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 Acest număr include:  

 „Prieteni „Prieteni „Prieteni „Prieteni fără frontiere”fără frontiere”fără frontiere”fără frontiere”, , , , ediŃie specială (proiect educaŃional internaŃional)    
 „David Coriolan”, „David Coriolan”, „David Coriolan”, „David Coriolan”, supliment de debut şi creaŃie literară, ediŃia a II-a 

 „Paul Popescu Neveanu”,„Paul Popescu Neveanu”,„Paul Popescu Neveanu”,„Paul Popescu Neveanu”,    supliment de sinteze teoretice şi studii practice 
în domeniul psihopedagogie specială, ediŃia a II-a 
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Din sumar: 

 

Elevii Nicu Nicola şi Cătălin Molnar au păşit pe treptele izbânzii  
la concursul naŃional de literatură şi cronică sportivă:  

„Un condei numit fair play”„Un condei numit fair play”„Un condei numit fair play”„Un condei numit fair play”    
Prof. Corneliu Dragomir, insp. Mina Maria Rusu 
http://www.aor.cosr.ro/un_condei_premianti_2009.php 

ppppaginaginaginaginileileileile    3333----4444    

 

Promovăm integrarea socială, conservarea şi perpetuarea 
tradiŃiilor româneşti: 

„„„„TradiŃii şi obiceiuri de iarnă la româniTradiŃii şi obiceiuri de iarnă la româniTradiŃii şi obiceiuri de iarnă la româniTradiŃii şi obiceiuri de iarnă la români””””    
paginilepaginilepaginilepaginile    5555    ––––    6666 

 

Sentimentului de patriotism şi identitate naŃională: 

„„„„Împreună sărbătorim RomânÎmpreună sărbătorim RomânÎmpreună sărbătorim RomânÎmpreună sărbătorim Româniaiaiaia””””    
paginilepaginilepaginilepaginile    9999    –––– 1 1 1 10000 

 
„Ce mâncăm?”„Ce mâncăm?”„Ce mâncăm?”„Ce mâncăm?”---- premiul cel mai creativ  premiul cel mai creativ  premiul cel mai creativ  premiul cel mai creativ 
meniumeniumeniumeniu    
elevi Moroşan Raluca, Morcan Alexandra, Balog Cristian, Jurcan 
LaurenŃiu şi Varga Alexandru    

paginpaginpaginpaginileileileile    13 13 13 13 –––– 14 14 14 14    

Note editoriale: 
 Pot publica în paginile revistei noastre şi suplimentele acesteia cadre didactice şi elevi (absolvenŃi) cu 

cerinŃe educative speciale (inclusiv cei integraŃi în învăŃământul de masă prin cadre didactice de sprijin) ai 
Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu-Neveanu”, şi elevi de la Şcoala cu cls. I-VIII, com. 
Pişchia, jud. Timiş (inclusiv structurile asociate: Bencecu de Jos, Bencecu de Sus şi Murani).  

 Editorii revistei sunt Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara 
şi Şcoala cu cls. I-VIII din com. Pişchia, prin parteneriatul interşcolar dintre cele două instituŃii, 
„Împreună, artterapie prin identitate şi cultură”, iniŃiat de C.S.E.I. „P. P. Neveanu”, Timişoara. 

  Toate drepturile rezervate C.Ş.E.I „P. P. Neveanu” şi Şcoala cu cls. I-VIII, com Pişchia.  

 Aşteptăm articolele voastre, dragi elevi, şi distinse cadre didactice, pe adresa de e-mail 
revistaimpreuna@gmail.com până cel târziu 10 Mai 2010, inclusiv. Echipa îşi rezervă dreptul de a 
selecta contribuŃiile propuse în funcŃie de calitatea acestora dar şi în funcŃie de comportamentul elevilor 
autori. 

 Vă invităm să accesaŃi site-ul revistei noastre: www.impreuna.yolasite.com sau 
www.revistaimpreuna.synthasite.com de unde puteŃi descărca toate numerele revistei noastre în format 
pdf., precum şi alte informaŃii utile. 
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PPee  ttrreepptteellee  iizzbbâânnzziiii  llaa    
„„UUnn  ccoonnddeeii  nnuummiitt  ffaaiirr  ppllaayy””   
Elevii Cătălin Molnar şi Nicu Nicola au păşit pe treptele 

izbânzii la concursul naŃional de literatură şi cronică sportivă 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

         Autorul articolului „Iepurii la interval: 
fotbal, volei şi ping-pong”, elev Nicolae Nicola, 
a devenit laureat naŃional al concursului 
naŃional „Un condei numit fair play”, organizat 
de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului în parteneriat cu Comitetul 
Olimpic Român, obŃinând menŃiune la faza 
naŃională şi premiul al III-lea la faza 
judeŃeană. Autorul articolului „Cu C.E.S., fără 
C.E.S., am luat bronzul la Arad”, elev Cătălin 
Molnar, a obŃinut o meritată menŃiune la faza 
judeŃeană a aceleiaşi competiŃii. 
        Şi Cătălin şi Nicu sunt copii inteligenŃi, 
curioşi, dornici să ştie cât mai multe. Cătălin 
este gata să-şi ofere sprijinul pentru orice 
acŃiune frumoasă, interesantă. Este mai mult 
preocupat de problemele lumii contemporane: 
lui i se potriveşte mai mult editorialul, 
interviul, ancheta, sinteza. În textele lui se 
regăsesc sensibilitatea, spiritul analitic... Nicu 
este un copil mai tehnic. 
 Cei doi copii din satul Bencecu de Jos 
au dat dovadă nu numai de spirit literar ci şi 
de calităŃi jurnalistice, ce ar putea fi profitabil 
valorificate în carieră.  
          ExperienŃa participării şi premiile 
obŃinute de cei doi copii sunt plăcute amintiri 
din viaŃa lor de elev... şi a mea de dascăl. 

îndrumător, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
      C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 
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 „Vă mărturisesc cu multă încântare că de la an la an am constatat o 
creştere a calităŃii lucrărilor voastre şi o replică promiŃătoare la faptul că 
limba română este chinuită, schilodită, schingiută, răstignită... cum vreŃi 
să-i spuneŃi. Prin urmare, prin voi limba română poate să-şi 
redobândească ceea ce i se cuvine: acel loc special în inima şi în sufletul 
românilor şi să afirme valoarea ei de instrument de comunicare nu doar la 
orele de limba română. [...]  
 Fair-play-ul trebuie să funcŃioneze la nivelul relaŃiilor interumane iar 
disciplina limba şi literatura română împreună cu educaŃia fizică şi sportul 
concură la crearea acestei atmosfere de interrelaŃionare, de comunicare.  
 Vă felicit şi vă asigur că Ministerul EducaŃiei împreună cu profesorii 
din teritoriu vă vor sprijini să deveniŃi cei care vor scrie într-o limbă curată 
şi clară cronici sportive, proză şi poezii. Vă felicit pentru ceea ce aŃi reuşit 
să faceŃi astăzi, să fiŃi toŃi pe cea mai înaltă treaptă, cea a izbânzii.”                                       

inspector, prof. MINA MARIA RUSU 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

 
       
 „Premiile concursului naŃional «Un condei numit Fair-Play» au fost 
înmânate de către Andreea Răducan, campioană olimpică la gimnastică, Otilia 
Bădescu, campioană europeană la tenis de masă şi Laura Badea, campioană 
olimpică la scrimă, care a fost şi amfitrionul evenimentului. PremianŃii 
concursului, etapa naŃională, “Un condei numit fair-play”, la secŃiunea  
CRONICĂ REPORTAJ, 
 categoria 11 - 14 ani sunt: 

PREMIUL I: Ivanovici Bogdan Valentin – Şcoala Nr. 31 “Theodor Aman”, Craiova, 
Dolj, 
prof. Cercelaru Margareta – Şc. nr. 31 “Th. Aman” – Craiova 
PREMIUL II: Vlaicu Adriana – Liceul Teoretic “Ion Mihalache”, Topoloveni, Argeş, 
prof. Vlaicu Anca – Lic. Teoretic "Ion Mihalache” Topoloveni – Argeş 
PREMIUL III: Pahontu Beatrice – Şcoala cu cls. I-VIII, com. Negreşti, Argeş,  
prof. Pahontu Mariana – Sc. cu cls. I-VIII BeleŃi, Negreşti – Argeş 
MENłIUNI: 

1. Lupu Alexandru – Sc. cu cls. I-VIII nr. 22, Brăila, Brăila,  
prof. Baciu Constantin - Şc. cu cls. I-VIII nr. 22 - Brăila 
2. Nicola Nicolae – Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia, Timiş,  
prof. Dragomir Corneliu – Centrul Şcolar "Paul Popescu-Neveanu” – Timişoara 
3. Patroi Andreea – Colegiul NaŃional ”FraŃii Buzeşti”, Craiova, Dolj,  
prof. Cismaru Crina; Niculina Lazarciuc; Cioroianu Iuliana – C.N. “FraŃii 
Buzeşti” – Craiova 
4. Radu Cosmina – Şcoala de arte şi meserii Deleşti, Vaslui,  
prof. Banu Sanda – Şc. de arte şi meserii Deleşti – Vaslui 
5. Pănescu Theodora – Palatul Copiilor Piteşti, DâmboviŃa,  
prof. Grigore Mihaela – Palatul Copiilor Piteşti 

www.cor.ro/premii_condei_2009.ro 
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«TradiŃii şi obiceiuri  
de iarnă la români» 

între integrarea socială a copiilor cu C.E.S. şi conservarea şi 
perpetuarea tradiŃiilor româneşti 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
      Proiectul educaŃional “TradiŃii şi 
obiceiuri de iarnă la români“, ajuns 
la ediŃia a IV-a, este finanŃat de către 
Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara şi Consiliul JudeŃean Timiş.  
 Scopul proiectului este, pe de o 
parte, integrarea socială a copiilor cu 
cerinŃe educative speciale prin 
implicarea lor în diferite activităŃi 
comune cu elevii din şcolile de masă, 
iar, pe de altă parte, Ńine de 
conservarea şi perpetuarea tradiŃiilor 
româneşti.  
      Vernisajele expoziŃiilor şi 
festivităŃile de premiere a celor mai 
talentaŃi elevi sunt însoŃite de 
programe artistice  prezentate de elevii 
Centrului Şcolar pentru EducaŃie 
Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” din 
municipiul Timişoara, de activităŃi 
educativ –recreative organizate pentru 
toŃi elevii participanŃi şi de dezbateri 
între cadrele didactice implicate, pe 
tematica proiectului. 
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    Considerăm  că proiectul a avut succes atingându-şi obiectivele 
propuse, copiii s-au simŃit apreciaŃi, valorizaŃi şi recompensaŃi pentru 
munca lor, lucrările expuse s-au remarcat prin calitate şi diversitate, 
dovedind implicare şi seriozitate atât din partea cadrelor didactice 
coordonatoare cât şi a elevilor înşişi.  
 Numărul considerabil  de şcoli participante, inclusiv din alte judeŃe, 
dovedeşte importanta acestei acŃiuni care se adresează tuturor copiilor şi 
promovează valori culturale şi sociale importante pentru societatea 
noastră.- 

echipa proiectului 
C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 
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ZZââmmbbeettuull  rreeaall  aall  ccooppiiiilloorr  
ffăărrăă  eeggaall,,  ddee  HHaalllloowweeeenn 

