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

Bord editorial:
prof. Mioara NOVAC– director C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara
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Contribuţiile
propuse pentru
numerele viitoare
sunt
recepţionate
exclusiv pe
adresa de e
- m a i l

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. Bordul revistei îşi
rezervă dreptul
de a selecta contribuţiile propuse
[ m a t e r i a l e l e publicistice propuse pot fi amânate pentru un
alt număr, respinse de la publicare sau se poate solicita îmbunătăţirea conţinutului]. Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând adresa www.impreuna.yolasite.com, secţiunea infoutile, de
pe pagina de index. Întreg conţinutul propus (word-ul cu textul
informaţional şi fotografiile) se trimit ataşate unui singur mail.
Se pot publica reportaje de la diferite activităţi şcolare şi extraşcolare (relatarea profesorului coordonator/ participant, impresii
ale elevilor, fotografii relevante/ de grup), informaţii despre performanţe deosebite la concursuri interjudeţene/ naţionale/ internaţionale recunoscute de M.E.N., ce implică elevi, experienţe
didactice de interes pentru elevi şi părinţi, poezii şi compuneri pe
teme date (un set de 3-4 compuneri şi 2-3 poezii pe o temă propusă de profesorul îndrumător), curiozități, divertisment, note de
lectură, evocări, exerciţii/jocuri de perspicacitate, etc.
Tehnoredactarea materialului propus se realizează cu diacritice,
în limba română, times new roman, 12pp, aliniere stânga– dreapta, cu excepţia titlului, autorului şi instituţia şcolară de apartenenţă, care se scriu centrat, bolduit. (nu se folosesc majuscule). Este
imperativă corectarea materialului propus şi tehnoredactarea
textului conform cerinţelor Institutului de Lingvistică “Iorgu– Iordan” Bucureşti (se admit maxim 3-4 greşeli ortografice de tehnoredactare într-un text, pe o pagină A4, fără a prejudicia inteligibilitatea textului)
Întreaga responsabilitate asupra conţinutului precum şi dreptul
de autor al materialelor propuse spre publicare aparţine exclusiv
autorilor / semnatarilor. Prin expedierea acestor materiale către
revista „Împreună”, se cedează integral, automat, exclusiv şi
gratuit, fără alte pretenţii, dreptul de autor şi toate alte drepturi
conexe acestuia.
Materialele publicate în prezentul număr al revistei nu reflectă în
mod obligatoriu poziţia oficială a Centrului Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă «Paul Popescu Neveanu» din Timişoara, a partenerilor
acestuia sau a membrilor bordului revistei.
Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicaţii nu
poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun
mijloc, fie el electronic, mecanic, fotocopiere, înregistrare sau de
altă natură, fără acordul scris al deţinătorului de copyright.
Toate numerele publicate pot fi descărcate, în format .pdf, urmând linkul: http://impreuna.yolasite.com, secţiunea arhivă de pe
pagini de index. Apariţia în format tipărit este condiţionată atât de
limitele financiare cât şi de resursele de timp şi umane pentru
tehnoredactare, corectare, paginare şi multiplicare. În principiu,
fiecare număr se publică (în format .pdf şi tipărit) în semestrul
următor. Au prioritate în recepţionarea formatului tipărit al revistei
autorii materialelor publicate.

prof. Adrian NICOLA– director Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa
prof. Liliana RAICA– dir. adj. C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara
prof. Ildikó DÉNES– dir. adj. Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa
prof. Corneliu DRAGOMIR- iniţiator/ coordonator proiect / revistă

Cadre didactice şi elevi ce au publicat în acest număr:
prof. Loredana Adina BECU, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara
elev Nicoleta BLIDARU, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara
elev Maria BOTAN, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
elev Rafila BRICIU, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
elev Cosmin BUCIUŢĂ, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara
prof. Dorica DIACONU, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
prof. Florica DINESCU, C.J.R.A.E./ C.J.A.P. Timiş
prof. Corneliu DRAGOMIR, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara
prof. Violeta GEMENE, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara
elev Crina GHERVASE, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
elev Emanuel KOŞA, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara
prof. Michaela LEAHU, C..Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara
elev Miklos LENGYEL, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
elev Antonella LENGYEL, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
elev Patrick MAGNANI, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
elev Adrian MATHEIS, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
elev Anouk NAGI, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
prof. Ligia Mihaela NEŞCU, C.J.R.A.E./ C.J.A.P. Timiş
elev Bogdan PĂTRUICĂ, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
prof. Adina Maria POPA, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
elev Diana POPA, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
elev Doris PERKOSAN, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
prof. Laura RACOCEANU, Colegiul Tehnic “Ion Mincu”, Timişoara
elev David SECOŞAN, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
elev Andreea STOI, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
elev Andrada TĂUŞ, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
elev Luca VASILE, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
prof. Luciana VASILUŢĂ, C.Ş.E.I. “C-tin Pufan”, Dr. Tr. Severin
elev Ionuţ Alin SABADOŞ, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara
prof. Monica SMOLINSKY, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
elev Robert SORA, Liceul Teoretic “Vlad Ţepeş”, Timişoara
elev Alexandru STOI, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
elev Andreea Aura STOI, Şcoala Gimnazială, com. Dumbrăviţa
elev Denisa Anamaria TRIF, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara
elev Sandu ZUBAŞ, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara

Cadre didactice ce au îndrumat elevii
care au publicat în acest număr:
prof. înv. primar Zenobia ROSTAS ALBICI,
prof. înv. primar Liana Radoslava CRIŞAN, înv. Ildikó DÉNES,
prof. Corneliu DRAGOMIR, prof. înv. primar Simina FURDUI,
prof. Bianca LIEA, prof. Corina LORENŢ,
prof. înv. primar Adina Maria POPA
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proiect C.A.E.N. 2014

“Împreună luptăm
împotriva discriminării”, ed. a VI-a
Şi în acest an şcolar, Ministerul Educaţiei Naţionale a inclus concursul naţional de afişe şi
creaţie literară în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale, 2014.

P

entru al doilea an şcolar consecutiv,
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
“Paul Popescu Neveanu” din Timişoara
este singura instituţie din învăţământul
special din judeţul Timiş care organizează o activitate educaţională naţională în adevăratul sens al
cuvântului, inclusă în C.A.E.N. 2014. Este vorba
despre Concursul Naţional de afişe şi creaţie literară “Împreună luptăm împotriva discriminării”,
concurs ce are ca scop promovarea toleranţei în
rândul comunităţilor şcolare, promovarea imaginii
copilului cu disabilităţi prin marcarea zilei de 5

mai, Ziua europeană de luptă împotriva discriminării şi egalităţii de şanse.
niţial, activităţile dedicate acestei zile erau
organizate sub forma unei campanii de conştientizare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale prin egalitate de şanse în
rândul tuturor elevilor, prin implicarea unor şcoli
din Timiş, Mehedinţi, Sibiu, Alba. Arad, Teleorman, din Negotin– Republica Serbia şi Muntenegru. În timp, proiectul s-a dezvoltat şi s-a transformat într-un veritabil concurs adresat copiilor din
România şi nu numai.
oncursul include două secţiuni,
anume secţiunea de afişe-colaje
-desene şi creaţie literară. Participarea la secţiunea de afişedesene-colaje este mai mult decât impresionantă, an de an recepţionăm lucrări din
toate colţurile ţării şi nu numai, fapt ce ne
umple sufletul de bucurie şi demonstrează
că demersul nostru are ecou în şcolile
speciale, incluzive şi de masă din România.
mpreună luptăm împotriva discriminării” este o experienţă frumoasă, o manifestare ce include un concurs naţional inclus C.A.E.N., un spectacol tematic susţinut de elevii centrului nostru
şcolar alături de elevi din şcoli incluzive
din judeţul Timiş precum Şcoala Gimnazială din comuna Maşloc şi Dumbrăviţa şi o
expoziţie cu cele mai frumoase lucrări
participante la secţiunea afiş-desen-colaj
a concursului nostru.

I

C
Î

Nr. 13, Anul VI, Anul scolar 2013-2014, Semestrul al II-lea

împreună

pagina 4

Elevi de la
Centrul
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Paul Popescu Neveanu”
din Timişoara alături de elevi
de la Şcoala Gimnazială din
comuna Maşloc, judeţul Timiş, au susţinut momente artistice în cadrul festivităţii de premiere organizate cu ocazia Concursului Naţional “Împreună
luptăm împotriva discriminării”.
n deschiderea programului a luat cuvântul
doamna prof. Mioara
Novac, director al instituţiei organizatoare, care
a transmis un mesaj de
bun venit tuturor şi a subliniat rolul toleranţei şi al
egalităţii de şanse într-o
societate democratică,
aşa cum este societatea
noastră, pentru fiecare.
rin momentele
artistice susţinute, elevii de
la cele două
şcoli au subliniat ideea
centrală a proiectului,
anume egalitatea de
şanse şi respectarea
dreptului la educaţie al
tuturor elevilor, indiferent de particularităţile
lor, atât din şcoala
specială cât şi din
şcoala incluzivă. Elevii

Spectacol
dedicat Î
Zilei europene
de luptă
împotriva
discriminării
şi egalităţii
de şanse

P

au fost îndrumaţi de doamnele profesoare Aurora
Szigeti, Dana Verşigan şi Gabriela Ivănescu.
ot cu acest prilej a fost lansat şi numărul
12 al revistei şcolare “Împreună”, publicaţie şcolară editată de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Paul Popescu
Neveanu” din Timişoara în parteneriat cu Şcoala
Gimnazială Comuna Dumbrăviţa.
În cadrul acestui spectacol, pe lângă momentele artistice susţinute de elevii de la C.Ş.E.I.
“P. P. Neveanu” Timişoara şi Şcoala Gimnazială
Maşloc a avut loc şi prezentarea rezultatelor evaluării lucrărilor participante la Concursul Naţional
“Împreună luptăm împotriva discriminării” de către
prof. Mihaela Bloancă, prof. Loredana Adina Becu,
prof. Mihalela Iuhasz, prof. Carmen Rădulescu,
prof. Adrian Moguţ, prof. Adrian Baloş.
a spectacol au luat parte elevi şi cadre
didactice de la şcoala organizatoare,
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”, Timişoara, Şcoala Gimnazială Maşloc, Şcoala
Gimnazială Dumbrăviţa, Şcoala Gimnazială Nr 1
Timişoara, Şcoala Gimnazială Nr. 25 Timişoara,
Şcoala Gimnazială Nr. 20 Timişoara.
prof. Violeta GEMENE
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”
mun. Timişoara

T
L
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de la şcoală adunate

Ceva dulce:
istoria
îngheţatei
În timpul verii, pe caniculă, dar şi în celelalte anotimpuri, o îngheţată este consumată cu deosebită plăcere. Dar de când se
prepară acest delicios desert?

