare (instituţionalizată) a educaţiei 
parinţilor si a colaborării şcoală-familie: 
asociaţii ale părinţilor (şi profesorilor) 

care au o largă libertate 
de iniţiativă; şcoli ale 
părinţilor şi şcoli ale 
mamelor; consilii de 
administraţie şcolară 
formate (exclusiv sau în 
majoritate) din părinţi, cu 
rol informaţional, 
consultativ şi decizional; 
comitete de părinţi pe 
clase şi şcoli, fără rol 
decizional, care sprijină 
şcoala în rezolvarea 
unor probleme.         
Obstacolele relaţiei 
şcoală-familie pot fi de 
ordin comportamental 
(întâlnite, atât între pă-
rinţi, cât şi la profesori şi 
administratori şcolari) 
sau de ordin material 

(relaţia şcoală-familie cere un surplus de 
efort material şi de timp). Dificultăţile pot 
rezulta din ideile divergente privind: res-
ponsabilitatea statului şi a familiei privind 
educaţia copiilor; libertatea de alegere a 
şcolii de către părinţi sau unicitatea învă-
ţământului; impactul mediului familial 
asupra rezultatelor şcolare ale copilului; 
randamentul pedagogic şi datoria paren-
tală; participarea părinţilor la gestionarea 
şi procesul decizional din instituţia şcola-
ră. Se consideră, în general, că problema 
este de atitudine; este dificil de pretins, 

atât la părinţi, cât si la profesori, că rela-
ţia de colaborare şcoală-familie nu este 
doar un "drept de opţiune‖ .      
        Reproşurile care li se fac părinţilor 
privind colaborarea cu şcoala sunt: apa-
tia; lipsa de responsabilitate; timiditatea; 
participare redusă; preocupări excesive 
pentru randamentul şcolar; rolul parental 
rău definit; contacte limitate cu şcoala; 
conservatorism. 
Informarea şi formarea părinţilor în ceea 
ce priveşte şcolaritatea copilului presupu-
ne, ca fiecare părinte să cunoască: obli-
gaţiile legale privind educaţia copilului; 
drepturile de care dispune pentru educa-
ţia copilului; importanţa atitudinii lui pen-
tru reuşita şcolară a copilului; metodele 
de colaborare cu şcoala. În acest scop 
este necesar un dialog între profesori şi 
părinţi; profesorii trebuie să primească o 
pregătire în materie de relaţie cu părinţii 
iar competenţa lor în această materie tre-
buie considerată ca o aptitudine profesio-
nală; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru 
a juca rolul lor educativ în cooperare cu 
profesorii; şcolile trebuie să asigure pă-
rinţilor asistenţa necesară.  
        Aşadar, factorii familiali care pot 
contribui la recuperarea şi dezvoltarea 
elevului cu C.E.S.  sunt: 
-un nivel de cultură suficient de ridicat, 
care să le permită să înţeleagă specificul 
nevoilor copiilor lor; 
-climat stabil  şi armonios, plin de 
afecţiune şi înţelegere; 
-interesul pentru viitorul copiilor lor; 
-disponibilitatea pentru cooperări 
numeroase şi de calitate cu şcoala şi 
instituţiile         responsabile de cazul 
copilului cu C.E.S.  
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De “Pe aripile fan-

teziei” pe treptele 

performanţei 
Un grup de 4 elevi integraţi în învăţământul de masă la Şcoala 
Gimnazială Maşloc cu structuri de sprijin oferite prin profesorii 
itineranţi/ de sprijin de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Inclu-
zivă ―Paul Popescu Neveanu‖ Timişoara, care au participat la 
Cercul de jurnalism şcolar ―Împreună‖ au obţinut premii notabi-
le la Concursul naţional ―Pe aripile fanteziei‖. 
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U 
n grup de 4 elevi integraţi în 
învăţământul de masă la 
Şcoala Gimnazială Maşloc cu 
structuri de sprijin oferite prin 

profesorii itineranţi/ de sprijin de la 
Centrul Şcolar pentru Educaţie In-
cluzivă ―Paul Popescu Neveanu‖ 
Timişoara, care au participat la Cer-
cul de jurnalism şcolar ―Împreună‖ 
au obţinut premii notabile la Concur-
sul naţional ―Pe aripile fantezi-
ei‖.Concursul a fost organizat de 
Şcoala Gimnazială Bogdăneşti cu 
sprijinul Inspectoratului Şcolar Jude-
ţean Bacău. 