Copiii asistaŃi maternal şi cei cu disabilităŃi au serbat 
Halloween-ul la Centrul Comercial REAL Timişoara  

  

  
  

  

  

 

 Cu ocazia Halloween-ului s-a desfăşurat o 
petrecere unde şi noi, copii asistaŃi maternal prin 
serviciile DirecŃiei JudeŃene de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului Timiş, am fost invitaŃi.  
 Prima dată am cântat în cor cu copiii de la 
Murani, cu părinŃii noştri şi doamna profesor 
Ligia Neşcu, de la Şcoala „Neveanu” .  
 Apoi Dr. Brain, un băiat pe care l-am 
cunoscut acolo, la petrecere, ne-a făcut săbii din 
baloane şi asistenta lui ne-a pictat pe faŃă. După 
aceea Dr. Brain şi asistenta lui ne-au dus să 
facem experimente pline de magie. 
 În finalul spectacolului am făcut parada 
costumelor şi cea a măştilor de Halloween şi au 
fost premiate cele mai frumoase prezentări. ToŃi 
am primit pachete cu dulciuri din partea 
organizatorilor. 
 Petrecerea a fost organizată de Centrul 
Comercial „Real” din Timişoara cu sprijinul 
Primăriei şi al Consiliului Local al Comunei 
Pişchia. Coordonatorul proiectului a fost doamna 
prof. Ligia Neşcu, C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu”, 
Timişoara 

elev ANDREI ZSIGO 
Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia 

îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 

  
  



Anul al II-lea, Numărul 3 
Semestrul I, anul şcolar 2009- 2010 

 

 

 

pagina pagina pagina pagina 8888    

Ce pot face două mâini dibace? 

 

 

 Doamna prof. Delia DRĂGHICI, de la 
Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul 
Popescu Neveanu” din Timişoara, a oferit 
echipei „Împreună” un c.d. cu poze ce ilustrează 
câteva creaŃii foarte interesante. Sub 
îndrumarea doamnei profesor, elevii clasei a 
VII-a C, C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu” au realizat 
obiecte de artizanat.  
 Cele mai frumoase creaŃii, ale căror 
fotografii au fost propuse spre publicare în 
revista şcolii noastre sunt realizate de eleviii 
Cosmin Olaru şi Adrian Nergu.  
 Şi aceste lucrări au fost expuse în cadrul 
vernisajelor organizate ca activităŃi ale 
proiectului „TradiŃii şi obiceiuri de iarnă la 
români” 
 

elevii clasei a VII-a C 
C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 

îndrumare, prof. DELIA DRĂGHICI 
C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 

 
 
 
         În cadrul proiectului ,«2 
Mâini Dibace», eleviii claselor 
a V-a A şi a VII-a A, de la 
Şcoala cu cls. I-VIII, com. 
Pişchia, coordonaŃi de prof. 
Kristina Kalmar, au realizat 
mai multe felicitări. Câteva 
dintre acestea sunt publicate 
alăturat. La realizarea acestui 
proiect au mai participat cu 
alte lucrări şi elevii clasei a III-
a, de la Şcoala cu cls. I-VIII, 
com. Pişchia, coordonaŃi de 
doamna instit. Lucia Bonchis. 

prof. KRISTINA KALMAR 
instit. LUCIA BONCHIŞ 

Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia 
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ÎÎmmpprreeuunnăă    
ssăărrbbăăttoorriimm  RRoommâânniiaa  

Ziua Unirii va fi celebrată de elevii, profesorii şi invitaŃii C.Ş.E.I. 
„P.P. Neveanu” împreună cu cei de la Drobeta Turnu Severin, 

Leibling şi Pişchia. 
 

 
 
 Pentru elevii şcolilor implicate în 
proiectul „Fiecare este special”2, 
sărbătorirea Zilei NaŃionale a României s-a 
realizat prin iniŃierea unui concurs de 
desene şi organizarea unei expoziŃii 
dedicate patriotismului.  
 CompetiŃia s-a realizat pe două 
secŃiuni, una dedicată copiilor din ciclul 
primar şi cealaltă s-a adresat copiilor din 
ciclul gimnazial.  
 Au concurat elevi cu disabilităŃi de la 
Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă 
„Paul Popescu Neveanu” din Timişoara, 
Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă 
„Constantin Pufan” din Drobeta Turnu 
Severin, Şcoala cu cls. I-VIII, com. Liebling, 
Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia, Liceul 
Teoretic „Vlad łepeş” din Timişoara. 
 Premierea elevilor are loc în luna 
ianuarie 2010, în cadrul unui spectacol 
dedicat Zilei Unirii, 24 Ianuarie. 
 
 
 
 
 

                                                
2
 Mai multe informaŃii privind desfăşurarea activităŃilor şi 

condiŃiile de participare se pot obŃine consultând pagina web 
 http://impreuna.yolasite.com/fiecare-este-special.php 



Anul al II-lea, Numărul 3 
Semestrul I, anul şcolar 2009- 2010 

 

 

 

pagina pagina pagina pagina 10101010    

 
 Premierea elevilor participanŃi la concursul de desene „Împreună 
sărbătorim România” şi spectacolul organizat în luna Ianuarie, 2010, este parte 
integrantă a proiectului „Fiecare este special”. 
 Proiectul interjudeŃean „Fiecare este special” este iniŃiat şi organizat de 
Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara, 
având ca parteneri Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Constantin Pufan” 
din Drobeta Turnu Severin şi Şcoala cu cls. I-VIII, com. Liebling, jud. Timiş.  
 Proiectului amintit cuprinde următoarele activităŃi: 

� Împreună sărbătorim România (spectacol dedicat zilei 
de 24 Ianuarie, concurs de desene în acuarelă şi expoziŃie 
tematică); 
� concursul naŃional pentru elevi cu c.e.s. Şcoala în 
cuvinte şi culori; 
� Maratonul toleranŃei (competiŃie sportivă dedicată 
sărbătoririi toleranŃei, 5 Mai) 

 
Bunele maniere,  
pentru cei mici şi cei mari 
 În jurul nostru, la şcoală, acasă, în societate, suntem înconjuraŃi de 
oameni: dascăli, părinŃi, cunoscuŃi, necunoscuŃi sau orice om care are întipărit 
«chipul lui Dumnezeu» şi orice altă vietate.  Oamenii trebuie să comunice între ei, 
să se înŃeleagă unul cu altul, să se respecte unul pe altul, 
să fie atenŃi cum se comportă. Nimeni nu are voie sa facă rău celorlalŃi, precum 
spune proverbul : ,,Ce Ńie nu-ti place, nici altuia nu-i face!,,. 
 Bunele maniere ne învaŃă să avem respect unii faŃă de alŃii, faŃă de noi 
înşine.  
 Salutul, este primul semn al respectului, când se întâlnesc două sau mai 
multe persoane sau te desparŃi de cineva saluŃi respectuos. Când te-ai întâlnit cu 
o persoană spui : ,,Bună dimineaŃa!”, „Bună ziua!”, „Bună seara!” iar când te 
desparŃi spui „Noapte bună!” sau „La revedere!, în funcŃie de situaŃie. 
 Nu este politicos să spui „La revedere!” persoanelor pe care nu le cunoşti ci 
doar celor din familie sau prietenilor. Întotdeauna persoana mai tânără trebuie s-
o salute pe cea mai în vârstă, bărbaŃii sau băieŃii salută primii femeile sau fetele. 
Nu trebuie să saluŃi zgomotos, să faci gesturi necontrolate, care stârnesc râsul 
sau îi deranjează pe cei salutaŃi cât si pe cei care se afla in apropierea ta. 
  

prof. AURICA RUEN 
Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia 

tehnoredactare, elev ANDREI RUEN,  
Liceul de Muzică „Ion Vidu”, Timişoara  
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ŞŞccooaallaa  îînn  ccuuvviinnttee  
 În cadrul proiectului interjudeŃean „Fiecare este special”, se va organiza o 
expoziŃie de desene în acuarelă dedicată şcolii. Tot cu acelaşi prilej vor fi expuse 
şi cele mai frumoase compoziŃii literare având ca temă şcoala, dascălul şi viaŃa de 
elev. Activitatea este organizată de CŞEI „Constantin Pufan”, Drobeta Tr. Severin.   
 
 

 
Tu,  
şireată profesoară... 
 
Tu, şireată profesoară 
ÎŃi aduci aminte oare 
Când s’nvăŃ mă tot stresai, 
La tablă mă tot scoteai? 
 
În pauză când ai plecat 
Eu tare m-am bucurat, 
Dar pe hol când am ieşit  
Cu dumneavoastră m-am întâlnit. 
 
Mă gândeam ce să mai fac 
De dumneavoastră ca să scap 
Că de când v-am întâlnit 
Liniştea nu mi-am găsit... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cartea...  
În taina cărŃii e mister 
De vrei să priveşti în paginile lor 
Să’nveŃi îŃi v-a fi uşor 
Şi cartea îŃi va fi de ajutor 
 
Pagini necunoscute, 
Mii de foi nemaivăzute,  
De vrei a învăŃa 
Deschide... cartea. 
 
Din copac este făcută, 
Ştie... învăŃătură multă 
N-ai ideea ce-i în ea 
Dacă n-o vei explora! 

 
 

elev ABEL BURLEANU 
Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia, jud Timiş 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu, Timişoara 
îndrumare, prof. AIDA FLORENłA POPESCU 
Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia, jud Timiş 

 
 
 
A  
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Copacii care nu mai sunt            
Primăvara trecută copiii şcolii noastre din Pişchia au organizat 

o plantare de copaci la care a participat şi domnul primar al 
comunei noastre. 

După această plantare ne-am adunat cu toŃii într-o sală unde 
doamna profesoară de biologie, prof. Kristina Kalmar, ne-a vorbit 
despre importanŃa copacilor şi de ce este bine să îi udăm şi să 
avem mare grijă de ei.  

Cu toate acestea, în viaŃa tinerilor copaci şi-a făcut apariŃia 
indiferenŃa, nepăsarea... mai mult faŃă de noi, copiii, căci viitorul 
aparŃine copiilor. 

Lăstarii poate că mai sunt prin iarbă, rupŃi sau poate urcaŃi, 
poate că mai sunt... sau poate că nu mai sunt deloc.  

elev CĂTĂLIN MOLNAR 
Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia, 

îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR  
C.Ş.E.I. Paul Popescu Neveanu, Timişoara    

 
Culorile pastelate ale unei flori moarte 

  În aceste rânduri vom vorbi despre o plantă la căreia i s-au 
uscat aproape toate frunzele... 
 Această floare are rădăcină firoasă, cam de şapte 
centimetri, şi o  frunză în formă de lacrimă. A fost o dată udată la 
două zile. Planta despre care vorbim preia din natură dioxidul de 
carbon şi ca urmare a fotosintezei ne dăruieşte oxigenul necesar 
vieŃii.  
 Şi totuşi această plantă este nefericită, pentru că nu o ating 
razele soarelui, nu are aer curat şi nu ne poate dărui oxigen. 
Această plantă este nefericită pentru că nu simte căldura, 
dragostea, iubirea... a noastră, a celor din jur.  
 Această floare, după părerea mea, trebuie foarte mult iubită 
şi cât mai des cu putinŃă curăŃată, udată şi să stea la lumină, 
multă lumină. Îmi dă o stare de melancolie când o văd cum arată, 
aşa de îngălbenită şi aşa de aplecată... este precum un om uscat şi 
foarte trist.  
 Frunzele uscate şi îngălbenite de nuc... nu i-au adus 
căldură... Singură, a suferit mult. 

elev MIHAELA GEORGIANA NEAGU 
Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia, 

îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
C.Ş.E.I. Paul Popescu Neveanu, Timişoara 
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„Ce mâncăm?”- premiul 
cel mai creativ meniu 

,,Indiferent de cât mănânci, niciodată nu eşti prea gras încât 
mama ta să nu îŃi mai dea nimic de mâncare.” 