R

ăsfoind paginile istoriei, aflăm că în
antichitate oamenii amestecau zăpadă
cu miere şi fructe, obţinând un produs
mult apreciat şi considerat o delicatesă.
Hipocrate, cel mai mare medic al antichităţii, (460
-377 i.H.), prescria acest amestec pacienţilor săi,
pentru că se considera că învioarează trupul şi
spiritul. Despre Alexandru cel Mare, regele Macedoniei (356-323 i.H), aflăm că punea în zăpadă
vin si lapte şi oferea acest desert ofiţerilor săi
înainte de a porni la luptă.
Împaratul roman Nero (54-68 d.H)
obişnuia să se răcorească, în zilele toride, cu
gheaţă adusă din munţii Alpi amestecată cu
fructe.
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După unii cercetători, reţeta îngheţatei,
aşa cum o cunoaştem noi astăzi, ar fi fost adusă
în Europa din îndepărtata China, în 1295, de către celebrul călător Marco Polo. Alţii atribuie inventarea acestui produs de cofetărie unei italience, Caterina de Medicis, fiica lui Lorenzo al IIlea, conducător al Republicii Florentine între
1469 şi 1492. [...]
În documentele vremii se consemnează
că la curtea familiei Medicis din Florenţa trăia un
anume Bernardino Buontalenti, un adevărat talent, cum îl recomandă şi numele, specialist în
inginerie militară, sculptură, chimie, poezie,
scenografie dar mai ales în gastronomie.
pecialitatea, în acest ultim
domeniu, erau dulciurile, iar
tânăra Caterina, care avea
14 ani când s-a căsătorit cu
viitorul suveran al Franţei, era o mare
consumatoare unei asemenea delicatese.
Curtea Spaniei a trimis o
delegaţie de ambasadori la Florenţa
pentru a cere mâna Caterinei. Familia
Medicis s-a hotărât să le facă solilor o
primire deosebită. De aceea l-a chemat pe Buontalenti, căruia i-a comandat să prepare ceva deosebit pentru
distinşii oaspeţi. Şi, deşi solii spanioli
au apreciat în mod deosebit îngheţata
servită, tânăra Caterina a preferat în
cele din urmă să meargă la Paris,
aducând cu ea şi reţeta îngheţatei, cu
care şi-a propus să-i delecteze pe
nobilii francezi.

S
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Revistă editată de
C.Ş.E.I. «Paul Popescu - Neveanu» Timişoara
în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa
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P
P

este mai bine de 100 de ani, în 1672, un alt
italian, sicilianul Procopio Coltelli din Palermo,
a deschis la Paris, vizavi de palatul Comediei
franceze, prima cafenea, “Café Pricope”, care
servea îngheţată şi care mai există şi astăzi [s.i.c.].
rimele cornete de îngheţată, vândute de el la
Paris, aveau forma ovală drept pentru care
francezii le-au numit “ouă dulci şi reci”.
În 1790, o gospodină din America a
construit prima maşină de făcut îngheţată, iar în 1910, o
dată cu descoperirea frigului industrial, în marile oraşe
din Germania au apărut la colţurile de stradă negustorii
ambulanti de îngheţată, cu cărucioarele lor colorate şi cu
clopoţei de arama.
În 1923, un american a inventat ingheţata pe
băţ, care, în scurt timp, s-a răspândit în toată lumea.
Deşi meritele prioritatii producerii îngheţatei
revine italienilor, nu ei sunt şi cei mai mari consumatori
din lume. Dacă, în medie, fiecare italian consumă 8 kg.
de îngheţată pe an, în S.U.A. se consumă 16 kg, în Rusia 14 kg., în Germania 12 kg. şi în Suedia 11 kg. La
noi, îngheţata a fost adusă din Italia, cam pe la începutul secolului al XX-lea şi se vindea pe stradă, din cărucioare special amenajate.

prof. LUCIANA ANCA VASILUŢĂ
C.Ş.E.I. “CONSTANTIN PUFAN”,
mun. Drobeta Tr. Severin (secţia Vînju Mare)

S-a lansat numărul 3 al revistei internaţionale:

“Asistenţa complexă
de specialitate
a persoanelor cu dizabilităţi”

C

entrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” din
Timişoara a lansat numărul 3 al revistei internaţionale de specialitate
“Asistenţa complexă de specialitate a persoanelor cu dizabilităţi”. Acest număr al revistei a fost cofinanţat de Consiliul Judeţean Timiş prin Agenda manifestărilor
cultural-artistice, sportive şi de tineret 2014.
Publicaţia a fost iniţiată de prof. Doina Păşcuţă, fiind coordonată de prof. Mioara Novac şi prof. Liliana Raica.
Redactori ai revistei sunt prof. Rădulescu Carmen, prof. Heler Ramona şi prof. Apafaian Mihaela. Editorul coordonator al
revistei este prof. Ivănescu Gabriela. Revista are ca şi colaboratori specialişti din domeniul psihologiei, ştiinţelor educaţiei, asistenţei sociale şi medicinei din România, Ungaria, Spania şi Belgia.
Acest număr al revistei are 71 de pagini şi abordează o paletă largă de teme de interes pentru specialiştii care
lucrează cu copiii aflaţi în dificultate, cu nevoi speciale şi/ sau cu cerinţe educaţionale speciale. În acest număr au semnat studii, cercetări şi au prezentat experienţe didactice Vincent Diriks, Iuhasz Mihalela Violeta, Nedu Corina, Maris Cristina, Dragomir Corneliu, Frunză Bianca, Dragotoniu Cristina, Szilagyi Corina, Rădulescu Carmen, Apafaian Mihaela, Dobrin Maria, Rădulescu Ciprian şi Stancu Daniela.

prof. Florica DINESCU, prof. Ligia Mihaela NEŞCU
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş
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oameni de poveste

Karl Schäffer–
începutul
din anul 1890
Prezenţa etnicilor în ţinutul Banatului a oferit şansa extraordinară a dezvoltării sociale. În acest context amintim contribuţia etnicului german Karl
Schäffer la iniţierea formelor de învăţământ adresat copiilor aflaţi în dificultate.
ocalitatea în care s-a născut Karl Schäffer s-a
numit Besenova Nouă. Actualmente poartă numele de Dudeştii Noi. Aici, la 12 mai 1841 se naşte
fiul cel mic al soţilor Schäffer Johan şi Katalin, născută Reinert. Cei doi soţi mai aveau un fiu, Josef, mult
mai mare şi care, în scurt timp, va deveni învăţător în
comuna Carani. La botez, noul membru al familiei a
primit numele Karl (Károly), după unchiul său matern
care i-a fost naş.

ra. Şcoala elementară o absolvă în 1856, la Timişoara. Între 1856-1858 urmează Liceul Real din Szeged,
iar între 1858-1860 Şcoala Pedagogică din Budapesta.

n timpul ultimului an petrecut în capitala maghiară, Schäffer este beneficiarul unei şanse care îi va
direcţiona cariera viitoare. La Şcoala Normală din
Budapesta s-a prezentat Alexander (Sándor) Venus,
directorul Institutului de Surdomuţi din Viena. Acesta
a instituit un curs paralel de surdologie. Cei 35 de
opilăria, în sânul familiei, a fost scurtă. La 8 ani absolvenţi, din anul 1860, ai şcolii au primit pe lângă
rămâne orfan de tată şi se mută la Merţisoara diploma de învăţător pentru şcolile publice si pe cea
la fratele său, care din acel moment îi va dirija carie- de învăţător pentru surdomuţi.

Această evocare nu ar fost posibilă fără experienţa lecturii lucrării “Începutul
învăţământului
special în Timişoara”, autor
Gheorghe Moldovan, Editura
“Politehnica”
Timişoara,
2007
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piritul de observaţie al directorului Alexander
Venus a intuit în persoana lui Karl Schäffer, pe
entuziastul şi neobositul căutător din domeniul învăţământului. Astfel, după un an petrecut de Schäffer
ca învăţător alături de fratele său (la Merţişoara),
Alexander Venus îl cheamă la Viena, la institutul
pe care îl conducea. În acest fel, în anul şcolar
1861-1862, Karl Schäffer predă ca învăţător la
Institutul de Surdomuţi din capitala imperiului.
Schäffer profită de prezenţa sa aici pentru aşi complecta studiile. În acest an îşi ia diploma de „profesor de gimnastică a gurii” .
n toamna anului 1863 revine la catedră, cu
sprijinul episcopului Alexander Bonnaz, primeşte un post de învăţător la Şcoala Elementară din
Timişoara. Din acest moment şi până la pensionarea
sa în 1906, Karl Schäffer se va impune ca una dintre
personalităţile marcante ale învăţământului timişorean din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
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lişti din rândul cadrelor didactice
din Timişoara care au făcut
n zadar scria Karl Schäffer
pionerat în învăţământul special
“Să dea Cerul, ca numărul
şi integrare educaţională.
celor buni si cu suflet mare să
crească din zi în zi, iar sufletul
ără a exagera, am putea lor să nu înceteze a se îndrepta
spune că Karl Schäffer a spre cei năpăstuiţi de soartă. Să
fost primul profesor de sprijin, dea Dumnezeu ca mica sămânţă
nfiinţarea primei scoli specia- fără ca acest concept, pe atunci, semănată azi să încolţească si
entru copiii cu disabilitaţi
le dedicate debililor mintali s- să existe. Prin capacitatea sa de să rodească cât mai curând,
privind auzul, vorbirea şi
a făcut cu aprobarea Ministerului viziune, el a integrat în şcolile astfel încât vitregiţii sorţii să fie
văzul, demersurile de înfiinţare
apăraţi si ajutaţi săde şcoli speciale
si câştige instruirea
a fost încununat
pentru ca în acest
de succes şi ca
fel să li se deschidă
drumul spre o viaţă
urmare a faptului
demnă în societate.
că performanţele
La aceasta au tot
elevilor, progredreptul, iar noi
sele copiilor erau
avem datoria de a-i
evidente, copiii
ajuta”. (Moldovan,
se implicau con2007: 41)
ştient pentru a
nima sa s-a frânt
învăţa. În cazul
de durere în
copiilor cu retard
1908 când totul s-a
mintal, cu tulbunăruit.
Omenirea
rări de învăţare,
se pregătea de
cu dificultăţi scris
război, cui îi mai
– citit– socotit
păsa de copiii aflaţi
din dificultate?
[tulburări instrumentale] rezultaupă o jumătele nu erau uşor
tate de decede evidenţiat iar
niu, copiilor aflaţi în
investiţiile autoridificultate avea să li
tăţilor din Timise deschidă poarta
şoara
pentru
şcolilor ajutătoare
sau speciale, dar într-un regim
astfel de şcoli era minime sau
Învăţământului si Cultelor, care publice copii surdomuţi cu care
chiar nu se aprobau. Poate că şi în 1908 emite Ordinul nr. lucra acasă, particular, în afara comunist unde şcoala-spital
efortul lui Karl Schäffer era mai 29.403/27.martie prin care îl programului şcolar. Mai mult, oferea educaţie şi medicamente
pentru ca elevul cu retard mintal
puţin intens pentru această cate- însărcinează pe Stanczel János acesta făcea învăţământ la dosă stea cuminte, învăţarea se
gorie de elevi, el implicându-se cu înfiinţarea si organizarea, la miciliu cu elevii sau realiza acti- făcea în locaţii friguroase sau
cel mai mult în sprijinul educaţio- Timişoara, a unui Institut pentru vităţi de integrare a elevi cu i n s a l u b r e c u p e r s o n a l
nal şi crearea de şcoli şi instituţii Debili Mintali subordonat Asocia- dizabilitate medie şi uşoară în demotivant, sub teroarea fricii…
ţiei Crucea Albă din Banat. La 29 şcolile publice de atunci. Elevi Dacă elevii lui Karl Schäffer au
şcolare pentru copii cu deficienţe
mai 1908, ministerul revine cu precum Steiner Móritz, Schwim- învăţat de la dânsul, din modelul
auditive.
Ordinul nr. 51.216 prin care mer Jakab, Lang Katalin, şi său de viaţă şi devotament nimic
anunţă organizarea unui concurs acestea sunt doar exemple de nu au învăţat cei ce au condus
acă încă din 1864 se pentru redactarea de manuale elevi care figurau în documente- ani şi ani învăţământul şi învăţăînfiinţaseră clase de elevi şcolare destinate claselor I-IV le vremii.
mântul special până în anii 2000.
pentru educarea surzilor (chiar din institutele pentru debili minŞansa reală a copiilor de azi
tali. În anul 1909 se precizează
rin activitatea sa, Karl aflaţi în dificultate nu a fost acorKarl Schäffer le-a fost dascăl la
că la Institutul pentru Debili MinSchäffer a dorit să transcatedră), pentru copiii cu defici- tali din Timişoara au fost reparti- forme Timişoara într-un mare dată de dascălii României şi de
enţă de vedere în 1875, prima zaţi 62 de elevi, clasele I– VIII centru al învăţământului special, ministerele de resort ci de Uniunea Europeană prin Directivele
clasă de elevi cu dificultăţi de precum şi o şcoală pentru învă- dar aşa cum am văzut, năzuinţeşi Rezoluţiile sale impuse Româle sale s-au realizat parţial. Învă- niei. Acum tindem a avea ceea
învăţare, cu retard mintal abia în ţarea unei meserii.
ţământul pentru debilii mintali a ce crease Karl Schäffer în anii
1906-1907. În anul şcolar 1907eritele
lui
Karl
Schäffer
au
avut la Timişoara un caracter 1900 prin vocaţie, devotament,
1908, Asociaţia pentru Copii
fost unanim recunoscute. meteoric. Totul s-a prăbuşit în profesionalism şi iubire faţă de
Crucea Albă din Banat închiriază
În domeniul învăţământului spe- preajma Primului Război Mondi- semenii săi.
o casă în cartierul Elisabetin şi cial a fost considerat un adevă- al.
înfiinţează aici o clasă compusă rat vizionar si deschizător de
din 6 elevi debili mintali. Învăţă- drumuri. Ordonat si meticulos,
prof. CORNELIU DRAGOMIR
torul desemnat pentru educarea cu un ascuţit spirit de obserC.Ş.E.I. “P. P. Neveanu” mun. Timişoara
lor este Stanczel János de la vaţie, „Schäffer bácsi” (nenea
Schäffer) a ştiut să insufle
Institutul de Surdomuţi. Acesta
entuziasm tuturor celor din jur
este primul cadru didactic din adunând şi formând speciaTimişoara care s-a ocupat cu
mplicarea lui Karl Schäffer
pentru înfiinţarea şcolilor
dedicate copiilor aflaţi în dificultate s-a făcut cu devotament şi a
fost consecventă.

