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prof. Mioara Novac, directorprof. Mioara Novac, directorprof. Mioara Novac, director   
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Cadre didactice ce au îndrumat elevii care au 

publicat în acest număr: 
prof. Corneliu DRAGOMIR, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 
prof. Aura Michaela LEAHU, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 
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Cont r ibuţ i i l e 

propuse pentru numerele 
viitoare sunt recepţionate exclusiv pe 

adresa d e  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 [materialele publicistice 
propuse pot fi amânate pentru un alt număr, 
respinse de la publicare sau se poate solicita 
îmbunătăţirea conţinutului]. Informaţii suplimentare 
p u t e ţ i  o b ţ i n e  a c c e s â n d  a d r e s a 
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 

f o rm a t  . p d f ,  u rm ân d  l i nk u l :  h t t p : / /
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, 

Note editoriale 
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împreună 

C 
entrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
“Paul Popescu- Neveanu” din  Timi-
şoara a marcat, în mai 2015, împlini-
rea a 50 de ani de activitate prin or-

ganizarea unui superb spectacol susţinut de 
elevii cu disabilităţi ai şcolii noastre, un sim-
pozion internaţional având ca temă “Teorie şi 
practică în psihopedagogia specială” şi o revistă 
aniversară tematică apărută în condiţii grafice 
mai mult decâ spectaculoase.  

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

“Paul  Popescu- Neveanu” 

50 de   ani de activitate 



 

 

L 
a acest eveniment au participat reprezen-
tanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Ti-
miş, Consiliul Judeţean Timiş, instituţii şco-
lare colaboratoare, organizaţii nonguverna-

mentale şi colaboratori care au sprijinit, prin activi-
tatea lor, integrarea elevilor cu c.e.s. din în-
văţământul special şi special integrat. 

 Evenimentul este un moment de sărbătoare 
pentru cei din învăţământul special şi special inte-

grat dar şi din domeniul educaţiei, în general.  

 
“La 50 de ani de existenţă 

doresc să felicit colectivul de cadre 

didactice care a reuşit, r
euşeşte şi va reuşi 

să menţină Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” la nivel 

de şcoală model. ” 

prof.dr. C
ornel PETROMAN 

Inspector Şcolar General– I.S
.J. Timiş 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

“Paul  Popescu- Neveanu” 

50 de   ani de activitate 



 

 

S 
pectacolul aniversar dedicat împlinirii a 50 de ani de 
activitate a vizat atât cadrele didactice cât şi elevii 
care, toţi împreună, alături de parteneri, sponsori  şi 
colaboratori, au trăit o zi specială, de sărbătoare, de 

bucurie.  
 În deschiderea spectacolului a fost prezentat un me-
saj de bun venit şi istoricul instituţiei noastre şcolare prin ex-
punerea doamnei director, prof. Mioara Novac şi a doamnei 
prof. Liliana Raica, director adjunct. Au urmat alocuţiunile invi-
taţilor, reprezentanţi ai Inspectoratul Şcolar Judeţean, ai Con-
siliului Judeţean Timiş precum şi alte instituţii colaboratoare 
prin mesajul cărora s-au transmis gânduri de sărbătoare şi 
recunoştinţă pentru modul în care centrul nostru şcolar îşi 
îndeplineşte menirea în societate şi speranţa în proiecte de 
succes în viitor. 
 Momente aparte au fost susţinute de elevii şcolii no-

astre, ce au constat în dan- suri moderne, 

montaje muzicale, recitări şi piese 

de teatru şcolar. Dă-

ruirea, pasi-

uniea şi 

creativitatea 

cadrelor 

didactice 

îndrumă-

toare, îm-

pletite cu truda 

elevilor, au oferit pub-

licului spectator bucuria de a 

asista la momente artistice inedite, spec-

taculoase dar şi emoţionante. 

 Nu de puţine ori publicul s-a ridicat în picioare pentru a 

aplauda prestaţia elevilor noştrii şi admiraţie faţă de lucrul bine 

făcut.  
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Serbare aniversară 

Simpozion internaţional 

Revistă de prezentare 
Pentru a marca cum se cuvine împlinirea celor 50 de ani de 
activitate, întreg colectiv de cadre didactice şi elevi s-au implicat 
în organizarea acestui eveniment dăruind ceea ce au cel mai de 
preţ: rezultatele trudei lor de zi cu zi în cadrul şcolii. an

iv
e
rs

ar
 

La 
 ceas aniversar [...

] vă mulţu-

mesc că existaţi, că sunteţi 

speciali, că ne învăţaţi cum 

este viaţa privită prin ochii voştrii, c
um 

împreună cu ei, dascălii, a
ţi re

uşit atât de 

multe, aţi schimbat adulţi şi aţi format 

atitudini.”  

prof. Aura Codruţa Danielescu 

Inspector Şcolar Adjunct, I.S
.J. Timiş  

împreună 
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împreună Revistă editată de  
C.Ş.E.I. «Paul Popescu - Neveanu» Timişoara 

în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

C 
u un design de excepţie, 
apărută în condiţii grafice 
deosebite, revista aniver-
sară a şcolii “Neveanu”, 

dedicată împlinirii a 50 de ani de 
activitate, oferă un emoţionant spec-
tacol de culoare şi lumina gândului 

frumos şi sincer. În paginile sale, 
această publicaţie oferă şansa unei 
vizite imaginare a cititorului în viaţa 
şcolii noastre. 

Î 
n paginile de deschidere directo-
rul şcolii, prof. Mioara Novac, ne 
oferă informaţii despre prezent şi 
planuri pentru viitorul şcolii noas-

tre, un gând sincer de recunoştinţă 
pentru cei ce sunt, au fost şi vor fi 
implicaţi în viaţa şcolii, a copiilor cu 
disabilităţi, elevi ai şcolii noastre. 
Urmează gândurilor celor ce ne sunt 
alături la ceas aniversar: prof.dr. 
Liana Mitran- Inspector General în 
cadrul Ministerului Educaţie Naţion-
ale, prof.dr. Cornel Petroman- In-
spector General în cadrul I.S.J. Ti-
miş, prof. Aura Codruţa Danielescu- 
Inspector Şcolar Adjunct în cadrul 
I.S.J. Timiş, prof.dr. Diana Bumbă-
cilă- Inspector de specialitate în 
cadrul I.S.J. Timiş şi ing. Titu Bojin- 
Preşedinte C.J. Timiş. 

P 
rin materialele şi articolele 
propuse de prof. Doina 
Păşcuţă, prof. Floriana 
Ţucra, prof. Adina Jaraba, 

prof. Speranţa Hepcal avem acces 
la un “istoric afectiv”, la ceea ce a 
însemnat şcoala “Neveanu” atunci 
şi oferind identitate pentru ceea ce 
este şcoala “Neveanu” acum. 

A 
ctivitatea publicistică a 
şcolii este surprinsă prin 
prezentările oferite de prof. 
Corneliu Dragomir, prof. 

Doina Păşcuţă şi prof. Mihala 
Bloancă revistelor şi periodicelor 
editate de şcoala noastră.  

P 
roiectele şi parteneriatele 
de anvergură ale şcolii 
noastre sunt prezentate 
prin efortul doamnelor prof. 

Dana Verşigan, prof. Maria Tăut, 
prof. Loredana Adina Becu, prof. 
Ileana Pantalir, prof. Gabriela 
Ivănescu, prof. Carmen Rădulescu, 
prof. Mihaela Apafaian şi prof. 
Daniela Stancu, iniţiatori sau 
coordonator i  a i  ac t iv i tă ţ i lor 
organizate şi prezentate.  

N 
u în ultimul rând au fost 
prezentate şi perfor-
manţele sportive şi artis-
tice ale elevilor obţinute 

prin multă trudă şi efort. 

Î 
n ultimele pagini ale revistei sunt 
oferite gânduri de sărbătoare şi 
urări de bine din partea con-
ducerilor diferitelor instituţii şi 

o.n.g.-uri ce sprijină activitatea şcolii 
noastre. 

 
este nu nââai un moment de 

sărbătoare ci şi un cadru profesionist 
de prezentare a experienţelor 
didactice, a modelelor de bună 

practică şi a noutăţilor ştiinţifice din 
domeniul educaţiei speciale şi special- integrat. 

Ajuns la a doua ediţie, acest eveniment tinde să devină o tradiţie.  

S 
cenele de prezentare a lucrărilor ştiinţifice 
prezentate se concretizează atât în prelegeri, 
dezbateri şi work-shopuri, denumite secţiuni, 
cât şi prin publicarea celor mai valoroase 

rezultate ale cercetărilor prezentate într-un volum 
colectiv. 

A 
vând o înaltă ţinută ştiinţifică, participarea 
numeroasă şi calitatea deosebită a lucrărilor 
prezentate oferă consistenţă şi urcă 
simpozionul nostru în elita celor mai 

prestigioase evenimente de acest fel.  



 

 

an
iv

e
rs

ar
 

Ch 
iar dacă, zi de 

zi, reuşim să oferim elevilor noştri 

cuvinte potrivite pentru a învăţa 

despre viaţă şi cele folositoare vieţii, sunt 

momente în care coerenţa gundurilor şi a 

cuvintelor pică pradă emoţiei şi bucurie. 

Împlinirea a 50 de ani de activitate ai şcolii 

“Neveanu” este o sărbătoare la care se adună 

oameni cu sflet bun şi gând curat dăruit căpiilor 

cu cerinţe educaţionale speciale, copiilor ce au 

nevoie de sprijin, copiilor ce ştriu să aprecieze 

ajutorul primit atunci când sunt în impas. A spijini 

înseamnă a ajuta, a tolera, a respecta şi poate 

aceasta este cea mai frumoasă lecţie de viaţa pe 

care am învăţat-o, împreună cu elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale 

integraţi cu structuri 

de sprijin prin C.Ş.E.I. 

“P. P. Neveanu” 

Timişoara la Şcoala 

Gimnazială Comuna 

Dumbrăviţa. 

prof. Adrian NICOLA, 

director 

prof. Ildiko DENEŞ, 

dir.adj. 

Şcoala Gimnazială 

Comuna Dumbrăviţa 

Gânduri  

la ceas aniversar: 

“La mulţi ani!” 
Şcoala “Paul Popescu Neveanu” Timişoara, la 50 de ani de activitate, 
primeşte gânduri frumoase şi urări de bine din partea celor ce o slujesc 
prin activitatea lor, din partea colaboratorilor şi 
diverselor instituţii.  

O 
 mână de 

ajutor ne-

a fost 

intinsa de 

Cen t ru l  sco la r 

pentru educatie 

inc luziva ”P.P. 

Neveanu”  p r i n 

p a r t e n e r i a t u l 

realizat impreuna. 

Cadrele didactice 

trimise in unitatea 

noastră şcolară au 

venit in sprijinul 

nostru, al dascalilor, dar mai ales in sprijinul 

elevilor cu cerinte educative speciale. 

A 
vem speranţa că numai muncind 

împreună vom reuș i să transformăm 

copacii firavi în arbori viguroș i care să 

facă față cerințelor societății în care 

trăim ș i astfel vom putea crea ,,O nouă fața a 

școlii” noastre, şcoala din Pişchia. 

 

C 
ei trei specialiști care își desfășoară 

activitatea în cadrul Centrului de 

Orientare, Consiliere ș i Asistență 

Educațională A.P.T.: Evelina Ţincu. 

