
 

 

 Din cuprins: 

Din caietul de compunere: Cărţile copilăriei noastre... 

Activităţie educative extraşcolare: Dans popular şi costume tradiţionale din pusta 

Banatului în activităţile extraşcolare 

Lecţie demonstrativă: Biologia ca o poveste 

Culoare şi cuvinte în lumea noastră: Atelierul fanteziei/ Educaţia prin iubire 

Proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Timiş prin 

Agenda manifestărilor culturale– artistice, sportive şi de tineret 
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Corectura: 
prof. Mihaela BLOANCĂ, C..Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 

Contribuţiile propuse pentru 

numerele viitoare sunt recepţionate 
exclusiv p e  a d r e s a  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 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. 

Note editoriale 

[infoUtile] 

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

în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
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 Un scurt dialog cu dl. bibliotecar  dr. 
Dan Luca de la Bibioteca Centrală 
Universitară “Eugen Todoran” din Timişoara 
ne face să înţelegem nuanţat munca de 
bibliotecar. Bibliotecarul este ... Omul care ne 
aduce cartea şi ne-o deschide la pagina 1; de 
noi depinde ce alegem să facem mai departe: 
o lecturăm sau... O închidem.  
  
- O carte este un mesaj, un gând dăruit celui ce 
doreşte să primească acest dar. Care este cel 
dintâi dar ce vi s-a oferit printr-o carte? 
- O călătorie într-o altă lume. 
 
- Care este cartea ce v-a marcat şi de ce? 
- Fiecare carte pe care o citești te marchează în 
felul ei, însă cartea care ș i-a pus amprenta cel 
mai mult asupra mea este „Biblia”. 
 
- Ce înseamna munca de bibliotecar? Ce 
presupune ea? 
- Munca de bilbliotecar presupune o interacțiune 
continuă cu cititorii pentru a afla care sunt nevoile 
acestora ș i pentru a-i putea îndruma. În același 
timp, profesia de bibliotecar presupune ș i o 
permanentă adaptare la nou, la dezvoltarea 
continuă a societății. Astfel, asistăm în prezent la 
un adevărat bombardament de informații, iar 
bibliotecarul trebuie să știe să găsească acea 
informație care este relevantă pentru cititor. 
 
- De ce aţi ales această profesie? O consideraţi o 
profesie nobilă pentru că… 

- Nu pot spune că eu am ales această profesie, ci 
ea m-a ales pe mine. Spun aceasta deoarece mi 
se potrivește, fiind un „devorator” de cărți, dar ș i 
un autor. În ceea ce privește caracterul „nobil” al 
acesteia, acesta este dat de valoarea sa 
educațională extraordinară, din păcate 
nerecunoscută suficient.  
 
- Care a fost cel mai frumos moment  din viaţa 
dvs. profesională, de bibliotecar? 
- Cel mai frumos moment din viața mea 
profesională este acela când cititorul pleacă 
zâmbind mulțumit în urma interacțiunii avute cu 
mine. 
 
- Cum se naşte o carte? Care este povestea de 
viaţă a unei oarecare cărţi? 
- Orice carte pleacă de la o idee. Idee care se 
materializează în manuscris, apoi șpalt ș i în cele 
din urmă în forma finală, tipărită ori, mai nou, e-
book (cartea electronică).  
 
- Vă invităm să ne oferiţi un citat având ca temă 
cartea. De ce l-aţi alege? 
- Aș rămâne la celebra zicală „Ai carte, ai parte”, 
deoarece exprimă foarte clar sensul figurat al 
termenului „carte”, ș i anume cel de „cultură”, de 
„educație”.  
 
 
 

Bibliotecar... “fiind un 

devorator de cărţi dar 

şi autor” 
 
În cadrul unui proiect educaţional ce a avut ca scop promovarea 
consumului de literatură în rândurile elevilor de gimnaziu, mai 
mulţi elevi de la Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa au vizitat 
Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” din Timişoara. 
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- Care credeţi că este cartea ce v-a îmbunătăţit viaţa, vi-a 
facut-o mai frumoasă? 
- Nu mă pot opri la o singură carte deoarece fiecare carte 
citită îș i pune amprenta, într-un fel sau altul, asupra 
cititorului. 
 
- Credeţi că viitorul cărţii este unul sumbru? Ar trebui să se 
reinventeze cartea în alte formate (digitală?)? Să păstreze 
parfumul anticariatului? 
- Cartea este într-o evoluție continuă, indiferent de formatul 
ei, ș i mă refer aici, de pildă, la tăblițe de lut, de piatră, 
papirusuri ori, mai nou e-book, așadar se reinventează 
continuu. Este drept că parfumul de vechi ori cititul textului 
tipărit vor fi o pierdere, însă apariția cărților electronice ajută 
la o mai bună folosire a spațiului într-o bibliotecă, care 
adesea este insuficient. Vă dau un exemplu: biblioteca 
noastră face parte dintr-un consorțiu al bibliotecilor centrale 
universitare din țară care face posibil un acces virtual la o 
bază de date științifică impresionantă din toată lumea.  
 
- La începutul dialogului noastru, am încercat o definiţie a 
cărţii. Dvs. ce definiţie ați scrie pentru carte? 
- Cartea este un lucru însuflețit. 
 
- Vă invităm, pentru cititorii revsistei noastre, să ne 
recomandaţi, pentru etajera noastră de cărţi, cinci titluri ? 
- Aş recomanda Michael Ende cu “Povestea fără sfârș it”, 
Cezar Petrescu cu volumul  “Fram, ursul polar”, Radu 
Tudoran şi “Toate pânzele sus!”, Jack London ne oferă 
frumoasa lectură “Colț alb”, iar Jules Verne ne propune 
aventuri prin cartea “20000 de leghe sub mări” 

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

în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
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C 
u ocazia derulării “Săptămâna şcoala 
altfel: să ştim mai multe, să fim mai 
buni”, anul şcolar 2014-2015, mai 
mulţi elevi de la Şcoala Gimnazială 

Com. Dumbrăviţa, clasele a VI-a B, a VIII-a A 
şi a VIII-a B  au participat la organizarea unei 
vizite la Biblioteca Centrală Universitară 
“Eugen Todoran” din Timişoara. 
 Activităţile derulate au constat în 

 vizitarea bibliotecii (a sălilor de lectură, a 
depozitelor de carte, a laboratorului de 
recondiţionare a cărţii, a centrului pentru 
identificarea cărţilor). 
discuţii cu doi bibliotecari angajaţi. 
redactarea unor impresii pentru revista 
“Împreună” pe marginea acestei activităţi 
extraşcolare 

S 
copul demersului este acela de a iniţia 
competenţa de utilizarea a resurselor 
instituţionale pentru acces la cultură şi 
stimularea interesului pentru citit. 

 Proiectul a fost iniţiat de prof. Violina 
Luca şi organizat în colaborare cu prof. Resiga 
Narcisa şi prof. Dragomir Corneliu. 
  

 
prof. VIOLINA LUCA 

prof. NARCISA RESIGA 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

În vizită la  

Biblioteca Universitară 

din Timişoara 
 
În cadrul unui proiect educaţional ce a avut ca scop promovarea 
consumului de literatură în rândurile elevilor de gimnaziu, mai 
mulţi elevi de la Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa au vizitat 
Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” din Timişoara. 

pagina 6 Nr. 16, Anul VIII, Anul scolar 2015-2016, Semestrul I 

împreună 

“Î
m

p
re

u
n
ă”

 S
P
E
C

IA
L
l 



 

 

 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 ADALI EVREN 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

îndrumare, prof. NARCISA RESIGA 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 
 

 Vizita la Biblioteca Universitară 
Timişoara a fost minunată.  
 Văzând atât de multe cărţi, mi-am 
dat seama ce greu le este persoanelor de 
acolo ca să le îngrijească. Rafturile pline 
ochi cu cărţi frumoase, vechi şi noi... şi 
încă, unele, necitite, au un parfum de 
anticariat.  
 Mi-a plcăut foarte mult şi că unii 
studenţi erau în bibliotecă de dimineaţă şi 
îşi dădeau interesul pentru lucrurile care le 
citeau în acele cărţi.  

elev GOLDICI ROXANA 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

îndrumare, prof. NARCISA RESIGA 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 
 

 Frumoase povestiri au cei ce 
lucrează într-o bibliotecă… Cu atât mai 
mult cei din Biblioteca Universitară din 
Timişoara. 
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.  
A fost fascinant… 

elev IENĂŞESCU GIANINA 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

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 
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“Din cele mai  
frumoase basme ale lumii”... 

C 
artea despre 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 
măiastră”, „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 încât 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 

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

“Fabule... 
Culese de La Fontaine... 

C 
artea despre care 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 carte 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 a-şi 
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 va duce la locul unde locuiesc toate 
potârnichile şi astfel el va 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 

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

Cărţile  

copilăriei noastre... 
Copilăria se regăseşte în cărţile ce le citim dar mai presus de 
orice, în amintirile noastre… Ea face parte din istoria noastră 
personală. Copiii de la “Neveanu”, şcoala Dumbrăviţa şi Şcoala 
Gimnazială “Sf. Maria” din Timişoara au scris despre cărţile 
copilăriei aşa cum se regăsesc ele în sufletul lor. 
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“Din cele mai  
frumoase basme ale lumii”… 

E 
ste 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 
mineralogie, locuieşte într-un 
apartament din Hamburg, împreună cu 
nepotul Azel, 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 
c o d u l ;  p e n t r u  a c e s t a  s e 

autopedepseşte cu înfometare, existând 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.  