(Legea lui Murphy) 
 
 Noi suntem Moroşan Raluca, Morcan Alexandra, Balog Cristian, Jurcan 
LaurenŃiu şi Varga Alexandru, elevi în clasa a V-a A la Şcoala cu clasele I-VIII 
Pişchia. 
 Într-o zi, doamna profesoară de biologie Kristina Kalmar ne-a chemat la ea 
în laborator şi ne-a întrebat dacă vrem să participăm la un concurs privind 
alimentaŃia sănătoasă. Când am auzit am fost foarte curioşi şi am vrut să aflăm 
mai multe detalii. Atunci doamna profesoară ne-a explicat ce am avea de făcut: 
că ar trebui să întocmim un meniu al unui elev de clasa a V-a pentru o 
săptămână dar, să avem grijă, ca alimentaŃia să fie cât mai variată şi mai 
sănătoasă. Ne-a plăcut ideea astfel încât repede ne-am împărŃit în grupe: Raluca 
cu Alexandra, LaurenŃiu cu Cristian iar Alexandru singur. Ne-am hotărât ca 
fiecare grupă să propună un meniu iar apoi să lucrăm împreună pentru a aduna 
toate ideile bune într-un singur meniu. 
 Când am ajuns acasă am apelat la ajutorul mămicilor şi bunicilor noastre, 
cărora li s-a părut interesantă tema primită şi ne-au ajutat cu multă plăcere. De 
asemenea am studiat reviste şi cărŃi de bucate şi am căutat pe internet 
informaŃii privind alimentaŃia sănătoasă.  
 Peste câteva zile am adus la şcoală lucrările şi cu ajutorul doamnei 
profesoare am realizat un meniu care cuprinde cele mai bune idei ale noastre. În 
realizarea proiectului nostru am Ńinut seama ca în meniul fiecărei zile să se 
regăsească alimente din toate grupele iar cu ajutorul unui ghid de alimentaŃie 
sănătoasă am calculat caloriile consumate zilnic (încercând să nu depăşim cu 
mult necesarul de calorii al unui elev de clasa a V-a, 2400 kcal).  Laptele şi 
biscuiŃii care sunt trecuŃi la gustare de luni până vineri, îi primim în cadrul 
programului ,,Lapte şi corn”. 
 Iar acum vă dorim lectură plăcută şi poate... «Poftă bună !». 
 
Luni: 
Micul dejun: 
cereale cu lapte   (50 gr. cereale +  150 ml. lapte)- 233 kcal 
Gustare: 
un măr 150 gr. - 69 kcal, Lapte 200 ml. - 97,8 kcal, biscuiti 100 gr. - 
458 kcal 
Prânz: 
felul I. ciorbă de legume 200 gr.- 92 kcal 
felul II. piure de cartofi 200 gr. - 148 kcal, şniŃel de vită 150 gr.- 420 
kcal,                castraveŃi muraŃi 200 gr.- 22 kcal 
felul III. budincă de căpşuni 150 gr. -  155 kcal 
Gustare:  
un morcov 200 gr. - 62 kcal 
Cină: 
felul I. pilaf de orez cu legume 200 gr. -  216 kcal 
felul II. o felie de chec 100 gr.- 364 kcal 

Total zilnic: 2336,80 kcal 
 
MarŃi: 
Micul dejun: 
o felie de pâine cu unt şi gem: 200,7 kcal, cacao cu lapte 200 ml: 132 
kcal 
Gustare: 
o banană 170 gr.: 151,3 kcal, lapte 200 ml.: 97,8 kcal, biscuiti 100 gr.: 
458 kcal 
Prânz: 
Felul I. supă de roşii cu macaroane 200 gr.: 80 kcal 
Felul II. legume călite 200 gr.: 200  kcal, peşte (crap)  la tavă 200 gr. :  
332 kcal 
Felul III. tartă cu mere 50 gr. : 138 kcal 
Gustare: 
iaurt cu fructe (caise) 125 gr. :131 kcal 
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Cină: 
Felul I. macaroane cu brânză 200 gr.: 470 kcal 
Felul II. compot de ananas 150 gr.:  90 kcal 
Total: 2480,80 kcal 
 
Miercuri 
Micul dejun: 
o felie de pâine cu unt şi caşcaval 186,4 kcal, ceai de mentă 200 ml.: 10 
kcal 
Gustare: 
o portocală 200 gr.: 94 kcal, lapte 200 ml.: 97,8 kcal, biscuiti 100 gr.: 
458 kcal 
Prânz: 
Felul I. ciorbă de varză cu cartofi 200 gr.:76  kcal 
Felul II. garnitură de orez 100 gr.: 90 kcal, grătar din carne de vită 130 
gr.: 151  kcal, salată de varză 100 gr.: 50 kcal                    
Felul III. clătite cu gem de caise 100 gr.: 295 kcal 
Gustare: 
 compot de mere 150 gr.: 127 kcal 
Cină: 
Felul I. mămăligă cu brânză şi smântână 200 gr.: 533 kcal 
Felul II. griş cu lapte şi scorŃişoară 200 gr.: 222 kcal 
Total: 2390,20 kcal 
 
Joi 
Micul dejun: 
omletă cu brânză : 240,50 kcal, ceai cu lămâie 200 ml.: 10 kcal 
Gustare: 
un măr 200 gr.: 69 kcal, lapte 200 ml.: 97,8 kcal, biscuiti 100 gr.: 458 
kcal 
Prânz: 
Felul I. ciorbă de perişoare 200 gr.: 200  kcal 
Felul II. carofi natur cu sos de mărar 150 gr.: 217 kcal, chifteluŃe 2 x 
50 gr.:172  kcal 
Felul III. îngheŃată cu toping de caramel 150 gr.: 123 kcal 
Gustare: 
salată de fructe 150 gr.: 127 kcal 
Cină: 
Felul I.mâncărică de mazăre cu caşcaval pane 200 gr.: 513 kcal 
pâine 20 gr. 43 kcal 
Felul II. salam de biscuiŃi 20 gr.: 100 kcal 
Total:2370,30 kcal 
 
Vineri 
Micul dejun: 
o felie de pâine cu brânză topită şi cu roşii: 162 kcal, ceai de mentă 
200 ml.: 10 kcal 
Gustare: 

o banană 200 gr.:151,3 kcal, lapte 200 ml.  97,8 kcal, biscuiti 100 gr. 
458 kcal 
Prânz: 
Felul I. ciorbă de fasole verde 200 gr.: 96  kcal 
Felul II. ardei umpluŃi cu sos de roşii: 279 kcal, pâine 20 gr.:43 kcal 
Felul III. ciocolată de casă  50 gr.:400 kcal 
Gustare: 
Compot de vişine 200 gr.: 180 kcal 
Cină: 
Felul I. salată de cartofi 200 gr.: 204 kcal 
Felul II. budincă de căpşuni 150 gr.: 181,50 kcal 
Total: 2262,60  kcal 
 
Sâmbătă 
Micul dejun: 
cereale cu lapte 239,5 kcal 
Gustare: 
iaurt cu fructe (caise) 125 gr.: 131 kcal 
Prânz: 
Felul I. ciorbă de văcuŃă 300 gr.: 420  kcal 
Felul II. mâncare de spanac cu ochiuri de ou 239,5 kcal, pâine 20 gr.: 
43 kcal 
Felul III. cremă de zahăr ars  150 gr. 226 kcal 
Gustare: 
Struguri  150 gr.:  103,5 kcal 
Cină: 
Felul I. pizza 360 gr. : 833 kcal 
Felul II. orez cu lapte 150 gr. 115 kcal 
Total: 2350,50 kcal 
 
Duminică 
Micul dejun: 
un ou fiert, brânză telemea, o roşie 218 kcal 
pâine 20 gr.: 43 kcal 
ceai de mentă 200 ml.: 10 kcal 
Gustare: 
sana 125 gr.:  75  kcal 
Prânz: 
Felul I. supă de pui cu tăiŃei 200 gr. 168  kcal 
Felul II. sărmăluŃe  200 gr.:   460 kcal, pâine 20 gr.: 43 kcal 
Felul III. tort de biscuiŃi cu frişcă  100 gr. 279 kcal 
Gustare: 
mixt de fructe uscate 125 gr.: 470 kcal 
Cină: 
Felul I. pireu de cartofi cu ficat de pui (100+100 gr.) 179 kcal 
Felul II. pop corn 100 gr. 475 kcal 
Total: 2420  kcal 

 Cu acest proiect am câştigat premiul ,,Cel mai creativ meniu” acordat în 
cadrul campaniei ,,Ce mâncăm?’’ organizat de DirecŃia de Sănătate Publică 
Timiş. Diploma şi premiilor ne vor fi înmânate în luna ianuarie 2010, când va 
avea loc festivitatea de premiere. 
 Echipa de proiect: Moroşan Raluca, Morcan Alexandra, Balog Cristian, 
Jurcan LaurenŃiu şi Varga Alexandru 

                                              îndrumare, prof. KRISTINA KALMAR 
Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia 
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EEEEEEEEddddddddiiiiiiiiŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiieeeeeeee        SSSSSSSSppppppppeeeeeeeecccccccciiiiiiiiaaaaaaaallllllllăăăăăăăă        
PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooiiiiiiiieeeeeeeecccccccctttttttt        eeeeeeeedddddddduuuuuuuuccccccccaaaaaaaaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll        iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll        

 
 Am considerat că învăŃământul preşcolar special are un important rol în 
formarea copiilor în spiritul valorilor europene, că este necesar să dezvoltăm 
conştiinŃa europeană în rândul copiilor, să-i învăŃăm despre valorile europene, să 
punem bazele unor proiecte colaborative europene şi să integrăm dimensiunea 
europeană în activitatea lor curentă, participând la simple activităŃi cu valenŃe 
pedagogice.  
 Acest proiect include activităŃi organizate şi desfăşurate în Centrul Şcolar 
pentru Educatie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara, în grădiniŃa 
Makoi Belvarosi Ovoda din Ungaria, grădiniŃa Şcolii cu cls. I-VIII, com. 
Budureasa şi o grădiniŃă a unei şcoli speciale din Serbia. 
      AcŃiunile se vor derula începând cu luna octombrie 2009 şi vor presupune 
întâlniri între cadrele didactice, care vor avea ca scop stabilirea de comun acord a 
activităŃilor care se vor derula şi a graficului de desfăşurare a acestora, precum şi 
aspecte legate  de organizare (date, loc de desfăşurare etc.), pentru fiecare 
acŃiune.  
ActivităŃile care fac obiectul acestui proiect sunt: 

 Organizarea unei serbări cu ocazia Sărbătorilor de iarnă  „Copiii şi Crăciunul”, care 
vor include momente artistice tradiŃionale din cultura celor două Ńări care organizează 
această activitate (Ungaria şi Românie), tradiŃii şi obiceiuri specifice celor două zone 
geografice. 