educarea si instruirea copiilor
debili mintali. Cu această ocazie,
Consiliul Orăşenesc anunţă că a
hotărât să acorde acestei şcoli o
subvenţie anuală de 500 de
koroane, începând cu anul 1908.
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Ziua sportului
şcolar la şcoala
din Dumbrăviţa
Şcoala Gimnazială din comuna Dumbrăviţa a dedicat o întreagă zi
sportului şcolar. Aproape toţi elevii de la clasele primare şi gimnaziale
au făcut sport şcolar: tenis de masă, badminton, handbal şi nelipsitul
campionat la fotbal între clase, ce a provocat pasiune şi puternice ambiţii în rândul elevilor

M

are agitaţie într-o dimineaţă călduroasă de mai 2014 în curtea
Şcolii Gimnaziale din Comuna
Dumbrăviţa. Lângă terenul de
fotbal, cu mult entuziasm, elevii din clasele
gimnaziale se pregăteau de meciurile de fotbal care mereu provoacă pasiune şi ambiţie.
Zarvă mare era şi în sala de sport unde copiii pasionaţi sau amatori de tenis de masă
aşteptau nerăbdători formarea echipelor de
concurs şi începerea probelor. Nici în curtea
şcolii nu era linişte deplină. Fel şi fel de competiţii sportive îşi aşteptau fluierul de start.
Aceste activităţi sportive erau dedicate Zilei Sportului Şcolar, organizate de un
grup de cadre didactice de la şcoală coordonate de doamna prof. Monica Smolinski. A
fost o zi întreagă în care cadrele didactice şi
elevii au făcut sport deopotrivă.
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C

u această ocazie, am primit şi vizita domnului inspector de specialitate, pentru educaţie fizică şi sport,
de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, dl. prof Constantin Osain, care ia felicitat pe elevii care au realizat performanţe deosebite la competiţiile interjudeţene
şi naţionale de lupte greco-romane şi tenis
de masă, iar elevii au fost destul de numeroşi.
prof. Monica SMOLINSKI
[coordonator proiect]
Şcoala Gimnazială com. Dumbrăviţa
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R

evist a
şcolar ă
“Împreună” a obţinut locul I la faza
naţională a Concursului
l
a
ţion N“ Ta ţi ino en ar li
Concursul Na
şti în jurnalişti
“Tineri jurnali
devenire”, înn i rdevee”,
:
014 o r g a n i ediţia a V-a, 2
de
tru zat
n
e
p
I
l
iu
Inspecm
e
r
P
ră t o r a t u l
revista şcola Ş c o l a r
“Împreună”, Jţ ue daen-

lendarul Activităţilor Educati- obţinut acelaşi locul I cu un
ve Naţionale al Ministerului desen însoţit de un text desEducaţiei Naţionale.
pre şcoala unde este el elev.
La acest concurs am
Din cele menţionate
participat cu numărul 12 al de organizatori, au fost rerevistei noastre, număr în cepţionate lucrări din foarte
care au publicat cadre didac- multe şcoli, din aproape toată
tice şi elevi de la Şcoala Gim- ţara.
nazială din Comuna DumbrăPremiile câştigate ne
viţa, de la Centrul Şcolar aduc multă bucurie şi satispentru Educaţie Incluzivă facţie şi ne exprimăm gândul
“Paul Popescu Neveanu” din de mulţumire pentru încredemunicipiul Timişoara şi de la rea acordată de organizatori.
Centrul Judeţean de Resurse În cazul premiului acordat
şi Asistenţă Educaţională Ti- revistei “Împreună”, el este
miş care, prin munca depusă, rodul muncii elevilor care au
şi-au adus contribuţia la tehnoredactat articolele publilă
a
n
o
ţi
această performanţă şcolară cate în numărul 12, (Matheis
a
n
etapa
incontestabilă.
Iulian, Stoi Aurora, Olteanu
Am fost premiaţi nu Vlad, Covaci Iasmina), celor
numai la secţiunea publicaţii ce au realizat corectura şi
şcolare, unde am obţinut lo- paginarea revistei (prof. Dracul I. La secţiunea creaţie gomir Corneliu, prof. Rostasjurnalistică elevul Matheis A l b i c i Z e n o b i a , p r o f .
Iulian Adrian a obţinut locul I Radoslava Liana Crişan) şi
cu un material jurnalistic ce a lista continuă.
avut ca temă experienţa eleSprijinul şi implicarea
vului cu c.e.s. integrat în conducerilor celor două şcoli
şcoala publică cu structuri de partenere a avut şi un rol mosprijin şi a avut ca titlu bilizator.
“Prichindel la Şcoala GimnaArgeş şi Palatul Copiilor din zială Dumbrăviţa” iar
Piteşti, ediţia a V-a, anul şco- la secţiunea afiş, eleprof. CORNELIU DRAGOMIR
lar 2013-2014, inclus în Ca- vul Stoi Alexandru a C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu” Timişoara
Ce culoare poţi să mănânci?
Roşie

Ce parte a corpului face fructe?
Părul

În faţa cui ori şi ce om îţi scoate pălăări
b
e
r
ria?
t
n
Î
În
faţa
frizerului...
e
eţ
m
u
l
i
g
inţ
m
Ce întrebare poţi să bei?
u
r
Ceai( Ce ai?)
pent ..
.
isteţe

Ce are spate şi patru picioare, dar nu are
corp ?
Scaunul
Ce poţi avea într-un buzunar gol ?
O gaură

prof. Violeta GEMENE,
C.Ş.E.I “Paul Popescu-Neveanu”, Timişoara
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Î

n urma unui parteneriat interşcolar
între şcoala din Szentes, Ungaria şi
Dumbrăviţa, România, cadrele didactice implicate au organizat o
tabără pentru copiii vorbitori de maghiară de la cele două şcoli.

e
i
n
e
t
e
i
O pr
.
.
.
s
u
d
a
ce ne-a
ă
r
ă
b
a
t
o
t
a
t
i
u
e
n
de

Doamna învăţătoare, prof.
Denes Ildiko ne-a dus de mai multe
ori la Szentes în Ungaria şi astfel
am avut şansa de a ne împrieteni
cu copii din altă ţară. Din prietenia
cadrelor didactice şi a copiilor, s-a
născut ideea unei tabere la care să
participe elevi din ambele ţări.
Doamnele profesoare au scris un
proiect împreună pe care l-au câştigat.
Astfel, în octombrie, am pornit la drumul lung spre Buşteni cu
un autocar mai răblăgit. În tabără
au participat copiii clasei a treia și
a patra de la secția maghiară din
Dumbrăvița. Acolo fiecare elev a
avut parte de un program în funcție
de ce talent avea. Erau mai multe
activități printre ele se numără :
orele de chitară, de dans, de fluier,
pictură și de cântece populare maghiare.
Am fost și în munții Bucegi
unde am vizitat Sfinxul care era
foarte interesant si Babele care stăteau la taifas. Au fost superbe și
alte stânci de piatră. Din telecabină
am văzut munții foarte înalți și soarele care bătea ca o rază strălucitoare pe munții uriași. Zăpada nu a
fost prea multă dar ne-am bucurat
de vremea frumoasă și de aerul
curat al munților. Seara am ajuns în
sfârșit la Vila Ș oimul în care eram
cazați, am mâncat și rupți de oboseală ne-am culcat.
Ziua aceasta a fost una grea
dar foarte, foarte frumoasă. În vârful muntelui cel mai înalt se afla o
cruce care noaptea strălucea și lumina foarte frumos, seara înainte
de culcare o admiram din camera
noastră a băieților.
Sper că și anul acesta o să mai vizităm Buşteniul.
elev LENGYEL MIKLÓS
îndrumare, prof. ILDIKO DENES
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Dulciuri pentru
“Arlechino”– cadouri
şi voioşie în curtea şcolii.