A 
ceastă 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 

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

“Fram, ursul polar”,  
ursuleţul ce face jonglerii la circ… 

“ 
Fram, ursul polar” (Cezar Petrescu), este cartea ce ne-a 
fascinat copilăria dezvăluind fascinanta lume a animalelor 
sălbatice de la Polul Nord. Fram, ursuleţul ce ne-a adus 
zâmbetul pe chipul nostru, ne-a oferit prilejul de a cunoaşte 

o altă lume, cea de la Polul Nord. Vă invităm să lecturaţi câteva 
note de călătorii imaginare ale unui elev ce au scris despre 
peisajul citit de la Polul Nord.  
 De cum ajungem la Polul Nord, vedem gheţurile polare 
şi un alb sclipitor. 

O 
 călătorie imaginară la Polul Nord ne arată un peisaj 
de iarnă încântător. Acolo este foarte frig, iar viscolul 
poartă zăpada în vârtejuri. Fiindcă bate vântul foarte 
puternic, sloiurile de gheaţă trosnesc de ger.  

 Acolo e mult întuneric pentru că este noapte polară ce 
durează o jumătate de an. Atunci nu mai răsare soarele şi toată 
noaptea sclipesc stelele iar luna îşi arată faţa luminoasă.  
 Igluul, casele oamenilor de acolo, realizate din gheaţă 
şi zăpadă, ţin de cald eschimoşilor şi oferă un acoperiş... de-
asupra capului.  

D 
in când în când, eschimoşii vânează foci pentru carne 
şi urşi sau vulpi polare pentru a-şi face haine din 
blana lor. 
 Ne întoarcem acasă şi lăsăm în urma 

noastră un peisaj unde totu-i alb. 

 
elev ROBERT KISS,  

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

Î 
n acestă compunere eu 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 
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 “În timp ce dansez nu pot să judec, 
nu pot să urăsc, nu pot să mă separ de 
viaţă. Pot să fiu doar fericit şi împlinit. De 
aceea dansez.” Hand Bos. De la acest citat 
am pornit împreună cu copiii să păşim spre 
tainele dansului popular. 

D 
ansul este o metodă terapeutică uti-
lizată în mod obișnuit ca un mijloc 
de învățământ. Dansul popular 

românesc se 
c a r a c t e r -
izează printr-
o mulţime de 
forme, o 
variaţie plă-
cută de tem-
pouri, o rit-
mică bogată 
ş i  nuan-
ţa tă .Aces ta 
p o a t e 
funcționa ca 
un instrument 
educa ți ona l 
modern de 
cinetică, dez-
voltaree cog-
n i t i vă  ș i 
emoțională a copiilor.  

A 
ctivităţile de dans popular vor 
ţinti îmbunătăţirea funcţiilor 
psihice legate de scăderea 
hiperactivării, reglarea somnului, 

problemelor alimentare, precum şi a funcţiilor 

de atenţie, învăţare, empatie, autoreflectivitate.  

A 
preciem de asemenea că dansul 
popular va duce la îmbunătăţirea 
capacităţii de conştientizare a propriei 
corporalităţi, îmbunătăţirea capacităţii 

de exprimare a trăirilor emoţionale, o 
îmbunătăţire a capacităţii de relaţionare cu 
ceilalţi, reducerea anxietăţii, respectiv diminuarea 
tendinţelor de izolare socială. 

D 
ansul popu-
lar ajută la 
însuşirea şi 
consolidarea 

numeraţiei la copiii de 
vârstă mică sau 
copiilor care din anu-
mite motive fie de or-
din cognitiv, fie motiva-
ţional nu au reuşind să 
o însuşească. În timpul 
activităţilor de dans, 
auzul fonematic se 
îmbunătăţeste datorită 
punerii în contact 
frecvent cu melodiile 
populare. Cu ajutorul 
dansului popular copiii 
ajung să beneficieze 

de suport necondiţionat, sunt încurajaţi perma-
nent, primesc feed-back pozitiv, ajung să  cuno-
ască succesul, succes care de cele mai multe ori 
sunt privaţi în mediul şcolar din diferite motive. 

Dans popular şi  

costume tradiţionale din  

pusta Banatului în  

activităţile extraşcolare 
Dansul popular românesc se caracterizează printr-o mulţime de forme, o 
variaţie plăcută de tempouri, o ritmică bogată şi nuanţată.Acesta poate 
funcționa ca un instrument educațional modern de cinetică, dezvoltaree 
cognitivă ș i emoțională a copiilor.  
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P 
rin dans, poziţia defectuoasă din timpul  mersului 
sau poziţia de stat în bancă se îmbunătăţeşte da-
torita exerciţiilor efectuate înainte de începerea ori-
căror activităţi ce includ dansul popular. În timpul 
activităţilor elevilor li se atrage atenţia în permanenţă 

în ceea ce priveşte postura corectă de dansator. 

 Prin intermediul dansului popular, copiii pot trăi suc-
cesul, având posibilitatea de a  fi aplaudaţi la scenă deschisă 
pentru efortul susţinut în timpul activităţilor de dans în cadrul 
spectacolelor susţinute cu prilejul diferitelor evenimente. 

D 
ansul popular ajută copiii cu CES şi nu numai să-ș i 
restabilească relația lor cu mediul înconjurător, pen-
tru a disciplina corpul ș i mintea. Prin dans, copiii se 
distrează făcând exerciții fizice. În acest fel, în timp 

ce învăță cât de important este pentru corpul lor, ei învață să 
iubească activitatea fizică. În plus, copilul învață să se con-
centreze pe un anumit scop, fără a fi distras, îmbunătățind în 
același timp ș i memoria. Dansul este o metodă de terapie, și 
este folosit foarte mult în școală ca mijloc de educație.  

A 
cesta are ca scop să îmbunătățească stima de sine 
a copiilor, expresia emoțională, capacitatea de fi-
nalizare cu succes a unei acțiuni, de relaxare, de 
îmbunătățire a interacțiunii sociale ș i coerența grupu-

lui din care fac parte. În cele din urmă, terapia prin dans popu-
lar ajută copiii cu CES să gestioneze emoțiile care împiedică 
învățarea ș i să îmbunătățească adaptabilitatea acestora la 
mediul școlar. Elementul principal al dansului este de a crea 
un "spațiu sigur" la nivel fizic ș i psihic, pentru că sentimentul 
de siguranță este legată de starea de spirit. Un alt pas este 
acela de "cunoaștere a corpului." Jocuri pe care le numim ș i 
ritmice se realizează prin atingerea anumitor părți ale corpului 
ș i ajută la construirea imaginii corporale ș i a limitelor fizice și 
contribuie la reducerea comportamentului antisocial ș i agresiv 
la copiii din școlile speciale sau de masă. 

A 
bordarea adoptată în cadrul sesiunilor de dans a fost 
întemeiată în credința că permițând copiilor să aibă 
libertatea de a explora propria lor mișcare, încura-
jându-i în acelaș i timp ușor ș i cu grijă să extindă 

paș ii de dansla vocabular, acesta ar avea un impact mai 
mare asupra angajamentului lor în orice tip de activități. 
Adulții au avut adesea posibilitatea de a face un pas înapoi 
pentru a da copiilor suficient spațiu să fie autonomi în 
deciziile lor cu privire la conținutul sesiunii de dans, oferindu-
le ș i permisiunea de a părăsi spațiul pentru scurt timp pentru 
a avea "time-out" în cazul în care au nevoie. Terapia prin 
danspopular a construit noi modalități de comunicare, de 
exemplu prin atingere, senzație, ceea ce face contactul vi-
zual să fie îmbunătățit, ș i prin folosirea de contact corporal.  

 Consider că doar învăţând tânăra generaţie, tra-
diţiile, obiceiurile şi dansurile din străbuni acestea vor 

dăinui veşnic prin aura neobosită a timpului. 

 

prof. EMILIANA NĂSTASĂ 

 C.J.R.A.E.– C.R.E.I. Timiş 
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“Atelierul  fanteziei” este un proiect  
desfăşurat în doua etape, pe parcursul anului 
şcolar 2015-2016.  

Prima etapa ,,Iarna pe uliţă’’ a avut loc în 
lunile decembrie- ianuarie, iar a doua etapa, 
“Iepuraşul cel vesel’’ se va desfăşura în luna 
aprilie. 

C 
opiii s-au bucurat să participle la 
prima etapă, fiind o temă preferată, 
iarna, şi au creat lucrări minunate. 
Au participat cu lucrări plastice elevi 

de la Şcoala Gimnazială Nr. 7 “Sf. Maria” din 
Timişoara, Şcoala Gimnazială Comuna 
Dumbrăviţa, Şcoala Gimnazială Comuna 
Pişchia şi Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” din 
Timişoara 

Acest proiect a urmărit să stimuleze şi să 
dezvolte creativitatea copiilor, manifestarea 
de emoţii pozitive, încrederea în sine, 
creşterea motivaţiei pentru şcoală, pentru 
activităţile educative şi extracurriculare. 