 AcŃiunea organizată cu ocazia Sărbătorilor Pascale va cuprinde prezentarea unei 
scenete de pantomimă care prefigurează cele două momente specifice, după cum urmează: 
la grădiniŃa Makoi Belvarosi Ovoda, Ungaria va fi prezentată sceneta cu mesaj religios 
„Învierea” iar la grădiniŃa C.S.E.I. „Paul Popescu Neveanu” va fi organizată o scenetă cu 
mesaj laic „Vine Iepuraşul!” 

 Cu  ocazia Zilei internaŃionale a copilului, 1  Iunie 2010, va fi organizat un concurs de 
desene şi colaje cu tema „Sărbătorim copilăria”. 1 Iunie este sărbătoarea tuturor copiilor 
lumii şi a fiecăruia în parte, prilej de a ne îndrepta gândurile către toŃi copiii planetei, către 
puritate şi inocenŃă. Gingăşia şi voia bună a copiilor, sădeşte în noi speranŃa de mai bine. 
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  Din echipa acestui proiect internaŃional fac parte doamna prof. Diana 
Bumbăcilă, inspector de specialitate al Inspectoratului Şcolar JudeŃean Timiş, 
doamna prof. psiholog Doina PăşcuŃă, director Centrul Şcolar pentru EducaŃie 
Incluzivă „Paul Popescu Neveanu”, doamna prof. Maria Tăut, doamna înv.-ed. 
Daniela Reschl, doamna prof. Adina Loredana Becu, doamna prof. Sîrbu Sofia şi 
domnul prof. Corneliu Dragomir. 
 Proiectul se află la a doua ediŃie şi se derulează pe întreg parcursul anului 
şcolar 2009-2010. 
 

 
 

 

 
 

           
  
  
  
  
  
  

  

 
 
 
 În cadrul proiectului 
transfrontalier „Prieteni 
fără frontiere” prichindeii 
grădiniŃei Centrului Şcolar 
pentru EducaŃie Incluzivă 
„Paul Popescu Neveanu” din 
Timişoara ne-au dăruit 
zâmbetul lor sincer şi un 
frumos spectacol „Copiii şi 
Crăciunul” 

 

„Cel ce-a avut copilărie frumoasă şi fericită 
şi-a adunat comoara necesară în care să-şi 

regăsească mângâierea şi în cele mai 
dureroase clipe ale vieŃii” Wilhelm Wundt 
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InvitaŃie la expoziŃia:  
„Copiii şi Crăciunul” 

 

 Salut! Mă numesc Cătălina şi sunt unul din prichindeii de la 
grădiniŃa din cadrul Centrului Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă 
„Paul Popescu Neveanu” din Municipiul Timişoara. Se zice de mine 
că sunt mică, frumuşică şi foarte iscusită.  
 După cum vedeŃi la nici trei ani, sunt primul colaborator al revistei 
„Împreună”- ediŃia specială dedicată proiectului „ Prieteni fără 
frontiere”. Probabil vă întrebaŃi cum am reuşit să scriu?! Simplu, am 
luat condeiul şi m-am pus pe lucru.  
 Într-o zi am trasat multe linii pe o foaie, adică meditam, în altă zi 
am început să fac combinaŃii de linii, cerculeŃe, pătrăŃele, deci cream! 
ŞtiŃi ce a ieşit? Un desen frumos, îndrăzneŃ, bogat în ornamente, cu 
tente luminoase şi foarte colorat. Fiind o mică artistă, am hotărât că 
aş putea să desenez şi să pictez pentru  Moş Crăciun. 
 Scrisoarea mea pentru dragul Moş Crăciun va fi o listă lungă de 
desene la care invit pe toŃi copiii de la grădiniŃele partenere să se 
alăture expoziŃiei „Copiii şi Crăciunul”  de la grădiniŃa din cadrul 
Şcolii cu clasele I-VIII, comuna Budureasa, judeŃul Bihor.  
 Vă aşteptăm cu lucrările şi daca vreŃi să publicaŃi în numărul nostru 
special al Revistei „Împreună”, nimic mai simplu... cu un zâmbet 
dulce şi suav, veŃi convinge pe membrii cei mai exigenŃi ai revistei 
noastre că se merită să scrie pentru noi, copii preşcolari. 

prichindel  Cătălina J.  
sprijin, instit. Loredana Adina B. 
C.S.E.I. „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 
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JJuurrnnaalluull  oobbiieeccttiivv  aall  ccăăllăăttoorruulluuii  ssuubbiieeccttiivv::  

ŞŞccooaallaa  ddee  llaa  ppooaalleellee  rraaiiuulluuii  
 Dacă eşti unul din hoinarii îndrăgostiŃi de munte şi în special de sporturile de 
iarnă cu siguranŃă ai trecut şi prin MunŃii Bihorului. Despre frumuseŃea locului s-a 
scris mult: despre munŃii  înalŃi care îşi poarta podoaba de conifere şi brazi până la  
1.102 m. altitudine, despre izvoarele jucăuşe cu apă cristalină şi despre aerul pur 
care te îmbie să poposeşti mai mult prin părŃile locului. La poalele munŃilor 
Bihorului, se află frumoasa comună Budureasa, satul unde casele  stau întinse de la 
nord la sud, asemeni ostaşilor  paznici la „poarta munŃilor”.  
 De treci prin Budureasa şi te îndrepŃi spre est, pe şoseaua ce şerpuieşte şi 
urcă parcă spre nouri, ajungi în staŃiunea climaterică Stâna de Vale. Dacă însă  din 
comuna Budureasa te îndrepŃi spre nord  satele bihorene îşi arată pe rând farmecul: 
Burda, cu pădurea cea de pini şi poiene domoale, Cresuia cea ascunsă printre pomi 
şi frunze, apoi satul Pociovelişte şi comuna modernă şi îngrijită CurăŃele.  
 Tot din Budureasa, frumuseŃea plaiurilor bihorene te îmbie la colindat la vest, 
spre oraşul Beiuş, iar la sud se ridică măreŃ Măgura Ferice, paznicul singuratic de la 
poarta raiului pământean Gardu’ Ferice.                
 Poienile ascunse de pe valea Buduriştii, ori cele ale Burzii, te fac să crezi în 
basmele şi legendele locului: zâne ascunse printre flori, uriaşi încremeniŃi în munŃi, 
fecioare preschimbate în izvoare, spiriduşi şi ursitoare toŃi sălăşuind în armonia 
locului.  
 Localnicii din Budureasa sunt oameni fermi, optimişti şi destoinici; oameni 
zâmbăreŃi şi primitori mereu dispuşi să-Ńi arate bijuteriile locului: Pietrele Albe, 
Lădoi, Firusău, Iazul lui Teodoraş şi multe altele. Cu vorba domoală şi privirea 
blajină oameni de aici îŃi povestesc despre, păsările şi animalele din ogradă, despre 
meşteşugul lemnului, despre agricultură şi pomicultură. Dar faŃa acestora pare mai 
veselă şi mai luminoasă atunci când îi întrebi de copiii şi nepoŃii lor, despre şcoala 
comunei şi măiestria dascălilor bihoreni.  
 Curiozitatea te face să-Ńi îndrepŃi paşii spre locul care aduce fericire pe chipul 
localnicilor- şcoala. Venind dinspre Beiuş undeva la jumătatea comunei te întâmpină 
mai întâi biserica, mare, albă şi frumoasă, radiind în jurul ei pietate şi armonie.  
 Alături se înalŃă clădirea şcolii, cu geamuri largi parcă în mod voit proiectate 
aşa pentru a savura priveliştea idilică a satului brăzdat de râul din Valea Plaiului. 
Intrarea în şcoală te întâmpină cu mesajele călduroase ale elevilor concretizate în 
desene, picturi, felicitări, dedicate diferitelor evenimente. De aici viitorul  se vede 
bine, deoarece elevii îŃi arată în imagini şi vorbe că le pasă de mediul înconjurător 
pentru că „Viitorul este în mâinile noastre” şi ne provoacă cu lozinca:  „SalvaŃi 
pământul”. Curtea şcolii este o altă poartă deschisă admiratorilor de natură: terenul 
de sport acoperit cu iarbă, rondourile de verdeaŃă, munŃii ce se văd în zare te fac să 
te crezi în „şcoala de la poalele raiului”.   

Curajul, perseverenŃa şi talentul copiilor de la Şcoala cu clasele I-VIII, 
Budureasa sunt dovada conştiinciozităŃii  şi seriozităŃii profesorilor de acolo. În acest 
loc de o rară frumuseŃe naturală şi sufletească, lucrările elevilor din proiectul 
transfrontalier Prieteni fară frontieră vor poposi într-o expoziŃie unică dedicată 
Sărbătorii Crăciunului, simbolic intitulată Copiii şi Crăciunul. 

instit. BECU LOREDANA ADINA 
C.Ş.E.I. „PAUL POPESCU NEVEANU”, TIMIŞOARA 
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Din cDin cDin cDin cuprins:uprins:uprins:uprins:    

PrimiŃi cu colinda? 
prof. Mihaela Bloancă, elev Loredana Mogâldea, elev Damian Alexandru, elev 
Daniel Gabor, elev Andreea AniŃei, elev Andrei AniŃei, elevii cls. VI B- CŞEI „P.P. 
Neveanu”, Timişoara 

 Ruga fulgilor de nea 
instit. Adriana Bucur, prof. Ligia Neşcu, elev Adrian Oncaşa, elev Darius 
AciobăniŃei 
Imaginar, despre necuvântătoare 
elev Alexandru Ladariu, elev Damaris Ardelean 