Cristina Elana Diaconu şi Gruici Camelia sunt 

apropiate de sufletul elevilor noștri, sunt o 

prezență constantă în viața lor, sunt ființe dragi 

care au încercat să le modeleze personalitățile, 

care ș i-au pus amprenta asupra dezvoltării lor. 

prof. IOANA VINŢAN, director 

Şcoala Gimnazială Comuna Pişchia 
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împreună Revistă editată de  
C.Ş.E.I. «Paul Popescu - Neveanu» Timişoara 

în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

C 
entrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă 
“ P a u l  P o p e s c u 
Neveanu” din Timi-

şoara s-a remarcat întotdeauna 
ca fiind o instituţie deschisă,  
petru toţi copiii cu dificultăţi de 
învăţare, o instituţie democ-
ratică, care stabileşte relaţii de 
pateneriat nu doar între cadrele 

didac-
tice şi 
elevi i 
lor ci 
i n -
c lude 
î n 
acest 
p a r t -

eneriat şi părinţii acestora,   o 
instituţie care nu discriminează 
şi nu exclude, care încearcă să 
valorifice cât mai bine potenţialul 
unui copil, şi îl ajută să se inte-
greze cât mai performant în so-
cietate.  

C 
adrele didactice sunt 
c e l e 
care 
s e 

străduiesc să 
asigure un 
mediu instruc-
tive-educativ şi 
terapii speci-
fice profesion-
iste elevilor cu 
cerinţe educa-
ţionale speciale. 
Prin proiecte, 
programe şi co-
laborări cu alte 
instituţii şcolare 
similare s-a fa-
cilitate accesul la 
educaţie şi afir-
mare, dezvol-
tarea personalită-
ţii, a talentelor şi 
abilităţilor mentale 
şi fizice la un po-
tenţial maxim a 
multor generaţii de 
elevi.  

L 
a 50 de ani de existenţă, 
doresc să felicit colecti-
vul de cadre didactice 
care se străduieşte să 

menţină Centrul Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă 

“Paul Popescu Neveanu” din Ti-
mişoara a standadele cele mai 
înalte. 

Insp. Diana BUMBĂCILĂ 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Timiş 

În 
 calitate de preşedinte al 

Consiliului Judeţean 

Timiş, doresc să felicit 

Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă “Paul Popescu 

Neveanu” Timişoara la împlinirea 

a 50 de ani de activitate. Consiliul 

Judeţean timiş a sprijinit 

permanent desfăşurarea, în 

condiţii optime şi prielnice, 

desfăşurarea activităţilor şcolare. 

Co 
pii şi tinerii trebuie 

să se bucure de toate 

drepturile conferite 

legal şi să li se ofere condiţii civilizate de educaţie şi 

viaţă– prin sprijinirea familieidar şi al autorităţilor 

administraţiei publice. 

Sp er ca aceste eforturi conjugate să aducă, în 

scurt timp, la o ameliorare considerabilă a 

condiţiilor lor de viaţă pentru a le asigura o 

copilărie fericită şi lipsită de griji. 

ing. Titu BOJIN, preşedinte 

Consiliul Judeţean Timiş 



 

 

C 
ea mai frumoasă 
istorie a unei şcoli 
este păstratâ în 
sufletul şi mintea 

celor ce au făcut-o. Elevii 
ş c o l i i  " Pa u l  Po p e s c u 
Neveanu" Timişoara, fie cei 
integraţi în învăţământul 
special, fie cei 
d i n 

învăţământul special integrat, 
descriu experienţa şcolară ca 
o lume aparte, deosebită. Prin 
cele exprimate, ei confirmă 
ceea ce l iteratura de 

specialitate subliniază: rolul 
primordial al şcolii în formarea 
psihosocială a elevului, 
formarea personal i tă ţ i i , 
autonomia personală şi 
socia lă ş i  gest ionarea 
contextelor de viaţă cotidiană.  
 Şcoala este prima 
scenă a spaţiului social unde 
copilul devine actor şi îşi 
dezvoltă un fel al său de a fi, 
de a exista, de a trăi şi retrăi.  

s p e c i f i c i t a t e a 
monografiei unei 
şcolii este dată şi 
de tehnica de 

observaţie pentru culegerea 
datelor (tehnica observaţiei 

directe, participative) şi 
implicarea reprezentărilor 
sociale ale colectivităţii ce 
formează instituţia. Aceste 
rememorări devin din ce în 
ce mai valoroase în timp, 
prin oferirea unei lecturi 
nuanţate a trecutului şi 
perspectiva proiectării unui 
viitor bazat pe acel "fapt 
s o c i a l "  a s u m a t  d e 
comunitate/ instituţie.  
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Cea mai frumoasă biografie 

a unei şcoli  

este spusă de absolvenţii ei    
Împlinirea a 50 de ani de activitate a Centrului Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” din Timişoara ne oferă prilejul de a 
evoca, în câteva rânduri, munca cadrelor didactice de la şcoala Neveanu 
prin rememorările elevilor ce au învăţat şi şi-au trăit copilăria aici, la 
şcoală.  

ab
so

lv
e
n
ţi
 a

i 
şc

o
lii

  

împreună 

Am 
 vizitat C.Ş.E.I. Paul Popescu Neveanu” 

Timişoara. Am găsit o şcoală mare, 

frumoasă, cu un colectiv de cadre didactice 

bine pregăti şi devotat. [..
.] Sunt şi voi fi m

ereu alături de 

cadrele didactice care slujesc învăţământul special şi 

special integrat, de copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

cât şi de familiile acestora. 

În 
tr-un moment atât de important în viaţa şcolii, c

um 

este cel al aniversării a
 50 de ani de activitate, vă 

urez succes în activitatea viitoare. La mulşi ani! 

prof.dr. Liana MITRAN, 

Inspector General, M
inisterul Educaţiei Naţionale. 



 

 

împreună Revistă editată de  
C.Ş.E.I. «Paul Popescu - Neveanu» Timişoara 

în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

Paraschivan Ştefan, absolvent 
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, promoţia 
2009: „Am fost elev la şcoala „Paul 
Popescu Neveanu” şi povestesc 
despre  mu l te  even imen te 
frumoase care s-au păstrat, 

amin t i r i 

care au rămas. 
 Şcoala nu a fost ceva rău, 
din contră, a fost ceva ce nu se 
poate uita. Am concurat şi am 
câştigat la diferite sporturi, 
desene, muzică, au fost zile 
onomastice,  serbări  foarte 
frumoase... A fost o şcoală foarte 
frumoasă, o şcoală la care toţi 
merităm să învăţăm. 

 A fost primul an, în clasa I
-a, când pentru prima dată am 
concurat în cadrul unei festivităţi 
de Crăciun, la secţiunea de 
sorcove, la care am luat locul I. 
Am avut ceva experienţă de la 

grădiniţă, acolo am învăţat să 
decupez, să realizez colaje, să 
colorez frumos... Am fost foarte 
bucuros, foarte mulţi copii care 
m-au lăudat, profesorii m-au 
apreciat. Pot să spun că nu am 
avut emoţii deloc fiindcă am ştiu 
ce şi cum trebuie să fac. 
Sorcova, a fost un băţ pe care l-
am ornat cu foarte multă hârtie, 
a fost foarte frumoasă, mulţi 

trandafiri, am vrut să fie ceva 
mai special decât ceilalţi care 
au împodobit băţul cu 
clopoţei; eu am realizat-o 
cu trandafiri, cu lalele, 
ceva mai sentimental.  
 Mergeam la 
competiţii sportive, la 
ciclism, cu bicicleta, şi 
aici am luat locul al II-
lea şi o cupă care 
este şi acum în 
cancelaria din 
şcoală. 
 Au fost 

profesori foarte buni 
care au fost alături de noi, ne-

au ajutat foarte mult la teme... cum 
ar fi doamna profesoară Nicolicin 

care a fost o profesoară 
foarte bună şi mulţi copii care 
placă de aici, ca şi mine, o 
păstrăm în sufletul nostru.” 
Endre Ivany, absolvent 
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, 
promoţia 2009: Am învăţat în 
această şcoală. Eu sunt din 
Gătaia şi mi-a plăcut foarte 
mult ceea ce am învăţat aici. 
Cel mai frumos a fost la 
banchet: am ascultat muzică, 
am jucat şi am dansat cu 
fetele, după aceea pe la 
jumăta tea banchetu lu i 
domnul de muzică a adus 
boxe şi un calculator şi a fost 

şi mai fain. Apoi au venit domnii 
profesori... Îmi pare rău că s-a 
terminat. 

 Ce l  ma i  mul t  m-a 
impresionat doamna profesoară 
Ştefania, a fost o profesoară bună, 
am învăţat multe lucruri frumoase 
de la dumneaei; ne asculta şi ne 
înţelegea, vorbeam, ne jucam cu 
doamna: puzzel, nu te supăra 
frate, remmy, şah... multe jocuri. 
 Făceam foarte multe 
dansuri populare, cu muzică de 
aici din Banat, iar colegii mei 
făceau „Balabucul”, adică un dans 
ţigănesc. Dansuri populare ne 
învăţa doamna Mihaela; am făcut 
foarte multe repetiţii ca să reuşim, 
aproape în fiecare zi făceam câte 
o repetiţie, mai greşeam, mai 
făceam bine.  
 Eu pictez foarte multe 
icoane, pot spune că mă 
pasionează să realizez şi acum 
icoane. Am pictat chiar şi în 
biserici. 
 F. Mogâldea, absolvent 
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, promoţia 
2009: De doamna Katy îmi 
amintesc, aniversării cu nemţii 
care veneau la noi în şcoală, ne 
aduceau daruri, noi făceam 
spectacole, era frumos. 
 Haş Raluca, absolvent 
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, promoţia 
2009: „Eu sunt din Orţişoara şi am 
învăţat în Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă „Paul Popescu 
N e v e a n u ”  d i n  m u n i c i p i u l 
Timişoara.  
 În primul rând o să-mi fie 
f oa r t e  do r  de  doamne le 
profesoare, de lucrurile frumoase 
pe care le-am petrecut aici în 
şcoală. Sinceră să fiu nu prea aş 
vrea să plec de aicea, este foarte 
frumos. Am făcut serbări pentru 
mame, de Crăciun, dansuri...  
 Nu pot uita, cel mai mult, 
colegii, domnii profesori şi lucrurile 
frumoase pe care le-am învăţat.” 
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Su 
ntem mereu înclinaţi să vorbim de-

spre ce facem noi pentru copiii 

acestei şcoli, s
ă ne mândrim cu re-

alizările lor [..
.] dar cred că, în aceeaşi măsură, 

ar tre
buie să vorbim şi noi despre ceea ce ne-

au învăţat ei pe noi: să fim
 toleranţi, s

ă accep-

tăm diversitatea, să fim
 dascăliu pentru copii 

reali, d
isponibili în

totdeauna să oferim şi să 

primim afecţiune."  

prof. S
peranţa Hepcal, D

irector (1
980– 2000)  

Şcoala Ajutătoare Nr. 1
 Timişoara 



 

 

C 
ele mai fascinante istorii din viaţa unei 
şcoli se regăsesc în memoriile cadrelor 
didactice ce au profesat cu vocaţie şi 
devotament în acea şcoală.  

D 
ecenii după decenii, oamenii acestei şcoli, 
dascăli cu vocaţie şi iubire pentru 
aproapele lor, aşa cum le-a luminat 
drumul învăţătura creştină „iubeşte-ţi 

aproapele”, au redat societăţii copiii aflaţi în 
dificultate.  

S 
unt cazuri dramatice în care părinţi fără nici 
o speranţă îşi aduc copiii pe braţe şi, după 
ani de muncă, îşi văd copiii mergând 
demn prin viaţa, trăindu-şi 

propriul destin. Şi copiii şcolii 
„Neveanu” ajung oamenii 
mari, ei devin oameni 
în care crezi, 
oameni  cu 
„ c u v â n t  d e 
plumb”. Devin 
oameni mărunţi ai 
societăţii în care 
trăim, dar povestea 
vieţii lor, destinul şi 
lupta pe care o duc 
pentru normalitate, sunt 
pilde de viaţă, poveşti 
deosebite, extraordinare,  
care impresionează prin 
puterea de a merge mai d e p a r t e . 
Şcoala „Neveanu” aşează în băncile sale 
copii aflaţi în dificultate. Sunt copii deosebiţii ce duc 
povara unor probleme de sănătate mintală sau 
dificultăţi de învăţare la care ştiinţele medicale şi 
sociale (pediatria, psihologia, sociologia, pedagogia 
şi kinetoterapia) caută cu disperare soluţii. 

