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Despre revista
care ne aduce
Revista şcolară «Împreună» este „construită” de Centrul Şcolar pentru
EducaŃie Incluzivă «Paul Popescu Neveanu» din Timişoara în parteneriat cu Şcoala
cu cls. I-VIII Pişchia. Începând cu anul şcolar 2010-2011, parteneriatul nostru se
lărgeşte astfel că ni se alătură şi Şcoala Gimnazială Maşloc.
Aş vrea să spun că revista şcolară „Împreună” l-aş considera un demers care
cu fiecare editare se finalizează cu succes. Este o certificare a competenŃelor
profesionale, abilităŃilor redacŃionale şi a interesului trăit pentru schimbare şi
construcŃie personală, toate acestea înglobându-se în profilul psihologic al dascălului
şi specialistului ambiŃios care este profesorul coordonator al revistei, domnul profesor
Corneliu Dragomir.
Din altă perspectivă, fac referire la
revistă ca fiind construită pe două
dimensiuni, prima dimensiunea vizează
implicarea elevilor, a doua cadrele
didactice. Elevii se implică prin realizarea
unor relatări de la acŃiunile la care ei iau
parte, prin mici creaŃii, mici compoziŃii, este
vorba de creaŃii poetice sau în proză, prin
prezentarea unor mici crâmpeie din viaŃa şi
activitatea lor şcolară.
Aş vrea să spun că dincolo de
conŃinutul acestor mici prezentări, copiii vor
să ne transmită nouă, tuturor, un mesaj prin
care ne spun că ei pot, ei au abilităŃi
practice, abilităŃi artistice, au o sensibilitate
aparte şi trăiesc succesul mult mai intens
decât noi, oricât a fi el de mic, succes care îi mobilizează. Acest mesaj trebuie să-l
înŃelegem cu toŃii şi în acest sens trebuie să înŃelegem implicarea elevilor în această
revistă. Revista promovând activităŃile şi lucrările elevilor cu/fără disabilităŃi, este, de
fapt, un însemn la o interacŃiune pozitivă, este o invitaŃie la toleranŃă şi respect
reciproc, este, de ce nu, o invitaŃie la a construi un mediu educaŃional şi social, fără
ostilităŃi şi fără marginalizări.
prof. psih. DOINA PĂŞCUłĂ
director C.Ş.E.I. «Paul Popescu Neveanu», Timişoara
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„Ne bucurăm că am ajuns astăzi la lansarea unui nou număr al revistei
«Împreună». Colegii mei şi elevii şcolii şi-au manifestat întotdeauna interesul faŃă de
această revistă, am încercat să o susŃinem aşa cum am putut noi. Elevii noştri scriu cu
mare plăcere articole pentru revistă şi le face o mare plăcere să se regăsească în
paginile ei.”
prof. KRISTINA KALMAR, director, Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia
„Alături de colegii noştri de la Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul
Popescu-Neveanu” din Timişoara suntem bucuroşi, încântaŃi, că împreună am reuşit
să scriem o revistă atât de frumoasă care de la numărul unu al ei a fost premiată.
MulŃumesc domnilor profesori de sprijin care lucrează cu copiii noştri de la Pişchia.”
prof. DANIELA POPESCU, director (2008-2011) Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia
„FaceŃi atât de multe lucruri frumoase şi am emoŃii când mă gândesc că, de
acum, vom fi şi noi printre voi! Respect munca voastră, tot ceea ce faceŃi pentru copii
şi vă aştept cu drag să veniŃi în echipa noastră şi pe noi să ne primiŃi în a voastră.”
prof. AURA DANIELESCU, director Şcoala Gimnazială, Maşloc
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«Împreună» este revista
noastră, a copiilor
„Vă mulŃumim! Cu sinceritate vă mulŃumim tuturor şi fiecăruia în parte pentru
că aŃi dat dovadă de dăruire şi pasiune pentru ca revista noastră, „Împreună”, să nu
fie o simplă apariŃie editorială ci un eveniment în sufletul şi inima noastră.
Primul număr a apărut timid, cu mari dificultăŃi de multiplicare, în căutarea
unei identităŃi, o încercare timidă dar care a dat roade neaşteptate, am obŃinut
menŃiune la Concursul NaŃional de Reviste Şcolare, etapa judeŃeană. Astfel, încă de
la primul număr, putem spune că am arătat că valoarea unui om nu este dată de
etichetările instituŃionale ci de rodnica sa muncă.
Acum, aici, deschidem în faŃa dvs. paginile acestui număr al revistei noastre.
Am scris şi eu, au scris şi colegii noştri şi avem încrederea că şi acest număr va avea
frumoase ecouri.”
elev ANAMARIA BANDA, elev DARIUS MARIUS MĂRAN
Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia
Pentru noi, „Împreună” este o revistă
a noastră, a copiilor, a celor care au cules
şi au semănat în rânduri frumoase, impresii,
sugestii, şi învăŃături auzite din preajma
locului, spuse de părinŃi sau bunici, de
bătrâni ai satului; o revistă ce ne vrea pe
toŃi împreună, pentru că aici ne regăsim
deopotrivă: noi, elevii, părinŃi şi dascăli
noştri.
Oferindu-ne şansa de a fi prieteni şi
de a scrie în paginile ei, revista noastră
reuşeşte să ne aducă pe toŃi la un loc, să
dorim să scriem şi noi, ca oamenii mari, să
ne dorim să citiŃi, dumneavoastră, trăirile şi
frământările noastre.
Vă mulŃumim, eu şi colegii mei,
pentru răbdare şi vă invităm să ne acordaŃi
puŃin din timpul dumneavoastră, citind
revista noastră, a celor ce suntem şi
învăŃăm să fim împreună!
elev EMANUEL DANIELESCU
Şcoala Gimnazială Maşloc
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Revista noastră, scrisã împreunã cu elevii de la şcolile din satele Pişchia şi
Maşloc a primit menŃiune, fiind singura revistã premiatã în care scriem noi,