Păstrez încă amintirea lui şi a unei zile minunate 
elev Alexandra PăuliŃă 

eeddiiŃŃiiaa  aa  IIII--aa  
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Iarna, sfârşit şi început de an 
DDDDDDDDeeeeeeeesssssssspppppppprrrrrrrreeeeeeee        iiiiiiiiaaaaaaaarrrrrrrrnnnnnnnnăăăăăăăă        aaaaaaaaşşşşşşşş        vvvvvvvvrrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa        ssssssssăăăăăăăă        ssssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiiuuuuuuuu        
SSSSSSSSăăăăăăăă        ggggggggăăăăăăăăsssssssseeeeeeeesssssssscccccccc        cccccccceeeeeeeevvvvvvvvaaaaaaaa        hhhhhhhhaaaaaaaazzzzzzzzlllllllliiiiiiiiuuuuuuuu,,,,,,,,        
CCCCCCCCăăăăăăăă        ddddddddeeeeeeeeşşşşşşşşiiiiiiii        eeeeeeee        ccccccccaaaaaaaammmmmmmm        ggggggggeeeeeeeerrrrrrrrooooooooaaaaaaaassssssssăăăăăăăă        
NNNNNNNNeeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuuaaaaaaaa        eeeeeeeeiiiiiiii        eeeeeeee        pppppppprrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa        ffffffffrrrrrrrruuuuuuuummmmmmmmooooooooaaaaaaaassssssssăăăăăăăă        
ŞŞŞŞŞŞŞŞiiiiiiii--------iiiiiiii        mmmmmmmmuuuuuuuullllllllttttttttăăăăăăăă        bbbbbbbbuuuuuuuuccccccccuuuuuuuurrrrrrrriiiiiiiieeeeeeee        
FFFFFFFFuuuuuuuullllllllggggggggiiiiiiiiiiiiiiii        ccccccccâââââââânnnnnnnndddddddd        ccccccccaaaaaaaadddddddd        ppppppppeeeeeeee        ccccccccââââââââmmmmmmmmppppppppiiiiiiiieeeeeeee,,,,,,,,        
ŞŞŞŞŞŞŞŞiiiiiiii--------ssssssss        pppppppprrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa        mmmmmmmmuuuuuuuullllllllŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiii        şşşşşşşşiiiiiiii        jjjjjjjjuuuuuuuuccccccccăăăăăăăăuuuuuuuuşşşşşşşşiiiiiiii        
SSSSSSSSuuuuuuuussssssss        ppppppppeeeeeeee        ddddddddeeeeeeeeaaaaaaaallllllll        llllllllaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeeerrrrrrrrddddddddeeeeeeeelllllllluuuuuuuuşşşşşşşş........        

prof. CORNELIU DRAGOMIR, 
C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desen, elev LUCIAN JUFĂ 
C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara    
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PrimiŃi colinda? 
întru păstrarea neştirbită a unui frumos şi străvechi obicei, 
mărturie a sufletului cald al românilor din totdeauna 
 
 Decembrie aduce dinspre CarpaŃi mireasmă rece de răşină, dantele de nea 
şi stele îngheŃate pe cerul de sticlă al iernii. Trosnesc vesel lemnele în focul aprins 
şi sub fereastră izbucnesc glasuri tinere de copii, pocnete de bici şi sunete de 
zurgălăi: „PrimiŃi colinda?” 
 DeschideŃi-le uşa şi inima oameni buni! Ei vin de demult şi de departe. 
Aduc de sute de ani o urare de belşug şi bucurie, de pace, de bine, de fericire: 
„Să vă fie casa casă, 
Masa să vă fie masă, 
La anu’ şi la mulŃi ani!” 
 Decembrie 2009. Dinspre CarpaŃii grei de omăt se aud glasurile proaspete 
ale colindătorilor. Să-i primim cum se cuvine întru păstrarea neştirbită a unui 
frumos şi străvechi obicei, mărturie a sufletului cald al românilor dintotdeauna. 

prof. CORNELIU DRAGOMIR 
C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 

        
PPPPPPPPoooooooovvvvvvvveeeeeeeesssssssstttttttteeeeeeeeaaaaaaaa        uuuuuuuunnnnnnnnuuuuuuuuiiiiiiii        îîîîîîîînnnnnnnnggggggggeeeeeeeerrrrrrrr        ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn        AAAAAAAAjjjjjjjjuuuuuuuunnnnnnnnuuuuuuuullllllll        CCCCCCCCrrrrrrrrăăăăăăăăcccccccciiiiiiiiuuuuuuuunnnnnnnnuuuuuuuulllllllluuuuuuuuiiiiiiii 

Într-o bună zi o fetiŃă i-a întrebat pe părinŃii ei: 
-Mami, când vine Moş Crăciun? iar mama i-a răspuns: 
-Mai puŃin şi o să vină…bine? 
 Au trecut orele, a venit şi momentul ca Moş Crăciun să vină la Ruxandra,... fetiŃa 
fericită, că, în sfârşit, vine Moş Crăciun. S-a pregătit, repede, şi-a şters pantofii şi i-
a pus la uşă, sperând că moşul va veni aşa cum îi spusese mama sa. 
 A venit timpul, ca fetiŃa să se uite dacă a venit moşul sau nu la ea…când s-a uitat 
în pantofiori…nu a găsit nimic. Văzând acestea, fetiŃa a început să plângă foarte 
tare. Supărată, a mers la mama sa şi i-a spus: 
- Mamă, ai spus că moşul va veni, de ce nu a venit? 
- Poate va veni mâine! 
- Dar ai spus ca moşul vine astăzi şi nu a venit!...fata era tare supărată pe mama 
sa. 
 Mama fetiŃei era mâhnită pentru că nu avea bani ca moşul să vina la Ruxandra şi 
nu ştia cum să oprească fetiŃa din plâns. 
 A doua zi mama a mers la fetiŃă în cameră să vadă ce face…însă Ruxandra nu era 
în cameră. 
 Disperată, mama ei a plecat să o caute peste tot unde ar fi putut merge fata. După 
câteva ore a găsit fata în centrul oraşului, stând pe o băncuŃă şi privind bradul de 
Crăciun. Văzând-o aşa supărată, mama i-a spus fetiŃei să meargă cu ea într-un loc 
plin de jucării şi fel de fel de lucruri minunate, plăcute tuturor copiilor. 
 Bucuroasă şi veselă, fetiŃa i-a cerut iertare mamei sale pentru că vorbise urât si 
strigase la ea, după care a sărit în braŃele ei, a pupat-o pe obraz şi i-a spus: 
Crăciun fericit, dragă mamă! 

elev LOREDANA MOGÂLDEA 
C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 
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MMMMMMMMaaaaaaaaggggggggiiiiiiiiaaaaaaaa        ccccccccoooooooolllllllliiiiiiiinnnnnnnnddddddddeeeeeeeeiiiiiiii        şşşşşşşşiiiiiiii        aaaaaaaa        zzzzzzzzuuuuuuuurrrrrrrrggggggggăăăăăăăăllllllllăăăăăăăăiiiiiiiilllllllloooooooorrrrrrrr        ccccccccooooooooppppppppiiiiiiiiiiiiiiiilllllllloooooooorrrrrrrr                
ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn        ccccccccllllllllaaaaaaaassssssssaaaaaaaa        aaaaaaaa        VVVVVVVVIIIIIIII--------aaaaaaaa        BBBBBBBB,,,,,,,,        CCCCCCCC........ŞŞŞŞŞŞŞŞ........EEEEEEEE........IIIIIIII........        „„„„„„„„PPPPPPPP........PPPPPPPP........        NNNNNNNNeeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeeaaaaaaaannnnnnnnuuuuuuuu”””””””” 

 De sărbătoarea Crăciunului, cel mai frumos obicei este mersul cu colinda. Colindele sunt 
cântecele cu care toŃi oamenii, copiii, tinerii sau bătrânii, îl întâmpină pe pruncul Hristos, 
născut într-o iesle, in Bethleemul Iudeii. Această tradiŃie s-a păstrat de pe timpul romanilor; 
când aveau loc, la începutul lunii ianuarie, petreceri păgâne, numite colinde. Atunci romanii 
urau noroc şi fericire prietenilor lor, cu ocazia anului care începea. Datina latină a trecut şi la 
alte popoare romanice, dar şi la slavi. De la acest cuvânt latinesc provine cuvântul colind sau 
colinde. 

Colindele religioase creştine au fost create de preoŃi şi cântăreŃi bisericeşti, de dascăli 
şi de diaconi. Există o strânsă legătură între colindele cântate la Craciun, Anul Nou, Florii sau 
Paşti şi muzica religioasă bizantină ori gregoriană. Muzica liturgică a influenŃat colindele şi le-
a desăvârşit. 
 Colindele s-au transmis din generaŃie în generaŃie, având un rol educativ şi moralizator, 
tematica lor fiind diversă; de la respectul faŃă de natură, până la ritualuri legate de viaŃa 
omului şi respectul faŃă de strămoşi şi Ńară. După înterpretarea colindelor, colindătorii sunt 
răsplătiŃi cu covrigi, nuci, sau un ospăŃ mai bogat, format din sarmale sau friptură. 
 Nu poate exista Sărbătoarea Naşterii Domnului fără o colindă, chiar dacă e cântată în 
gând, singur de sărbători, apare senzaŃia de comuniune sufletească, de pace şi dor de 
copilărie. Să nu mai zăbovim mult, că îndată e aici Crăciunul cel bun şi sfânt şi să pregătim 
colindele. 

 
„Aseară pe-nsărate 
Fecioara Maria 
În Viflaim cetate 
Călătorind sosea 
Şi fiind obosită 
În oraş intra 
În Viflaimul mare 
Nimeni nu o lăsa 
Atunci Sfânta Fecioară 
Din oraş ieşea 
Şi-n câmp, într-o poiată 
Acolo s-aşeza 

 
Şi între dobitoace 
Pe fânul uscat 
Născut-a Preacurata 
Un mare împărat 
El vine-n haină albă 
De îngeraşi purtat 
Să spele lumea toată 
De rău şi de păcat 
De-atunci în orice casă 
Se-aud colindători 
Colinda lor duioasă 
Răsună până-n zori 

 
clasa a VI-a B, 

diriginte, prof. MIHAELA BLOANCĂ 
C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 

 

CCCCCCCCoooooooolllllllliiiiiiiinnnnnnnndddddddduuuuuuuullllllll        ccccccccooooooooppppppppiiiiiiiiiiiiiiiilllllllloooooooorrrrrrrr        ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn        ssssssssaaaaaaaatttttttteeeeeeeelllllllleeeeeeee        MMMMMMMMuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnniiiiiiii        şşşşşşşşiiiiiiii        PPPPPPPPiiiiiiiişşşşşşşşcccccccchhhhhhhhiiiiiiiiaaaaaaaa        
    La Pişchia numai copiii merg la colindat seara, în Ajunul Crăciunului. Copiii nu se mai 
îmbracă în costum popular, ei vin îmbrăcaŃi curat, în haine frumoase: blugi sau pantaloni de 
sport, bluze, cămăşi, geacă de fâş, fular, căciulă şi mânuşi. 
 Eu, sora şi verişoara mea am fost împreună la colindat. Am pornit de pe strada mea, uliŃa 
ce duce spre satul Murani, până la celălalt capăt al satului. Am primit bani, mere, nuci, prăjituri 

şi cozonac. elev ALEXANDRU DAMIAN 
 Eu am fost la colindat prin satul Murani împreună cu fratele meu, Andrei, şi Andreea. Noi 
am primit de la oameni saloane, portocale, prăjituri. Unii oameni ne-au dat şi bani. Eu am băut şi 

must. elev ANDREEA ANIłEI   
 În seara de Crăciun am fost la colindat cu preotul satului. Am colindat la multe case, apoi 

am fost la un chef organizat de noi, adolescenŃii. elev DANIEL GABOR 
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IIIIIIIIaaaaaaaarrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaa,,,,,,,,        ssssssssttttttttrrrrrrrrooooooooffffffffeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppooooooooeeeeeeeezzzzzzzziiiiiiiieeeeeeee        
prof. LOREDANA ADINA BECU 

C.Ş.E.I. Paul Popescu Neveanu, Timişoara 

    
    
    
    

Seara de CrăciunSeara de CrăciunSeara de CrăciunSeara de Crăciun    
Când bate ceasul de seară,  
Îşi fac loc pe bolta cea albastră 
Mândra lună, mii de stele. 
În depărtare se aud colindele, 
Copiii cu feŃe ca rubinele 
La brad bucuroşi se aşează 
Globurile încă le mai fixează 
Şi cu grijă aprind luminiŃele. 
Ei sub pernă pun bileŃele 
Să le citească moşul la noapte 
Şi să afle că făcut-au bune fapte. 
-Moşule cu pleata albă 
Care vii mereu în grabă, 
Ai barba ninsă de zăpadă, 
Ai chipul fericit 
Şi eşti tare iscusit! 
Ştie în casă să pătrundă 
Făr’ ca nimeni să-l audă. 
Şi vine s-aducă la noapte 
Pachete multe colorate 
Şi le lasă pe masă 
Ori sub brad în casă, 
Le aşează grămadă 
Şi apoi pleacă prin zăpadă. 
Iar în liniştea nopŃii strălucitoare 
Doar fulgii de zăpadă ridică altare. 
Solemn o umbră se pierde în zare 
Dar ciudat, nici o urmă pe cărare!.... 