ă
b
r
o
De v talog
ca
ă
r
fă

Într-o zi de vineri, împreună cu clasa mea, a-III-a M, am participat la un mic
spectacol cu dansul Arlekino, cu ocazia sponsorizării oferite de magazinul
Kaufland din Dumbrăvița şcolii noastre. La finalul spectacolului am primit
toți participanții la spectacol un pachet cu dulciuri. După spectacol am avut
un dialog cu doamna director adjunct Denes Ildikó pe această temă.
- V-a plăcut spectacolul nostru?
- Sigur că da, a fost un spectacol încântător şi variat. A început cu dansul vioi al clovnilor care prin
îmbrăcămintea colorată au reuşit să aducă lumina
zâmbetului pe faţa spectatorilor. A continuat cu
sceneta care a prezentat într-o formă amuzantă o
oră de geografie,la care personajul principal, elevul,
nu s-a pregătit, iar Dansul Primăverii ne-a purtat
prin muzică şi paşi de dans în splendida natură de
primăvară. Am fost mândră de elevii şcolii noastre şi
de cadrele didactice care i-au coordonat.
- Ce au primit şcolarii prin această sponsorizare?
- Clasele din ciclul primar au primit cărți de povești
frumoase, diferite atlase, hărți,planșe, aparate foto,
multifuncționale, retroproiectoare, dulapuri,
bibliorafturi până la carioci, hârtie glasată, tempera,
pensule etc.
- Care costum de clovn vi s- a părut cel mai interesant?
-Toate mi-au plăcut! Perucile colorate, nasul roșu
care a căzut în timpul spectacolului, părul fetelor

care a fost la fel prins în două codițe, fiecare costumație a fost haioasă.
- Au fost talentați copiii de la școala din Dumbrăvița?
- Şi cei din acest spectacol au dovedit că la școala
din Dumbrăvița învață mici talente. Întotdeauna au
fost și vor fi copii talentați, care descoperiți și îndrumați de către cadrele didactice și sprijiniți în cadrul
activităților specifice au posibilitatea de a-și dezvolta
aptitudinile, sperăm să devină sportivi renumiți, pictori, șahiști, instrumentiști. Avem exemple la noi în
școală, echipa de tenis de masă care aduce multe
premii naționale și nu numai, șahiști de renume național, vicecampion la lupte, mici cântăreți, dansatori,
pictori. Pentru prima dată în luna noiembrie, împreună cu Consiliul Local vom organiza și primul concurs Dumbrăvițenii au talent.
- Vă mulțumesc pentru timpul acordat!
- Mi-a făcut plăcere!

elev LENGYEL ANTONELLA
Şcoala Gimnazială
Comuna Dumbrăviţa
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din caietul de compunere

Dar de
primăvară-n dar
Elevii de la Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa şi de
la C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu” Timişoara sau străduit să realizeze câteva texte despre anotimpul ce redă viaţă naturii şi nouă un tonus mai
bun.
Acum, soarele intră pe geam şi cerul
este albastrul precum cristalul apei.
O rândunică zboară pe la geamuri. O
altă pasăre este captivă în mansarda şcolii,
unde noi facem orele de sprijin. Este tare
gălăgioasă, dornică să povestească un tablou de afară: pomii erau împodobiţi cu flori,
cloşca îşi plimba pui, unul dintre ei căzuse în
fund încercând să rupă un fir de iarbă, doi
băieţi jucau tenis cu piciorul şi natura era
mai vesela ca niciodată. Eu aşteptam să
treacă ora de sprijin, să termin compunerea
aceasta şi mă gândeam la picnicul ce va
veni , la grătarul cel savuros şi la Sprite-ul
de la frigider.
Aţi ghicit, primăvara e în floare.
elev, Adrian Iulian MATHEIS
îndrumare,
prof. Corneliu DRAGOMIR

Este prima zi de primăvară. Soarele
îşi înalţă capul peste dealuri.
Un ghiocel curios înfloreşte pentru a
vesti sosirea ei. Albinuţele culeg polenul
dulce şi auriu al florilor. Mireasma lor, este
foarte îmbietoare. Afară bate un vânticel
călduţ. Natura e proaspătă. Toate au chef
de plimbare. În pădure cresc o mulţime de
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flori colorate. Natura se trezeşte încetişor la
viaţă.
Primăvară aduce cu ea toată bucuria
şi veselia ei.
elev, Diana POPA
îndrumare, prof. înv. primar
Zenobia ROSTAS ALBICI

Primăvara ne aduce-n dar flori, Paştele cu lumina învierii, păsări vioaie, oile cu
mieii ce zburdă prin curte, ziua mamei, şi
cea mai bună veste, se apropie vacanţa mare.
Primăvara începe pe 1 martie când
se dăruieşte un mărţişor. 8 martie este ziua
mamei când o sărbătorim pe cea mai draga
fiinţă. Pe 15 martie este ziua Ungariei când
suntem serviţi cu kűrtős.
Vine săptămâna Şcoala Altfel cu
multe activităţi în aer liber. Urmează vacanţa
de Paști când vine iepuraşul cu cadouri.
Acesta este un calendar al meu de
primăvară.
elev, Maria BOTAN
îndrumare, prof. înv. primar
Simina FURDUI
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A sosit primăvara. Natura a înviat şi ne-a
făcut bucuroşi pe toţi.
Păsările au venit în ţara noastră şi dacă asculti poţi auzi cum păsările ciripesc bucuroase.
Zăpada s-a topit iar totul este verde. Copacii
au înmugurit şi florile au înflorit.
Eu sunt bucuroasă că natura ne arată frumuseţea sa
elev, Anouk NAGI
îndrumare, prof. înv. primar
Simina FURDUI

Primăvara este un anotimp călduţ şi minunat.
Un covoraş cu flori multicolore se aşterne pe
jos. Ghiocelul este vestitorul primăverii. Aceşta este
delicat, gingaş şi are un alb impecabil. Rândunica
este o pasăre
minunată şi cântă foarte frumos. Primăvara se
aseamăna cu o zână care împrăştie un parfum inmiresmat de diferite flori. Copacii înverzesc şi au o
haină de flori multicolore şi mirositoare. Copiii adună
un buchet de floricele diferite. Unele sunt brânduşe,
altele sunt cubiciţe, păpădii, viorele şi alte flori minunate. Dimineaţa iarba are rouă proaspătă. Albinuţele adună pe picioruşele lor polen şi apoi fac
mierea cea gustoasă. Unii bondari sunt leneşi şi nu
adună polen, dar se strecoară şi iau miere din stup
albinuţelor muncitoare. Buburuza zboară voioasă
prin văzduh. Ea este o insectă drăgălaşă şi blândă.
Broasca face mormoloci pe care şarpele poate să-i
manânce. Libelula este frumoasă, inteligentă
deoarece se fereşte de prădători. Are nişte aripi
minunate. Lebedele se plimbă pe lacul albastru şi
curat.
În pădure au înflorit multe floricele. Copiii se
bucură de această vreme călduroasă. Fetele se
plimbă cu bicicletele. Nişte copii fac picnic în pădure.
Primăvara este anotimpul meu preferat
deoarece întreaga natură se trezeşte la viaţă.
elev Rafila BRICIU
îndrumare, prof. înv. primar
Liana Radoslava CRIŞAN

În primăvară, de 8 martie, este bucurie şi
cer senin, este ziua mamei.
Ghiocelul, vestitorul primăveri, ne aduce
multă bucurie.
De Paști ne plimbăm în aer liber, şi seara ,
lumina Învierii ne dă bucurie şi credinţă în sufletele
noastre şi ale celor ce sunt lângă noi.
elev, Andreea STOI
îndrumare, prof. Corneliu DRAGOMIR
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Primăvara este minunată
Primăvara a sosit
Si de flori înconjurată
Ghiocelul a vestit
Pe care le fac bucheţele
Iar căţelul s-a pitit
Pentru bunicuţele mele
În cuşca lui s-a învârtit
Rândunica cea frumoasă
Iar barza pe la noi s-a ivit
Este voioasă şi graţioasă
Şi copacii au înflorit
Dar când vine un bondarel
Iar soarele a răsărit
Imediat sare pe el
Şi natura a zâmbit
Căprioara cea voioasă
Cloşca, ouăle le-a clocit
Se plimbă prin pădurea deasă
Si frunzele şi iarba au înverzit
Are grijă de puiuţi
Un copil a ieşit
Care sunt foarte drăguti.
Şi unei fete a şoptit
elev, Doris Ruzica PERKOSAN
Că primăvara a venit.
îndrumare, prof. înv. primar
elev, Patrick MAGNANI
Zenobia ROSTAS– ALBICI
îndrumare, prof. înv. primar
Zenobia ROSTAS– ALBICI
Soarele a răsărit,
Şi zăpada s-a topit
Ghioceii au apărut
Albi ca neaua s-au făcut
În văzduh şi în mireasmă
Albinele au plecat
Să adune în sacul lor
Dulceaţa
Rândunelele au sosit
Cuiburi ele au făcut
Vesele tot ciripesc .
elev Crina GHERVASE
îndrumare, prof. înv. primar
Liana Radoslava CRIŞAN

Primavara a venit ,
Păsările au sosit
De sub stratul de omăt
A ieşit un fir, hop-ţop
Oare ce o fii acel…
O fii chiar un ghiocel
Căci este cam mititel.
Albinute, fluturaşi,
Au ieşit ca să muncească
Primăvara s-o găseacă.
elev, Andrada TĂUŞ
îndrumare, prof. înv. primar
Zenobia ROSTAS– ALBICI
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Primăvara cea voioasă
Este plină de viaţă
Ghioceii cei sfioşi
Sunt atât de frumoşi
Toporaşii mititei
Sunt foarte frumoşi
Rândunicile au plecat
După mâncare s-au încumetat
elev Crina GHERVASE
îndrumare, prof. înv. primar
Liana Radoslava CRIŞAN
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împreună
bătoresc Învierea Domnului după ce au ţinut
postul din Săptămâna Patimilor. De Paşti oamenii taie miei.
Mieii sunt blânzi şi drăgălaşi la fel ca şi copiii.
Mie în place primăvara pentru că noi putem
zburda în aer liber la fel ca “Mieii ce zburdă pe
câmpii/ Hai să ne jucăm copiii..
elev Emanuel KOŞA,
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara

rimăvara gâzele ies
de sub plapuma zăpezii şi coaja copacilor şi
ne anunţă de zâmbetul
cald al soarelui. Căldura şi
ploaia redă viaţa naturii
prin albastrul cerului, verdele ierbii şi cântul păsărelelor din dumbravă”
rimăvara gospodarii fac curat prin curţi,
elev Nicoleta BLIDARU,
ies la munca câmpului, fac munci agriC.Ş.E.I. “P. P.
Neveanu”, Timişoara cole în grădina de legume şi în livezi. Cel mai
frumos este în sat când oamenii văruiesc pomii de la marginea drumului după ce i-au curăleacă baba iarnă ţat de crengile uscate şi au tuns iarba cu motocositoarea.”
cu zilele mohoelev
Ionuţ
Alin
SABADOŞ,
râte şi vine primăvara
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara
pentru a ne lăsa să ne
jucăm în aer liber, să
ne bucurăm de fotbal
bia aştept să vină primăvara cu corîn curtea şcolii, să ne
coduşele ei crude ce le furăm de pe
dăm pe tobogane
şi cu jocurile ei din curtea şcolii:
sau în leagănele din gard,
parcul şcolii. Primă- “elastic”, “şotron”, “ţară, ţară, vrem ostaşi” şi
vara ne aduce liber- alte jocuri în aer liber.
elev Denisa Anamaria TRIF,
tatea de ne a juca
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara
afară, în aer liber, în
curtea de la noi de la şcoală şi
eu mă bucur tare mult că ne putem juca în
rimăvara ne aduce-n dar bucuria libercurte, mai ales acum că avem tobogane,
tăţii de a ieşi în aer liber, de a ne juca,
tiribombe,
băncuţe şi de a ne bucura de verdele ierbii, zumzetul gâzelor, de albinele harnice sau de trântorii cu
leagăne.
care ne compara doamna profesor educator
elev Cosmin
BUCIUŢĂ, când suntem mai leneşi, de cântecul păsăreC.Ş.E.I. “P. lelor mici şi zglobii, de tot ce e frumos în jurul
nostru.
P.
Primăvara parcă şi Soarele este mai vesel,
Neveanu”,
mai optimist că nu mai stă rece şi posomorât
Timişoara
pe bolta cerească.
Nimic nu este mai frumos decât să vezi spectacolul vieţii din mugurii primăverii: cum apar
ei zgribuliți de frig, cum se naşte frunzuliţa şi
apoi cum creşte mare
rimăvara
elev Sandu ZUBAŞ,
aduce flori în
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara
dar de ziua
mamei şi
lumina Învierii Naşterii
îndrumare prof. ed. Corina LORENŢ
Domnului
C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara
Iisus Hristos.
Primăvara
oamenii săr-
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De ce e primăvară afar’?
Pentru că este de-a dreptul fascinantă. Ce
alt anotimp te poate trece, de la o zi la alta, prin atâtea stări sufleteşti diferite, cum e primăvara? În ce
parte a anului te mai pot surprinde, atât de rapid,
transformările din jur?
Ş’apoi, primăvara este anotimpul reînvierii
sau al unui început. De aceea am găsit de cuviinţă,
ca şi pentru elevii clasei mele, tema primăverii să
semnifice un început în ale literaturii: începutul redactării unor mici eseuri.
Aşa că, pornind de la imagini, întrebări şi
expresii sau numai de la întrebări şi expresii culese
împreună din texte ori fragmente de texte (versuri şi
proză), mai întâi cu ajutor, iar mai apoi doar cu forţe
proprii, am reuşit să aşternem pe albul caietului mici
texte din care, prin corectare şi rescriere să rezulte
aceste lucrări.
Le-am considerat „frumoase” (şi chiar reuşite), având în vedere vârsta şi experienţa autorilor.
Pe acest motiv au fost selectate spre publicare.
Citiţi-le, dar nu fiţi prea critici!