A 
ctivităţile de arte plastice desfăşurate 
au adus o sensibilizare a copiilor şi o 
schimbare subtilă în comportamentul 
lor, aceştia devenind mai receptivi şi 

mai toleranţi. 

prof.  MIHAELA SCHEIBLING  

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

profesor itinerant/ sprijin pentru 
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Timişoara  

 
 

prof.  LILIANA TAMAŞ  

C.J.R.A.E.– C.L.I. Timiş 

profesor logoped pentru 
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Timişoara  

Câteva cuvinte... 
“Atelierul fanteziei”  

“Atelierul  fanteziei” este un proiect  desfăşurat în doua etape, 
pe parcursul anului scolar 2015-2016. Prima etapa ,,Iarna pe 
uliţă’’ a avut loc in lunile decembrie- ianuarie , iar a doua 
etapă ,, Iepuraşul cel vesel’’ se va desfăşura în luna aprilie. 
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 Educaţia prin 
iubire se aseamănă oarecum cu pietrele de temelie ale 
unei case. Trebuie să existe toate cele patru pietre 
pentru a suporta greutatea vieţii ce urmează a fi clădită 
pe baza lor. Aceste pietre de temelie sunt următoarele: 
    - satisfacerea nevoilor emoţionale şi de iubire ale 
copilului; 
    - asigurarea unei pregătiri pline de iubire, dar şi formarea disciplinei co-
pilului; 
    - asigurarea unei protecţii fizice şi emoţionale a copilului; 
    - explicarea şi exemplificarea controlului mâniei. 

D 
acă nu se pune accentul  necesar sau dacă lipseşte vreuna dintre 
cele patru “pietre”, părinţii, cu siguranţă, vor avea probleme cu 
copiii lor. În multe familii bune, ultima piatră de construcţie - piatra 
depăşirii momentelor de mânie - este prea mică. Şi chiar dacă 

majoritatea părinţilor îşi iubesc profund copiii, deseori sunt incapabili să-şi 
exprime dragostea. Prima piatră este, de obicei, prea mică şi atunci vă daţi 
seama cât de instabilă va fi clădirea care se va înalţa pe o asemenea teme-
lie.  

C 
ând părinţii urmează un sistem de educaţie care pune accentul pe 
modificarea comportamentală şi pe reacţia în raport cu anumite 
comportamente, ei nu vor reuşi să satisfacă nevoile emoţionale ale 
copiilor .De aceea copiii vor rămâne nepregătiţi în anumite direcţii, 

în special, în depăşirea mâniei. Astfel, aceşti copii sunt sortiţi să-şi dezvolte 
o atitudine care să conteste orice formă de autoritate, ceea ce va degenera 
într-o atitudine ostilă faţă de părinţi şi, în final, într-o respingere a valorilor şi 
convingerilor părinţilor.  
 Asemenea copii nu vor avea nici un fel de respect pentru orice 
formă de autoritate legitimă cum ar fi părinţii sau profesorii. Nu cumva 
aceasta este tocmai problema cu care ne confruntăm tot mai acut în so-
cietatea noastră? Ar fi ideal ca părinţii să aibă, mai întâi de toate, grijă de 
necesităţile emoţionale ale copiilor. Controlul comportamental ar fi mult mai 
simplu.Şi mai ales copiii ar avea o atitudine mai sănătoasă faţă de ei înşişi şi 
faţă de reprezentanţii autorităţii, iar părinţii ar constata că relaţia dintre ei şi 
copii ar deveni una mult mai satisfăcătoare. Aceasta este:   

 

FORŢA EDUCAŢIEI PRIN  IUBIRE. 
 Părinţii care au o simplă reacţie la comportamentul copiilor şi care 
nu încearcă decât să le modifice purtarea au sorţi de izbândă atunci când 
copiii sunt mai mici şi de aceea sunt foarte mulţi adepţi în această direcţie, 
deşi ar fi trebuit să-şi dea seama de consecinţele ulterioare. De exemplu, 
bătaia presupune un rezultat imediat în majoritatea cazurilor. Când psihologii 
behaviorişti au recomandat sistemul lor, părinţii s-au folosit cu uşurinţă de 
această formă de disciplină, utilizând-o chiar mai mult decât era cazul. Pe 
măsură ce copiii cresc şi se continuă cu bătaia sau cu alte pedepse de acest 
tip, li se umple sufletul de resentimente şi de hotărârea de a submina autori-
tatea părinţilor şi de a nu le respecta dorinţele. Atunci, părinţii iubitori care au 
crezut că au procedat aşa cum trebuia cu, copiii lor, se simt total dezorientaţi 
şi îngroziţi că proprii lor copii au adoptat comportamente şi obiceiuri distruc-
tive. Aceşti părinţi, care s-au străduit pe cât au putut, au un sentiment pro-
fund de culpabilitate, acuzându-se de nenorocirea ce li s-a întâmplat copiilor 
şi căutând veşnic să descopere greşelile pe care le-au făcut în privinţa edu-
cării lor.. 
       Pentru a beneficia de o dezvoltare sănătoasă, copiii au nevoie de: 
    - să aibă relaţii apropiate şi durabile cu ceilalţi; 
    - să fie conştienţi de valoarea lor ca persoane; 
    - să-şi dezvolte baze solide în privinţa unor alegeri bine cântărite; 
    - să-şi exprime curiozitatea constructivă şi un tip de comportament bazat 
pe explorarea noului; 
    - să găsească diverse căi de a fi utili celorlalţi; 
    - să creadă într-un viitor promiţător. 
 Ca părinţi, cu toţii avem o imagine mentală şi emoţională a ceea 
ce vrem pentru copiii noştri, a felului în care am dori să se realizeze în viaţă. 
Pe măsură ce ne gândim la multiplele faţete ale existenţei lor, ştim în adân-
cul sufletului că trebuie să ne implicăm total spre a-i pregăti pentru viaţă. 
Aceasta înseamnă să putem ajunge până la emoţiile şi spiritul lor, dar şi 

până la mintea 
şi trupul lor.În acelaşi 

timp, aceasta mai înseamnă şi că abordăm îndatori-
rea noastră cea mai importantă având convingerea că suntem privile-
giaţi să le putem satisface nevoile celor dragi - toate nevoile. Aceasta 

înseamnă să fixăm cât mai bine cele patru pietre de temelie: 
le vom oferi de bunăvoie iubirea noastră; 
 îi vom pregăti să fie capabili să trăiască productiv şi disciplinat; 
le asigurăm o protecţie fizică şi emoţională; 
explicăm şi vom fi un model pentru ei în vederea însuşirii modalităţilor prin 
care să-şi stăpânească în mod eficient mânia.  
 Aceasta este o misiune nobilă. Ea nu trebuie redusă la un simplu 
control asupra comportamentului de moment al copilului, dacă dorim să nu 
avem probleme din cauza unor fapte inacceptabile. Această misiune presu-
pune o implicare totală în viaţa fiecărui copil şi a familiei în general. 

     

Prima piatră de temelie:  
  CULTIVAREA IUBIRII   

P 
ărinţii ştiu că toţi copiii lor au nevoie de iubire, dar puţini le oferă 
afecţiunea activă de care ar avea nevoie. Pentru a se dezvolta 
armonios copiii au nevoie de o relaţie sănătoasă şi permanentă cu 
adulţii care ţin cu adevărat la ei şi care le umplu rezervorul emo-
ţional ori de câte ori este nevoie.  

D 
in păcate, puţini copii se simt cu adevărat iubiţi şi îndrăgiţi de 
părinţi. Acesta este un factor extrem de important în a explica de 
ce copiii noştri trec prin diverse crize personale în perioada ado-
lescenţei. Şi totuşi, cum e posibil, mai ales cînd majoritatea părinţi-

lor au impresia că-şi iubesc profund copiii?Mai ales când majoritatea adulţi-
lor consideră afecţiunea faţă de copii ca fiind o prioritate în societatea noas-
tră? 

 În toate relaţiile umane faptele sunt mai grăitoare decât vor-
bele.Iubirea şi afecţiunea faţă de copii trebuie demonstrată şi nu doar afir-
mate sau presupuse. Există două motive în acest sens. Mai întâi, cu toţii ne 
întrebăm dacă putem să avem încredere în vorbe care nu sunt întărite de 
fapte corespunzătoare. Acest lucru este valabil la orice vârstă, fie că este de 
6 sau 30 de ani, deşi adulţii discern mai bine când este vorba de o formă de 
iubire, chiar dacă mesajele nu sunt chiar explicite. 

 Cel de-al doilea motiv pentru care iubirea trebuie demonstrată 
este în legătură cu nevoile copiilor în creştere. Copiii noştri vin pe lume cu 
anumite capacităţi emoţionale şi comportamentale, dar învaţă de-a lungul 
mai multor ani să comunice verbal. Aceasta înseamnă că noi, ca părinţi, 
trebuie să ne comunicăm iubirea faţă de copii, mai ales pe căi emoţionale şi 
comportamentale. Sigur că trebuie să ne exprimăm verbal iubirea în fiecare 
zi, dar trebuie să luăm în considerare faptul că aceste exprimări verbale 
înseamnă mai mult pentru noi ca părinţi decât pentru un copil mic. Ceea ce-l 
determină pe un copil mic să se simtă iubit se bazează mai degrabă pe ceea 
ce facem, nu pe ceea ce spunem.  

U 
n sentiment profund în sufletul nostru la adresa copilului nu este 
suficient. Aşa cum este insuficient şi să-i spunem copilului că-l 
iubim. Pentru ca iubirea noastră să ajungă la el trebuie să-l iubim 
pe înţelesul lui, să ne manifestăm afecţiunea clar şi practic. Ase-

menea demonstraţii de iubire sunt mult mai eficiente decât cele verbale. 
Soluţia ideală ar fi să folosim întotdeauna ambele căi. Atunci cînd vorbele şi 
faptele sunt congruente şi se combină în mod logic pentru a umple rezer-
vorul de iubire al copilului, el capătă energia necesară ca să se dezvolte 
armonios din toate punctele de vedere. 