copiii de la “Neveanu” si elevii de la sat.
Şi în 2009 si in 2010, noi am primit o diplomã pe care scria „menŃiune”. În
2009 am primit cadou douã cărŃi, o carte cartonatã “Momente şi schite” scrisã
de Ion Luca Caragiale, pe care domnul profesor Gh. Bloancă ne-a scris un
mesaj frumos si “Eşti cool dacã vorbeşti corect”, carte ce ne învaŃă sã ne
corectãm greşelile gramaticale si de vorbire.
elev LUCIAN JUFĂ, elev MIRCEA COFARIU
C.Ş.E.I. „Paul Popescu-Neveanu”, Timişoara
„Vreau să felicit echipa de redacŃie pentru revista premiată anul trecut, eu
chiar am organizat acest concurs şi am simŃit bucuria de a vă înmâna acest
premiu şi vă urez succes în perpetuarea acestui frumos obicei.”
prof. GHEORGHE BLOANCĂ, inspector şcolar de specialitate
Inspectoratul Şcolar JudeŃean Timiş
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«Împreună», de la
speranŃe la certitudini
„Împreună” este nu numai o revistă ci o stare de spirit pe care dorim a o
promova, este o invitaŃie de suflet. „Împreună” este certitudine a acceptării şi
înŃelegerii, a toleranŃei... este un „concret” comportamental în rândul nostru, al tuturor:
elevi, cadre didactice, comunitate locală.
Prin acest demers dorim promovarea resposabilităŃii sociale, a cuvântului
scris, implicarea activă a elevilor în activităŃi extracurriculare, eradicarea segregării şi
acceptarea tuturor membrilor colectivelor de elevi, îndiferent de particularităŃile lor.
Spre deosebire de alŃii, noi lucrăm zi de zi cu aceşti elevi, poate că nu suntem
experŃi în teoriile psihopedagogice, dar practica ne impune a promova valorile sociale
şi civice reale şi aplicabile alături de procesul didactic de predare în sine.
În paginile acestei reviste au scris şi publicat, împreună, cadre didactice, copii
orfani, elevii cu cerinŃe educative speciale şi elevi aflaŃi în dificultate, contribuŃii proprii:
relatări din experienŃa şcolară, creaŃii literare, selecŃii de lectură, spărgând frontierele
catedrei şi băncii, identificând împreună un limbaj comun de comunicare şi
colaborare.
Grigore Vieru spunea: „Copilul este taina dezvăluirii viitorului”, ca elev el dă
sens, semnificaŃie şi valoare activităŃii noastre de dascăl şi, mai mult decât atât, prin
frământările lui, prin năzuinŃele sale, puterea de crede şi puritatea lui de a visa, noi
înşine redevenim mai buni, mai sinceri, mai tineri, mai încrezători; redescoperim ceea
ce nu am pierdut încă: bucuria de trăi, sinceritatea şi lumina credinŃei şi a gândului
bun căci „copilăria este locul unde Dumnezeu poate fi substituit cu un simplu surâs”
(Costel Zăgan)
Într-un spaŃiu
al entuziasmului şi al
frământărilor,
elevii
noştri, toŃi împreună
şi fiecare în parte, îşi
construiesc
identitatea, acel fel al
lor de a fi şi de a
gândi.
Deoarece
„copilul
este
dragostea care se
vede”
(Nocalis),
considerăm
că
„copilul trebuie primit
cu respect, crescut
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cu iubire şi apoi lăsat în libertate deplină” (Rudolf Steiner) Munca noastră, a celor ce
suntem dascăli, este aceea de a ajuta mlădiŃe să devină arbori, de a sprijini copiii să
devină oameni căci „a fi om e lucru mare” (proverb popular). Iorga a spus „Şcoala este
aceea în care înveŃi, înainte de toate, a învăŃa”. Nouă ne pasă de elevii noştri, ne sunt
dragi, îi preŃuim pentru că sunt copiii comunităŃii noastre, copiii satului. Prin activitatea
noastră valorizăm şi valorificăm calităŃile lor umane, unică pentru fiecare, căci fiecare
copil este special, este deosebit.
Rezultatele şcolare ale copiilor noştri sunt obŃinute cu multă muncă şi
stăruitor efort, dar nu poate fi osteneală mai frumoasă decât să dăruieşti şi să şti că
darul tău este păstrat în minte şi suflet, cuvintele rostite de tine în faŃa clasei sau la
cabinetele psihopedagogice rămân în mintea şi sufletul fiecărui copil căci nu victoria,
performanta şcolară înseşi, urcă pe podiumul aprecierii ci ideea pentru care ai luptat.
Revista „Împreună”, realizată de copii de la „Neveanu” împreună cu cei de la
Pişchia, Bencecul de Jos, Murani, Bencecul de Sus, şi, sin 2010 şi cu cei de la
Maşloc, Remetea Mică şi Alioş şi DumbrăviŃa este dorinŃa, interesul şi puterea de a
merge mai departe pentru şcoală şi copilărie căci „cel a avut o copilărie frumoasă şi
fericită şi-a adunat comoara necesară în care să-şi regăsească mângâierea şi în cele
mai dureroase clipe ale vieŃii sale” (Werner Heyde).
Revista „Împreună” păstrează, dragi cititori, în paginile sale, crâmpeie din
această comoară.
prof. CORNELIU DRAGOMIR
coordonator proiect editorial şi parteneriat interşcolar
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Împreună
pe treptele izbânzii
Aş vrea să spun că revista şcolară „Împreună” l-aş considera un demers care
cu fiecare editare se finalizează cu succes. Elevii noştri trăiesc succesul mult mai
intens decât noi, oricât a fi el de mic, succes care îi mobilizează.
Rezultatele şcolare ale copiilor noştri sunt obŃinute cu multă muncă şi
stăruitor efort, dar nu poate fi osteneală mai frumoasă decât să dăruieşti şi să şti că
darul tău este păstrat în minte şi suflet, cuvintele rostite de tine în faŃa clasei sau la
cabinetele psihopedagogice rămân în mintea şi sufletul fiecărui copil căci nu victoria,
performanta şcolară înseşi, urcă pe podiumul aprecierii ci ideea pentru care ai luptat:

• mai 2011: revista şcolară „Împreună”, editată obŃine Premiul al III-lea la Concursul
NaŃional de Reviste Şcolare, etapa judeŃeană,organizat de Inspectoratul Şcolar
JudeŃean Timiş şi Colegiul NaŃional „C.D.
Loga” din Timişoara, secŃiunea reviste şcolare
gimnaziale.
• Mai 2011: Cristian RaŃă a câştigat PremiulI
la Concursul cu participare internaŃionala
"Şcoala în cuvinte şi culori", ediŃia a II-a,
organizat la Drobeta Turnu Severin, în cadrul
proiectului Fiecare este special". Casapu
Cristian şi Rosuş IonuŃ a obŃinut binemeritate
MeŃiuni la aceeaşi competiŃie.Elevii au fost
îndrumaŃi de prof. Corneliu Dragomir şi prof.
Felicia Anca Gujbă.
• Febroarie 2011, revista şcolară „Împreună”
primeşte distincŃie din partea UniversităŃii
Craiova, a Şcolii Speciale din Negotin,
Republica Serbia şi Şcoala de Muzică din
Negotin, pentru promovarea cooperării
internaŃionale.
• Octombrie 2010, echipa „Împreună”
primeşte din partea Centrului CarpatoDanubian de Ecologie din Bucureşti un
Certificat de participare la programul „Tineri
reporteri pentru mediul înconjurător”, etapa
naŃională, cu portofoliul „Cotidianul ruralargrar din comuna Pişchia”.
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•