O 
ricât de insesibili am fi cu cei din jurul 
nostru şi cu noi înşine, nu poţi răsfoi 
această biografie socială a şcolii 
„Neveanu” fără a trăi un sentiment aparte 

pentru copiii aflaţi în dificultate şi părinţii lor ce duc o 
cruce a dramaticului. Lor li se alătură dascălii... ce-s 
dascăli din învăţământul special. Despre ei, domnul 
profesor Moldovan spunea: „Am descoperit o 
galerie de oameni minunaţi care şi-au dăruit 
întreaga lor capacitate de muncă redării spre 

societate a copiilor şi tinerilor cu deficienţe. 
[…] Sunt tineri pentru care câştigul 
material a trecut pe planul secund, iar 
activitatea lor este însoţită de pasiune. 
Faptul că i-am cunoscut m-a bucurat, 
însă m-aş întrista dacă, peste ani, 
realizările lor vor fi uitate. De aceea 
îi sfătuiesc să scrie cât mai mult, să 
publice şi scrierile lor să le 
introducă în biblioteci. Doar aşa, 
munca lor nobilă va fi 
cunoscută şi respectată de 
g e n e r a ţ i i l e 
v i i t o a r e . ”  ( G h e o r g h e 

Moldovan, 2007: 41) 

N 
u putem avea respect, noi, 
tineri dascăli, elevi cu 
c.e.s. şi părinţi, pentru 
ceea ce avem acum dacă 

nu cunoaştem vrednicia şi truda celor ce ne-au dă-
ruit rodul faptelor lor: Karl Schäffer, Rosenberg 
József, Roboz József, Stanczel János, Fucsek Sán-
dor, Hrivnák László, Zádor Endre, Troszt István, 
Sailer Antal, Czintos Kelemenné, Manzin Lujza, 
Wilhelm Mühle, Szana Alexander (Sándor), 
Ciumăgeanu Dumitru, Atanasiu Gheorghe, Rona 
Gheorghe… 

Şcoala “Neveanu”:  

ieri, azi, mâine  
Copiii şcolii „Neveanu” ajung oamenii mari, devin oameni în care 
crezi, oameni  cu „cuvânt de plumb”. Devin oameni mărunţi ai 
societăţii în care trăim, dar povestea vieţii lor, destinul şi lupta pe 
care o duc pentru normalitate, sunt pilde de viaţă 
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împreună 

as
tă

zi
 d

e
sp

re
 a

lt
ăd

at
ă 

Dire
ctorii 

şcolii d
e la în

fiin
ţare  

până în
 prezent: 

 

Simion Giurgeca - 1
964-1965; 

 

Viorica Constantinescu -  

 

 

1965-1967, 1972-1974; 

 

Ion Jebelan - 1
970-1972; 

 

Mărioara Stoian - 1
974-1978; 

 

Vasile Crăciunescu - 1
978-1980; 

 

Speranţa Hepcal -  

 

     
 ian. 1980-1990, 1990-2000; 

 

Doina Păşcuţă - 2
000-2012; 

 

Mioara Novac - 2
012-prezent. 



 

 

împreună Revistă editată de  
C.Ş.E.I. «Paul Popescu - Neveanu» Timişoara 

în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

1964-1965: La Timişoara, 
pe strada Independenţei, 
apare Şcoala de 
Neuropsihici, aprobată spre 
funcţionare în urma 
insistenţelor şi demersurilor 
întreprinse de părinţii 
copiilor în 

cauză; Acesta 
este anul de început al 

învăţământului special 
pentru deficienţi de intelect 
din zona de vest a ţării. La 
înfiinţare, şcoala cuprindea 
două clase, una de fete, alta 
de băieţi, coordonate de 
două cadre didactice: prof. 
Doina Damian şi prof. 
Simiona Giurgeca.  
1965-1966: Şcoala şi-a 
schimbat locaţia pe strada 
Musorgski, având patru 
clase. Şcoala functiona sub 
denumirea de "Şcoala 
ajutatoare" din Timişoara, în 
cladirea numită "Castel".  
Septembrie 1977: A fost 
separată Casa de copii de 
Şcoala Ajutătoare, 
rămânând în evidenţa şcoliii 
doar elevi cu deficienţe 
mentale din oraş şi din 
judeţul Timiş. 

1978- 1980: Şcoala ia 
amploare, numărul elevilor 
creşte, spaţiul şcolar devine 
insuficient pentru buna 
desfăşurare a activitatilor 
educaţionale, astfel că în 
anul 1978, conducerea de 
atunci a Inspectoratului 
Şcolar Timiş a aprobat 
construcţia internatului, a 

cantinei şi a unui alt corp de 
clădire pentru săli de clasa. 
Aceste lucrări care s-au 
finalizat în 1980. În anul 
1990, efectivul de elevi era 

aprox ima t i v 
d e  70 0 , 
grupaţi în 43 
de clase.  
1984: S-a 
desfăşurat 
Colocviul 
metodico- 

ştiinţific 
“Învăţământul special pe 

noi coordonate ale calităţii şi 
eficienţii", cu prilejul 
aniversării a 20 de ani de 
activitate ai şcolii. Au 
participat specialişti ai 
învăţământului special din 
peste 10 judeţe (Bucureşti, 
Cluj, Arad, Caraş- Severin, 
Dolj, etc) cu peste 75 de 
comunicări ştiinţifice de o 
valoare ştiinţifică de 
excepţie. Acest eveniment a 
avut o anvergură fără 
precedent,  pentru acea 
vreme. 
1988: A avut loc Schimbul 
de experienţă interjudeţean 
“Căi şi mijloace pentru 
realizarea sarcinilor corectiv
- recuperatorii ale 
învăţământului special”. Au 
participat cadre didactice şi 
specialişti din Dolj, 
Mehedinţi, Timiş, Sibiu şi 
Bucureşti. 
1990: Baza materială şi 

logistică a şcolii se 
dezvoltă prin 
sponsorizările oferite de 
oameni de suflet, instituţii 
şi o.n.g.-uri din Olanda, 
Germania, Suedia, 
Danemarca... Au fost 
organizate primele tabere 
internaţionale la care au 
participat elevii şcolii 
noastre.  
1990-1991: Apare 
necesitatea scindării şi 
astfel, începând cu anul 
şcolar 1990-1991 se 

constituie o a doua şcoală 
ajutătoare din Timişoara, 
denumita "Şcoala ajutătoare 
Nr. 2" (actualmente Centrul 
Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă "Dumitru 
Ciumageanu") care 
şcolariza copiii cu 
deficiente mentale din 
oraş. Din anul şcolar 

1990-1991, şcoala noastră 
funcţioneaza sub denumirea 
"Şcoala ajutatoare Nr.1".  
Septembrie 1992: Apar 
primele grupe de elevi 
integraţi în învăţământul de 
masă la şcolile din 
Timişoara. Iniţial, activităţile 
de sprijin educaţional 
(derulate actualmente de 
învăţători/ profesori de 
sprijin) au fost realizate de 
instructori pentru educaţiei 
sau cadre didactice, în 
regim de voluntariat. 
Ulterior, odată cu apariţia 
cadrului legislativ, şcoala 
“Neveanu” a angajat primii 
profesori itineranţi/ de sprijin 
din Timiş.  
1994: Cu ocazia împlinirii a 
30 de ani de activitate ai 
şcolii “Neveanu” se 
organizează Colocviul 
metodico- ştiinţific 
“Reconsiderarea noţiunii de 
handicap în perspectiva 
integrării copiilor cu C.E.S.”, 
în urma căruia au fost 
oferite comunităţii de 
specilişti din ţară modele de 
bună practică privind 
învăţământul special- 
integrat şi integrarea elevilor 
cu C.E.S. în şcolile de 
masă.  
1997– 1998: La solicitarea 
conducerii şcolii, prin 
aprobarea Inspectoratului 
Şcolar al judetului Timiş, 
denumirea şcolii se 
transforma în "Scoala cu 
cls. I-VIII Paul Popescu 
Neveanu" Timişoara. 
2006-2007: Apar primele 
grupe, în mod oficial, de 
elevi cu cerinţe educaţionale 
speciale intgeraţi în 
învăţământul de masă cu 
structuri de sprijin din 
mediul rural din Timiş în 
localităţi precum Pişchia, 
Murani, Urseni, Dumbrăviţa, 
etc 
2007-2008: Cu aprobarea 
Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Timiş şcoala 
functionează sub denumirea 
de "Centru Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Paul 

Popescu- Neveanu" din 
Timişoara. 
2008-2009: Apare primul 
număr al revistei şcolii 
noastre, “Împreună”, cu 
apariţie semestrială 
neîntreruptă până în 
prezent. Concomitent apar 
şi alte publicaţii cu apariţii 
sporadice precum “Ora de 
religie”, “Şi noi putem fi ca 
voi”, reviste aniversare, etc.   
2009-2010: Se dezvoltă 
serviciile de educaţie 
incluzivă în şcolile urbane şi 
rurale prin apariţia grupelor 
de elevi cu c.e.s integraţi la 
şcoli de masă precum 
Maşloc, Moşniţa, etc. Se 
oferă servicii de terapii 
specifice către elevii cu 
C.E.S. din învăţământul 
public prin realizarea unui 
departament specializat 
(logopedie, stimulare 
cognitivă, educarea 
comportamentului, etc) la 
sediul şcolii noastre. 
2010-2013: Oferta 
publicistică-editorială a şcolii 
se dezvoltă. Apare revista 
şcolară “Poveştile noastre”, 
revistă “ce ne narează 
despre comunitatea şcolară 
şi proiectele noastre cu 
comunitatea locală, despre 
elevi, despre 
profesori” (prof. Bloancă M., 
2014:24). În 2012 se 
lansează Revista 
internaţională “Asistenţa 
complexă de specialitate a 
persoanelor cu disabilităţi”, 
publicaţie cu care 
colaborează specilişti şi din 
Ungaria, Belgia sau Spania. 
Revista “reprezintă o 
continuare a “Suplimentului 
de sinteze teoretice şi studii 
practice în domeniul 
psihopedagogiei speciale 
Paul Popescu Neveanu” 
supliment apărut în cadrul 
mai multor numere ale 
revistei şcolare 
Împreună” (prof. Păşcuţă D., 
2014:23). 

Remember the time:  

biografia şcolii 
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“Fiecare carte  

îşi are istoria şi soarta sa.”  

C 
ărţile lui Paul Popescu Neveanu oferă 

eternitate dascălului universitar ce şi-a 

dedicat viaţa vocaţiei sale: psihologia.   

 Cursurile de Psihologie generală 

şi Dicţionarul de psihologie fac, acum, în anii 2000, 

accesul către domeniul psihologiei pentru tinerii ce 

doresc a oferi sprijin pentru semenii lor, chiar dacă 

acestea fuseseră scrise încă din anii 1960. Sunt 

emblematice prin actualitatea datelor şi capacitatea 

prospectivă a scrierilor din domeniu. Lucrările lui 

Paul Popescu Neveanu impun un limbaj ştiinţific iar 

lectura lor se face cu stiloul şi fişa de lectură alături. 

Rigurozitatea ştiinţifică şi limbajul pretenţios, cu 

puternice accente aparent filozofice, ordonează 

teoriile şi clarifică aspectele legate de 

comportamentul uman şi confortul psihologic.  