 
    
    

    

Moş CrăciunMoş CrăciunMoş CrăciunMoş Crăciun 
Pe o stradă , 
Printre blocuri, 
Se zăreşte, 
Se desluşeşte, 
Apoi se măreşte, 
 O barbă albă, 
O pleată dalbă 
Cu-n sac în spinare, 
Grăbit pe cărare, 
Un bătrân în roşu 
Parcă ar fi Moşu!.... 
La o fereastră, 
Printre rulouri 
Se opreşte, 
Se foieşte  
Apoi se încălzeşte 
‚Colo în casă 
Lângă masă 
Ia din cozonac , 
Din prăjitura cu dovleac  
Un bătrân cu un sac 
Din roşu bumbac. 
-Cin’sa fie oare?! 
-Asta nu e ghicitoare! 
Ştiu acum cu siguranŃă, 
Că moşul cu chibzuinŃă 
Este om bun..... 
Adică...... 
Moş Crăciun!....... 
Moş Crăciun!....... 
Are sacul mare, mare 
-Ce a pregătit în el oare? 
Poate, chiar o sănioară, 
Să fie şi o vioară? 
O maşină, o chitară? 
Ştiu eu bine, moşul are 
Jucării la fiecare. 
Parcă vine din poveşti 
Cântece, poezii de-i dăruieşti 
El în schimb o să îŃi dea 
Daruri multe, vei vedea! 
Moş Crăciun, Moş Crăciun  
Tu eşti cel mai bun. 



  

CCCCCCCCrrrrrrrrââââââââmmmmmmmmppppppppeeeeeeeeiiiiiiii        ddddddddeeeeeeee        vvvvvvvviiiiiiiiaaaaaaaaŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă........................        
ddddddddeeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiinnnnnnnnuuuuuuuullllllll        uuuuuuuunnnnnnnnuuuuuuuuiiiiiiii        ffffffffuuuuuuuullllllllgggggggg        ddddddddeeeeeeee        nnnnnnnneeeeeeeeaaaaaaaa        
  Cinci copii creativi din clasa a VI-a, de la şcoala din comuna Pişchia, au 
realizat, cu sprijinul domnului profesor itinerant Corneliu Dragomir, povestea 
unui fulg de nea. Frumoasele îndrumări au adus mai multă consistenŃă 
compoziŃiilor tinerilor condeieri. Se regăsesc copilăria, imaginaŃia, 
personificarea... povestea fiecărui fulg de nea, aşa cum ei au simŃit-o, au retrăit-o 
în imaginaŃia lor şi redactat-o prin limbajul lor. 
 Lectură plăcută... 

CCCCCCCCoooooooobbbbbbbboooooooorrrrrrrrâââââââârrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa        ffffffffuuuuuuuullllllllggggggggiiiiiiiilllllllloooooooorrrrrrrr        ddddddddeeeeeeee        nnnnnnnneeeeeeeeaaaaaaaa........................         
  Fulgul de nea cobora din norii albi, împreună cu alŃi fulgi de zăpadă 
precum stropii de ploaie sau... ca noi, elevii, scăpaŃi de la ore gândind că 
vine vacanŃa.  
  Se aşezau pe pământ, în pomi şi pe case sau pe oameni.  
  Se topesc dacă le este prea cald. Dacă le este prea frig îngheaŃă şi 
aşteaptă  să vină primăvara. 

 elev  RĂZVAN MIHAI NICOLIN 
Şcoala cu cls. I-VIII,com. Pişchia 

LLLLLLLLeeeeeeeeccccccccŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiaaaaaaaa,,,,,,,,        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        uuuuuuuunnnnnnnn        bbbbbbbbuuuuuuuunnnnnnnn        pppppppprrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeetttttttteeeeeeeennnnnnnn........................ 
  Ninge neîntrerupt. Cerul parcă se atinge de pământ şi formează un 
glob mare de zăpadă.  
  Din cer cad stele de gheaŃă de forme minunate desprinse parcă din 
poveşti. Sunt foarte fericit că este iarnă. Frigul nostim stă cu noi la povestit 
iar focul din sobă îşi aminteşte de vremea de demult...  
  Pe margine a poposit un fulg de nea. Îl iau în palmă şi îl duc la foc să 
se încălzească... şi el s-a topit, s-a topit... Nu ştiam, mi-a părut foarte rău de 
el şi atunci am plecat afară şi am văzut cum picau fulgii rând pe rând, dar 
nu am mai luat niciunul să îl duc în casă pentru că ştiam că o să se 
topească.     

 elev  NICUŞOR LEAHU 
Şcoala cu cls. I-VIII,com. Pişchia      

MMMMMMMMaaaaaaaaggggggggiiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn        ffffffffiiiiiiiieeeeeeeeccccccccaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee        iiiiiiiiaaaaaaaarrrrrrrrnnnnnnnnăăăăăăăă........................        
  Iarna este un anotimp magic. Doar plantele au început să se usuce, 
zgribulite sub plapuma de nea. Primii fulgi de nea, sărbătorile de iarnă au 
început, serbările de la şcoală. Copiii au învăŃat poezii, colinde. PărinŃii au şi 
ei emoŃii văzându-şi copiii spunând poezii. Magia este peste tot: pomii au 
început şi ei, frunzele argintii şi pline de nea. Copiii, văzând primii fulgi de 
nea, se bucură că i-au văzut...  
  Pădurile şi-a scuturat frunzele triste şi melancolice; copacii, copiii... 
cu toŃi îl aşteptăm pe Moş Crăciun  . 

 elev  GEANINA BABĂU 
Şcoala cu cls. I-VIII,com. Pişchia 
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EEEEEEEEuuuuuuuu        ssssssssuuuuuuuunnnnnnnntttttttt        uuuuuuuunnnnnnnn        ffffffffuuuuuuuullllllllgggggggg        ddddddddeeeeeeee        nnnnnnnneeeeeeeeaaaaaaaa........................         
 Eu sunt un fulg de nea şi am să povestesc în această compunere cum sunt 
eu şi despre dorinŃele mele. Sunt foarte vesel şi bucuros să vă cunosc. 
 Zbor foarte repede şi sunt... moale şi fin.  
 Sunt foarte rece când oamenii, animalele... mă calcă în picioare. Eu zbor ca 
o steluŃă de nea în văzduhul cerului înalt de culoare albă.  
 Îmi doresc să nu fiu călcat niciodată şi să nu fiu prins de vre-un copil, căci 
mă voi topi în mâna lui. Când vine iarna vreau să fac pe toŃi copiii veseli... şi 
să mă iubească foarte mult.  
 De Crăciun, aş fi tare bucuros să mă vadă şi să zică că sunt cel mai frumos 
fulg de nea pe care l-au văzut vreodată în lume☺. ToŃi copiii o să se bucure 
de iarnă şi o să se dea cu sania. Să pot să îi privesc şi să mă bucur alături 
de ei... de iarna cea frumoasă. Să zbor, să alunec pe hainele lor şi să se 
bucure că am alunecat pe obrajii lor şi vreau ca întotdeauna să îşi 
amintească de mine....  
 Este foarte frumos să văd în fiecare an pădurile, satele, câmpiile adormite 
sub plapuma albă.  
 Vreau ca viaŃa mea să fie tot timpul frumoasă. Eu... v-am povestit viaŃa 
unui fulg de nea ca mine şi ştiŃi că toŃi fulgii de zăpadă sunt frumoşi şi 
haioşi...   
 De fapt, este dorinŃa mea pentru vacanŃa de iarnă...  

 elev  AGLAIA GHEORGHEVICI 
Şcoala cu cls. I-VIII,com. Pişchia 

BBBBBBBBuuuuuuuunnnnnnnn        rrrrrrrrăăăăăăăămmmmmmmmaaaaaaaassssssss,,,,,,,,         ccccccccuuuuuuuu        ssssssssiiiiiiiinnnnnnnncccccccceeeeeeeerrrrrrrrăăăăăăăă        pppppppprrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeetttttttteeeeeeeennnnnnnniiiiiiiieeeeeeee........................        
  Peste ninsoare mai picura cu ploaie... Eu am văzut un fulg care era 
foarte mare, avea culoarea mov: 

- Ce mai faci? 
- Fac bine, aş putea să te rog ceva? 
- Da’ cum să nu! 
- Te rog, nu mă lăsa să cad pe jos pentru că este apă şi dacă cad, mă 

topesc... 
- Bine, atunci te voi duce la mine acasă... 
- Nici acolo pentru că este foarte cald. Aş spera să mă duci la Polul Nord, 

pentru că acolo este frig şi nu mă voi topi.  
 Dis-de-dimineaŃă mă scol şi îmi iau fulgul să mă duc la Polul Nord. 
 Mi-au luat trei zile şi trei nopŃi să mă duc acolo. Am pus fulgul pe 
zăpadă... îi era foarte greu să se despartă de mine... şi mie la fel după trei 
luni de prietenie. 
 Şi iarăşi a venit iarna, iar fulgul, prietenul meu, l-am zărit la uşă... 
„Nu am să mai plec de la tine, chiar dacă mă vei duce în casă şi mă voi 
topi... aşa voi şti că am fost alături de tine...”     

 elev  ALINA PRODAN 
Şcoala cu cls. I-VIII,com. Pişchia 
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Ruga fulgilor de nea  
pe uliŃele din Murani.  

              În cadrul proiectului educaŃional „Anotimpurile”, coordonat de prof. 
Ligia Neşcu (Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu) şi 
instit. Adriana Bucur (Şcoala cu cls. I-IV, Murani) elevii clasei a III-a au realizat o 
superbă machetă cu titlul „Ruga fulgilor de nea pe uliŃele din Murani”. 
              ImportanŃa activităŃii realizate în cadrul acestui proiect este dată nu 
numai de frumuseŃea lucrării realizate ci şi de oferirea unei forme alternative de 
asimilare de cunoştinŃe a elevilor din clasa celor două cadre didactice.  
              Am propus elevilor asistaŃi maternal să realizeze relatări despre satul şi 
uliŃele copilăriei lor, în miez de iarnă. Iată câteva compoziŃii. 

 
E iarnă. 