 

prof.  DANA DANCIU  

Şcoala Gimnazială  

Comuna Dumbrăviţa 

Educaţia prin iubire 



 

 

C 
onfecționarea măștilor populare 
românești este, în prezent, mai 
degrabă o artă decât un meșteșug, în 
condițiile în care aceste elemente de 

bază ale culturii populare românești ș i-
au pierdut cu timpul 
importanța în cadrul 
tradițiilor care însoțesc 
diverse evenimente din 
viața satului. 

Î 
nainte însă ca ele să fie 
confecționate ș i vândute în scop 
decorativ, măștile au, pentru 
țăranii români, un rol ritualic bine-

stabilit ș i însoțeau mare parte dintre 
manifestațiile importante la care lua 
parte întreaga comunitate. Jocurile 
cu măști au loc în anumite 
momente ale anului (la Crăciun, la 
spargerea Anul Vechi, la Rusalii) 
sau cu ocazia unor evenimente 

definitorii din viața omului (nuntă, 
moarte). 

Î 
n funcție de eveniment, măștile zoomorfe 
(care înfățișează animale) sau 
antropomorfe (care înfățișează omul în 
diverse ipostaze) fie sugerează renașterea, 

fertilitatea, reînvierea vegetației (fiind 
reminiscențe ale memoriei colective), fie evocă 
imaginea strămoș ilor, fie reprezintă refularea 
unor tensiuni sufletești ascunse în timpul 
anului.  
 Potrivit etnologului Mihai Pop, citat de 
mesteri-populari.ro, „În spatele măștilor te 
ascunzi ca să poți face ceea ce nu poți face în 
cotidian. Jocurile cu măști sunt, la sfârș itul 
perioadei rituale şi ceremoniale, un fel de 
purificare, pregătindu-ne să intrăm mai liberi în 
perioada nouă care vine”. 
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Confecţionarea 

măştilor populare– 

artă şi meşteşug 
Înainte ca ele să fie confecționate ș i vândute în scop decorativ, 
măștile aveau, pentru țăranii români, un rol ritualic bine-stabilit ș i 
însoțeau mare parte dintre manifestațiile importante la care lua parte 
întreaga comunitate. Jocurile cu măști au loc în anumite momente 
ale anului (la Crăciun, la spargerea Anul Vechi, la Rusalii) sau cu 
ocazia unor evenimente definitorii din viața omului (nuntă, moarte). 
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reînvierea vegetației sau 

evocă imaginea 
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P 
otrivit Asociației Meș terilor 
Populari din Moldova, în 
general, etnologii, au căzut de 
acord că apariția măștilor trebuie 

pusă în concordanță cu degenerarea 
timpului. În ce privește rolul lor, există păreri 
diferite. Unii spun că ele „reprezintă în 
mentalitatea arhaică spiritele moș ilor şi 
strămoș ilor care ar transmite prin dialog, 
gesturi, jocuri, principiul fertilității în noul an”, 
în timp ce alții susțin rolul apotropaic al 
fenomenului (de apărare împotriva duhurilor 
rele) sau văd în deghizare o modalitate de 
refulare a tensiunilor sufletești, masca 
oferind protecția anonimatului şi posibilitatea 
înfăptuirii unor gesturi pe care mascații nu şi 
le-ar permite în viața cotidiană. 

M 
ăș tile zoomorfe cele mai 
răspândite sunt capra, turca, 
brezaia, ursul, cerbul, căiuţii. 
T u r c a ,  s p ec i f i c ă  z o n e i 

Transilvaniei, reprezintă o divinitate 
preistorică, ce se naște în perioada 
solstițiului de iarnă (atunci când este ș i 
confecționată ș i îmbrăcată masca), petrece 
pe durata colindatului, moare violent, prin 
lovire sau împușcare, şi renaște simbolic 
odată cu noul an. Brezaia, având cap de 
cocoș, vultur, barză, vulpe sau câine este 
un tip de mască răspândită în zona 
Munteniei, dar şi în Moldova, fiind adesea 
asociată cu un spectacol parodic. Tot în 
zona Moldovei apare jocul Căiuților, un 
simulacru de lemn purtat de un tânăr, ce 
reprezintă un cal. Căluțul sau căiuţul 
simbolizează vitalitatea şi forța. 

M 
ă ș t i l e  a n t r o p o m o r f e 
imortalizează, în ipostază 
car icatura lă,  f ie defecte 
omenești, fie variate ipostaze ale 

umanului. Printre tipurile de măști se 
numără: moș ii, babele, uncheș ii, negustorii, 
dracii, jidanii, ţiganii sau turcii. În oricare 
dintre ritualurile ce implică masca, cei 
mascați, întotdeauna bărbați, nu îşi divulgau 
numele, obicei ce păstrează semnificațiile 
originale ale inițierii, relatează mesteri-
populari.ro. 
 

prof. LIGIA MIHAELA NEŞCU 

 C.J.R.A.E.– C.J.A.P. Timiş- 
profesor- consiliere  pentru 

Şcoala Gimnazială Nr. 24 Timişoara  
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Între frunzele de nuc 
Este mare balamuc. 
Două vrăbii certărețe 
Zarvă fac cât zece. 

Una spune că surata 
I-a furat bucata. 

Cealaltă mai tinerică 
Îi spune fără frică: 

-Te cunosc vicleană, 
Vrei mereu pomană, 

Alții ție să îți dea 
Tot ce s-o putea: 

Semințe, frimituri, fidea 
Orz, mălai ș i nucă; 
Altul de tine, nu mai 

apucă. 
 

-Ce spui surată? 
Strigă vrabia acuzată. 

-Eu zgârcită? Lacomă? 
Ia bagă de seamă! 

Ai uitat drăguță, 
Când te-am chemat în 

căruță? 
Ai cărat la porumb 

Mai ceva decât Columb. 
 

-Vai de mine cumnățică! 
Zice vrabia cea tinerică. 

Cum îți amintești de toate 
Cu atâta exactitate. 
Însă uiți mereu ceva 

Că te-am ajutat cândva. 
Doar un pic de mâncărică 

Ș i un pic prăjiturică, 
Că, vai, ești flămândă! 

Un pițigoi a stat la pândă 
Te-a lăsat făr de merinde 
Ș i vrăbioiul se aprinde 

C-a rămas făr` de 
mâncare 

Chiar în zi de 
sărbătoare. 

Ș i ți-am dat din 
fiecare 

Să îți fie alinare. 
 

Ș i cum se certau ele 
Pentru bucățele, 

Cu codița ridicată, 
Cu aripa depărtată 

Sar, strigă ș i ciricăie 
Vorbele le curg ș iroaie, 

Suduie ș i se jignesc 
Nu se mai potolesc. 

 
Nu știu când o pisică 

Nu era prea mică, 
Deranjată de hărmălaie 

A sărit la vrăbioaie 
Ș i-au zburat speriate 
Au uitat ș i de bucate.  

 
 
 
 
 

prof. ADINA LOREDANA 
BECU 

 C.Ş.E.I. “Paul Popescu 
Neveanu”  

mun. Timişoara 

Două 

vrăbii 



 

 

S 
-a născut la Csongrad, în Ungaria, în 
26 octombrie 1893. La Timișoara a 
stat doar câțiva ani, cât a fost la 
școală.  Zilnic trecem pe lângă 

clădirea în care a fost Liceul Piarist, unde 
Crnjanski a învățat ș i a terminat printre primii. 
Apoi a plecat la Belgrad, mai târziu la Viena.  

Scrie despre orașul nostru: „Scrie despre orașul nostru: „Cetatea 
Timisoara, chiar dacă se numea cetatea de pe 

Timiș, nu 
se găsea 
pe Timiș, 
ci pe sora 
sa Bega, 
tocmai pe 
smârcurile 
Begăi. 
Acesteia i 
se dăduse 
drumul 
prin 
șanturile 
cetății ș i 
era , 
noaptea, 
plină de 
orăcăit de 

broaște. Cetății i-au rămas de la râu doar 
vechiul nume spaniol ș i sălciile înflorite. 
Timișoara era lucrarea mâinilor omenești, 
nicidecum a celor dumnezeiești, ș i alcătuită din 
chiar stelele de piatră, care erau fortificații de 
cetate. Înainte de asediul cetății, acestea 
momeau oștile în focul încrucișat al tunurilor ș i 
erau renumite pentru asta. Fiecare din aceste 
stele era singură, ca un fel de lume pentru 
sine, iar toate împreună, ca un fel de insulă.   

Î 
naintea porţilor cetății se întindeau izlazuri 

verzi, unde îș i antrenau armata. Pe lângă 

comenduire se lipiseră câteva tractire ș i 

scoli, precum ș i teatrul, care era renumit. 

Lângă biserici se înălța palatul comandantului 

fortificației, feldmareșalul baron von 

Engelshofen. El se mutase, efectiv, în cea mai 

mare cazarmă, ceva mai sus de piața mică, 

lângă biserica capucinilor, acolo unde 

Timișoara arata ca o mica poză a Vienei. Din 

pricina vieții luxoase a armatei orașul fusese 

supranumit "mica Vienă".” 