 A citi cărţile/ lucrările lui Paul Popescu 

Neveanu nu presupune numai a învăţa psihologie, ci 

şi a fi educat, ceea ce este cu mult mai mult decât a 

memora şi reproduse mecanic teorii, concepte şi 

termeni. Urmare a lecturii scrierilor lui Paul Popescu 

Neveanu devenim mai responsabili, mai buni, mai 

umani şi înţelegem suferinţa umană şi dizabilitatea, 

înţelegem adultul şi copilul aflat în dificultate (chiar şi 

pe cel cu cerinţe educaţionale speciale) nu sub 

anatema milei ci prin dreptul la demnitate şi sprijin 

pentru a depăşi obstacolele ce stau în calea drumului 

său pentru normalitate şi performanţă.  

 Lucrările lui Paul Popescu Neveanu se 

adresează, în special, specialiştilor din domeniile 

psihologiei, ştiinţelor educaţiei şi armatei.  

 Crescut cu un respect aparte pentru haina 

militară, experienţa sa în armată nu numai că l-a 

format ca om dar i-a oferit specialistului din domeniul 

psihologiei şansa de a înţelege viaţa din cătănie şi 

specificul său, realizând cărţi de referinţă, utilizate şi 

astăzi de specialiştii din domeniul militar: 

personalitatea şi comportamentul militarilor, 

frământările soldaţilor, ierarhia militară şi 

rigurozitatea vieţii de militar, patriotismul şi iubirea, 

dorul de familie şi persoana iubită, etc.  

 Experienţa personală de dascăl la catedra 

şcolilor generale şi liceelor din judeţele Braşov, 

Galaţi şi Vaslui, din perioada în care regimul 

comunist a considerat inoportună studierea 

psihologiei ca ştiinţă în universităţile din România, i-a 

oferit lui Neveanu contextul situaţional de a înţelege 

nuanţat rolul cadrului didactic la catedră şi statutul 

său socioprofesional: dascălul ca model pentru elevi, 

personalitatea dascălului şi rolul ei în dezvoltarea 

personalităţii elevilor, etc. Arată că rolul şcolii nu mai 

este acela de “a învăţa” (matematică,  etc) ci acela 

de “a educa” pentru dezvoltarea echilibrată a 

personalităţii copilului, autonomie personală şi a se 

descurca în viaţă.   

 În întreaga sa operă, Neveanu a arăta că 

omul trebuie să tindă către un ideal, un vis, un ţel, un 

scop, o pasiune şi, oricât de nesemnificativ pentru 

mulţi este acesta, idealul să fie steaua călăuzitoare 

care să îi ofere motivaţia pentru a fi cel mai bun, 

după puterile şi priceperea sa, în domeniul lui.  

Paul Popescu- Neveanu: 

“idealul reprezintă  

o stea călăuzitoare”    
Împlinirea a 50 de ani de activitate a Centrului Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” din Timişoara ne oferă prilejul de a-l 
evoca, în câteva rânduri, pe psihologul Paul Popescu Neveanu.  



 

 

împreună Revistă editată de  
C.Ş.E.I. «Paul Popescu - Neveanu» Timişoara 

în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

E 
xistă oameni despre 
care nu se poate 
vorbi la trecut ci doar 
la prezentul etern. Un 

astfel de om a fost, este şi va fi 
profesorul Paul Popescu Neveanu.  
 Hărăzit unui destin care l-a 
dăruit şcolii şi psihologiei, Neveanu 
avea calităţi esenţiale: inteligenţă 
nativă, putere de pătrundere şi 
înţelegere a lucrurilor, dăruire de 
dascăl, pregătire profesională 

e x c e p ţ i o n a l ă , 
capacitatea uimitoare 
de analiză şi sinteză 
dar, mai presus de 
orice, iubire faţă de 
copii şi profesie. 
 Singuratic în 

felul său de a fi, Paul 

Popescu Neveanu şi-a 

trăit pasiunea pentru 

psihologie chiar şi în 

momentele neplăcute 

în care psihologii nu au 

fost apreciaţi de 

regimul comunist şi, cei 

de elită, au fost trimişi la muncă silnică la canal 

sau arestaţi la domiciliu. El însuşi a trăit 

experienţa arestului la domiciliu, unde a activat 

ca profesor la un liceu din jud. Braşov. 

 Se retrage de pe scena vieţii după ce 

reuşeşte să reînfiinţeze Catedra de Psihologie 

de la Universitatea din Bucureşti, Asociaţia 

Psihologilor România (devenită ulterior Colegiul 

Psihologilor din România) şi repune psihologia 

în rândul ştiinţelor, după ce cunoştinţele din 

domeniul acesteia fuseseră utilizate  împotriva 

oamenilor de securişti şi nu numai (teroare 

psihică, cleptocraţie, tortură, comportamente 

duplicitare ale semenilor, dezinformare, 

delaţiune, etc.) 

 Plecat “să moară puţin”, cum spunea 

Marin Sorescu, domnul profesor Paul Popescu 

Neveanu ne-a lăsat un testament, o bibliotecă 

şi o misiune pe care comunitatea  psihologilor 

români o vor onora. 

 Pentru tot ceea ce a fost, este şi lasă în 

urma sa, vom păstra o slăvită amintire. 

 Studenţii săi de la Bucureşti, Vaslui, 
Galaţi şi Timişoara au promovat ideea ca 
instutiţiile şcolare unde profesează ca psihologi 
să poarte numele ilustrului academician, prof. 
Paul Popescu Neveanu. 

Bibliografie: 
Moldovan, Gheorghe (2007) Începuturile învăţământului 

special în Timişoara, Timişoara: Editura 

Politehnica. 

Şcoala cu clasele I – VIII „Paul Popescu Neveanu” Timi-

şoara. Pliant aniversar din anul 2005 editat cu 

ocazia aniversării a 40 de ani de la înfiinţarea 

Scolii de Neuropsihici Timişoara. 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu 

Neveanu” Timişoara. Revistă  aniversară din anul 

2010 editată cu ocazia aniversării a 45 de ani de la 

înfiinţarea Scolii de Neu-

ropsihici Timişoara. 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu 

Neveanu” Timişoara. Revistă  aniversară din anul 

2014 editată cu ocazia aniversării a 50 de ani de la 

înfiinţarea Scolii de Neuropsihici Timişoara. 

 

Webgrafie: 
Ppneveanu.scoli.edu.ro/ prezentare.html 

Ppneveanu.scoli.edu.ro/ istoric.html 

Wikipedia.com/ppneveanu.php 
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Cu 
vine-se sã f ie 
zugravul smerit, 
blând, evlavios, nu 

f l e c a r ,  zâ m b ã r e ţ  s a u 
arţãgos,...în toate sã se 
pãzeascã.”            

Gr 
eşeşte cel care 
cautã în icoanã 
f r u m u s e ţ e a 

exterioarã. Arta bisericeascã se 
deose beş te  p r i n t r -o  a l t ã 
î n ţ e l e g e r e  a  f r u m u s e ţ i i . 
Frumuseţea duhovniceascã este 
cu mult mai presus decat 
frumuseţea trupescã şi scopul 

v i e ţ i i 

c r e ş t i n e 
constã în înãlţarea cãtre Izvorul 
cel dintâi al frumuseţii – 
Dumnezeu însuşi”, scria pictorul-
iconar, Monahia Iuliana, în 
îndrumarul sãu de iconografie, 

, , T r u d a 
iconarului”. 

An 
 de 
an, 
î n 

cadrul Cercului de pictură 
religioasă pe sticlă ș i pe 
lemn ,,Nicolae Grigorescu”, din 
Liceul Teoretic ,,Vlad Țepeș”, 
coordonat de mine, profesor 
itinerant şi de sprijin, din anul 
școlar 2006-2007, şi-au înnobilat 
sufletele şi au dãruit din prea 
plinul talentului lor, elevi, care şi-
au înmulţit talanţii dãriuţi de 
Dumnezeu, prin multã credinţã şi 
muncã.  

Ge 
nerații de tineri 
iconari, elevi din 
școala de masă, dar 

ș i elevi cu CES integrați ȋn școala 
de masã, au îmbogãţit spațiul 
expozițional al școlii, iar cei mai 
talentați au fost selectați pentru a 
reprezenta școala la concursuri 
locale, judeţene, naţionale şi 
internaţionale. 
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C 
redinţa este 

puntea de legătură dintre 

noi şi Dumnezeu! 

prof. preotAdrian NICOLA 

Icoana nu stã niciodatã 

împotriva adevãrului, 

însã întotdeauna  

îl reflectã  
Prin icoanele realizate la Cercul de picturã religioasã, dar şi în cadrul 
activitãţilor programate în Atelierele artistice din sãptãmâna ,,Şcoala altfel”, 
elevii din școala de masă și elevi cu C.E.S.  integrați, au zugrãvit în aceastã 
lume zbuciumatã un crâmpei plin de har şi armonie din lumea cereascã, 
pentru a încuraja duhul rugãciunii şi liniştea plinã de pace, necesare fiecarui 
suflet cãutator de Dumnezeu şi de frumos.  



 

 

Un 
a dintre cele mai 
talentate eleve este 
Kadam Iasmina, 

care, ȋn anul școlar 2014-2015, 
este ȋn clasa a IV-a. Eleva a 
urmat diverse cursuri de picturã 

de-a lungul timplului, la Palatul 
Copiilor etc., ș i odată cu 
activitatea sa în cadrul Cercului 
de pictură religioasă pe sticlă ș i 
pe lemn ,,Nicolae Grigorescu” din 
Liceul Teoretic ,,Vlad Țepeș”, 
eleva a fost rãsplatitã cu Premiul 
I, obținut pe 4 aprilie 2015, la 
Concursul județean de pictură 
religioasă ,,Ȋnvierea Domnului”, 

Ediția a XI-a, desfășurat la 
Ș coala cu clasele I-VIII, nr. 30, 
Timișoara. În prezent, eleva este 
una dintre cele mai talentate 
ucenice în ceea ce priveşte 
realizarea icoanelor pe lemn, 

pregãtindu-se şi 
pentru concurs 
j u d e ţ e a n  î n 
domeniu, ,,Icoana 
mea”,  Ediția a XII-
a, care se va 
desfășura la Ș coala 
cu clasele I-VIII, nr. 
2 Timișoara. 

Al 
ături de 
e l e v a 

m e n ț i o n a t ă , 
amintesc ș i pe micul 
iconar, Zbercea 
Ştefan, din clasa a 
III-a,  care a obținut 
o Menţiune, pe 4 
aprilie 2015, la 
Concursul județean 
d e  p i c t u r ă 
religioasă ,,Ȋnvierea 
Domnului”, Ediția a 
XI-a, desfășurat la 
Ș coala cu clasele I-
V I I I ,  n r .  3 0 , 
Timișoara. Acest 
elev este şi el un 
cu rsan t  f oa r te 
serios, care cu mult 
talent şi rãbdare a 
abordat atât pictura 
icoanei pe sticlã cât 
şi a celei pe lemn. 

Fo 
a r t e 

talentate la realizarea icoanelor 
pe lemn sunt elevele de liceu 
Ș oimu Lavinia ș i Butnaru 
Roxana din clasa a XII-a SS, 
care au obținut, anul trecut,  
Premiul I ș i respectiv Premiul II 
la Concursul județean de creație 
plastică ,,Icoana mea”, Ediția a XI
-a, desfășurat la Ș coala cu 

clasele I-VIII, nr. 2 Timișoara. 

Re 
p r e z e n t a n ț i 
importanți ȋn cadrul 
cercului de pictură 

religioasã sunt şi elevii cu CES 
integrați ȋn Liceul Teoretic ,,Vlad 
Țepeș”.  Amintesc mai ales pe 
Popa Antoneta şi Ştir Samica, 
mai ales în ceea ce priveşte 
însuşirea tehnicii de picturã a 
icoanei pe lemn. Doresc să 
subliniez ȋn mod deosebit talentul 
ș i dăruirea elevei cu CES, Popa 
Antoneta, care s-a implicat cu 
seriozitate ȋn activitatea de 
realizare a icoanelor pe lemn, 
astfel ca a obținut Premiul II la 
Concursul județean de creație 
plastică, ,,Icoana mea”, Ediția a 
XI-a, desfășurat la Ș coala cu 
clasele I-VIII, nr. 2 Timișoara, ȋn 
10 mai 2014.  

