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Poate că a scrie despre fiecare copil care și-a adus
contribuția la realizarea numerelor publicate ar fi mult prea
mult... dar ca recompensă pentru munca lor, mult prea puțin.
Stăruitoare rămâne amintirea adolescentului de la
”Neveanu”, Cosmin, care a scris despre primul premiu obținut
de revista noastră la concursul de reviste școlare organizat de
Inspectoratul Școlar Timiș. Pur și simplu emoțiile l-au curpins și
mâna îi tremura... Nu a putut scrie decât două rânduri. Dar au
fost sincere...
Doi copii de la Murani, Anamaria și Marius, care
prezentau revista Impreună în cadrul proiectului ”Împreună
sărbătorim România” au fost atât de emoționați încât, pur și
simplu, nu au auzit aplauzele publicului iar ei au continuat să
citească chiar în timp ce erau aplaudați. Un alt copil, de la
școala din Mașloc, Emanuel, așa de emoționat a fost când a
trebuit să citească câteva cuvinte de prezentare a revistei
noastre, în cadrul proiectului CAEN ”Împreună luptăm împotriva
discriminării”, în fața colegilor lui și a cadrelor didactice, încât
mâna i-a transpirat și tușul de pe foaie era... pe mâna sa dar
mesajul scris acolo nu se mai putea citi.
Un băiat din clasa a VIII-a, de la școala din
Dumbrăvița, chiar acum câteva zile, mă ruga să îl ajutăm să
publice și el o compunere în ultimul număr al revistei că în
următorul an școlar nu va mai fi la noi elev și cine știe dacă
cineva va mai face o revistă pe acolo, unde el va ajunge, să-l
ajute și pe el.
Amuzant rămâne și momentul în care doamna
directoare de la Mașloc povestea în cancelarie cum ne urmărea
pe monitoarele camerelor de supraveghere cum montam noi
revista, cum capsam paginile și lipeam coperțile. Noi fiind
profesorii de sprijin și elevii cu cerințe educaționale speciale.
Acestea sunt lucruri simple și banale pentru manageri,
oameni mari și importanți. Pentru noi, simpli profesori și elevi,
unii cu dificultăți, sunt momente frumoase ce stăruitoare ne
rămân în minte și în suflet.
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Revista şcolii, „Împreună”, este editată de Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara în
parteneriat cu Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa, judeţul
Timiş. Alături de elevii, părinţi şi cadrele didactice de la Centrul
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din
Timişoara, publică/ au publicat şi colegi de la Şcoala Gimnazială
Dumbrăviţa, Şcoala Gimnazială Maşloc, Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică Timiş, Şcoala Gimnazială
Comuna Pişchia, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Timişoara, Şcoala
Gimnazială Nr. 7 "Sf. Maria" din Timişoara, Şcoala Gimnazială Nr.
20 Timişoara, Direcţia pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Timiş, Liceul Teoretic "Vlad Tepes" Timisoara, etc.
Dimensiunea europeană a revistei noastre este dată de
promovarea valorilor şi culturii spaţiului social european, schimburi
de articole cu reviste europene precum „Down 21”, din Spania,
promovarea unor publicişti din ţări precum Italia, Spania, Ungaria,
Serbia.
Publicaţia noastră este recunoscută de Biblioteca
Naţională a României, are I.S.S.N. propriu (2066-4729), iar
numerele publicate sunt incluse în Fondul Naţional de Carte.
Prin activitatea sa, revista Împreună a promovat proiecte
internaţionale, naţionale, cu participare regiolală, judeţeană sai
locală precum:
Împreună sărbătorim România (proiect inclus în Agenda
manifestărilor cultural-artistice, sportive și de tineret a județului
Timiș, cofinanțate de Consliului Județean Timiș)
Împreună luptăm împotriva discriminării (proiect inclus în Calendarul
Activităților Educative Naționale)
Fiecare este special (proiect interjudețean avizat de Inspectoratul
Școlar Judeean Timiș)
English is funny (parteneriat interjudețean avizat)
Mai mult, pe parcursul primelor 12 numere, în cadrul
revistei s-a editat şi suplimentul de sinteze teoretice şi studii practice
Paul Popescu Neveanu, supliment ce s+a deyvoltat într-o veritabilă
revistă de specialitate internaţională.
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Fiecare participare a revistei noastre la Concursul naţional de
reviste şcolare, etapa judeţeană, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean
Timiş, a fost încununată de succes, an de an obţinând premii sau menţiuni:






mai 2009- Menţiune, secţiunea reviste gimnaziale, anul şcolar 2008-2009;
mai 2010- Menţiune, secţiunea reviste gimnaziale, anul şcolar 2009-2010;
mai 2011- Premiul al III-lea, secţiunea reviste gimnaziale, anul şcolar 2010-2011;
iunie 2012- Premiul al III-lea, secţiunea reviste gimnaziale, anul şcolar 2011-2012;
iunie 2013: Menţiune, secţiunea reviste gimnaziale, anul şcolar 2012-2013;