Miloš Crnjanski 

– un sârb despre 

Banatul nostru 
Când doamna profesoară ne-a spus despre acest concurs, Rujița 
a spus „Miloš Crnjanski”.  Ea a venit de un an din Serbia ș i acolo 
a învățat mai multe despre el. Apoi ne-am adus aminte că acum 
câțiva ani fratele colegului nostru Marco a jucat rolul lui Crnjanski 
într-un spectacol despre sârbii din Timișoara. Ș i ne-au venit o 
grămadă de idei legate de locurile în care am găsit informații. 
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Ț 
inea la tradiții de aceea 
participă în 1911 la serbările 
dedicate împlinirii a 100 de ani 
de la moartea lui Dositei 

Obradovici. Acesta este un scriitor din secolul 
al XVIII-lea foarte important pentru 
învățământul în limba sârbă. Ș coala noastră 
îi poartă numele.  

A fost înrolat în primul război mondial. 
Am găsit ș i o poză cu el în uniformă. Dar a 
profitat de faptul că a fost bolnav ș i a stat cât 
mai mult în spital. 

D 
upă război, în 1919 publică 
prin reviste poeme din Lirica 
Itacăi. Volumul va apare în 
librării la sfârşitul anului. 

Poezia exilului, a migraţiilor poate fi 
descoperită, întâi, aici.  În 1921 se 
căsătoreşte cu Vidosava-Vida Ružić, una 
dintre cele mai frumoase femei din Belgrad. 
Va preda în gimnaziu limba şi literatura 
sârbă, dar şi gimnastică. Are o  intensă 
activitate publicistică, literară, cenaclistă.  În 
1923 petrece vara în România, la Buziaş. Se 
ocupă de publicarea unei antologii de lirică 
chineză.  Între 1924-1929 este critic teatral la 
Belgrad.  În 1928 apare prima carte din 
Migrații.  După terminarea Facultăţii de 
Filosofie de la Belgrad, va lucra ca profesor 
la Pančevo şi Belgrad, unde va preda istoria 
şi limba sârbă. Dar, în paralel, va avea o 
intensă activitate publicistică, colaborând la 
"Vreme", "Politika", "Naša krila", "Jadranska 
straja".  

V 
a înfiinţa săptămânalul 
"Ideje", revistă pentru 
literatură, probleme politice 
şi sociale, considerată 

ulterior a fi de orientare profascistă, însă la 
care a colaborat şi viitorul laureat sârb al 
p r e m i u l u i 

Nobel pentru literatură, Ivo Andrić.  

Î 
n 1936, va pleca la Berlin, în 
calitate de corespondent de presă, 
iar în 1938, la Roma, în aceeaşi 
postură. Vor urma şederi la 

Lisabona, apoi la Londra, unde va lucra 
pentru serviciul de informaţii al guvernului în 
exil al Regatului Iugoslaviei. Va locui la o 
fostă viceregină a Indiilor. În 1951, va primi şi 
cetăţenia engleză, pe lângă cea iugoslavă. În 
Iugoslavia, unde nu se va putea întoarce din 
cauza revistei sale "Ideje" (care şi-a încetat 
apariţia încă din 1935), va ajunge abia în 
1965.  

M 
oare în 30 noiembrie 1977. 
A scris poezii, proză, piese 
de teatru. Cele mai 
cunoscute titluri sunt: 

Lirica Itacăi (1918), Migrații (1929, 1962), 
Romanul Londrei (1971), Kod Hiperborejaca, 
Măști (1918), Nikola Tesla, Konak (1958), 
precum ș i cărți despre locurile în care a trăit: 
Dragoste în Toscana (1930), Carte despre 
Germania (1931), Scrisori din Paris, În țara 
cu toreadori ș i soare. 

Î 
n Timișoara o stradă îi poartă 
numele, are un monument ș i o 
placă de marmură pe casa în care 
a locuit. Este pomenit și i se recită 

poeziile sau se citește din romanele sale la 
diferite evenimente sârbești ș i românești. Am 
făcut un material power point în care am pus 
ș i fotografii cu el ș i cu locurile în care a fost. 
Sunt multe înregistrări cu el ș i filme despre 
el, noi punem în proiectul nostru doar două. 
 Dacă se scrie atât despre el ș i încă e 
citit, înseamnă că e o personalitate, un 
scriitor care contează. 

 

prof. ANA ANGELA ACONI 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”, mun. Timişoara 

profesor sprijin pentru Şcoala Gimnazială Nr. 7 Timişoara  
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Ziua autismului la 

şcoala Dumbrăviţa 
Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa, în parteneriat cu 
Asociaţia “Dincolo de cuvinte”, a organizat o serie de activităţi 
extrşcolare care au ca menire promovarea toleranţei faţă de elevii 
cu autism. 

Ju
rn

al
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l 
e
le
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lo

r 

C 
u ocazia zilei internaţionale a 
autismului, Şcoala Gimnazială 
Comuna Dumbrăviţa a organizat o 
ser ie de manifestăr i  menite 

asensibiliza elevii, cadrele didactice şi 
comunitatea locală cu provire la situaţia 
dramatică în care se află elevii cu autism.  
 În acest sens, alături de Asociaţia 
“Dincolo de cuvinte”, s-a organizat un flash-
mob la care au luat parte elevi din şcoala 
noastră, s-a prezentat elevilor şi cadrelor 
didactice cum putem ajuta copiii cu autism să 
se integreze în şcoala noastră şi cum le putem 
face viaţa mai frumoasă. La această activitate 
au luat parte peste 100 de elevi din clasele 
primare, alături de cadrele didactice 
însoţitoare. 
 La finalul manifestării ne-am pus fiecare 
semnătura pe un imens ciarceaf alb în semn 

de solidaritate cu copii care suferă de această 
boală pervazivă de dezvoltare.  
 Copiii care suferă de autism au 
dificultăţi de a înţelege lumea în care trăim, ei 
îşi construiesc o lume aparte şi au un alt fel de 
a gândi şi a face. De cele mai multe ori ei îşi 
manifestă sentimente precum cele de bucurie, 
tristeţe sau dragoste cu mare dificultate şi ăşi 
pierd controlul când se simt stresaţi sau 
depăşiţi de situaţie: li se cere prea mult faţă de 
cât pot ei realiza că pot face.  
 Nu există tratament pentru această 
boală şi de aceea noi nu putem decât să le 
facem viaţa mai frumoasă, încercând să-i 
ajutăm şi să-i înţelegem prin integrare 
educaţională şi psihoterapii specifice.  
 

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

mun. Timişoara 



 

 

 
“Tineri reporteri pentru mediul înconjurător”  
la Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa 

 

 Cu ocazia derulării “Săptămâna şcoala altfel: să ştim mai multe, să 
fim mai buni”, am participat la proiectul on-line “Tineri reporteri 
pentru mediul înconjurător”, realizat de C.C.D.G. România sub 
patronajul Miniterului Educaţiei Naţionale, Miniterului Apei şi 
Mediului Înconjurător şi Asociaţia Internaţională “Young reporters 
for the enviroment”. 
 La această activitate au participat elevi cu cerinţe 
educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă la Şcoala 
Gimnazială Comuna Dumbrăviţa, în munăr de 8 elevi, de la nivelul 
claselor primare şi gimnaziale.  
 Activitatea a constat în 
 - activităţi de documentare pe teren a elevilor cu privire la 
mediul înconjutor din Dumbrăviţa. S-a depistat un spaţiu 
radioactiv la limita dintre Pădurea Verde şi Comuna Dumbrăviţa.
      
 - editarea on-line a unui reportaj pe tema identificată: 
Spaţiu radioactiv în Dumbrăviţa şi posibile efecte, nemarcat 
corespunzător. 

 Scopul demersului este acela de a forma capacitatea de implicare 
civică a elevilor în viaţa comunităţii.  

 

elev ADRIAN IULIAN MATHEIS 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 

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

C 
oncursul de TAN GRAM 
al elevilor cu C.E.S. de 
la Şcoala Gimnazială 
Com. Dumbrăviţa.  

 
 
 Cu ocazia derulării “Săptămâna şcoala altfel: 
să ştim mai multe, să fim mai buni”, anul şcolar 
2014– 2015, am participat, împreună cu colegii mei, 
la Concursul on-line “Tan Gram” organizat pe 
internet. 
 La această activitate am participat noi, elevi 
cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă la Şcoala Gimnazială 
Comuna Dumbrăviţa, cu sprijin educaţional de la 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Paul 
Popescu Neveanu” din Timişoara, în munăr de 5 
elevi din clase primare şi gimnaziale.  

 Scopul acestei activităţi, ne-a spus domnul 
profesor de sprijin, este acela de a ne dezvolta 
abilităţile de a accesa tehnologia modernă “prin 
integrarea softurilor educaţional- recuperatorii în 
cadrul orelor de sprijin. Elevii au jucat celebrul joc 
chinezesc “Tan gram” folosind o aplicaţie 
computerizată accesibilă prin internet. Prin 
specificul său, acest joc dezvoltă capacitatea de 
reproducere a elevilor, capacitatea cognitivă de 
descompunere şi recompunere a unor scheme 
date.” 
  

elev ROBERT KISS,  
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

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

împreună Revistă editată de  
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S 
e poate întâmpla ca un copil, care este foarte 
relaxat, liniştit în mod obişnuit, pus într-o situaţie 
cu o încărcătură emoţională să comunice cu 
greutate: să uite poezia dată, să plângă fără motiv, 

să nu-şi poată controla gesturile, mimica, respiraţia. 
Comunicarea nonverbală e foarte importantă: o 
îmbrăţişare, o mângâiere sunt semne  pe care copilul le 
traduce în manifestări de încredere şi respect, la fel ca 
încurajările verbale care întăresc comportamentul, amplifică 
efortul de învăţare: „aşa, bine, mai încearcă, bravo”.    