Pr 
in icoanele realizate la 
Cercul de picturã 
religioasã, dar şi în 

cadrul activitãţilor programate în 
A t e l i e r e l e  a r t i s t i c e  d i n 
sãptãmâna ,,Şcoala altfel...” din 
perioada 06-10.04.2015, elevi din 
ș coala de masă,  L iceul 
Teoretic ,,Vlad Țepeș”, ș i elevi cu 
CES  integrați ȋn aceasta, au 
zugrãvit în aceastã lume 
zbuciumatã un crâmpei plin de 
har şi armonie din lumea 
cereascã, pentru a încuraja duhul 
rugãciunii şi liniştea plinã de 
pace, necesare fiecarui suflet 
cãutator de Dumnezeu şi de 
frumos. 

Ic 
oana nu stã niciodatã 
împotriva adevãrului, 
însã întotdeauna îl 

r e f l e c t ã ,  u r m e a z ã 
adevãrului...Icoanele, frescele 
întotdeauna au ajutat omul sã 
depãşeascã duhovniceşte acea 
barierã nevazutã, care desparte 
lumea de jos de cea Cereascã”, 
gãsim notat de cãtre Mihail 
D u n a e v  î n  , , Î n d r u m a r 
iconografic”.                                                                             

împreună Revistă editată de  
C.Ş.E.I. «Paul Popescu - Neveanu» Timişoara 

în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

prof. Michaela Aurelia LEAHU, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 
Coordonator al Cercului de pictură religioasă, icoane pe sticlă și pe lemn  
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„ Îmi place la şcoală pentru că e 
frumos, că desenez, că ne 
jucăm, că sunt cu sora mea”  ... 
probabil că dacă nu aş fi fost 

geamăna născută cu epilepsie şi înzestrată 
cu un QI 49 v-aş povesti într-un mod mai 
dezvoltat de ce îndrăgesc eu şcoala şi de ce 
şcoala mă îndrăgeşte pe mine. 

M 
ă prinde lumea de obraz şi-mi 
spune că am crescut, că acum 
sunt în clasa a a III-a. Bănuiesc, 
după reacţia plină de veselie pe 

care o au, că este un lucru important pentru 
mine, însă eu încă nu reuşesc să-mi dau 
seama ce înseamnă  cuvintele „a treia” sau 
liniuţele acelea puse una lângă alta sub 
forma acestui semn, „III”, care este pus pe 

uşa clasei mele. Ştiu de „unu”, „doi”, 
„trei”, le tot număr de mică pe degete, dar 
apoi săream la „şapte”, iar cei din jur îmi 
atrăgeau mereu atenţia că am sărit câteva 
degete care poartă alte denumiri decât 
„şapte”.  

Ş 
i aşa, încet, încet, am ajuns în 
această misterioasă clasă a III-a, să 
reuşesc să număr singură până la 10, 
chiar fără să mă uit la degete ca să-

mi amintesc cum le cheamă pe fiecare.  
 Nu înţeleg exact de ce eu scriu liniuţe 
şi bastonaşe pe fişe special create pentru 
mine în timp ce sora mea şi ceilalţi colegi 
vorbesc despre cuvinte total necunoscute 
pentru mine precum „sute, zeci şi unităţi” sau 
despre litere precum „R sau Z”, dar ştiu că 
sunt tare bucuroasă când mă pune doamna 
să număr cu voce tare până la 10 iar toţi 
ceilalţi colegi se bucură pentru mine, chiar 
mă aplaudă, îmi dau seama că am realizat 
un lucru foarte important şi în acele momente 
sunt în al nouălea cer, iar pe 9 îl ştiu, ştiu că 
înseamnă multe ceruri până acolo. De atunci 
am rămas pentru ei colega care numără 
până la 10 şi nu mă întreabă nimeni dacă-l 
ştiu pe 23. 

Fetiţa care  

numără 

până la 10 
Eseu premiat cu premiul II în cadrul conferinţei 
naţionale „Diversitatea noastră creativă - 
Educaţie incluzivă” Timişoara,  
9-10 octombrie 2014, organizat de  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.  
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C 
onferinţa naţionala a fost 

organizată de Inspectoratul 

Şcolar Timiş. Proiectul a 

avut o parte de workshop, 

unde se va desfășura un laborator 

creativ- s-au prezentat lucrările 

profesorilor participanţi, dar şi ale 

copiilor cu nevoi speciale, care au 

fost premiate. 

L 
a eveniment au participat şi 

inspectorul şcolar general de 

Timiş, prof. Aura Danielescu 

[profesor de sprijin], Diana 

Bumbăcilă [profesor logoped], 

inspector şcolar pentru învăţământ 

special în IŞJ Timiş, responsabil de 

proiect, şi chiar şi autorităţi locale şi 

judeţene, pentru că şcolile speciale 

sunt sub umbrela Consiliului 

Judeţean Timiş 



 

 

Î 
mi place la şcoală pentru că am mulţi oameni 
care se învârt pe lângă mine, toţi mă întreabă 
câte ceva. O am pe doamna de la catedră 
care îmi dă să fac liniuţe şi cerculeţe, o am pe 

doamna cu părul negru care mă duce într-un 
cabinet frumos unde am descoperit că liniuţele 
acelea puse într-o anumită ordine înseamnă „A”, 
înseamnă „M” şi „E” iar dacă linia e îndoită 
înseamnă „U” sau „C” şi apoi îmi vorbeşte despre 
albine, despre urşi şi despre elefanţi. Îmi place să 
fac puzzle-uri şi să descopăr câte mâini şi 
picioare au pinguinii, îmi place să colorez şi am 
fost atât de bucuroasă când am învăţat că dacă 
nu trec peste liniile acelea negre de pe foaie care 
conturează frunza sau răţuşca, la sfârşit îmi iese 
un desen colorat aşa de frumos, cum nu credeam 
că o să-mi iasă înainte să încep şcoala.  Tot 
acolo, am descoperit că frunzele copacilor sunt 
verzi şi că cerul este albastru, exact ca şi 
acuarelele cu care pictăm la şcoală sau ca 
baticurile pe care le poartă bunica. 

P 
auzele sunt preferatele mele 

pentru că pot să ies din bancă şi să mă 
joc cu colegii mei. Ne jucăm şi râdem 
împreună, colegii se comportă frumos cu 

mine, nu râd de foile mele speciale şi unii chiar 
mă ajută să trasez liniuţele în mod corect. 

A 
m auzit că mai încolo de 10 sunt şi alte 
numere dar, nemaiavând degete, 
probabil îmi va fi greu să le mai cunosc. 
Deocamdată rămân la 10 unde mai am 

încă multe lucruri de învăţat şi sper ca viaţa de 
acum încolo să îmi mai ofere contexte cu doamne 
cu păr negru, maro sau galben care să mă ajute 
să mai desluşesc din tainele acestei lumi despre 
care am auzit că este foarte complexă, dar eu, 
deocamdată, rămân la înţelegerea simplă de 
care, se pare că eu am parte.   

prof. ANDREEA FIŢ 
 C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu” , Timişoara 
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împreună Revistă editată de  
C.Ş.E.I. «Paul Popescu - Neveanu» Timişoara 

în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

C 
u dimineaţa-n cap ne-am 

trezit Sâmbătă să mergem 

la şcoală… Ca timişeni 

a d e v ă r a ţ i , 

trebuia să fim 

p r e ze n ţ ă  l a 

întâlnirea cu lipsa de respect 

şi consideraţie pentru muncă a celor 

ce nu au învăţat că locul gunoaielor 

nu este pe stradă, pe marginea străzii 

sau în canalele colectoare.  

Ş 
i copiii de la şcoala 

“Neveanu” au participat, în 

Timişoara, la un proiect 

similar cu cel de la 

Dumbrăviţa, în care a trebuit să 

adune gunoaie după oamenii 

neoameni care le aruncă pe jos, prin parcuri, pe unde 

găsesc ei de cuviinţă, nu unde este de cuviinţă să 

aruncăm gunoaie. 

E 
levii de la numeroase şcoli din judeţul 

nostru au participat, în aprilie 2015,  la 

Campania de ecologizare “Led’s do it” 

România organizată cu participarea 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş. Au luat 

parte elevi şi cadre didactice din şcoli alături de  

voluntarii organizaţiei nonguvernamentale 

“Led’s do it” România. “Let’s do it” România 

a pus la dispoziţie mănuşi de plastic, saci 

menajeri, apă şi pahare de unică folosinţă.  

S 
acii cu gunoaie au fost preluaţi de firmele de 

ecologizare din localităţile unde s-a derulat 

activitatea. Apelul de participare a fost făcut 

de instituţiile administrative teritoriale: de 

primării, Consiliul Judeţean, Inspectortul Şcolar, etc. 

 

prof. DANA VERŞIGAN, 
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara  

prof. MONIDORA FARC, 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

Led’s do it... 

M 
ă bucură participarea 

voastră, atât de numeroasă, 

la acest proiect educaţional 

ş i  vă fe l ic i t  
pentru 

organizarea sa. Mulţumim şi celor de la 

Fropin pentru prăjiturile dăruite copiilor 

ce au participat la acest proiect” 

prof. Ild
iko DENEŞ, Dir. A

dj.  

Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 



 

 

Î 
n cadrul „Săptămâna 
Şcoala Altfel: să ştim mai 
multe, să fim mai buni” s-
a organizat „Simpozionul 

elevilor: Împreună facem 
ş c o a l a  s ă 
zâmbească”, ajuns 
la ediţia a III-a. 
T e m a 
simpozionului a fost 
„Zona Metropolitană 
Timişoara: model de 
spaţiu multicultural 
şi interetnic”. 
Prima ediţie a 
f o s t 
organizată l a 
Ş c o a l a 

Gimnazială 

Comuna Maşloc, având ca 
temă „Rolul disciplinelor de 
studiu la şcoală în 

d e z v o l t a r e a 
personală a elevilor” iar ediţia 
a II-a, organizată la Şcoala 
G i m n a z i a l ă  C o m u n a 

Dumbrăviţa a avut ca temă 
„Competenţele psihosociale 

şi rolul lor în viaţa 
noastră” 

S 
c o p u l 
a c e s t e i 

manifestări, ediţia 
curentă, a fost 
acela ca elevii şi 
cadrele didactice 

să cunoască mai 
bine spaţiul social şi 

an t ropo log i c  în  care 
convieţuiesc prin înţelegerea 
nua n ţa tă  a  r e l a ţ i i l o r 
interumane. Un specific al 
spaţiului social de care 
vorbim îl reprezintă grupurile 
etnice din Timişoara şi 
localităţile din prejur: unguri, 
sârbi, şvabi, ucrainieni, turci, 
etc. Cunoaşterea spaţiului 
socio-antropolgic dezvoltă 
sentimentul de aparteneţă la 
membrii unei societăţi şi prin 
dezvoltarea acestuia copiii 
ajung să respecte trediţiile, 
valorile materiale şi spirituale 
ale comunităţii locale. 