S 
ecţiunea creaţie literară, 
clasele gimnazială, a con-
cursului a fost câştigată de 
(premiul I) elevul Chiorean 

Costel Adrian iar elev Serbov Petre Ma-
rius a primit premiul al III-lea.  

L 
a secţiunea creaţie literară, cla-
sele primare, eleva Nadine Ama-
lia Gheorghe a obţinut premiul al 
II-lea iat premiul I a fost adjude-

cat de Brâncovean Sebastian Emanuel.  

C 
hiar dacă elevii nu s-au bucu-
rat din partea organizatorilor 
decât de o diplomă, am sărbă-
torit frumoasele rezultate cu 

felii de cozonac, napolitane, ciocolată şi 
suc în cadrul următoarelor întâlniri din 
cadrul cercului nostru de jurnalism şco-
lar.  

T 
axele de participare şi costurile 
poştale pentru expedierea lucră-
rilor au fost suportate de către 
Şcoala Gimnazială Maşloc, prin 

amabilitatea direcţiunii şi cu implicarea 
susţinută doamnei secretare Ioana 
Tomoiagă. 

 prof. Corneliu DRAGOMIR  

C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu” , Timişoara 
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R 
e v i s t a  ş c o l a r ă 
―Împreună‖, a câştigat 
locul al II-lea la Con-
cursul Naţional de Re-

viste Şcolare ―Tineri reporteri în 
devenire‖, organizat de Ministe-
rul Educaţiei Naţionale prin Clu-
bul Copiilor Piteşti şi Inspectora-
tul Şcolar Judeţean Argeş, ediţia 
2013, secţiunea reviste şcolare 
gimnaziale.  Concursul de reviste 
şcolare ―Tineri reporteri în deve-
nire‖ este inclus în Calendarul 

Activităţilor Educative Naţionale al Ministerului Educaţiei Naţionale. Acest eve-
niment s-a aflat la ediţia a VI– a şi s-a bucurat de o participare impresionantă. 

Au fost recepţionate reviste din Bucureşti, Suceava, Botoşani, Iaşi, 
Neamţ, Mehedinţi, Ilfov, Arad, Cluj, Braşov, Bistriţa-Năsăud, Caraş-
Severin, Teleorman, Giurgiu, Galaţi, Brăila, Timiş, Argeşi, Vîlcea, 
Constanţa, Tulcea, Alba, etc.   

F 
estivitatea de premiere a avut loc la Clubul Copiilor din Pi-
teşti, în cadrul unui spectacol tematic organizat cu acest 
prilej. Au luat parte la eveniment profesorii coordonatori ai 
revistelor şcolare laureate, reprezentanţi ai Ministerului 
Educaţiei Naţionale şi ai inspectoratului şcolar din judeţ. 

S 
ecţiunea reviste şcolare gimnaziale a fost câştigată de re-
vista şcolară ―Mlădiţe‖,editată de Şcoala Gimnazială ‖Ion 
Creangă‖ din Iaşi, locul al II-lea fiind ocupat de revista 
noastră, editată de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzi-

vă ―Paul Popescu Neveanu‖ din Timişoara. Mare premiu a fost câş-
tigat de revista liceenilor de la Colegiul Naţional ―Octav Onicescu‖ 
din Bucureşti.    

prof. Corneliu DRAGOMIR,  

C.Ş.E.I. “Paul Popescu- Neveanu”, Timişoara 

Locul II la Concursul 

naţional de reviste şco-

lare “Tineri reporteri în 

devenire”  
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Î 
n anul şcolar 2012-2013, revista noastră, ―Împreună‖, a 
obţinut Menţiune la Concursul naţional de reviste şcolare, 
etapa judeţeană, organizată de Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Timiş.  