A 
rta de a comunica nu este un proces natural ori o 
abilitate cu care noi nu ne naştem, noi învăţăm să 
comunicăm. De aceea trebuie să studiem ce 
învăţăm ca să putem folosi cunoştinţele noastre 

mai eficient. Orice comunicare implică creaţie şi schimb de 
înţelesuri. Aceste înţelesuri sunt reprezentate prin semne 
sau coduri pe care le cunoaştem cu toţii. Se pare că 
oamenii au o adevărată nevoie să „citească” înţelesul 
tuturor acţiunilor umane. Observarea şi înţelegerea acestui 
proces poate să ne facă să fim mai conştienţi referitor la ce 
se întâmplă când comunicăm. Randamentul comunicării 
didactice nu se reduce numai la formularea conţinuturilor 
verbale, căci în acelaşi timp, prin componenta para şi 
nonverbală se exprimă atitudini. Prin orientările lor 
atitudinale pozitive sau negative, cadrul didactic şi elevul 
potenţează sau frânează comunicarea sau anulează 
efectele conţinutului didactic. Acest lucru este foarte uşor 

de îndeplinit dacă sunt 
respectate câteva reguli 
de aur ale comunicării: 
nu poţi să nu comunici 
cu cei din jur, a 
comunica presupune 
cunoaştere şi stimă de 
sine, presupune 
conştientizarea nevoilor 
tale şi a celorlalţi, 
presupune a şti să 
asculţi, a înţelege 

mesaje, a şti să-ţi exprimi sentimentele, a accepta şi 
rezolva conflicte.  

S 
-a demonstrat că informaţiile recepţionate pe un 
fond afectiv pozitiv sunt mai bine reţinute, în timp 
ce un climat afectiv stresant (frică, neplăcere, efort 
excesiv) facilitează uitarea. O comunicare 

complexă (verbală, paraverbală şi nonverbală) uşurează 
îndeplinirea unor sarcini diferite prin realizarea lor 
concomitentă, dar şi prin mijloace diferite.   

O 
 abordare alternativă a predării în şcoală a 
biologie este predarea ca o poveste, aşa cum ne 
spune şi Kieran Egan în ghidul practic pe care l-a 
creat; acesta arată cadrelor didactice modul în 

care pot transforma rutina didactică într-o poveste 
pasionantă, interesantă pentru elevi. Este o carte în care 
cei implicaţi în educaţie întâlnesc o prezentare clară a 
modalităţilor de integrare a imaginaţiei, a creativităţii în 
matematică, ştiinţe. Se oferă cadrelor didactice calea 
practică de redobândire a puterilor pe care le avea 
povestitorul în comunităţile tradiţionale, în scopul de a 
atrage elevii în spaţiul narativ unde învăţarea este naturală, 
plăcută şi eficientă. Este exploatată puterea poveştilor, care 
oferă un model de regândire a modului în care oferim 
cunoaşterea copiilor noştri într-o altfel de predare. 

M 
odelul de predare conţinut - metode - evaluare 
conduce la un mod mecanic de gândire la elevi, 
lucru care nu este dorit. Motivaţia acestei noi 
metode constă în faptul că imaginaţia copiilor 

este cel mai puternic şi energic instrument de învăţare. 
Aşadar, să le activăm creativitatea! Trebuie profitat de 
puterea poveştilor şi de dorinţa lor de a asculta o nouă 
poveste la fel de interesantă şi captivantă. 

M 
odelul formei poveştii reprezintă o alternativă de 
predare a conţinutului într-o formă mai atractivă, 
plăcută şi cu posibilitate de adaptare pentru 
vârsta şi puterea de înţelegere a copiilor. 

Poveştile îmbogăţesc deprinderile de a comunica, 
îmbogăţesc vocabularul, cultivă sentimente frumoase, 
stimulează imaginaţia şi creativitatea. Pentru a fi mai 
atractivă biologia poate fi predată şi sub formă de poveste.  

Biologia  

ca o poveste 
Arta de a comunica nu este un proces natural ori o abilitate cu 
care noi nu ne naştem, noi învăţăm să comunicăm.  Randamen-
tul comunicării didactice nu se reduce numai la formularea con-
ţinuturilor verbale, căci în acelaşi timp, prin componenta para şi 
nonverbală se exprimă atitudini.  
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C 
a de exemplu,  povestea 
Iederei din Banat, spusă sub 
formă de versuri. 

Termen ştiinţific vizat: Ied-

era 

Explicarea termenului ştiin-

ţific vizat 

Hedera helix - iedera este de-
numirea generică dată plantelor căţără-
toare cu tulpini foarte lungi, lemnoase, 
care se pot răspândi atât pe orizontală 
alcătuind un covor verde sau pe verti-
cală, folosindu-se de orice suport pre-
cum ziduri, arbori, stânci. Din genul 
Hedera fac parte specii care pot fi întâl-
nite în mai toate regiunile, cu precădere 
în Europa. Sunt foarte apreciate de 
horticultori pentru impactul lor într-o 
amenajare; iedera creează senzaţia de 
sălbatic, de relaxare şi linişte. La noi, 
trăieşte în Banat şi nordul Olteniei. 

Explicarea termenului ştiinţific tip 

poveste / poezie 

         

Iedera e din Banat 

Iedera e din Banat 

Toată lumea a aflat, 

Este cea mai răspândită 

Şi-n Banat e renumită! 

 Este verde şi frumoasă 

 Perdea deasă sus pe casă, 

 Frunzele sunt inimioare, 

     Iedera e cea mai tare! 

U 
n alt exemplu de predare a 
lecţiei la biologie este 
povestea florii-
soarelui...Termen ştiinţific 

vizat: Floarea-soarelui.  

Explicarea termenului ştiinţific vizat 

 Floarea-soarelui (Helianthus annuus) - 
este o plantă anuală din familia As-
teraceae, nativă din America de Nord. 
Este una din compozitele cele mai culti-
vate pentru seminţele bogate în ulei. 
Frunzele sunt mari, întregi, cordate. 
Tulpina se termină cu un singur ca-
latidiu sau uneori tulpina este ramificată 
şi are mai multe inflorescenţe. Ca-
latidiile sunt mari, culoare galbenă. 
Seminţele sunt bogate în ulei, con-
ţinând, circa 55% ulei comestibil şi cu 
întrebuinţare industrială, la fabricarea 
săpunului. Turtele rămase de la ex-
tragerea uleiului alcătuiesc un nutreţ 
concentrat, bogat în proteine. În-
drăgeşte lumina soarelui, de unde şi 
legenda de iubire dintre cei doi.  

Explicarea termenului ştiinţific tip 

poveste 

 

Se spune, că a fost odată, o 
fată frumoasă, harnică de i se dusese 
vestea peste mări şi ţări. Părinţii o 
iubeau nespus, ca pe lumina ochilor din 
cap, căci Floarea era singura lor fată. 
Familia Plantă (aşa se numea) era 
compusă din 4 membrii: tata - 
Rădăcină, mama - Tulpină, băiatul - 
Frunză şi fata - Floarea.  

Şi zi de zi, în familia lor era o 
armonie perfectă, căci tata - Rădăcină 
aducea mâncarea necesară întregii 
familii (seva brută din sol), mama - 
Tulpină o transporta prin vasele condu-
cătoare până la băiatul - Frunză, care 
era vestit bucătar, că doar făcuse spe-
cializare în străinătate! Acesta produ-
cea hrana zilnică (seva elaborată) cu 
care hrănea, din belşug, întreaga fami-

lie Plantă. Fata - Floarea, cât era ziua 
de mare, făcea curat şi alte treburi în 
casă. Şi uite aşa, toţi erau harnici şi 
fericiţi, iar familia prospera sub lumina 
călăuzitoare a Soarelui. 

 Până într-o zi, pe când privea 
pierdută pe cer, Floarea a zărit Soarele, 
o frumuseţe de baiat! A fost de-ajuns ca 
lumina ochilor lor să se încrucişeze, 
pentru ca o dragoste curată să se 
aprindă între ei...Astfel Soarele, cu 
razele lui binefăcătoare ajuta familia să 
se hrănească, deoarece în bucătărie 
era necesară energia lui. Soarele de-
venise un membru nou în familie, iar 
cum dragostea celor doi li se citea în 
ochi, au primit de la părinţi acordul să 
se căsătorească. Şi au trăit în fericire 
mulţi ani. De aici, povestea Florii-
soarelui, care toată ziua se roteşte 
după iubitul ei, pentru a-l vedea şi a fi 
împreună, iar acesta o încălzeşte cu 
toată dragostea şi lumina lui. 

 În concluzie, biologia 
prezentată sub forma unei poveşti 
devine mult mai atractivă, mai 
captivantă pentru elevi, iar interesul lor 
pentru lecţie este mult mai mare. Pe 
lângă faptul că sunt explicate noţiunile 
de biologie mai dificile, într-o formă 
simplă, formă de joc, avantajul acestei 
metode constă şi în faptul că elevii îşi 
pot dezvolta creativitatea şi imaginaţia, 
prin crearea propriilor poveşti de 
biologie! 