“Împreună facem şcoala 

să zămbească”– 

simpozionul elevilor 
În cadrul „Săptămâna Şcoala Altfel: să ştim mai multe, să fim mai buni” s-a 
organizat „Simpozionul elevilor: Împreună facem şcoala să zâmbească”, 
ajuns la ediţia a III-a. Tema simpozionului a fost „Zona Metropolitană 
Timişoara: model de spaţiu multicultural şi interetnic”.  
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E 
xperineţa a fost grea dar am 

învăţat multe lucruri noi, ne-a 

ajutat să ne apropiem ca şi 

colegi prin lucrul în echipă, 

am învăţat lucuri noi pe care nici nu le 

ştiam despre Timişoara şi zona 

Metropolitană Timişoara. 

elev Paul LUPU 



 

 

E 
diţia de faţă 
s - a 
o rgan iza t 
sub forma 
u n u i 
concurs de 
r e a l i z a r e 

d e 

postere privind promovarea 
Timişoarei şi a zonei metropolitane 
aferente. Iniţial, elevii au vizionat 
un material video tematic şi o 
p r e z e n t a r e  p o w e r - p o i n t 
informativă. Posterele au fost 
realizate de echipe de elevi de la 
clase din ciclul primar şi gimnazial, 
mixte, implicând şi suport tehnic 
privind accesul la internet pentru 
documentare. Concomitent, elevii 
au fost puşi în contextul de a 
completa şi un formular prin care s
-a consolidat competenţele de 
operare cu concepte precum: zona 
m e t r o p o l i t a n ă ,  i n t e r e t n i c , 
muticultural, etc. 

C 
ele mai bune lucrări au 
fost jurizate iar ocupanţii 
locului I au primit câte o 
c a r t e  d i n  p a r t e a 
profesorilor organizatori.  

împreună Revistă editată de  
C.Ş.E.I. «Paul Popescu - Neveanu» Timişoara 

în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

prof. Carla BOŞCOVICI, Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa 

prof. Corneliu DRAGOMIR, C.Ş.E.I: “P. P. Neveanu”, Timişoara 

prof. Simina FURDUI, Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa 

E 
a este 

situaţă în Zona Fratelia, 

de-a lungul Canalului 

Bega. Ea are ca volum 

aprximativ 83 000 metrii cubi de 

apă. Are patru substaţii de epure 

fiind construite în anii 1959, 1987, 

1996 şi 2002 

S 
taţia are patru bazine de 

înmagazinare a apei, 

momentan funcţionează 

doar unui dintre ele. Apa 

preluată din Bega trece prin 9 

procese de 

curăţare a apei şi apoi ajunge în 

pompe şi este distribuită în 

Timişoara prin ţevi cu diametrul 

de 1 metru. 

E 
a are angajaţi 

foarte bine 

pregătiţi şi 

bine instruiţi 

pentru orice eventualitate astfel 

încât apa furnizată să fie de cea 

mai bună calitate. Calitatea sa 

este monitorizată de oameni 

specialişti în domeniu care 

monitorizează periodic calitatea 

apei atât cea pentru alimentare 

cât şi cea pentru epurare.  

L 
e mulţimim pentru apa 

curată pe care ne-o oferă. 

Staţia de epurare  

a apei din Timişoara 

elev Tudor LUCA, Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa 
elev Szilard POIANĂ, Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa 
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P 
rocesul de predare şi 
învăţare este, în cea 
mai mare parte, un pro-
ces de comunicare în-

tre cel care predă (profesorul) şi 
cei care învaţă (elevii). Cele 
două componente ale acestui 
proces – predarea şi învăţarea- 
sunt ele însele, în bună măsura, 
procese de comunicare care 
implică în mod direct comunica-
rea. A preda înseamnă a elabo-
ra şi a transmite mesaje, iar a 
învăţa înseamnă a recepta şi a 
asimila mesaje. În realitate însă, 
procesul real al comunicării, es-
te mult mai complex . A învăţa în 
procesul de învăţamânt nu se 
reduce la a recepta, ci implică o 
dublă ipostaza a elevului, de 
receptor şi emitent de mesaje, 

după cum a preda nu se limi-
tează la a transmite, ci implică şi 
actul receptării şi al reacţiei  de 
feed-back la mesaje emise de 
elevi.  

P 
rocesul de predare - 
învăţare în matematica 
poate fi mai bine înţe-
les şi mai bine condus 

dacă se cunosc şi se aplică câ-
teva dintre metodele active care 
se potrivesc acestei discipline. 
Apariţia noilor programe, centra-
te pe achiziţiile elevilor, impune 
anumite schimbări în didactica 
fiecărei discipline. Diversificarea 
metodelor de învăţare, a moduri-
lor şi formelor de organizare a 
lecţiei, a situaţiilor de învăţare, 
constituie cheia schimbărilor pe 
care le preconizează noul curri-

culum. Asigu-
rarea unor 
situaţii de înv-
ăţare multiple 
creează pre-
mise pentru ca 
elevii să poată 
valorifica pro-
priile abilităţi 
în  
învăţare. 

M 
etodele de învăţare 
sunt scheme de ac-
ţiune identificate de 
teoriile învăţării; ele 

sunt aplicate conţinuturilor disci-
plinei studiate şi reprezintă ac-
ţiuni interiorizate de elev. Enu-
merăm în continuare câteva me-
tode de învăţare: 
 a) metode de învăţare 
centrate pe elev : dezbatere, 
brainstorming, observaţie în na-
tură, conversaţie, demonstraţie, 
dialog ;  
 b) metode de învăţare 
centrate pe profesor : prelege-
rea, explicaţia, povestirea. 
 În practica pedagogică 
este acceptat faptul ca un elev 
reţine 10% din ceea ce citeşte, 
20% din ceea ce aude; 30% din 
ceea ce vede şi aude în acelaşi 
timp, 80% din ceea ce spune şi 
90% din ceea ce spune, făcând 
un lucru la care reflectează şi 
care îl interesează. 
 Aşadar, învăţarea 
devine eficientă doar atunci 
când îl punem pe elev să 
acţioneze! În cele ce ur-
mează, exemplificăm două din-
tre metodele active ce pot fi apli-
cate în cadrul orelor de matema-
tică. 

Metode active  

în predarea matematicii:  

BRAINSTORMING  

şi MOZAIC 
Învăţarea devine eficientă doar atunci când îl 
punem pe elev să acţioneze! În cele ce urmează, 
exemplificăm două dintre metodele active ce pot fi 
aplicate în cadrul orelor de matematică. 
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B 
rainstorming. Metoda 
Brainstorming în-
seamnă formularea a 
cât mai multor idei – 

oricât de fanteziste ar putea părea 
acestea - ca răspuns la o situaţie 
enunţată, după principiul cantitatea 
generează calitatea. Conform acestui 
principiu, pentru a ajunge la idei viabi-
le şi inedite este necesară o producti-
vitate creativă cât mai mare. 
Etape: 
1: Alegerea sarcinii de lucru 
Exemplu: se propune o problemă din 
manual sau din culegerea de 
probleme. 
2: Solicitarea exprimării într-un mod 
cât mai rapid, a tuturor ideilor legate 
de rezolvarea problemei. Sub nici un 
motiv nu se vor admite referiri critice. 
Cereţi elevilor să propună strategii de 
rezolvare a problemei. Pot apărea, de 
exemplu, sugestii legate de realizarea 
unei figuri cât mai corecte, de 
verificare “pe desen” a proprietăţilor 
cerute în concluzia problemei, de 
măsurare a unor unghiuri sau 
segmente. Lăsaţi elevii să propună 
orice metodă le trece prin minte! 
Notaţi toate propunerile elevilor. La 
sfârşitul orei, puneţi elevii să transcrie 
toate aceste idei şi cereţi-le ca, pe 
timpul pauzei, să mai reflecteze 
asupra lor. 
3: Înregistrarea tuturor ideilor în scris 
(pe tablă). Anunţarea unei pauze 
pentru aşezarea ideilor (de la 15 
minute până la o zi) 
Pentru problema analizată, cuvintele-
cheie ar putea fi: măsurare, 
congruenţă, asemănare, paralelism 
4. Reluarea ideilor emise pe rând şi 
gruparea lor pe categorii, simboluri, 
cuvinte cheie, etc. 
Puneţi întrebări de tipul: 
Am putea rezolva problema folosind 
măsurători pe o figură cât mai 
corectă? Este util să studiem un caz 
particular al problemei? Au întrebările 
problemei legătură între ele? Ce 
anume trebuie să demonstrăm? 
5. Analiza crit ică, evaluarea, 
argumentarea, contraargumentarea 
ideilor emise anterior. Selectarea 
ideilor originale sau a celor mai 
apropiate de soluţii fezabile pentru 
problema supusă atenţiei. Ca urmare 
a discuţiilor avute cu elevii, trebuie să 
rezulte strategia de rezolvare a 
problemei.   
 Aceasta poate fi sintetizată 
sub forma unor indicaţii de rezolvare, 

de tipul: construim figura;  aplicăm 
un criteriu de asemănare; folosim 
teorema bisectoarei 
6. Afişarea ideilor rezultate în forme 
cât mai variate şi originale: cuvinte, 
propoziţii, colaje, imagini, desene, etc 

R 
eţ ineţ i  că obiect ivu l 
fundamental constă în 
exprimarea liberă a opiniilor 
prin eliberarea de orice 

prejudecăţi. De aceea, acceptaţi toate 
ideile, chiar trăznite, neobişnuite, 
absurde, fanteziste, aşa cum vin ele 
în mintea elevilor, indiferent dacă 
acestea conduc sau nu la rezolvarea 
problemei. Pentru a determina 
progresul în învăţare al elevilor cu 
rămâneri în urmă, este necesar să îi 
antrenaţi în schimbul de idei; faceţi 
astfel încât toţi elevii să îşi exprime 
opiniile. 

M 
o z a i c u l .  M e t o d a 
Mozaicului presupune 
învăţarea prin cooperare 
la nivelul unui grup şi 

predarea achiziţiilor dobândite de 
către fiecare membru al grupului unui 
alt grup. 
Etape:  
1. Impărţirea clasei în grupuri 
eterogene de 4 elevi, fiecare dintre 
aceştia primind câte o fişă de 
învăţare numerotată de la 1 la 4. 
Fişele cuprind părţi ale unui material, 
ce urmează a fi înţeles şi discutat de 
către elevi. 
Exemplu: Propuneţi “lecţia” din 
Manualul de matematică pentru clasa 
a V-a, Ed.Sigma, 2002, de la pag. 72-
74. Cele patru “fişe” de lucru sunt 
paragrafele prezentate în manual cu 
titlurile: Când obţinem propoziţii 
adevărate folosind “şi”/ “sau”/ “nu”/ 
“dacă…atunci…”? În cazul  analizat, 
subiectul  este   “Propoziţii compuse”. 
2. Prezentarea succintă a subiectului 
tratat. Explicarea sarcinii de lucru şi a 
modului în care se va desfăşura 
activitatea. 
3. Regruparea elevilor, în funcţie de 
numărul fişei primite, în grupuri de 
experţi: toţi elevii care au numărul 1 
vor forma un grup, cei cu numărul 2 
vor forma alt grup 
s.a.m.d. 
Aşadar, unul 
dintre grupurile de 
“experţi” va fi 
format din toţi 
elevii care au 
primit, în cadrul 
grupului iniţial de 

4, porţiunea de lecţie cu titlul: Când 
obţinem propoziţii adevărate folosind 
“şi”? Elevii din fiecare grup decid cum 
vor “preda”. Ei pot folosi desene, 
exemple numerice, texte în vorbirea 
curentă, simboluri matematice. 
4. Invăţarea prin cooperare a secţiunii 
care a revenit fiecărui grup de experţi. 
Elevii citesc, discută, încearcă să 
înţeleagă cât mai bine, hotărăsc 
modul în care pot preda ceea ce au 
înţeles colegilor din grupul lor 
originar. 
5. Revenirea în grupul iniţial şi 
predarea secţiunii pregătite celorlalţi 
membri. Dacă sunt neclarităţi, se 
adresează întrebări expertului. Dacă 
neclarităţile persistă se pot adresa 
întrebări şi celorlalţi membri din 
grupul expert pentru secţiunea 
respectivă. 
 In fiecare grup, sunt astfel 
“predate” cele patru secvenţe ale 
lecţiei. În acest fel, fiecare elev 
devine responsabil atât pentru propria 
învăţare, cât şi pentru transmiterea 
corectă şi completă a informaţiilor. 
Este important să monitorizaţi 
această activitate, pentru ca achiziţiile 
să fie corect transmise. Câteva 
întrebări bine alese de profesor vor 
evidenţia nivelul de înţelegere a 
temei. 
6. Trecerea în revistă a materialului 
dat prin prezentare orală cu toată 
clasa/cu toţi participanţii. 
 Metoda Mozaicului are 
avantajul că implică toţi elevii în 
activitate şi că fiecare dintre ei devine 
responsabil, atât pentru propria 
învăţare, cât şi pentru învăţarea 
celorlalţi. De aceea, metoda este 
foarte utilă în motivarea elevilor cu 
rămâneri în urmă: faptul că se 
transformă, pentru scurt timp, în 
”profesori” le conferă un ascendent 
moral asupra colegilor.  