Copiii se supără. Ei îl trimit pe Garfield în
casă. Ştiu că pomii au nevoie de prietenia
păsărelelor.
Ce frumos este primăvara în grădină!

elev Bogdan-Raul PĂTRUICĂ,
îndrumare, prof Adina-Maria POPA

De vorbă cu o rândunică
E primăvară! Acum, zilele sunt mai lungi şi
mai călduţe.
Prin grădini şi livezi, iarba a prins colţ fraged
şi nou. Toţi arborii au înmugurit. Pomii şi-au
pus haina de flori albe şi roz, având o mireasmă
îmbătătoare.
Animalele care au dormit peste iarnă, au
ieşit să caute de mâncare.
Mai preocupate ca niciodată, păsările îşi
refac cuiburile în care vor cloci ouăle. Unele abia sau întors din ţările de soare pline. Printre ele sunt şi
rândunelele.
O pereche gureşă s-a oprit sub streaşina
casei mele.
M-am apropiat de ele şi am întrebat:
- De unde v-aţi întors?
- Ne-am întors din Africa.
- De ce aţi venit iarăşi aici ?
- Pentru că îi cunoaştem pe oamenii din
aceste locuri.
Cu toţii suntem bucuroşi de revedere. În lunile ce vor urma, rândunica îşi va cloci ouăle, îşi va
creşte şi îşi va învăţa puii să zboare.
Toată vara mă va desfăta cu ciripitul ei
vesel. Nu vreau să mai plece!

elev Bogdan-Raul PĂTRUICĂ,
îndrumare, prof Adina-Maria POPA

O zi în crâng...
Primăvara s-a întors la noi. Zilele sunt mai

prof. Adina-Maria POPA lungi şi mai călduroase.
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa
Arborii şi-au schimbat înfăţişarea. Mugurii

Primăvară în grădină
A sosit primăvara! Zilele sunt mai lungi şi
mai călduroase.
Pomii s-au împodobit cu flori albe şi roz.
Păsările călătoare se întorc din depărtările cu
lumină.
Tudor şi Raul ies la muncă în grădină. Tudor
ia un hârleţ şi sapă în jurul mărului. Fratele său
aduce două găleţi cu apă. El udă pământul afânat.
De ei se oapropie Garfield, motanul cel
năzdrăvan. După o vreme i se face sete şi vrea să
bea apă din găleată.
Două păsări gălăgioase se opresc în
coroana mărului. Caută omizi şi gândăcei. Când
zăresc motanul
încep să ciripească alarmate.
Acesta le răspunde printr-un mieunat nervos.

cruzi au pocnit. Tufele de corn s-au îmbrăcat în flori
galbene. Cireşii înălbiţi se ridică până la cer. Printre
ei se mai zăresc brebeneii şi toporaşii.
Odată cu venirea timpului cald se întorc
cucii şi privighetorile. Toate păsările îşi repară
cuiburile în care vor depune ouă.
O zi în crâng este o adevărată sărbătoare. În
aerul proaspăt pluteşte un miros îmbătător de floare.
Parcă te simţi într-o altă lume!
Câtă frumuseţe şi sănătate este în jur!
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elev David SECOŞAN,
îndrumare, prof Adina-Maria POPA
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Eu şi Bobby suntem unul...

E

l e Bobby… Doamne, cât noroc
am că îl am pe Bobby! El e
mereu aici...stii? Nu se supără
niciodată pe mine… nici când
mă joc candzcrah până descarc bateria
de la tabletă, nici când am treabă să
postez şi să comentez pozele selfie pe
facebook… nici măcar când fac pe
grozavu- asta însemnând dorinţa mea
de a avea mereu dreptate, de a face ce
vreau eu, numai când vreau eu.
obby a intrat în viaţa mea pe
când aveam 15 anişori.. adică
acum doi ani. La început nu îl
plăceam, mă enerva insistenţa
lui. Îmi aduc aminte că stăteam cu spatele la el ore întregi, mă gândeam “Până
la urmă are sa vină fie mama fie sora şi
o să-l dea afară, nu îl vreau, nu îl suport
şi nu înţeleg de ce toţi vor să îl accept.
Nu-l vreau şi gata!” Altădată, din contră
stăteam şi mă uitam fix la el ore întregi…
sau, şi mai bine, îl priveam cu dispreţ şi
urlam “De ce tocmai eu? Hai spune-mi
tu! Tu crezi că mă vei putea ajuta? Află
că nu vreau! Află că nu mă interesează”
Odată, cred că de Moş Nicolae sau de
Crăciun, m-am supărat atât de tare pe el
încât l-am împins... Am sperat dacă îl
lovesc poate va dispărea din peisaj.
Apoi, într-o zi minunată de primăvară a

B

trecut Alex pe la mine; nu-l mai văzusem
din ziua în care Bobby intrase, fără voia
mea, în viaţa mea. Alex îmi lăsase mesaj seara pe facebook, toată dimineaţa
şi chiar după-masa mi le-am petrecut
cerându-i ba mamei să aspire şi să aerisească, ba controlând ceasul, ba telefonul. În cele din urmă Alex a venit..dar nu
aşa cum speram eu sa vorbim, să îi
spun cât mi-a lipsit, cât i-am dorit prezenţa şi că nu vreau nicio explicaţie…
Nu, Alex venise să îmi spună că la banchet va merge cu colega lui de bancă şi
să nu mă supăr sau să îi etichetez în
poze cine ştie cum…L-am ascultat apoi i
-am spus să plece, n-am plâns în faţa
lui, nu l-am înjurat, nu i-am reproşat nimic, îl auzeam cum repeta sec, fără convingere “Maria, te rog să nu te superi, nu
fac asta ca să te supăr, nu e că nu mă
interesează de tine dar vezi şi tu cum e
situaţia”. După ce Alex a ieşit am plâns,
apoi iar am plâns şi tot aşa am ţinut-o
două zile… Ciudat, ştiţi cine nu s-a clintit
de lângă mine şi m-a suportat aşa, plâns
şi răsplâns? Chiar şi mama a clacat şi m
-a repezit “ Da mai lasă Maria, ştiai şi tu
că s-a sfârşit între voi, nu merită să
plângi pentru ea, uite mai bine...”Mai
bine ce?nimic nu era bine…doar Bobby
era bine…era bine intenţionat… A rămas

lângă mine şi m-a însoţit şi la banchet… Ah, trebuia să îi fi văzut faţa
Lui Alex, a rămas mască! Ah, v-am
spus că după episodul X-aşa spun eu
despărţirii relatate mai sus- eu şi Bobby
ne-am împrietenit. Azi nu îl mai consider
duşmanul meu, din contră, ştiu sigur că
el este şi va rămâne aici pentru mine…
ă întrebaţi ce s-a întâmplat cu
Alex…el este bine, a plecat cu
o bursă Erasmus, la studii undeva prin Anglia. E la fel de
frumos, are multe admiratoarea dacă mă
iau după like-urile de pe wall-ul lui. E
teafăr…întreg… sau măcar fizic…
Atunci, în acel accident numai eu mi-am
pierdut picioarele el, cred eu, că şi-a
pierdut sufletul....
ey, dar de Bobby nu mă întrebaţi? Şi Bobby e bine, şi eu
sunt bine. Noi suntem bine, el
e non-stop cu mine, chiar şi
când dorm…şi chiar dacă voi primi protezele de care spune doctorul meu curant că sunt o minune a ortopediei...
promit că nu mă voi despărţi niciodată
de Bobby… V-am spus cine e Bobby? E
un model Italian, MCB140 []scaun cu
rotile…

V

H

elev Robert SORA
îndrumare, prof. Bianca LIEA
Liceul Teoretic “Vlad Ţepeş”,
Timişoara

Viaţă la sat... sau la oraş

V

iaţa la sat este frumoasă dacă îţi doreşti
să trăieşti în aer liber şi proaspăt, să ai
produse alimentare mai proaspete, mai
mult spaţiu pentru activităţi în aer liber,
pomi fructiferi. Eşti mai aproape de natură
decât la oraş. La sat poţi să
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Într-un parc în me an, în maril
rb
de la sat oa- diul u
menii
sunt mai respectuoşi, viaţa este
mai poetică, îţi faci prieteni mai uşor.
La oraş stai într-un apartament în mijlocul
societăţii. Cu toate că apartamentul este compact,
mic, se compensează că locuiesc mulţi
locatari cu care poţi socializa mai mult
decât la sate. Produsele şi magazinele

sunt numeroase. Chiar dacă nu
au prospeţimea şi calitatea de la
sate, compensează prin numărul lor.
Sunt foarte multe locuri de muncă, venituri
mai mari decât la sat, companiile sunt mari şi mulţi
angajaţi cu care poţi să socializezi. Partea cea mai
proastă, după părerea mea, este ca sunt mulţi vagabonzi beţi şi cerşetori.
a oraş, în caz de accident eşti dus mult
mai rapid la spital decât la sat iar îngrijirile
sunt mai bune şi medicii mai bine pregătiţi. Un avantaj la oraş este ca sunt centre
comerciale mari si numeroase, unde ai posibilitatea sa te distrezi, să mănânci, să cumperi îmbrăcăminte la preţuri accesibile, să vizionezi filme noi,
sa cumperi cărţi.