C 
olegii nostrii care realizează revista ―Povestea 
noastră‖, de la Centrul Şcolar pentru Educaţie In-
cluzivă ―Paul Popesc Neveanu‖ Timişoara au obţi-
nut premiul al III-lea. Cele două reviste au fost pre-

miate în cadrul secţiunii de reviste şcolare gimnaziale, concu-
rând ―cot la cot‖ cu revistele realizate de elevii fără dificultăţi 
de învăţare din învăţământul de masă, de la prestigioase 
şcoli generale, licee şi colegii. 

N 
e bucură foarte multe aceste rezultate şi ne moti-
vează să fim din ce în ce mai buni. 

prof. Corneliu DRAGOMIR,  

C.Ş.E.I. “Paul Popescu- Neveanu”, Timişoara 

Menţiune la faza 

judeţeană Timiş 

a Concursului 

Naţional de re-

viste şcolare  



 

 

Î 
n ianuarie 2014, elevii din clasele a 
IV-a şi secţia maghiară de la Şcoala 
Gimnazială Dumbrăviţa au vizitat 
Centrul Şcolar pentru Educaţie In-

cluzivă ―Paul Popescu Neveanu‖ din 
Timişoara. Ei au fost indrumaţi de prof. 
Rostaş– Albici Zenobia şi prof. Ildiko 
Deneş, director adjunct la frumoasa 
şcoală de pe strada Petofi Sandor. 

E 
levii vizitatori ai fost aşteptaţi 
de direcţiunea Centrului Şco-
lar pentru Educaţie Incluzivă 
―Paul Popescu Neveanu‖ din 

Timişoara, doamna prof. Mioara Novac, 
director, şi prof. Liliana Raica, director 
Adjunct. 

  

“Doresc să mulţumesc şcolii noastre parte-
nere, Şcoala Gimnazială din Dumbrăviţa, 
doamnei director adjunct, prof. Deneş 
Ildiko pentru prezenţa în mijlocul nostru, în 
speranţa dezvoltării unor frumoase colabo-
rări, pentru a ajuta copiii care au nevoie de 
sprijin şi terapii specifice.” 

prof. MIOARA NOVAC 
director  

C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 

 

“Eu vreau să mulţumesc şi domnului profe-
sor de sprijin şi dumneavoastră pentru invi-
taţia făcută, ne bucurăm să fim împreună 
în acest moment şi sperăm ca acesta să 
fie doar începutul şi să ne vedem şi cu alte 
ocazii frumoase. Ne simţim foarte bine aici, 
în mijlocul dumneavoastră.” 

prof. ILDIKO DENEŞ 
director adjunct  

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

În vizită la  

CSEI “P. P. Neveanu”  

Timişoara 
În luna ianuarie 2014, elevii claselor a IV-a A şi claselor secţiei 
maghiare de la Şcoala Gimnazială din comuna Dumbrăviţa i-au 
vizitat pe elevii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
―Paul Popescu Neveanu‖ din Timişoara.  
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M 
omente aparte au fost vizitarea 
sălii de terapie prin relaxare, spa-
ţiul terapeutic pentru stimulare 
polisenzorială, sala de artizanat, 

cabinetul de kinetoterapie, elevii participând 
şi la câteva exerciţii aplicative, sălile dedicate 
elevilor din grădiniţă unde elevii clasei a IV-a 
au luat parte şi la câteva momente ale lecţii-
lor de desen şi pirogravură, precum şi atelie-
rul de gastronomie. . 

 prof. ZENOBIA ALBICI-ROSTAŞ 

Şcoala Gimnazială Com. Dmbrăviţa 
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servicii oferite: 

Şcolarizare individualizată şi terapii specifice complexe şi complete pentru elevii cu c.e.s. din învă-
ţământul special (servicii de cantină şi internat pentru elevii ce nu au domiciliul în Timişoara) 

Servicii de sprijin educaţional şi terapii specifice pentru elevii cu c.e.s. din învăţământul special-
integrat (în cazul elevilor din şcolile publice cu care centrul nostru are parteneriat de colaborare)   

Terapii specifice complexe şi complete la sediul instituţiei noastre pentru elevii cu c.e.s din şcolile 
publice, pentru toţi elevii aflaţi în dificultate 
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