•

•

iunie 2010: Abel Burleanu a câştigat mentiune la Concursul cu participare
naŃionala "Şcoala în cuvinte şi culori" organizat la Drobeta Turnu Severin, în
cadrul proiectului Fiecare este special". Claudiu Ionel Deian a obŃinut un Premiu
Special la acelaşi concurs. Elevii au fost îndrumaŃi de prof. Corneliu Dragomir
mai 2010: Revista şcolară "Împreună" a obŃinut MenŃiune la Concursul
naŃional de reviste şcolare, etapa judeŃeană, organizat de I.S.J. Timiş.
•
octombrie 2009: elev Nicolae Nicola, coord.
de prof. Corneliu Dragomir, a căştigat MenŃiune
la Concursul naŃional de cronică şi reportaj
sportiv "Un condei numit fair play", etapa finală,
ediŃia 2009, organizat de Ministerul EducaŃiei şi
InovaŃiei în parteneriat cu Academia Olimpică
Română. Festivitatea de premiere a avut loc la
Colegiul NaŃional "Sf. Sava" din Bucureşti.
•
iunie 2009: Revista şcolară "Împreună" a
obŃinut MenŃiune la Concursul naŃional de
reviste şcolare, etapa judeŃeană, organizat de
I.S.J. Timiş.
mai 2009: elevul Nicolae Nicola a obŃinut Premiul III la Concursul naŃional de
cronică şi reportaj sportiv "Un condei numit far play" şi elevul Cătălin Molnar a
obŃinut MenŃiune la aceeaşi competiŃie, etapa judeŃeană, organit de I.S.J. Timiş în
parteneriat cu Comitetul Olimpic Roman Timiş.
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A doua dimensiune a revistei „Împreună” este implicarea cadrelor
didactice. Este vorba despre suplimentul de sinteze teoretice şi studii practice din
domeniul psihopedagogiei speciale „Paul Popescu Neveanu”.
Aş dori, sincer, ca acest supliment să se transforme într-o veritabilă
revistă de specialitate de sine stătătoare, care să poată să ne ajute pe toŃi în
dezvoltarea noastră profesională.
Eu consider că acest supliment de reprezintă un însemn la a activa
atitudini şi idei, la toŃi cei care din perspectivă psihologică, pedagogică,
sociologică şi medicală abordează copilul cu disabilităŃi. Demersul este, de
asemenea, o oferire a cunoştinŃelor, a opiniilor în domeniul educaŃiei speciale şi
integrate.
Iată de ce consider că revista „Paul Popescu Neveanu” îşi are un viitor,
suntem mulŃi specialişti care putem să scriem şi să ne dezvoltăm profesional.
prof. psih. DOINA PĂŞCUłĂ
director C.Ş.E.I. «Paul Popescu Neveanu», Timişoara

http://ppneveanu.scoli.edu.ro/revista-scolii.html

împreună
Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă «Paul Popescu Neveanu», Timişoara
în parteriat cu Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia şi Şcoala Gimnazială Maşloc

Note
editoriale:
 Editorul revistei este Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă «Paul
Popescu Neveanu» din Timişoara. Prin parteneriat interşcolar, în anul
şcolar 2011-2012, colaboratori ai prezentului proiect editorial sunt Şcoala
cu cls. I-VIII Pişchia şi Şcoala Gimnazială Maşloc.
 ContribuŃiile propuse pentru numerele viitoare sunt recepŃionate
exclusiv pe adresa de e-mail revistaimpreuna@gmail.com, până în data de
5 Decembrie, pentru publicarea materialului propus în numărul aferent
semestrului I şi 5 Mai pentru numărul aferent semestrului al II-lea al anului
şcolar în curs. Coordonatorul revistei îşi rezervă dreptul de a selecta
contribuŃiile propuse. InformaŃii suplimentari puteŃi obŃine accesând adresa
www.impreuna.yolasite.com.


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



Materialele publicate în ediŃia prezentă a revistei nu reflectă în mod
obligatoriu poziŃia oficială a Centrului Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă
«Paul Popescu Neveanu» din Timişoara şi nici a partenerilor acestuia.



Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicaŃii 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 deŃinătorului de copyright.



În limita posibilităŃilor tehnice, numerele publicate pot fi descărcate, în
format
.pdf,
urmând
linkul:
http://impreuna.yolasite.com/revistaimpreuna.php
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Broşură de promovare a revistei şcolare «Împreună»
publicaŃie editată de C.Ş.E.I. «Paul Popescu Neveanu» Timişoara
în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Maşloc
şi Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia
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