L

elev Luca VASILE
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa
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inimi deschise spre suflet de copil

Lumea magică
a jocului şi
beneficiile lui
Alături de dragoste, şcoală şi recunoştinţa pentru oamenii din jurul nostru, jocul reprezintă o temă centrală în operele literare
pentru copiii. Literatura surprinde jocul copiilor ce ignoră barierele temporale şi limitele materialului.
ocul reprezintă libertatea de exprimare a
ființei umane atunci când mintea este eliberată de constrângerile cotidiene. Oricât pare de
ciudat pentru unii;oamenii au
nevoie de joc, și
cel mai bun exemplu: azi un remi, poate table,
mâine un șah sau un joc de-a fotbalul, un joc de
tenis, un volei sau un baschet. Dacă această tentație numită joc, ne urmărește în timp, chiar și
adulți fiind, atunci trebuie să înțelegem și nevoia
de joc a copiilor. Din păcate, copiii din ziua de azi
se joacă mult prea puțin, iar jocurile lor se limitează la o lume virtuală pe care i-o oferă tehnica de
azi: jocuri pe computer. Fiecare joc își are farmecul său, iar copilul trebuie învățat să descopere
diversitatea jocurilor. Un joc pe computer oferă o
interacțiune virtuală, fie între copil și computer, fie
între copil și un alt copil, dar pe care poate nici nu
-l cunoaște, este o figură dintr-o lume de dincolo
de sticlă, un personaj care, asemenea lui stă pe

Nr. 13, Anul VI, Anul scolar 2013-2014, Semestrul al II-lea

împreună

un scaun comod în fața unui ecran unde acțiunea
și rolul îi este dat de știință și tehnică. Un joc care
dezvoltă cu adevărat personalitatea copilului este
acela care dă copilului posibilitatea de a-și alege
subiectul, rolul, de a-și crea acțiunea după diverse reguli și, cel mai important, se află în posibilitatea de a interacționa cu grupul de copii.
lăcerea jocului este un dat al fiecăruia, important este ca educator să știi să stârnești
interes pentru diversitatea jocurilor. Prin joc oferim copilului un drum spre emancipare și cunoaștere, îl facem să descopere rafinamentul acestuia.
Jocul reprezintă o activitate atât de complexă,
încât teoreticienii au căutat să elaboreze fel de fel
de definiții și clasificări ale jocului. Teoriile despre
joc au oscilat de la cele bazate pe fundamente
biologice, teoria lui Karlgross, K. Buhler la cea
care are fundament psihologic a lui S. Freud și
P.F. Seshaft. Este dificil să definești jocul când
are o sferă așa de largă de aplicabilitate.
Însă sentimentul de plăcere, destindere,
relaxare va fi impulsul de bază al jocului.
Jocul este o trimitere pe axa timpului. Prin
joc copilul poate fi provocat să arate ce a
învățat, ce știe el din experiența lui cotidiană, dar prin joc poate învăța ceva nou și
poate descoperi ce va urma să aplice, să
descopere, să învețe.
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descoperi prin joc lumea și mecanismele
ei este mult mai simplu și mai plăcut decât
a te confrunta direct cu știința și tehnicile
ei. Tocmai de aceea este bine ca uneori să
lăsăm deoparte dogmatismul și formalismul educațional pentru a face loc jocului și astfel să stimulăm
creativitatea copiilor, să ajutăm la afirmarea personalității fiecărui educabil, și astfel va crește și stima
de sine a copilului. Prin joc pot fi provocați să participe la activitate și cei mai timizi copii. Introducerea
unui joc matematic
în loc de clasicele
exerciții matematice vor face mai
atrăgătoare materia. Un joc pentru
stimularea și dezvoltarea limbajului
va face mai interesantă și mai plăcută activitatea de
logopedie. Fiecărui
domeniu de activitate îi poate corespunde un joc: jocuri
intelectuale,
jocuri pentru dezvoltare
psihică,
jocuri sportive, jocuri de conviețuire
socială etc. Observând copilul pe parcursul jocurilor vom descoperi
lumea interioară a acestuia. Copilul se exteriorizează mai ușor prin joc: ne va arăta ce îi place, ce îl
frământă, de ce ezită, ce expectanțe are etc. Prin
joc putem răspunde copiilor la frământările și ezitările din comportamentul copiilor. Tot prin joc se poate
descoperi lacunele din cunoștiințele copiilor și pot fi
îndreptate. Este cunoscut faptul că jocul are un rol
deosebit în formarea de capacități și deprinderi.
-l îmvăța pe copil prin ceva ce place, relaxează, captează atenția și întărește un
comportament pozitiv reprezintă un succes
eminent impactul educațional, pentru că
”activitatea ludică se deosebește de alte activități
instructive-educative prin aceea că situează în prim
plan plăcerea copiilor de a efectua ceva și de a nu
raporta acțiunea întreprinsă la o finalitate prestabilită.”
rin joc copilul angrenează cunoștințele,
deprinderile, priceperile și abilitățile dobândite în timp. Cadrul didactic poate fi
prezent în jocul copiilor, dar poate fi și

A

P

un fin observator. Însă, ori de câte ori constată lipsa
inspirației, monotonia sau stereotipia în joc este bine să intervină direct sau indirect în jocul acestora.
Ajutorul cadrului didactic poate veni sub forma de
sfat, sugestie sau acesta se poate integra în jocul
copiilor asumându-și un rol. Jocul poate fi atractiv
dacă educabilul are suficiente jucării pe care să le
poată manipula. Fiecare jucărie își are rolul și rostul
ei, și desigur are locul ei în sala de grupă sau clasă.
Amestecul jucăriilor în joc nu trebuie să supere cadrul didactic. Unii copii știu mai multe despre jucării,
alții poate abia începe să le descopere. Doar atingând, desfăcând, interacționând cu jucăria poți să
descoperi că ea poate deveni ”magică” în mâna ta.
Este benefic să descoperi că micul jucător apelează
la imaginație pentru a atribui un anumit rol unei jucării pentru că îi lipsea din dotare ceea ce el avea
nevoie. Desigur, când o anumită jucărie își pierde
cu mult din esențial, cadrul didactic poate îndruma
copilul spre rolul și importanța respectivei jucări.
ocul este activitatea de bază a preșcolarului.
Jucăria poate provoca imaginația copilului și
poate fi inclusă în scenariul de joc uneori cu
abatere de la realitate. Uneori o jucărie bine
concepută poate atrage și un adult. Încercați un
simplu magazin de jucării, și veți descoperi cât de
fascinați puteți fi și cît de tentați să probați aceste
jucării. Dar un copil? Doar așa veți înțelege de ce
copilul dumneavoastră își dorește o anumită jucărie.
Participând la jocul copiilor atât în calitate de cadru
didactic, dar și de părinte veți știi mai bine să explicați copiilor de ce ne putem juca cu o jucărie sau de
ce nu o putem cumpăra acum sau de ce nu o putem
duce acasă. Răspunsul se află în joc și în jucăria ce
ne provoacă simțurile. Jocul fascinează și relaxează
copilul, dar monotonia și plictisul pot surveni și în
această activitate mult îndrăgită de copii. Pentru
aceasta, cadrul didactic introduce noutatea în scenariul copiilor: un personaj nou, o jucărie nouă, o
surpriză.
ocul este activitatea cea mai îndrăgită de copii, iar adultul trebuie să respecte această
plăcere oferind copiilor timp suficient pentru
joc.

J

J

ed./ prof. Adina Loredana BECU
C.Ş.E.I. «Paul Popescu- Neveanu»,
Timişoara
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eu cred în DUMNEZEU

Sfânta icoană–
o sărbătoare
a privirii şi
a inimii
Sfintele icoane sunt pline de lumina lui Hristos, iar
creștinul care le priveşte şi le venerează cu credință,
se umple de aceasta lumină binecuvântată.

S
C

fintele icoane sunt pline de lumina lui
Hristos, iar creştinul care le privește şi
le venerează cu credinţă, se umple de
aceasta lumină binecuvântată.
ercul de pictură religioasă pe sticlă şi
pe lemn ,,Nicolae Grigorescu”, din
cadrul Liceului Teoretic ,,Vlad Ţepeş”,
coordonat de mine din anul şcolar
2006-2007, îşi are an de an truditorii săi devotaţi, care prin efortul şi talentul lor exprimat ȋn
mod constant, ȋnnobilează spaţiul expoziţional
al şcolii, şi nu numai, cu icoane, obţin premii
importante, sporind prestigiul liceului şi nu ȋn
ultimul rând continuă tradiţia pictării icoanelor
pe sticlă şi pe lemn.

A

n de an, generaţii de tineri iconari,
elevi din şcoala de masă, dar şi elevi
cu C.E.S. integraţi ȋn şcoală cu structuri de sprijin oferite prin Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Paul Popescu
Neveanu” din Timişoara, ȋși ȋnmulţesc talanţii
prin icoanele realizate, cei mai talentaţi fiind
selectaţi pentru a reprezenta şcoala la concursuri.
unca de realizare a unei icoane necesită foarte multă dăruire și răbdare, fiind necesare mai multe ore ȋn
cadrul cercului de pictură pentru
realizarea uneia, cel mai mult lucrându-se la
icoanele pe lemn. Dincolo de talent se află grija
pentru detalii, păstrarea acurateţei învăţăturii creştin-ortodoxe şi dragostea
pentru Dumnezeu
na dintre cele mai talentate
și dăruite eleve este de departe Markert Melissa Isabella, care, acum, ȋn anul
școlar 2013-2014, este ȋn clasa a V-a.
Eleva a urmat cursurile Liceului de
Arte Plastice din Timișoara, ȋn clasa I,
și odată cu transferul său la Liceul
Teoretic ,,Vlad Ţepeş” Timişoara a
ȋnceput și activitatea sa neobosită de
artist iconar ȋn cadrul cercului. Nu
peste multă vreme, eleva a adunat ȋn
palmaresul său premii importante.

M

U
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,,Luminătorul trupului este ochiul;
de va fi ochiul tău curat,
tot trupul tău va fi luminat.”
(Matei 6,22)

Premii obţinute de eleva Melissa
Isabella Market, Liceul Teoretic
“Vlad Ţepeş”, Timişoara:
Premiul I obţinut pe 3 aprilie 2012, la Concursul judeţean de pictură cu tematică religioasă, ȋn cinstea marelui praznic al Ȋnvierii
Domnului, Ediția a VIII-a, desfăşurat la
Şcoala Gimnazială Nr. 30, Timişoara;
Premiul I obţinut pe 19 mai 2012, la Concursul judeţean de creaţie plastică ,,Icoana
mea”, Ediția a IX-a, desfășurat la Şcoala cu
clasele I-VIII, nr. 2 mun. Timişoara;
Premiul I obţinut pe 11 mai 2013, la Concursul judeţean de pictură cu tematică religioasă, ȋn cinstea marelui praznic al Ȋnvierii