 

prof. LOREDANA COSTAICHE 
Şcoala Gimnazială 

Comuna Dumbrăviţa 
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T 
erapia cu apă sau hidroterapia este 
cunoscuta din cele mai vechi 
timpuri. Apa neutralizează efectele 
gravitației, ajutând copilul sa se 

miște cu mai puțin efort. Hidroterapia 
imbunătățește funcționarea plamânilor şi 
fortifica extremitățile (brațe, mâini, picioare, 
degete). Datorită efectelor sale benefice 
(incluzând creș terea mai rapidă), 
hidroterapia ar trebui să fie unul dintre 
adjuvanții obligatorii la tratamentele 
consacrate în tratarea bolilor ce țin de 
intârzierile de dezvoltare, prin faptul că pe 
lângă efectul fizioterapeutic, ajută la 
recuperarea echilibrului psihologic si 
emoțional 
 Terapia prin apă a copilului este o 
sursa de liniște pentru părinți. 
 Pentru copii cu  ADHD si Autism, 
hidroterapia poate fi o mină de aur. Apa în 
sine reprezinta un stimul puternic, care în 
momentul în care te înconjoară nu îți  mai 
permite să te concentrezi la altceva. În 
consecință, pentru copiii cu tulburare de 
atenție sau de concentrare, a se afla într-un 
bazin cu apă este lecția necesară de 
concentrare într-o singură direcție. Îi ajută să 
se relaxeze, să se destindă şi să fie mai 
receptivi la mediul extern. Pentru spectrul 
autist pe de altă parte, mediul acvatic 
diminuează frecvența stereotipiilor, 
facilitează contactul vizual si ajută în egală 
masură la o mai bună receptivitate. 
Beneficii: 
Formarea , dezvoltarea  ș i coordonarea  
mișcărilor fundamentale ale membrelor  

precum ș i ale diferite părți ale corpului  
formarea  ș i dezvoltarea  capacității de  

comunicare  verbală ( mișcările organelor 
fonatorii, coordonarea  sunet gest) 
formarea  ș i dezvoltarea activității motorii de 
exprimare a afectivității(exprimarea de 
atitudini ,emoții ș i sentimente prin gesturi) 
ajută să-ș i cotroleze stereotipiile  

prof. ANA ANGELA ACONI 
Prof. MIHAELA SCHEIBLING 

 C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”  
mun. Timişoara 
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Hidroterapia   

– terapia cu apă 
Scopul proiectului a fost ameliorarea  stării de sănătatea a copiilor 
şi prevenirea cazurilor de respingere  ș i promovarea  integrării 
școlare ,sociale ș i profesionale  a elevilor aflați în această situație . 
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A 
rtele vizuale au 
ajutat 
dintodeauna 
fiinţa umană să 

se exprime într-o formă aparte. De 
multe ori, ceea ce nu 
poate fi transmis prin 
cuvinte sau prin 
comportamentul 
observabil, conform 
studiilor de specialitate 
din domeniul 
psihologiei copilului şi 
adultului, poate fi 
transmis prin proiecţiile 
noastre asupra 
desenului, picturii, 
fotografiei sau a unei 
ale forme de artă 
vizuală. Tocmai de 
aceea, artele vizuale 
şi activităţile 
educaţionale se află 
într-o strânsă legătură, 
ajutându-se şi 
completându-se una 
pe cealaltă.  

F 
otografia este 
una dintre 
frumoasele 
metode de 

exprimare artistică a 
omului, acesta putând 
prin intermediul 
obiectivului aparatului 
de fotografiat să 
surprindă o secvenţă 
din viaţa de zi cu zi 
sau din natură şi să o 
transfome într-o 
imagine de neuitat 

capabilă de multe „cuvinte”. 

P 
roiectul de la Şcoala Gimnazială 
nr. 20 din Timişoara, din data de 
29 octombrie 2015, coordonat de 
doamna profesor de sprijin, Fiţ 

Andreea, cadru didactic al CSEI „P.P.Neveanu” 
Timişoara, şi-a propus să utilizeze această 
resursă educaţională şi artistică a fotografiei de 
către elevii cu CES  care frecventează cabinetul 
de specialitate al şcolii.  

P 
roiectul s-a desfăşurat astfel: 
elevii au avut acces la mai multe 
copii digitale a unor fotografii 
profesionale culese de pe 

internet, având ca temă „Toamna în România”. 
Aceştia au avut ocazia de a alege o fotografie 
care să îi reprezinte în cadrul expoziţiei care urma 
a fi realizată pe holul şcolii, în cadrul unei activităţi 
extraşcolare mai ample, „Carnavalul Toamnei”, la 
care au participat aproximativ 160 de elevi,  
precum şi părinţii şi rudele acestora.  

P 
rin acest proiect, elevii au avut 
şansa ca, pe lângă simţul 
estetic, să-şi poată îmbogăţi şi 
cunoştinţele geografice şi 

culturale legate de ţara noastră. Aceştia au ales 
un grup de fotografii cu peisaje de toamnă din 
România, care au fost printate şi expuse pe un 
panou în holul şcolii cu specificaţia „imagine 
culeasă de  elevul ...” , în locul punctelor de 
suspensie apărând numele elevului şi clasa din 
care face parte. 

A 
 fost realizată o expoziţie de 17 
colaje cu fotografiile alese de 
elevi. Proiectul a  vizat 
dezvoltarea capacităţii elevilor cu 

CES de a exprima un mesaj şi prin alte mijloace 
decât limbajul verbal sau nonverbal şi promovarea 
incluziunii şcolare a elevilor cu CES în şcoala de 
masă. 

E 
xpoziţia a fost foarte bine 

primită de întregul colectiv şi a 

rămas expusă pe holul şcolii 

până în luna decembrie 2015.  

 

 

Prof. ANDREEA FIT 
 C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”  

mun. Timişoara 
profesor itinerant/ sprijin pentru 

Şcoala Gimnazială Nr. 20 Timişoara  

Activitate extraşcolară: 

S 
Ă DESCOPERIM 

IMAGINILE 

TOAMNEI ÎN 

ROMÂNIA  
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România  
LA MULŢI ANI! 
Prichindeii de la Grădiniţa “Ladybird”, alături de elevii de 

la Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa, au spus La 

Mulţi Ani României, prin cântec, joc şi poezie.  

M 
omente emoţionate au avut loc la 
Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa când, 
într-o admosferă de sărbătoare, elevii 
clase I A, alături de părinţi, au sărbătorit,  

împreună cu preşcolarii de la Grădiniţa privată 
“Ladybird” din Timişoara şi familiile acestora, Ziua 
Naţională a României.   

P 
rogramul artistic prezentat de elevi şi 
preşcolari a impresionat prin talent, 
diversitate şi toată lumea prezentă  a 
aplaudat sincer momentele minunate 

pregătite fie că au fost poezii clasice despre 
România, poezii în grai bănăţean, cântece istorice, 
colinde româneşti sau dans popular bănăţean. 

A 
u participat ca şi invitaţi elevii secţiei 
maghiare de la Şcoala Gimnazială 
Comuna Dumbrăviţa, iar doamna director 
adjunct,  prof. Ildiko Denes, a scos 

în evidenţă faptul că românii convieţuiesc într-
un mod armonios cu alte naţionalătăţi şi că 
Dumbrăviţa, la fel ca şi Banatul, sunt regiuni 
reprezentative din acest punct de vedere. 
 În acest parteneriat a fost implicat şi 
domnul profesor de sprijin al şcolii noastre, psih. 
Corneliu Dragomir, care a prezentat un materiat 
informativ pe înţelesul copiilor despre semnificaţia 
Zilei Naţionale a României.  
 În cadrul acestui proiect au fost organizate 
şi o expoziţie de desene tematice precum şi o 
preyentare de costume populare, la iniţiativa 
doamnei prof. Albici Zenobia, prof. Negrescu 
Cristina şi prof. Psih. Corneliu Dragomir 
 

prof. ZENOBIA ALBICI 
Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa 

M 
ulţumesc că aţi invitat şi 

elevii de la secţia maghiară 

să participe la această 

activitate în care învăţăm, 

de mici, să fim împreună, chiar dacă 

suntem români, maghiari sau sârbi sau 

orice alte etnii. 

 
Este un moment deosebit de 

frumos unde învăţăm să ne respectăm 

reciproc.  

V 
ă felicit pentru activitatea 

realizată şi vă invit ca 

împreună să ne bucurăm de 

frumuseţea culturii regionale a 

Banatului, a românilor şi a maghiarilor, 

a tuturor. prof. ILDIKO DENES 

Director adjunct , 

Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa 
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A 
m sărbătorit Ziua 
N a ţ i o n a l ă  a 
României, într-un 
mod cu totul inedit, 

la Şcoala Gimnazială din 
Dumbrăviţa, unde gazde ne
-au fost prof. Zenobia Albici 
şi clasa dumneaei, precum 
şi dl. prof.psih. Corneliu 
Dragomir, care face sprijin 
educaţional cu elevii care 
au nevoie de ajutor.  

A 
m fost primiţi cu 
multă căldură şi ne
-am simţit foarte 
bine. Trebuie să 

apreciez în mod deosebit 
prestaţia şcolarilor şi 
princhideilor de astăzi: aţi 
impresionat prin talent, 
diversitate, inventivitate şi 
toata lumea v-a aplaudat 
sincer pentru momentele 
minunate pe care le-aţi 
pregătit - fie ca au fost poezii în grai bănăţean, poezii clasice despre 
Romania, cântece istorice, folk sau colinde românesti, gânduri despre 
România, ale românilor plecaţi departe sau prezentarea într-un mod 
fascinant a locurilor natale. 