 Casele şi pomii sunt acoperiŃi cu zăpadă. În curtea fiecărei case este un pom 
împodobit cu globuri şi steluŃe. Animalele mănâncă fân din căpiŃele înzăpezite. Tractoarele 
şi maşinuŃele aşteaptă parcate cuminŃi în curŃile gospodarilor venirea primăverii.  
 Oamenii satului stau la căldură şi aşteaptă să vină Moş Crăciun cu daruri. 
 UliŃa satului este în sărbătoare. 

 elev ANDREI ONCŞA 
Şcoala cu cls. I-IV, sat Murani    

îndrumare, prof. MIHAELA LIGIA NEŞCU 
C.Ş.E.I. Paul Popescu Neveanu, Timişoara    

Satul unde eu copilăresc 
 Salut, eu sunt Darius şi sunt în clasa a V-a ,B la Şcoala cu cls. I-VIII din Pişchia. 
 Eu mă joc cu mingea cu mulŃi copii sus la terenul de fotbal de la Murani. Acolo 
stau eu, la Murani. 
 Eu şi cu Cosmin mergem să prindem peşte. Cosmin este prietenul meu. 
 Mă duc la Andrei să mă joc cu maşinuŃele. MaşinuŃele lui Andrei sunt mici şi mari 
şi au multe colori. 
 În rest stau singur. 

elev DARIUS ACIOBĂNIłEI 
Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia    

 îndrumare,  
prof. CORNELIU DRAGOMIR  

CSEI Paul Popescu Neveanu, 
Timisoara 
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Imaginar,  
despre necuvântătoare 
 

Un prieten drag, căŃeluşa mea, Vanda 
 În vacanŃe şi câteodată la sfârşit de săptămână eu merg la 
bunicii mei, la Reghin.  
 Acolo, la bunici, mă joc cu căŃeluşa mea, pe nume Vanda.  
 CăŃeluşa mea este mică, are culoarea neagră şi pe lăbuŃe are alb 
ca şi cum ar purta papucei. Este foarte drăguŃă. 
 Când bunica îi dădea să mănânce se punea cu lăbuŃele pe 
farfurie de parcă se dădea cu sania.  
 Când merg la bunici, eu plimb căŃeluşa în spatele blocului şi  îi 
dau drumul din lesă când sunt cu ea.  Când bunicul îi cere să-i dea 
lăbuŃa, Vanda o ridică frumos şi îl salută. La fel face şi cu mine.  
 CăŃeluşa mea stă într-o cuşcă mică de culoare albastră.  
 Când eram mic, aveam un tractor de jucărie.  
 Eu o plimbam pe căŃeluşă în remorca mică de la tractor. Tare 
îmi mai plăcea să mă joc cu ea. 
 Şi tatăl meu are un câine. Acesta este mare şi are culoarea 
maro. Este rasa ciobănesc german. Mie îmi place mult şi câinele tatălui 
meu şi mă joc cu el de fiecare dată când am timp.  
 Dar tot mai mult îmi place câinele bunicilor, pentru că este mai 
mic şi mai jucăuş. 

elev ALEXANDRU LADARIU,  
Şcoala cu cls. I-VIII, com. DumbrăviŃa 

 îndrumare, prof. CODRUłA  VANCI 
C.Ş.E.I. Paul Popescu Neveanu, Timişoara 

 

 
Prietenii de toamnă 
 E toamnă! Frunzele copacilor îngălbenesc şi cad una câte una. Vântul cel friguros le poartă. 
Zilele se  micşorează, nopŃile devin foarte reci, iar razele soarelui nu mai strălucesc atât de tare. Copiii 
merg din nou la şcoală cu ghiozdane. Toamna este un anotimp îmbogăŃit de frunze multicolore, de 
cerul pufos, plăcut. Vântul rece, devine încet, încet tot mai rece. Păsările ciripesc şi zboară spre cer.  
 Iată că o păsărică rătăcită stă pe un copac. Îi este foarte frig... şi întreabă o pisicuŃă:  
 - Dragă pisicuŃă, îmi este foarte frig şi m-am rătăcit. Mă poŃi ajuta? 
 - Desigur, te voi ajuta. Te voi duce unde-i cald la stăpâna mea. 
 - MulŃumesc pentru tot!  
 Cei doi au mers la stăpâna pisicuŃei. 
 - Pisi! Pisi! Iar Ńi-ai găsit prieteni murdari!?! Lasă că îl facem noi să strălucească, dar să nu-i 
spui mamei că se va supăra. Cei doi au făcut baie.  
 FetiŃa se jucă cu noii ei prieteni până când apăru mama. 
 - Draga mea, ce este cu toată dezordinea asta? CurăŃă imediat! Ce este cu pasărea acesta în 
patul meu? 
 - Mamă, pot să îŃi explic... Îi era rece şi vroia să stea într-un loc călduŃ. 
 - FetiŃa mea, o vom Ńine la noi dar când se va întoarce mama ei va pleca. 
 - Bine, mamă! ŞtiŃi voi cum sunt mamele.  
 FetiŃa îşi făcu curat şi se jucă cu pasărea. Dar într-o zi ea va pleca... 

elev DAMARIS DANIELA ARDELEAN, 
Şcoala cu cls. I-VIII, com. DumbrăviŃa  

îndrumare, prof. CODRUłA  VANCI 
C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 
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Păstrez încă amintirea bunicului  

şi a unei zile minunate 
 Într-o zi de primăvară, când soarele era 
pe cer şi păsările ciripeau, eu şi bunicul meu 
ne-am hotărât să mergem la atelier  să 
construim  ceva. 
 Bunicul meu se gândea la o moară 
roşie şi frumoasă. A început să-mi 
povestească cum ar arăta o moară roşie. El 
tot căuta o carte cu schiŃe pentru tot felul de 
lucruri pe care le proiecta el în timpul liber. 
Imediat apăru bunica în uşa Ńinând în mâna 
dreaptă caietul cu schiŃele bunicului. 
 Bunicul se bucură  nespus să vadă 
cartea lui cu schiŃe. Acum puteam începe 
construcŃia morii. Mai întâi, bunicul a luat 
două bucăŃi de lemn,  le-a lipit sub formă de 
triunghi, le-a şlefuit şi le-a vopsit în culoarea 
roşie. Pe urmă a luat patru bucăŃi de lemn şi 
a  început să le vopsească în culoarea  
galbenă. Pe urmă a luat opt cuie şi mi-a dat 
mie să le bat cu ciocanul. După ce am bătut 
cuiele a luat o elice de culoare argintie şi a 
montat-o el. Pe urmă a luat fierăstrăul şi a 
început  să facă uşile şi geamurile. După 
aceea a luat o vopsea de culoare albastră  şi 
a început să facă pe lângă geamuri şi uşi un 
contur. 
 În mai puŃin de două ore, moara era 
gata. Bunicul mi-a dat-o să o pun la mine în 
cameră. El mi-a mai spus că de fiecare dată 
când voi visa urât să mă uit la moara făcută 
de el şi tot ce e rău în vis va dispărea. 
 Acum, bunicul meu nu mai este…  
 Dar eu păstrez încă amintirea lui şi a 
unei zile minunate pe care am petrecut-o 
împreună. 
 
 

elev ALEXANDRA PĂULIłĂ,  
Şcoala cu cls. I-VIII, com. DumbrăviŃa 

îndrumare, prof. CODRUłA  VANCI 
C.Ş.E.I. Paul Popescu Neveanu, Timişoara 
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Eşecul şcolar 

prof. Evelina CHIORAN, Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia 
Copilul dizabil cognitiv: „ Copilul trebuie 

primit cu respect, crescut cu iubire şi apoi lăsat 
în libertate deplină” ( R. Steiner ) 
prof. Maria TĂUT, C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 

Surse şi resurse pentru integrarea 
educaŃională 
prof. Corneliu DRAGOMIR, C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu”, 

Timişoara 
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Eşecul şcolar  
  Activitatea şcolarã a elevului este puternic influenŃatã de o proastã 
învãŃare a mecanismelor de bazã, reprezentate de scris, citit, socotit, urmatã în 
trei sferturi din cazuri de o rãmânere în urmã. Eşecul şcolar se traduce prin 
dificultatea copilului de a se menŃine la acelaşi nivel cu clasa, prin asimilãri 
întârziate şi în final repetenŃie, fiind atribuit alternativ: elevului (leneş, 
dezordonat, dezinteresat, agitat), şcolii (învãŃãtor sau profesor slab pregãtit, 
pedagogie prost înŃeleasã, lipsa contactului dintre profesor şi elev), metodelor de 
lecturã, familiei (mediul defavorizant, care este puŃin disponibil şi care nu 
motiveazã copilul suficient). 
 DificultãŃile şcolare semnalate la copil sunt legate, în afara tulburãrilor 
legate de o anomalie a inteligenŃei (deficienŃã mintalã), de anomalii ale limbajului 
oral, de o proastã asimilare a limbajului scris, de o proastã noŃiune a timpului 
sau de o percepere deficitarã prin simŃuri a formelor sau volumului (dificultãŃi de 
vedere sau de auz). Aceste manifestãri pot sã exprime, într-un mod deghizat, 
tulburãri inconştiente, cum ar fi: lipsa de încredere în sine, nevoia de a se afirma 
şi de a se delimita de exigenŃele pãrinŃilor, nevoia de a fi asistat şi de a concentra 
atenŃia pãrinŃilor sãi neliniştiŃi asupra sa, frica de a fi abandonat de pãrinŃii 
pentru care şcoala sau beneficiile materiale sunt singurele surse de interes. De 
asemenea, dificultãŃile şcolare pot fi semne ale unei anumite trãsãturi de 
personalitate sau ale unei stãri depresive sau anxioase temporare. Sunt luaŃi în 
considerare şi factori cum ar fi: schimbarea locuinŃei sau chiar a mediului 
familial (ex: prezenŃa asistenŃilor maternali sub forma unor „înlocuitori” temporari 
ai pãrinŃilor sau separarea fraŃilor datoritã diferitelor motive de naturã sã creascã 
calitatea vieŃii copilului).  
 S-a dovedit faptul cã reuşita şcolarã este legatã de nivelul cultural familial:  
copiii pãrinŃilor care exercitã o profesie intelectualã sunt elevi mai buni decât 
copiii celor cu studii minime sau medii. Nu trebuie neglijat nici rolul condiŃiilor 
socio–economice (care pot facilita sau îngreuna condiŃiile de studiu) şi a 
climatului familial. InfluenŃa familiei este nefastã asupra copilului dacã aceasta 
nu asigurã o siguranŃã, suport copilului şi dacã se caracterizeazã prin stres 
prelungit (datoritã unor boli fizice/psihice familiale, diferite dependenŃe) sau  prin 
conflicte repetate. Uneori eşecul şcolar evolueazã spre delicvenŃã. Aceasta se 
datoreazã altori factori care intrã în joc, cum ar fi absenŃa valorilor morale sau 
absenŃa modelului familial stabil. 
 Sprijinul şcolar trebuie demarat precoce. Unele probleme se aranjazã de la 
sine, însã în situaŃia neadaptãrii la mediul şcolar, existã ca alternativã 
schimbarea instituŃiei respective. EsenŃiale sunt şi practicarea activitãŃilor în 
timpul liber, sprijinul familial şi profesoral şi psihoterapia. 
Bibliografie: 

1. Pauline Morand de Jouffrey(1998) – „Psihologia copilului”, Ed. Teora, Bucureşti; 
2.  Anca Munteanu(1997 ) – „Psihologia copilului şi a adolescentului”, Ed. Augusta, 