Domnului, Ediția a IX-a, desfăşurat la
Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 30, Timişoara;
Premiul I obţinut pe 18 mai 2013, la Concursul judeţean de creație plastică ,,Icoana
mea”, Ediția a X-a, desfăşurat la Şcoala cu
clasele I-VIII, nr. 2 Timişoara;
Premiul II obţinut pe 26 aprilie 2014, la
Concursul judeţean de pictură cu tematică
religioasă, ȋn cinstea marelui praznic al
Ȋnvierii Domnului, Ediţia a X-a, desfăşurat la
Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 30, mun. Timişoara, jud. Timiş;
Premiul I obţinut pe 10 mai 2014, la Concursul judeţean de creaţie plastică ,,Icoana
mea”, Ediția a XI-a, desfăşurat la Şcoala cu
clasele I-VIII, nr. 2 Timişoara.
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A

lături de eleva menţionată, amintesc şi următorii mici iconari prezenţi ȋncă din clasa
a II-a la cursurile Cercului de pictură, constant serioşi ȋn demersurile lor artistice, şi
la fel, câştigători de premii importante: Kadam Nura
Diana şi Anghel Cristian, din clasa a VII-a. Eleva
Groza Mihaela, din clasa a VI-a, este o elevă nou
sosită ȋn şcoală, dar foarte talentată, care a obţinut
Premiul I, pe 26 aprilie 2014, la Concursul
județean de pictură cu tematică religioasă, ȋn cinstea marelui praznic al Ȋnvierii Domnului, Ediția a Xa, desfăşurat la Ș coala cu clasele I
-VIII, nr. 30, Timişoara.
Foarte
talentate
la
realizarea
icoanelor pe
lemn
sunt
elevele
de
liceu
Şoimu
Lavinia şi Butnaru
Roxana
din clasa a XI-a
SS,
care
au
obţinut Premiul I
și respectiv Premiul II la Concursul
judeţean de creaţie
plastică
,,Icoana
mea”, Ediția a XI-a,
desfășurat la Şcoala
cu clasele I-VIII, nr. 2
Timiș oara,
ȋn 10 mai 2014
levii integraţi ȋn învăţământul de masă la
Liceul Teoretic ,,Vlad Țepeş” Timişoara cu
structuri de sprijin oferite prin Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” din Timişoara au şi ei reprezentanţi
importanţi ȋn cadrul cercului de pictură coordonat de
către doamna profesor itinerant/de sprijin Aurelia
Leahu, timp de opt ani ȋn această şcoală de masă.
Amintesc mai ales pe Hoca-Virag Alicia Roberta
care a participat la Concursul judeţean de pictură cu
tematică religioasă, ȋn cinstea marelui praznic al
Ȋnvierii Domnului, Ediţia a IX-a şi respectiv Ediţia a
X-a, desfăşurat la Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 30,
Timişoara obţinând Premiul I, ȋn 11 mai 2013, şi
respectiv Diplomă de participare, ȋn 26 aprilie
2014. Printre elevii cu C.E.S. care au activat ȋn ultimii doi ani ȋn cadrul Cercului de icoane se numără
şi Rideg Raul, Benchea Tya, Popa Antoneta, Cloşcă
Otilia, Tărȋngă Flavia și Nicoruţă Călin.

D

oresc să subliniez ȋn mod deosebit talentul
şi dăruirea elevei cu C.E.S., Popa Antoneta, care s-a implicat cu seriozitate ȋn
activitatea de realizare a icoanelor pe
lemn, astfel că a obţinut Premiul II la Concursul
judeţean de creaţie plastică ,,Icoana mea”, Ediția a
XI-a, desfășurat la Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 2 Timişoara, ȋn 10 mai 2014. Menţionez că icoana pe
lemn realizată de către elevă va participa la o
Expoziție judeţeană de icoane care va avea loc la
Muzeul Catedralei Mitropolitane din Timişoara, ȋn
mai-iunie 2014.
hipur ile
şi simbolur ile
sfinte
zugrăvite
ȋn
icoane,
sunt
trepte pe care
omul se ȋnalță
către Dumnezeu, și canale
prin care harul Lui Dumnezeu
se
coboară
c ă t r e
oameni.
Ȋ n s ă ș i
Sfânta Scriptură poate fi privită
ca o icoană pictată
cu
cuvinte,
iar
icoana, drept Istoria
Sfântă
reprezentată ȋn culori și linii. Prin dăruirea lor ȋn realizarea icoanelor la
orele de cerc, elevii
din
şcoala
de
masă, Liceul Teoretic ,,Vlad Țepeş”, și elevii cu
C.E.S. integraţi ȋn aceasta, se situează cu un pas
mai sus pe scara către Cer, ȋmplinindu-şi nu doar
talentul, ci şi credința.
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luril icoane,
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r
Dum e prin ca el
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cana Lui Dum
l
ă
haru e coboar
zeu s oameni.”
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prof. Michaela Aurelia LEAHU
C.Ş.E.I. «Paul Popescu- Neveanu»,
mun. Timişoara
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Telegraful U
MORSE

împreună

n
pictor
american,
Samuel
Morse a
experimentat modalităţi de înregistrare
a impulsurilor electrice pe hârtie. Fiecare literă a alfabetului era reprezentată de o combinaţie
diferită de impulsuri de curent scurte şi lungi,
impulsurile fiind trimise printr-un cablu prin
apăsare pe un întrerupător numit manipulator.
Receptorul înregistra impulsurile pe
o bandă de hârtie sub forma unui
ş i r
de puncte şi linii, această reprezentare
primind denumirea de codul Morse.
uşor de identificat, astfel codul devenind mai uşor de recunoscut.
tilizarea sistemelor de
telegrafiere a crescut,
astfel începând să apară
şi întârzierile din cauza
aşteptării eliberării liniilor. Deşi
numărul lor a fost mărit, a fost necesară şi găsirea unei modalităţi
de a transmite mesajele cu viteze
mai mari pentru a folosi liniile în
mod eficient. Charles Wheatstone
a
găsit o soluţie, concepând un sistem
de emisie Morse de mare viteză.

U

A

cest sistem era simplu: un telegrafist
folosea întâi un dispozitiv pentru a
codifica mesajul în codul Morse sub
forma unor perforări pe o banda de
hârtie; apoi banda se rula cu viteză mare
printr-un dispozitiv de emisie care transmitea
codul sub formă de impulsuri electrice. La celălalt capăt al liniei, un receptor înregistra automat semnalele sub forma unor imprimări de
cerneală pe o bandă de hârtie, în timp ce un
telegrafist calificat putea transmite codul Morse cu circa 30 de cuvinte pe minut, dispozitivul putea să-l transmită cu mai multe sute de
cuvinte pe minut. Acest lucru însemna că se
puteau transmite mai multe mesaje prin acelaşi cablu într-un timp mult mai scurt.
niţial, telegrafiştii de emisie şi de recepţie
trebuiau să înţeleagă codul Morse, mai
târziu mesajele fiind codificate automat
prin simpla lor introducere pe o tastatură
ca a maşinii de scris. La capătul de recepţie,
un alt dispozitiv tipărea automat mesajele în
cuvinte pe o bandă.
deea iniţială era de a instrui telegrafiştii să
citească acest cod scris pe hârtie, dar,
prin exerciţiu, aceştia au început să recunoască litera doar prin simpla ascultare a
pocniturilor produse de receptor. Se utiliza un
receptor simplu numit ecometru, care producea sunete distincte, diferite, când o manetă
de fier era atrasă şi eliberată de un electromagnet.

I
I

prof. Dorica DIACONU
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa,

Şi cuvintelor le place câteodată să se joace 
Aveţi următoarele cuvinte: Ara, Aro, aţă, atu, bal, bec, cât, coc, cor, cât, era, iac, lac, lac, las,
noi, nor, ora, ora, ora, rac, rap, sac, ţap. Amplasaţi aceste cuvinte în grila de mai jos:
prof. ANCA VASILUŢĂ
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Constantin Pufan”, Drobeta Tr. Severin
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parteneriat pentru educaţie

Parteneriatul
“Fiecare este special”,
ediţia a V-a
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Paul PopescuNeveanu” din Timişoara a iniţiat, şi în acest an şcolar, parteneriatul interjudeţean “Fiecare este special”. Partener în acest proiect
este Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Constantin Pufan”
Drobeta Tr. Severin, cu avizul I.Ş.J. Timiş şi I.Ş.J. Mehedinţi.

C

entrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” din Timişoara organizează, în parteneriat
cu Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă “Constantin Pufan” din Drobeta Tr.
Severin, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş şi Inspectoratului Şcolar Judeţean
Mehedinţi, ediţia a V-a a parteneriatului interşcolar “Fiecare este special”.
La activităţile acestui proiect, pe lângă
elevii celor două instituţii şcolare, au participat
şi elevi integraţi în învăţământul de masă cu
structuri de sprijin de la Şcoala Gimnazială
Maşloc-Timiş, Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa–
Timiş, Şcoala Gimnazială Dârvari– Mehedinţi.
Proiectul a fost iniţiat de domnul prof. Dragomir Corneliu şi este coordonat şi de prof. Violeta Gemene, de la C.Ş.E.I. “Paul Popescu
Neveanu” din Timişoara şi prof. Luciana

Vasiluţă, de la C.Ş.E.I. “Constantin Pufan” din
Drobeta Turnu Severin.
În cadrul acestei ediţii a parteneriatului
au avut loc activitatea sportivă “Maratonul toleranţei” şi concursul “Şcoala în cuvinte şi culori”. Cele două activităţi extracurriculare au
fost propuse spre cofinanţare de către Consiliul Judeţean Timiş prin licitaţia vizând întocmirea Agendei manifestărilor cultural-artistice,
sportive şi de tineret 2014.
Mai multe informaţii, fotografii şi imagini video de la ediţia curentă dar şi ediţiile
precedente ale parteneriatului puteţi vedea
accesând
pagina
web.
Www.impreuna.yolasite.com/fiecare-estespecial.php, pagină web realizată în cadrul
portalului realizat de revista şcolară
“Împreună”, ediţată de Centrul Şcolar pentru
educaţie Incluzivă “Paul Popescu Neveanu”
din Timişoara şi Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa– Timiş

prof. Luciana VASILUŢĂ
C.Ş.E.I. “Cnstantin Pufan”,
Dr6beta Tr. Severin
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Activităţile parteneriatului:
Şcoala în cuvinte şi culori: concurs interjudeţean

Concursul “Şcoala în cuvinte şi culori”
are două secţiuni, una dedicată elevilor
din învăţământul special şi special-integrat care creează compuneri sau poezii despre şcoala
lor, aşa cum o văd ei, şi o secţiune dedicată elevilor din învăţământul special şi special-integrat
care realizează desene. Lucrările sunt evaluate la nivel interjudeţean şi rezultatele evaluărilor
vor fi postate pe site-ul proiectului, impreuna.fiecare-este-special.php.
a acest concurs au trimis lucrări elevii de la Şcoala Gimnazială comuna Dârvari, judeţul
Mehedinţi, Şcoala Gimnazială comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, Şcoala Gimnazială
comuna Maşloc, judeţul Timiş, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Paul Popescu
Neveanu” din Timişoara şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Constantin Pufan”
din Drobeta Turnu Severin. Au mai luat parte şi alţi elevi din învăţământul special-integrat care
beneficiază de profesori itineranţi şi de sprijin din Mehedinţi şi Timiş.
oncursul se afla la ediţia a V-a şi s-a organizat în cadrul parteneriatului interşcolar
“Fiecare este special”. Desenele cele mai reuşite au fost expuse la sediul C.Ş.E.I.
“Constantin Pufan” din Drobeta Tr. Severin, cu ocazia zilelor patronilor spirituali ai
şcolii, Sf. Împăraţi “Constantin şi Elena”.