A 
ceste două metode propuse 
conferă cadrului didactic 
şansa de a dinamiza 
interesul elevilor pentru 

activitatea didactică şi nu numai. 
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împreună 
Revistă editată de  

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

 prof. MINODORA FARC 

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 



 

 

V 
izitarea Băncii Naţionale a României, 
filiala Timişoara, a fost un moment 
deosebit de interesant deoarece elevii 
au aflat informaţii despre istoria banilor 

din România, elemente de siguranţă a monetară 
dar şi modul în care sunt selectate modele şi 
bacnotele deteriorate şi scoase din uz.  

P 
entru început elevii au vizionat materiale 
video şi prezentări power-point despre 
istoria banilor pe teritoriul României dar 
şi despre elementele de siguranţă a 

banilor. Am aflat că prima monedă de pe teritoriul 
actual al ţării noastre a fost talerul-leu iar prima 
bancnotă a fost tipărită în 1877. În ceea ce 

priveşte siguranţa bacnotelor, elementele de 
siguranţă devin vizibile, în principal, dacă te uiţi în 
contralumină. 

S 
pre finalul vizitei, am fost invitaţi la un 
periplu prin clădirea instituţiei, fiind 
însoţiţi de personal calificat în acest 
sens. Printre altele, am putut vedea o 

maşinărie care selecta bacnotele degradate şi 
apoi acestea sunt scoase din uz de către 
angajaţi..  

V 
izita a fost iniţiată de doamna prof. 
Violina LUCA şi organizară împreună cu   
doamna prof. Narcisa RESIGA şi prof. 
Corneliu DRAGOMIR.  

Vizită la  

Banca Naţională  

a României,  

filiala Timişoara. 
În cadrul “Săptămâna Şcoala Altfel: Să ştim mai multe să fim mai buni”, 
elevii din învăţământul de masă, învăţământul special şi special-integrat au 
participat la o serie de activităţi menite să le dezvolte personalitatea pentru 
o mai bună integrare socială şi educaţie pentru societatea cunoaşterii. 
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Dr 
umul la Biblioteca Naţională a 
României a fost minunat.  
 Ne-au arătat cum sunt 

împachetaţi banii, cum să diferenţiem banii 
falsificaţi de cei reali. Mă bucur că am putut 
să ajung în acel loc minunat deoarece nu 
orice persoană poate intra acolo. 

elev Roxana GOLDICI,  
îndrumare, prof. Narcisa RESIGA 

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
 

Vi 
neri am mers cu colegii de şcoală 
la Banca Naţională a României, 
filiala Timişoara.  

 Acolo ne-au povestit de unde 
provine termenul de “lei” iar apoi ne-au dus 
să vedem o maşinărie care împacheta 
bancnotele şi le selecta pe cele uzate, care 
vor fi scoase din circulaţia monetară. 

elev Evren ADALI,  
îndrumare, prof. Narcisa RESIGA 

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

împreună 
Revistă editată de  

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

În 
 c a d r u l 
“ S ă p t ă m â n a 
şcoala altfel: să 

ştim mai multe, să fim 
mai buni”, în luna 

aprilie 2015, mai 
multe cadre 
didactice au 
o r g a n i z a t 
a te l ie re  de 
confecţionare de 
ob iecte d in 
hârtie, ipsos, 
ghips, etc.  
 Elevii de 

la Liceul 
T e o r e t i c 
“ V l a d 
Ţepeş” din 
T i m i ş o a r a 
au realizat 
figurine din 
ghips pe 
care apoi le-
au colorat.  
 Rea l izarea acestor 
materiale le-a adus multă 
bucurie şi satisfacţie. 
prof. Michaela Aurelia LEAHU,  

C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, 

Obiecte 

decorative  

realizate din gips 
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“Din cele mai  
frumoase basme ale lumii”... 

C 
artea de care voi povesti este o carte 
foarte veche. Titlul cărţi este „Din cele 
mai frumoase basme ale lumii”. Cartea 
a apărut la editura „Ion Creangă”, în 

anul 1991, la Bucureşti.   
 În carte sunt publicate basme populare 
cum ar fi „Aleodor împărat”, „Pasărea măieastră”, 
„O poveste cu trei leneşi”, etc.  
 În basmul „O poveste cu trei leneşi” este 
vorba despre trei oameni care erau atât de leneşi 
încât câinii le mâncau din farfurie şi îi lingeau pe 
gură. Când au găsit o monedă de aur pe drum, 
au stat comozi, nu au vrut să se complice pentru 
a ridica moneda de aur. 

E 
ste important să citim basme pentru că 
ne dezvoltă vocabularul şi cultura 
generală.  

elev ADRIAN IULIAN MATHEIS 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
 

 

“Fabule... 
Culese de La Fointaine... 

C 
artea despre care vă voi povesti se 
numeşte „Fabule”., scrisă de Jean de 
La Fontaine. Jean de La Fontaine este 
un scriitor de origine franceză.  Cartea 

a apărut în 2001, la Editura Steaua Nordului  din 
Constanţa. 
 În cartea sunt prezentate întâmplări din 
lumea reală, prezentate cu ajutorul animalelor.  

F 
abula este o specie a genului epic, scrisă 
de obicei în versuri,  care critică anumite 
năravuri ale oamenilor.  În fabula „Omul 
şi potârnichea” este vorba despre o 

potârniche care pentru aşi salva viaţa este 
capabilă să-şi sacrifice toate suratele. Astfel, 
după ce a fost prinsă de un om, potârnichea i-a 
cerut să o cruţe promiţând că îl v-a duce la locul 
unde locuiesc toate potârnichile şi astfel el v-a 
putea ucide mai multe. 

O 
amenilor le plac poveştile şi de aceea 
este mai uşor pentru ei să înţeleagă 
când greşesc, să conştientizeze 
propriile năravuri , dacă acestea sunt 

descrise într-un mod mai plăcut, prin poveste, cu 
ajutorul animalelor. 

elev ADRIAN ALEXANDRU STOI 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
 

Î 
n acestă compunere eu vă voi povesti despre 
cartea “Comoara poveştilor”. Cartea a apărut 
la Editura “Aquila”, în anul 2013, în localitatea 
Oradea. 

Î 
n carte sunt publicate foarte multe poveşti 
dintre acestea mi-au plăcut “Crăiasa Zăpezii”, 
“Alba ca Zăpada”, “Mica sirenă”. Eu mi-aş dori 
să mai citesc, din această carte şi “Degeţica”, 

“Ploaia de stele”, “Motanul încălţat”, sau “Orlando 
cel drăguţ şi floarea fermecată”. 

E 
ste o carte frumoasă cu multe desene.  
 Poveştile din ea îmi amintesc de 
bunica mea iar când le citesc pare că şi 
eu sunt acolo, fac parte din poveste. 

 
elev TIMEA EDINA 

Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa 
îndrumare, prof. DRAGOMIR CORNELIU 

Cărţi ale  

copilăriei noastre... 
Copilăria se regăseşte şi în cărţile ce le citim… Ea face parte din istoria 
noastră personală şi aduce farmec clipelor din viaţa noastră. Lectura unei 
cărţi ne oferă bucurie, ne dezvoltă imaginaţia şi ne oferă prilejul de a ne 
veseli în clipele când suntem singuri.  
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“O călătorie 
spre centrul pământului”… 

 Este un roman scris de Jules Verne din seria „Călătorii extrordinare” publicat 
în anul 1864. Romanul constituie un amestec de explorări şi aventuri. Profesorul Otto 
Sidenbrock, lector în minerologie, locuieşte într-un apartament din Hamburg, împreună 

cu nepotul Axel, servitoarea Matha şi nepoata 
Grauben.  

Î 
ntr-o zi profesorul aduce acasă o carte veche 
conţinând o foaie cu un limbaj codat. În ciuda celor 
mai laborioase eforturi, profesorul  eşuează în 
încercarea de a descifra codul; pentru acesta se 

autopedepseşte cu înfometare, extinzând această 
pedeapsă şi asupra celorlalţi membrii ai casei.  Din 
întâmplare, Alex, fiind singur în odaie acestuia, 
descifrează mesajul şi vrea să îl arunce în foc după ce 
citeşte instrucţiile cu arme legate de o descindere în 
centrul pământului. Profesorul vine acasă, află mesajul, 
îşi face bagajele şi pleacă cu Alex într-„ O călătorie în 

centrul pământului”.  
 Această lectură este o experienţă inedită pentru oricine doreşte să descopere 
fascinaţia imaginaţiei când citeşti o carte bună. 

elev LUCA VASILE 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 

Vizită la Biblioteca Universitară  
“Eugen Teodoreanu” din Timişoara 

 În cadrul “Săptămâna Şcoala Altfel:să ştii mai multe, să fi mai bun” mai 

mulţi elevi au vizitat Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Teodoreanu” 

Timişoara.  

 Elevii au putut discuta cu angajaţii bibliotecii, au vizitat sălile de lectură şi 

alte spaţii conexe, inclusiv depozitul de cărţi şi laboratorul de recondiţionare a 

cărţilor uzate.  

 Mai mult, unii dintre ei au fost invitaţi să joace rolul unui student ce caută o 

anumită carte, acest fapt implicând exersarea abilităţilor de utilizare a unui soft 

specific, pentru a identifica unde se găseşte cartea dorită în cadrul bibliotecii.  
 prof. LUCA VIOLINA 

Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa 
 

 Joi a fost o zi foarte interesantă datorită unei vizite realizate la Biblioteca 

Centrală Universitară. Acolo am văzut pentru prima oară o bibliotecă atât de mare şi 

îngrijită. Acum ştiu la ce mă pot aştepta de la o bibliotecă pe când voi ajunge 

student. Am văzut rafrturi întregi de cărţi noi şi vechi. 

 Orice om ar trebui să ajungă într-un asemenea loc special. 

elev Evren ADALI, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 

îndrumare, prof. Narcisa RESIGA 

 Vizita la Biblioteca Universitară Timişoara a fost minunată. Văzând atât de 

multe cărţi, mi-am dat seama ce greu le este persoanelor de acoloca să le 

îngrijească. Rafturile pline ochi cu cărţi frumoase, vechi şi încă, unele, necitite, au 

un parfum de anticariat. Mi-a plcăut foarte multşi că unii studenţi erau în bibliotecă 

de dimineaţă şi îşi dădeau interesul pentru lucrurile care le citeau în acele cărţi. 

elev Roxana GOLDICI, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 

îndrumare, prof. Narcisa RESIGA 

 Cei de acolo ne-au povestit cum sunt depozitate cărţile, cum sunt curaţate 

şi recondiţionate pentru a mai fi folosite de către alţi cititori dar şi despre modul 

uimitor în care sunt ele identificate de către cititor cu ajutorul unui soft de calculator.  

 elev Ienăşescu Geanina, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 

îndrumare, prof. Narcisa RESIGA 
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Ora de  

bună dispoziţie 
În orarul revistei noastre, începând cu acest număr vă propunem “Ora 
de bună dispoziţie “ unde elevii sunt profesori ir profesorii stau cuminţi în 
băncuţe, cu mâinile la spate şi spatele drept.  
Vă dorim amuzament plăcut! 