Timişoara; 
3. Tiberiu Mircea (1999) – „Psihologia şi psihopatologia dezvoltãrii copilului mic”, Ed.Augusta, 

Timişoara;  

prof. Evelina CHIORAN 
Şcoala cu cls. I- VIII, com. Pişchia 
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Copilul dizabil cognitiv 
 „ Copilul trebuie primit cu respect, 
crescut cu iubire şi apoi lăsat în libertate 
deplină” ( R. Steiner )-  
este deviza noastră în abordarea copiilor cu cerinŃe educative speciale. 
       Copilul dizabil cognitiv trebuie să beneficieze de un program de intervenŃie 
riguros elaborat după o evaluare complexă a comportamentului cognitiv- 
comportamental.  
       În  activităŃile de terapie la care copilul dizabil  participă, se va avea în vedere 
aspecte esenŃiale care concură la eficientizarea intervenŃiei şi  realizarea 
obiectivelor stabilite.  
 O abordare corectă presupune respectarea următoarelor principii:  

 Comunicarea trebuie să fie rară, clară, concretă, constantă; 
 Folosirea cuvintelor pe care copilul le înŃelege;  
 Exprimarea în propoziŃii;  
 Folosirea mimicii, gesturilor şi intonaŃiei.  
 Utilizarea suportului vizual în comunicare (imagini, pictograme): acesta 

atrage şi menŃine atenŃia, reduce anxietatea, concretizeaza conceptele. 
 Ignorarea, în cazul ecolaliei sau repetarea de către adult a ecolaliei 

copilului; 
 Precizarea corectă a denumirii obiectelor şi acŃiunilor folosite 

idiosincratic de către copil; 
 Programul complex de reabilitare a copiilor cu dizabilităŃi cognitive conŃine 
pe lângă alte activităŃi, şi terapia prin mişcare, profilată pe dezvoltarea motricităŃii 
grosiere (forŃa musculară a marilor grupe de muşchi), a coordonării şi funcŃiilor 
muşchilor corpului, realizate prin activităŃi fizice, incluzand exerciŃiile fizice.  
         Mişcarea ajută copii să se dezvolte, nu doar motric, ci şi emoŃional şi social. 
Starea lor de bine poate fi sporită dacă sunt puse baze în toate ariile în primii ani. 
Aceste temelii se vor dezvolta pe măsura ce ei inşişi vor creşte şi vor învăŃa acasă, 
la gradiniŃă şi la şcoală. 
 Programul trebuie adaptat de fiecare dătă când este nevoie. ToŃi copiii ar 
putea avea nevoie ca deprinderile motrice de bază, jocurile, sau activităŃile de 
mişcare să fie defalcate în componente pe care le pot executa. Jocurile şi 
deprinderile trebuie să fie modificate pentru a avea activităŃi sigure şi de succes. 
ActivităŃile trebuie adaptate la abilităŃile copilului,  să ajungem în situaŃia în care 
copilul  să se adapteze la joc sau activitate.  
         Adaptarile sunt deseori necesare când se planuieşte o activitate motrică – 
reducerea spaŃiului de joacă, folosirea unui echipament mai larg, schimbarea 
regulilor, scurtarea duratei activităŃii, oferirea unor perioade de pauză mai 
frecvente, folosirea unui echipament mai uşor, simplificarea activităŃii şi a 
ritmului de execuŃie.  
         Tot echipamentul trebuie să ofere siguranŃă şi succes.  
         Capacitatea de adaptare a copilului poate fi ameliorată în două moduri. 
Primul este de a îmbunătăŃi aptitudinile de comunicare şi interacŃiune socială a 
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copilului. Cel de-al doilea este de a modifica compensator mediul, atunci când o 
deficienŃă a copilului impiedică o nouă achiziŃie. 
 Unii copii  dizabili  cognitiv dispun de un potential fizic deosebit, astfel ei 
reusesc să obŃină performanŃe şi rezultate foarte bune în competiŃiile sportive şi 
alte activităŃi care presupun efort fizic. Acest potenŃial trebuie valorificat.  
 Să-l primim cu respect, să-l iubim neconditionat, să-l ajutam sa devina “el 
însuşi” şi cu siguranŃă asta ne va ajuta să ne simŃim împliniŃi ca oameni! 

    prof. MARIA TĂUT 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 

Surse şi resurse pentru 
integrarea educaŃională 
 Integrarea elevului cu dificultăŃi de învăŃare şi/sau dizabilităŃi cognitive în şcoala de 
masă demonstrează punerea în practică a principiului valorificării diversităŃii în educaŃie, 
principiu ce promovează şcoala care aduce în spaŃiul său respect, “şanse egale” pentru toŃi 
copiii, respingerea etichetării, segregării, inegalităŃii, discriminării.  
 Acest tip de integrare  constituie un pas important în tendinŃa de schimbare a  
atitudinilor discriminatorii, în crearea de comunităŃi primitoare  care vor duce la construirea 
unei societăŃi incluzive, capabilă să depăşească nivelul purei supravieŃuiri, deci la o societate 
de calitate. 
 ExperienŃa demonstrează că  structurile învăŃământului obişnuit, cu efort şi 
bunăvoinŃă, pot oferi climatul  favorabil dezvoltării  armonioase şi cât mai echilibrate  a 
copiilor cu C.E.S. În sprijinul acestei afirmaŃii pot fi aduse următoarele argumente: 
- procesul instructiv-educativ poate fi adaptat la posibilităŃile intelectuale, cognitive, 
ritmul şi stilul de învăŃare ale disabilului educabil;  
- scopurile educaŃionale pot fi realizate prin mai multe tipuri de programe; 
- selecŃia şi organizarea obiectivelor de referinŃă, conform diferenŃelor individuale, 
permit realizarea obiectivelor cadru, a scopurilor educaŃionale; 
- oportunităŃile educaŃionale variate pot veni în sprijinul diferitelor trebuinŃe 
educaŃionale; 
 Elevii cu C.E.S., incluşi în învăŃământul obişnuit, sunt copii identificaŃi cu anumite 
dificultăŃi de învăŃare cauzate de diverse deficienŃe: dizabilităŃi mintale; dificultăŃi de învăŃare 
a scris-cititului(dislexia-digrafia), de vorbire sau de limbaj şi comunicare, dificultăŃi perceptiv-
motrice(orintare în spaŃiu şi timp, schema corporală); dificultăŃi emoŃionale, sociale sau de 
comportament; tulburări senzoriale de auz sau de văz; neparcurgerea învăŃământului 
preşcolar; abandon sau absenteism; limba maternă diferită de limba în care se desfăşoară 
procesul de învăŃământ; procesul de predare-învăŃare-evaluare neadecvat nevoilor 
educaŃionale, diferenŃelor individuale dintre elevi... 
 Obiectivul imediat al terapiilor de stimulare, compensare, recuperare este integrarea 
acestor elevi în societatea şcolară obişnuită, ceea ce le va permite o viitoare integrare pozitivă 
în viaŃa social – utilă. Realizarea acestor obiective presupune abordarea intervenŃiei corectiv-
recuperatorie din perspectivă integrativă, coroborând procesul recuperator - integrativ cu 
particularităŃile bio-psiho-socio-culturale ale elevului - raportate la curriculum-ul adaptat - şi 
cu caracteristicile lumii în care elevul- viitorul adult – trebuie să se dezvolte, să trăiască. 
 Cadrul didactic de sprijin/itinerant (C.D.S./I.), în sistemul şcolii generale, desfăşoară 
cu aceşti elevi activităŃi educative suplimentare(în parteneriat cu cadrul didactic de la clasă, 
personalizat pe grupe sau individual) ce constau în măsuri combinate de diferenŃiere 
individuală.  În programul elevilor integraŃi se include un proiect individual de integrare şi un 
program de asistenŃă, reabilitare, urmărire monitorizat. Aceste două instrumente de lucru, ce 
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Ńin de planificarea individualizată a recuperării- învăŃării-integrării, presupun adaptarea 
educaŃiei la nevoile individuale din perspectiva diferenŃelor dintre elevi. 
 Practica incluzivă reuşită se bazează pe strategia diferenŃierii, individualizării 
educaŃiei, deoarece elevii, în calitate de  membrii ai unei colectivităŃi eterogene cum este 
clasa, sunt diferiŃi sub aspectul potenŃialului de învăŃare, al intereselor, abilităŃilor, 
experienŃelor anterioare, a mediului în care trăiesc, a trăirilor afective, etc. 
 DiferenŃierea, individualizarea  presupune adaptarea curriculară (conŃinut şi proces) 
la nevoile individuale ale elevilor; la posibilităŃile şi dificultăŃile pe care le au. Cert este că, 
tuturor elevilor cu C.E.S., integraŃi în şcoala generală, cadrul didactic de sprijin în colaborare 
cu membrii echipei multidisciplinare , trebuie să le asigure posibilităŃi de a achiziŃiona, 
dezvolta, practica, aplica deprinderile-competenŃele de bază prevăzute în curriculm. În grupa 
elevilor integraŃi pot fi elevi cu grade diferite de deficienŃe/dificultăŃi. Celor care prezintă 
severe dificultăŃi de învăŃare şi nu li se pot respecta şi realiza cerinŃele prin metode 
alternative, li se întocmeşte un plan educaŃional individual(P.E.I.) în care sunt cuprinse 
obiective, modalităŃi de intervenŃie corectiv-integrativă suplimentare/diferite de cele pentru 
toŃi elevii grupei/clasei. 
 Literatura de specialitate reprezintă o bază pe care activitatea cadrului didactic de 
sprijin se fundamentează. Aceasta îi oferă modele arternative de acŃiune, unele mai 
interesante decât altele, o largă paletă de retorici terapeutice la care cadrul didactic de sprijin 
poate apela pentru a compensa înapoierea elevului afectat. 
 În sinteză, avem nevoie de resurse legislative, instituŃionale, ştiinŃifice 
(sociopsihopedagogice), iar grupate am putea spune că acestea sunt resurse necesare 
pregătirii procesului terapeutic.  
 În arealul secund, dar la fel de important, cel al realizării înseşi a procesului 
terapeutic, intervin resursele necesare derulării procesului terapeutic. Astfel vorbim de 
resursele materiale (cabinetul de terapie cognitivă, mobilierul necesar, alte utilităŃi) 
combinate astfel încât să ofere terapeutizatului un confort ergonomic care să îi stimuleze 
interesul spre învăŃare curriculară. Apoi avem nevoie de resursele umane şi cele specific 
comunicării şi cooperării umane. În acest sens un rol foarte important îl joacă confortul 
psihologic al participanŃilor, relaŃiile de empatie dintre aceştia, climatul social şi 
socioprofesional care acŃionează asupra cadrului didactic ce oferă structuri de sprijin, 
climatul social în care îşi duce viaŃa elevul integrat cu cerinŃe educative speciale. Alte 
resurse, deosebit de importante, sunt cele legate de motivaŃiile elevului, capacitatea lui de 
concentrare şi dorinŃa lui de implicare. 
 Nu în ultimul rând vorbim de resursele didactice concrete, materialul didactic avut la 
dispoziŃie sau realizat de către cadrul didactic: fişe de lucru, softuri educaŃionale, etc. 
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