L
C

Maratonul toleranţei: competiţie sportivă

M
D

anifestarea sportivă “Maratonul Toleranţei”, ajunsă la cea de-a cincea
ediţie, este parte integrantă din proiectul “Fiecare este special”.
ar ce este maratonul? Maratonul reprezintă o probă sportivă de alergare pe
distanță lungă, cu o distanță oficială de
42,195 km, care se aleargă de obicei pe
şosea. Evenimentul este numit după legenda soldatului grec Phidippides, un mesager care a adus
la Atena vestea victoriei din Bătălia de la Maraton.
Acuratețea istorică a acestei legende este pusă la
îndoială, fiind contrazisă în special de relatările
lui Herodot.
Inclusă în programul Jocurilor Olimpice
de la prima ediţie modernă, din 1896, la Atena
proba de maraton a fost câştigată de un tânăr
ţăran, Spiridon Louis, devenit erou naţional al ţării
gazdă, Grecia . Această probă, a celei mai lungi
alergări, şi-a câştigat o extraordinară popularitate,
răspândindu-se în toată lumea, unele concursuri
devenind tradiţionale.
oncursul nostru este organizat pe patru
secţiuni după cum urmează:
Elevii clasei I şi clasei a II-a concurează în cadrul unei probe de alergare pe
o distanţă de 200 m.
Elevii clasei a- III-a şi clasei a IV-a concurează în cadrul unei probe de alergare pe o

C

distanţă de 300 m.
Elevii clasei a-V-a şi clasei a VI-a concurează în cadrul unei probe de alergare pe o
distanţă de 450 m.
Elevii clasei a-VII-a şi clasei a VIII-a concurează în cadrul unei probe de alergare pe
o distanţă de 650 m.
n mod obligatoriu, ţinuta participanţilor este
conform contextului sportiv. Manifestarea este
menită să promoveze toleranţa, spiritul de
competiţie sportivă, fair-playul între elevi, fiecare participant fiind demn de numele de “Cavaler
al toleranţei”.
a Drobeta Turnu Severin, elevii au participat la probele concursului în cadrul
“Săptămâna Şcoala Altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun” iar la Timişoara, probele
de concurs şi premierea elevilor s-a realizat în
cadrul activităţilor dedicate Zilei europene de luptă
împotriva discriminării şi egalităţii de şanse, 5 mai
2014.
a concursul de la Timişoara au mai participat, pe lângă elevii de la C.Ş.E.I. “Paul
Popescu Neveanu” Timişoara, Şcoala
Gimnazială Maşloc şi Şcoala Gimnazială
Dumbrăviţa şi elevi de la Şcoala Gimnazială Nr. 4
Timişoara, Şcoala Gimnazială Nr. 20 şi Şcoala
Gimnazială Nr. 25 din oraşul de pe Bega.
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şcoala părinţilor

Efectele violenţei în
familie asupra
minorilor cu C.E.S.
Construcţia unei societăţi armonioase trebuie să se fundamenteze pe protecţia şi bunăstarea copilului. Copiii de azi sunt părinţii
de mâine. Un copil abuzat, neglijat, crescut într-un mediu violent, va aplica probabil un tratament asemănător copiilor lui,
generându-se astfel un cerc vicios, din care cu greu se va mai
putea ieşi.

F
D

amilia, structura de bază a oricărei
societăţi, nu reprezintă doar un
grup format din câţiva membri, de
regulă soţ, soţie şi copii, ci mult
mai mult de atât, înseamnă o relaţie de
sprijin reciproc, ajutor dezinteresat,
dragoste şi securitate emoţională.
in păcate, există familii în care
relaţiile afective au de suferit, se
acumulează tensiuni care, nu de
puţine ori, degenerează în
diferite forme de violenţă. Intoleranţa,
rigiditatea relaţiilor ierarhice din societate,
statutul inferior al victimei cât şi lipsa unor
mecanisme de protecţie socială şi a unui
cadru legislativ adecvat, sunt factorii
specifici care explică comportamentul
violent în familie. Într-o societate în care
majoritatea oamenilor nu-şi urmăresc decât
propriile interese şi câştiguri, într-o
societate în care violenţa de orice tip este
considerată ca ceva normal şi chiar
necesar, într-o societate în care aderarea
la "principiile" democraţiei occidentale
devansează respectarea individului ca
entitate umană, copilul nu-şi găseşte locul
ce ar trebui să-l ocupe, atât în "familie, cât
şi în societate.
opilul trebuie respectat ca o
persoană distinctă. Copiii trebuie
recunoscuţi ca cetăţeni, la fel ca
adulţii. Ei au drepturi
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fundamentale, atât ca fiinţe omeneşti, cât şi
ca cetăţeni ai unui stat: dreptul la o viaţă
particulară, dreptul la intimitate, dreptul la o
dezvoltare normală.
e lângă acestea, copiii au nevoi
speciale şi au dreptul ca acestea
să fie îndeplinite (dreptul copilului
la protecţie, libertate).
societate sănătoasă nu poate
să existe decât dacă ea are o
bază sănătoasă. Iar aceasta nu
poate fi decât familia, în general,
şi copilul, în particular. Astfel spus,
construcţia unei societăţi armonioase
trebuie să se fundamenteze pe protecţia şi
bunăstarea copilului. Copiii de azi sunt
părinţii de mâine. Un copil abuzat, neglijat,
crescut într-un mediu violent, va aplica
probabil un tratament asemănător copiilor
lui, generându-se astfel un cerc vicios, din
care cu greu se va mai putea ieşi.
iolenţa în familie se manifestă
deseori la nivelul următoarelor
subsisteme familiale:
• violenţa îndreptată
asupra copiilor (abuz asupra copiilor);
• violenţa îndreptată asupra
membrilor de vârsta a-III-a ai
familiei;
•
violenţa
îndreptată
asupra
persoanelor cu nevoi speciale
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atorită specificului
vârstei, lipsei de
experienţe sociale şi
mai ales datorită
dependenţei totale de adult, copiii
reprezintă cea mai vulnerabilă categorie
socială.
n domeniul educaţiei, prin „copii cu
cerinţe speciale” sunt desemnaţi copiii a căror cerinţe/nevoi speciale
educaţionale derivă în principal din
deficienţe fizice, mintale, senzoriale, de
limbaj, socio-afective şi de comportament
ori asociate, indiferent de severitatea
acestora. Pot fi cuprinşi în categoria
„cerinţe speciale” şi unii copii ocrotiţi în
instituţii rezidenţiale, precum şi anumiţi
copii/elevi din învăţământul obişnuit,
care prezintă cerinţe educative speciale
manifestate prin tulburări/dificultăţi de
învăţare şi/sau de adaptare şcolară.
amiliile care sunt expuse riscului de dezvoltare a violenţei
sunt:
familia în care părinţii sunt
tineri – părinţii au cunoştinţe limitate
privind nevoile de creştere şi dezvoltare a
copilului, nu fac faţă stresului generat de
creşterea copilului mic mai ales dacă
acesta are o dizabilitate, nu au aptitudini
de creştere a copilului, au experimentat
violenţa în copilărie etc.
frecvenţa schimbărilor în cadrul familiei solicită părinţii la numeroase adaptări
cum ar fi schimbarea locului de muncă,
naşterea altor copii în familie, naşterea
unui copil ce are o disabilitate si cere mai
multă atenţie şi responsabilitate, schimbarea etapelor de viaţă, a rolurilor şi aşteptărilor părinţilor şi copiilor etc.
familiile numeroase în care cresc solicitările din partea copiilor ca şi multiplicarea rolurilor şi aşteptărilor în raport cu
fiecare copil, creşterea presiunilor financiare şi a spaţiului de locuit etc.
frecvenţa disfuncţiilor în familie generate de perioade de criză
status socio-economic scăzut - deşi
cercetătorii nu au identificat un raport
direct între gradul de sărăcie şi violenţa în
familie, nivelul economic şi educaţie scăzut este considerat un factor favorizant al
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dezvoltării comportamentelor violente;
lipsa unui loc de muncă şi stresul cauzat
de multiple deprivări socio-economice
favorizează dezvoltarea conduitelor violente în familie;
amilia are un rol important şi în
majoritatea cazurilor hotărâtor
în alegerea modalităţii de
socializare şi integrare socială a
copilului cu cerinţe educative speciale.
Satisfacerea nevoilor de comunicare, de
afectivitate ale copilului are loc mai ales
in familie. Ca în orice familie şi în
familia în care există un copil cu C.E.S.
a avut şi are un rol important în viaţa
copilului relaţia mamă - copil. Prezenţa
unui copil cu deficienţe într-o familie
poate produce o modificare mai mult sau
mai puţin profundă a relaţiilor din cadrul
familiei, afectând atât echilibrul interior,
cât şi echilibrul exterior care vizează
relaţiile familiei cu societatea, în această
situaţie unii autori vorbesc despre
declanşarea unei „crize” familiale.
n cazul copilului cu C.E.S.,
implicarea familiei în ameliorarea
educaţiei lor a condus la multe
schimbări pozitive, acest lucru
contribuind la adoptarea unor măsuri de
ameliorare a calităţii şcolarizării copiilor
cu cerinţe educaţionale speciale. Familiile
copiilor cu C.E.S. sunt adesea
responsabile de copiii lor tot restul vieţii.
Ca şi în cazul copiilor, familiile sunt
foarte diferite, necesităţile lor de a fi
sprijinite sau posibilităţile de a oferi
sprijin sunt extrem de diverse. Fiecare
familie îşi are propriul potenţial, nevoile
sale unice, problemele sale .
ărinţii unui copil cu deficienţă
îndeplinesc teoretic aceeaşi
funcţie ca şi părinţii unui copil
sănătos. Ei trebuie să rămână în
primul rând părinţi. Părinţii unui copil
surd sau paralizat nu au nimic de făcut
pentru a-l ajuta. Această atitudine
aparţine părinţilor echilibraţi care privesc
toate problemele cu calm. Aceşti părinţi
joacă un rol important în medierea
relaţiei dintre copil şi mediul exterior. Ei
menţin un climat de toleraţă şi de
egalitate în sânul familiei şi în societate.
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n cadrul unei familii echilibrate
copilul cu deficienţă are drepturi şi
obligaţii egale. Ei trebuie să aibă
relaţii de reciprocitate şi de egalitate
cu fraţii şi cu surorile sale, să se simtă
«ca toată lumea». Dacă se simte egal în
familie, el va ajunge să se simtă egal şi în
societate. Practic, familia joacă rolul unui
laborator în care copilului cu deficienţă i
se oferă oportunitatea de a-şi găsi locul şi
de a se obişnui cu situaţia în care se află.
opilul cu deficienţă trebuie să
se regăsească pe acelaşi plan
afectiv cu fraţii şi surorile sale.
El nu trebuie să monopolizeze
dragostea părinţilor, chiar dacă are nevoie
de o atenţie şi de o îngrijire suplimentară.
În familiile echilibrate, acest copil este
egal cu fraţii şi surorile sale, dar în
acelaşi timp este îngrijit corespunzător. În
acest context copilul se dezvoltă în
armonie cu cei din anturajul său, care-i
acceptă dificultăţile.
amilia impune copilului unele
restricţii, încurajează activităţile
gospodăreşti şi mai ales pe cele
de autoîngrijire, stimulează
abilităţile fizice şi sociale ale copilului. O
persoană cu deficienţă are nevoie de a fi
recunoscută pentru ceea ce este şi aşa
cum este.
neori părinţii pot “obosi” şi în
90% din cazuri primul care
abandonează este tatăl.
În alte situaţii, el neagă tot
ceea ce copilul observă în jurul său legat
de propria deficienţă, insistă pe răutatea
şi ipocrizia persoanelor din anturaj,
cultivând la copil convingerea că lumea
în care trăieşte este rea. În aceste familii
au loc certuri frecvente, iar copilul este
antrenat în disputele dintre părinţi.
Sentimentul că el poartă întreaga vină a
disputelor dintre părinţi ajunge să fie trăit
intens, devenind traumatizant.
rescuţi într-un mediu mai mult
sau mai puţin constant, lipsit
de metode stabile, copilul
devine nesigur şi uşor de
influenţat de persoane rău intenţionate.
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