1. Cum se numesc rudele 
Papei ? 
          -Paparude 
  2. Cum se numesc naşii 
Papei ?      
      -Papanaşi 
  3. Cum se obţine lumina cu 
ajutorul apei ?     
       -Spălând geamurile. 
  4. De ce nu se duc managerii 
în concediu în acelaşi timp ? 
     -Să nu se vadă că merge 
compania şi fără  ei. 
  5. Zboară o pată aurie prin 
casă. Ce este ? 
     - Musca cu dinte de aur. 

  6. De 
ce stă 
găina pe 
gard ? 
     - Să-i 
vadă 
cocoşul 

picioarele. 
  7. De ce un cocoş cântă cu 
ochii închişi ? 
     - Să vadă  lumea că ştie 
versurile pe de rost. 
  8. Ştii cum se cheamă un 
câine fără picioare ? 
   - Nu se cheamă, că oricum 
nu vine. 

  9. Ce are Brad Pitt prea scurt, 
Schwartzenegger prea lung 
Madona nu are, iar Papa nu-l 
prea foloseşte ? 
     - Numele de familie. 
  10. Cum se salută 
somalezii ? 
    - Ce vânt te aduce pe aici 
frate ? 
  11. Ce au  făcut strămoşii 
noştri după ce au trecut 
Dunărea ? 
     - Şi-au uscat hainele. 
  12. Un om mergea pe un cal 
şi dintr-o dată a căzut. De ce ? 
     - S-a terminat calul. 
  13. Cum îşi aleg chinezii 
numele viitorului copil ? 
     - Dau drumul unui ligean pe 
scări şi notează ce aud. 
  14. De ce s-a inventat 
ciocolata albă ? 
     - Ca să se murdărească şi 
negrii la gură. 
  15.Scufiţa Roşie: 
     - Bunico, de ce ai ochii aşa 
de mari ? 
     - Bunico, de ce ai urechi 
aşa de mari ? 
     - Bunico, de ce ai dinţi aşa 
de mari ? 
   Bunica: 
     - Hai, gata 
că mă 
enervezi. Pune 
lupa aia pe 
masă şi cară-
te! 

  16. Când va începe 
Foametea Mondială ? 
     - Când chinezii vor începe 
să  mănânce cu lingura. 
  17. Cum au spart chinezii site
-ul Pentagonului ? 
     - Fiecare au încercat câte o 
parolă. 
  18. Cum transformi un 
pentagon în pătrat ? 
     - Aplici teorema lui Bin 
Laden. 
  19. Va veni un alt Război 
Mondial ? 
       - Nu ! Dar va fi o luptă 
pentru pace, de nu va mai 
rămâne piatră  pe piatră. 
  20. Cum cântă cucu' 
în  S.U.A. ? 
       - With, with... 
  21. Cele cinci porunci ale 

vieţii liniştite: 

       Să nu gândeşti,       

       Dacă gândeşti, să nu spui, 

       Dacă spui, să nu scrii, 

       Dacă scrii, să nu semnezi, 

       Dacă semnezi să nu te 

miri... 

elev Erick TELESCU, Liceul Teoretic 

“Vlad Ţepeş” Timişoara 

îndrumare, prof. Michaela Aurelia LEAHU, 

C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 
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De poţi stele sã aduni  
Sã ţi le faci şirag, 

Bãnuţi sã iei de la pãun, 
Ai suflet de copil! 

 
De-ţi este râsul cristalin 

Şi 
cântecul un tril, 

De crezi povestea lui Merlin, 
Ai suflet de copil! 

 
 

De soarelui ştii sã surâzi, 
Plimbãri sã faci pe Nil, 
Privind o pozã ce va fi, 

Ai suflet de copil! 

 
Iubire tu de dãruieşti, 

Mângâind tiptil, 
Cu ochi uimiţi de îndrãgeşti, 

Ai suflet de copil! 
 

Curat la suflet şi în gând, 
Un şugubãţ subtil, 

Cu lacrimi pe un chip 
râzând, 

Ai suflet de copil! 
 

Încrezãtor, de viaţã plin,  
Dorind sã fii util, 

Tu îngeraş de viaţã plin, 
Ai suflet de copil! 

 
De te opreşti în drumul meu 

Su 
flet de copil 

elev Samica ŞTIR 

Liceul Teoretic “Vlad Ţepeş”, Timişoara 

îndrumare, prof. Aurora LEAHU,  

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

numerelor impare 
 Iată un arbore format din numere impare 
aşezate în ordine crescătoare: 

                                                    1 

3      5 

                                     7     9     11 

                                 13   15    17    19 

                            21    23    25    27    29 

                                              etc. 

Care este suma numerelor din rândul 20? 

 

Cadranul lui Fabial 
În primele 3 figuri, Fabian a desenat acele unui 

ceasornic unind anumite 
puncte conform imaginii. 
Bazându-vă pe primele 3 
figuri, indicaţi poziţia  
acului de ceasornic ce 
lipseşte în a patra figură. 

Lento şi Lambino 

B 
roasca Lento pleacă din 
punctul A, făcând turul 
cercului mare, pentru a 
reveni în acelaşi punct.  

Broasca Lambino pleacă tot din 
punctul A, făcând turul tuturor 
cercurilor mici o singură dată. 

Centrele cercurilor mici se gasesc pe diametrul 
cercului mare. 
 Cele două broaşte avanseaza cu aceeaşi 
viteză. Cine va caştiga cursa? 

prof. MINODORA FARC 

Recreaţii matematice 

Lucrarea doamnei prof. Minodora FARC reprezintă nu numai o carte prin care se 

consolidează cunoştinţele din domeniu ci şi se dezvoltă raţionamentul logico– 

matematic. Cartea doamnei profesor este accesibilă elevilor atât prin limbaj dar şi 

abordarea graduală de dificultate a problemelor. Doamna profesor ne propune 

câteva exerciţii prin acestă revistă. Sport la lucru sau distracţie plăcută. 



 

 

 Concursul 
“Şcoala în cuvinte 
şi culori”, doreşte a 
promova şcoala nu 
numai ca instituţie 
socială ci şi ca 
valoare socială 
prin descrierea de 
experienţe şi a 
oameni lor  ce 
ac t i vea ză  în 
rândul său. Acest 
concurs este 

organizat în cadrul proiectului 
interjudeţean “Fiecare este 
special”,   

 R e g u l a m e n t u l 
concursului este accesibil tuturor 
elevilor care doresc să participe 
la acest concurs pe pagina web 
a  s a ,  a n u m e  h t t p : / /
impreuna.yolasite.com/fiecare-
este-special.php 

 Concursul include două 
etape, anume cea judeţeană, 
pentru judeţele Timiş şi 

Mehedinţi, şi cea interjudeţeană, 
la care participă lucrările 
premiate la etapa judeţeană. 

 Ediţiile anterioare ale 
concursu lu i  au  pr i l e ju i t 
experienţe plăcute ale elevilor 
participanţi. Acestea au inclus 
două secţiuni, anume concursul 
de compuneri/poezii şi secţiunea 
de desene.  

pagina 30 
Nr. 15, Anul VII, Anul scolar 2014-2015, Semestrul al II-lea 

împreună 

Şcoala în 

cuvinte şi culori, 

cuvinte de 

recunoştinţă 

pentru cei ce ne 

sunt aproape  

Fiecare este 

special 
Proiectul “Fiecare este special”, în acest an şcolar, a ajuns la ediţia a VI-
a. În cadrul acestui proiect participă elevi cu cerinţe educaţionale speciale 
din învăţământul special şi special-integrat, precum şi elevi din şcolile 
care integrează elevi cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de 
masă prin activitatea cadrelor didactice de sprijin. 
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A 
n de an, proiectul “Fiecare este special” face 
parte din calendarul activităţilor extraşcolare al 
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
“Paul Popescu Neveanu” din Timişoara. În 

acest an şcolar, am ajuns la ediţia a VI-a. Anual, în 
cadrul acestui proiect participă elevi cu cerinţe 
educaţionale speciale din învăţământul special şi 
special-integrat, precum şi elevi din şcolile care 
integrează elevi cu cerinţe educaţionale speciale în 
învăţământul de masă prin activitatea cadrelor didactice 
de sprijin de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
“Paul Popescu Neveanu” din Timişoara sau Centrul 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Constantin Pufan” din 
Drobeta Turnu Severin.  

E 
chipa proiectului este formată din prof. Mioara 
Novac, director Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara, 
prof.  Liliana Raica, director adjunct Centrul 

Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu 
Neveanu”, Timişoara, prof. Dana Mihaela Buzatu, 
director Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
„Constantin Pufan”, Tr. Severin, prof. Paul Dănuţ 
Sîrbulescu, director adjunct Centrul Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”, Tr. Severin, prof. 
Corneliu Dragomir, iniţiator/ coordonator proiect, prof. 
Violeta Gemene, coordonator proiect, prof. Luciana 
Vasiluţă, coordonator proiect. Din echipa de organizatori 
mai fac parte şi prof. Mihaela Bloancă (organizator 
Şcoala în cuvinte şi culori), prof. Coman Irina Claudia 
(origanizator Maratonul toleranţei şi Şcoala în cuvinte şi 
culori), prof. Stan Alexandra Simona (organizator 
Maratonul toleranţei şi Şcoala în cuvinte şi culori), prof. 
Baloş Adrian (organizator Maratonul toleranţei şi Şcoala 
în cuvinte şi culori), înv. Barbu Domnica (organizator 
Maratonul toleranţei şi Şcoala în cuvinte şi culori) prof. 
Grecu Gabriel (organizator Maratonul toleranţei), inv. 
Sîrbu Mihaela Dana (organizator Maratonul toleranţei şi 
Şcoala în cuvinte şi culori) prof. Schiopu Iuliana 
(organizator Şcoala în cuvinte şi culori) din partea 
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “C-tin Pufan” 
Drobeta Tr. Severin. 

prof. ANCA VASILUŢĂ 

 C.Ş.E.I. “C-tin Pufan”, Drobeta Tr. Severin 

prof. CORNELIU DRAGOMIR 

prof. VIOLETA GEMENE 

C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 



 

 

M 
aratonul teleranţei este o 
compet i ţ ie  ce  se 
adresează elevilor din 
şcolile care integrează 
e l e v i  c u  c e r i n ţ e 

e d u c a ţ i o n a l e  s p e c i a l e  î n 
î n v ă ţ ă m â n t u l  s p e c i a l  s a u 
învăţământul special-integrat.  

E 
xperienţa la acest 
concurs nu numai că a 
trezit interesul pentru 
consum de activităţi 

sportive pentru elevi dar a şi facilitat contextul 
pozitiv pentru a experimenta derularea de activităţi 
şcolare a elevilor fără cerinţe educaţionale speciale 
alături de elevi cu C.E.S. mulţi dintre elevi şi-au 
manifestat în repetate rânduri dorinţa de a mai lua 
parte la astfel de activităţi, la ediţiile următoare ale 
concursului. 

A 
ceastă competiţie sportivă este organizată 
în cadrul proiectului “Fiecare este special”. 
Ea are loc atât la Timişoara cât şi la 
Drobeta Turnu Severin.  
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Maratonul 

toleranţei, 

sportul este 

limbajul care ne 

uneşte  



 

 

 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă «Paul Popescu - Neveanu»  
Timişoara, str. Titu Maiorescu,nr. 2-6, jud. Timiş 

tel/ fax 0256 224663 www.ppneveanu.scoli.edu.ro, p_neveanu@yahoo.com 

servicii oferite: 

Şcolarizare individualizată şi terapii specifice complexe şi complete pentru elevii cu C.E.S. din 
învăţământul special (servicii de cantină şi internat pentru elevii ce nu au domiciliul în Timişoara). 

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

Terapii specifice complexe şi complete la sediul instituţiei noastre pentru elevii cu C.E.S. din şcolile 
publice, pentru toţi elevii aflaţi în dificultate. 
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