La Concursul naţional "Tineri jurnalişti în devenire", inclus în
Calendarul Activităţilor Educative Naţionale 2014, ediţia mai 2014, revista
şcolară "Împreună" a obţinut locul I, faza naţională, secţiunea reviste şcolare
gimnaziale.
La Concursul naţional "Tineri jurnalişti în devenire", ediţia 2013,
organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean
Argeş şi Palatul Copiilor Piteşti, revista şcolară "Împreună" a obţinut premiul al
II-lea la faza finală a concursului.
Elevii cu c.e.s. integraţi la Şcoala Gimnazială Maşloc cu structuri de
sprijin oferite prin Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Paul Popescu
Neveanu" din Timişoara, care au luat parte la activităţile Cercului de jurnalism
şcolar, au participat la Concursul naţional "Pe aripile fanteziei", ediţia
aprilie 2013, organizat de Şcoala Gimnazială Bogdăneşti şi Inspectoratul
Şcolar Bacău:
1.
2.

Premiul I, elev Chiorean Costel Adrian, secţiunea compunere-eseu, clase
gimnaziale;
Premiul al III-lea, elev Serbov Marius , secţiunea compunere-eseu, clase
gimnaziale;

Elevii cu c.e.s. integraţi la Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sf. Maria",
Timişoara, cu structuri de sprijin oferite prin Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă "Paul Popescu Neveanu" din Timişoara, care au luat parte la
activităţile Cercului de jurnalism şcolar, au participat la Concursul naţional
"Un condei numit fair-play", ediţia iunie 2012, organizat de Academia
Olimpică Română şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului:
1.

2.

Premiul I, elev Boseică Raul Florin, secţiunea eseu, clase primare,
faza judeţeană;
Premiul I, elev Butnaru Robert, secţiunea cronică-reportaj sportiv, clase
primare, faza judeţeană;
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Campania VIAȚA este dezvoltată în cadrul proiectului
“Creșterea accesului la servicii de prevenţie primară pentru copiii și
adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă și activitatea fizică
în rândul copiilor și adolescenţilor din România”. Proiectul a fost
finanţat din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin
intermediul Programului Norvegian de Cooperare pentru creștere
economică și dezvoltare sustenabilă în România. Revsiat noastră a
promovat această campia prin activitatea sa.
Un grup de elevi pasionați de mediul înconjurător au
participat la un concurs de investigații de mediu din cadrul
Programului Internațional ”Tineri Reporteri pentru Mediul
Înconjurător” (YRE). Programul YRE – este o rețea internațională
de tineri preocupați de problemele mediului înconjurător,
coordonată de Fundația de Educație pentru Mediul Înconjurător
(FEE).
Programul internațional YRE reprezintă o importantă
inițiativă de protejare a mediului înconjurător, în cadrul căreia elevii
pot învăța despre problemele de mediu și dezvoltare durabilă
cuprinse în planul de învățământ. Prin intermediul programului,
elevii participanți își pot dezvolta aptitudinile și îmbogăți
cunoștințele despre mediu.
În cadrul Campaniei naţionale "Internet mai sigur pentru
copii", organizată de Fundaţia "Salvaţi copiii" România, siteul
revistei noastre, www.impreună.yolasite.com, a fost desemnat, cu
ocazia Galei Siguranţei pe Internet (concursul sigur.info) din
februarie 2012, websiteul anului.
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Cercul de jurnalism școlar este organizat ca parteneriat
interșcolar între Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul
Popescu Neveau” din Timișoara și Școala Gimnazială Com.
Dumbrăvița. Acest proiect este cofinanțat de Consiliul Județean Timil
prin Agenda manifestărilor cultural-artistice, sportive și de tineret a
județului Timiș. Pentru buna derulare a proiectului, suntem sprijiniți și
de instituții precum Centrul pentru Cultură și Artă al Județului Timiș și
Inspectoratul Școlar al Județului Timiș care au rolul de parteneri.
În cadrului proiectului sunt implicați elevi și cadre didactice
de la mai multe instituții școlare cum ar fi Școala Gimnazială Nr. 7
”Sf. Maria” Timișoara, Liceul Teoretic ”Vlad Țepeș” din Timișoara,
Școala Gimnazială Nr. 20 Timișoara, Școala Gimnazială Moșnița
Nouă, Școala Gimnazială Pișchia, Școala Gimnazială Nr. 4
Timișoara, etc.
Pe lângă activitățile de tipărire și editare a revistei,
importante sunt și evenimentele culturale de lansare a revistei,
organizate într/un cadru festiv nu numai cu scopul de a promova
activitatea noastră și elevul cu cerințe educaționale în spațiul sociocultural de apartenență, ci și pentru a sensibiliza autoritățile cu privire
la specificul și specificitatea învățământului special și special integrat.
În fapt, elevul cu cerințe educaționale speciale nu trebuie
pus sub anatema milei ci sprijinit, pus în contexte pozitive pentru a
oferi comportamente adaptate social și a produce în funcție de
contextul dezvoltării sale psihosomatice.
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Material publicitar aferent proiectului
”Cercul de jurnalism școlar ÎMPREUNĂ”
inclus în Agenda culturală 2016,
avizată prin HCJT 75/30.03.2016, T.V. 18