S 
unt mândră, dragii mei, că sunt 
româncă, aşa ca şi dvs. şi vă 
mulţumesc pentru cum v-aţi 
pregătit pentru ziua de astazi. 

Cred ca de acum încolo, părinţii vă vor 
alege ca repere pentru serbare! 

E 
levii de la Dumbraviţa au dansat 
o minunată horă şi au cântat, 
împreună cu noi, "Noi suntem 
romani".  

D 
oamna director adjunct, prof. 
Ildiko Denes, a scos în evidenţă 
faptul că românii convieţuiesc 
într-un mod armonios cu alte 

nationalităţi şi că Dumbraviţa şi Banatul 
sunt regiuni reprezentative ca spaţiu 
multicultural şi interetnic..  

Î 
ntâlnirea noastră s-a încheiat cu o 
gustare românească. La mulţi ani, 
români!, să găsiţi mereu motive 
să fiţi mândri ca sunteţi români. 

 
 

prof. CRISTINA NEGRESCU 
Grădiniţa Particulară Acreditată “Ladybird”, 

mun. Timişoara 

 Pe 1 Decembrie sărăbătorim Ziua Naţională a 

României, adoptată prin lege după picarea reimului comunist.  

Din punct de vedere istoric, la 1 Decembrie 1918, de la Alba 

Iulia, alcătuită de 228 de delegaţi, unii veniţi şi din  Ardeal şi 

Banat, au adoptat o Revoluţie prin care s-a convenit  Unirea 

tuturor românilor. 

 În ziua de 1 Decembrie se încurajează lupta 

românilor transilvăneni într-o unitate naţională şi marchează 

momentul crearii României Mari. 

 Astăzi este zi specială pentru toţi români. După 

părerea mea, pe 1 decembrie, România îşi serbează ziua ei de 

naştere, moment de bucurie pentru toţi românii.  

 Suntem mândri că suntem români, datorită istoriei 

noastre plină de evenimente glorioase şi datorită strămoşilor 

noştrii care au luptat pentru idealul naţional al Unirii.   

elev IENCI CRISTINA 
Şcoala Gimnazială Com. Pişchia 

îndrumare, prof. CRISTINA DRAGOTONIU 
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C 
e frumoase sunt diminețile când primești o 
veste bună, când ți se spune ca de azi 
școala este altfel. În acea dimineață 
soarele părea mai zâmbitor, cerul 

inundase ziua cu un albastru de Voroneț, iar rotind 
privirea pe înaltul boltei cerești,  părea că o ceată 
de îngeri se plimba prin aer lăsând urme albe ale 
trecerii lor inocente.Un vânticel zburdalnic îmi 
înviorează fața din când în când ș i aduce mireasma 
florilor din parc. O pasăre vioaie cântă ascunsă 
printre frunze, este un tril primăvăratic cu sunete 
melodioase ș i note înalte. Dar nu este timp acum să 

mă las purtată de farmecul naturii.  

M 
ă aflam aici ca să ne întâlnim cu prietenii 
noștri mai mari, elevii de la școală ca să 
mergem împreună la teatru. Iar grupul 
de elevi se apropia cu paș i repezi de 

micul nostru grup mult mai tăcut ș i un pic mai curios 
la tot ce urma să se întâmple. Noi, cei din grădiniță, 
nu știam prea multe despre teatru, dar trebuia să fie 
ceva minunat, dacă prietenii noștri mai mari veneau 
cu atâta extaz. Auzisem noi, că acolo ne așteaptă 
Pinocchio, păpușa de lemn cu suflet de copil. Îl 
cunoșteam noi pe Pinocchio, ne-a trimis odată o 
scrisoare din Italia, de acolo venea el, ne spunea 
prin doamnele noastre că dacă îi vom asculta 
povestea ș i vom învăța din pățaniile lui, într-o zi va 
veni la noi. Deci, Pinocchio s-a ținut de cuvânt, nu 
mai mințea, altfel nasul lui ar fi crescut din nou. Am 
plecat la drum cu tramvaiul, apoi pe jos.   

C 
u fiecare pas ne apropiem de Teatrul 
Național. Orașul este tot mai frumos: 
parcuri cu mii de flori, apoi clădiri uriașe 
cu ziduri puternice, am trecut pe lângă un 

castel, iar aici lume multă ș i o mulțime de porumbei 
ce vin să ia din palma noastră bobițe de grâu.  

 

O zi magică la 

Teatrul Naţional 

“Mihai Eminescu” 

din Timişoara 
Preşcolarii de la C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu” au mers la 
teatru. Prin astfel de activităţi organizate de cadrele didactice ale 
şcolii se promovează nu numai consumul de cultură ci se şi 
facilitează accesul elevilor la astfel de activităţi. Participarea unui 
elev cu C.E.S., în calitate de spectator, la o piesă de teatru jucată 
de profesionişti ai teatrului, este mai mult decât o experienţă 
emoţionantă, ce va rămâne în amintirea lor.  
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N 
e-am oprit în fața unui palat uriaș cu 
ziduri albe,aiciporțile uriașe s-au deschis 
pentru toți copii dornici să-l vadă pe 
Pinocchio. Din acest moment aș putea 

spune că am ajuns în lumea poveștilor, pe tărâmul 
basmelor acolo unde ființe fabuloase stăpânesc 
spații siderale. La intrare să ne fi întâmpinat chiar 
Zâna? De emoție, aproape că nu îmi amintesc și 
sunt sigură, nici colegii noștri mai mari nu au 
realizat. Eram copleșiți de bucurie, cu ochii mari și 
iscoditori am fi vrut să cuprindem tot dintr-o singură 
privire. Am fost invitați în sala mare a acestui palat 
numit Teatrul Național Ș i nu știu cum se face, dar 
chiar aici a apărut lumea lui Pinocchio cu dibaciul 
meșter, bătrânul Geppeto, cu Grillo, greierașul 
săltăreț și vorbitor, veniseră până și motanul cel 
lăudăros cu vulpoiul cel ș iret, mai erau păpușile de 
la teatru, păpușarul Stromboli, piticul cel răutăcios, 
fioroasa și uriașa balenă ce l-a înghițit pe Pinocchio 
ș i pe Geppeto, ș i desigur nu a lipsit nici Zâna cea 
bună.  
 

P 
inocchio era vesel cum îl știm, ștrengar, 
entuziast ș i pus mereu pe șotii. Naivitatea, 
egoismul, orgoliul, faptul că e mereu 
neascultător îl vor costa mult, astfel își va 

pierde prietenii cei mai loiali, îl vor prăda tâlharii, se 
va îmbolnăvi și va ajunge prizonier în burta balenei. 
Pinocchio ne-a purtat într-o călătorie de neuitat prin 
Câmpia Minunilor, pe Insula Albinelor harnice ș i în 
Țara Distracțiilor. Ne-a arătat peripețiile prin care a 
trecut fiindcă a fost neascultător, pentru că nu 
iubea școala, era obraznic ș i era gata să dea 
ascultare oricărui necunoscut care îi ieșea în cale.  
Jovialul Pinocchio ne privea adesea, uneori ne 
cerea părerea, însă de multe ori era fascinat de 
promisiunile deșarte ale falș ilor lui prieteni. Ș tiam 
eu ce va urma să facă, dar cum să te abții și să nu-i 

atragi atenția că greșește. Ș i nu doar eu pățeam 

asta, toți copii din sala cea mare, ne-am fi dorit să 
sfătuim simpatica marionetă că greșește. Un chiot, 
o sperietură, o tresărie, trăiam cu toții fiecare clipă 
din viața lui Pinocchio.  Pinocchio era magnific! Ș i 
nu doar el, fiecare personaj de pe scenă ne încărca 
de emoție, uneori eram bucuroși, altă dată 
deveneam furioș i, uneori stam cu sufletul la gură, 
apoi răsuflam ușurați, iar de cele mai multe ori 
aplaudam frenetic pentru că Pinocchio a înțeles că 
în viață trebuie să-ți asculți părinții, să înveți, să 
respecți adevărul și să ai grija la cei din jur. În 
veselia de la final, Pinocchio ne-a salutat 
ștrengărește iar noi am fi vrut să-i spunem că am 
petrecut o zi magică alături de el, însă de atâta 
încântare, aplaudam neîncetat. Pinocchio și toți 
ceilalți, ca printr-o magie, au plecat. 
 

C 
e păcat că trebuia să părăsim acest palat 
frumos, cu încăperi uriașe, cu sală mare, 
cu holuri largi, cu coloane multe  și cu o 
scenă fantastică, acest loc ce ne-a purtat 

în lumea celor mai frumoase basme. Dar, vom 
reveni în acet palat fermecat, cu mai mult drag și cu 
mai multă încântare. 
 

M 
ulțumim pentru colaborare Teatrului 
Național ”Mihai Eminescu” Timişoara, d-
lui director adj. Ion Rizea, pentru că a 
făcut posibilă prezența noastră la 

spectacolul Pinocchio. Felicitări tuturor actorilor și 
celor care ni l-au adus pe Pinocchio în inima 
noastră, atât de viu ș i de real. 

 
prof. ADINA LOREDANA BECU 

 C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”  
mun. Timişoara 
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A 
nul de început al învăţămantului 
special pentru deficienţi de intelect 
din zona de vest a ţării, este anul 
şcolar 1964-1965 când, la 

Timişoara, pe strada Independenţei, apare Şcoala 
de Neuropsihici, aprobată spre funcţionare în urma 
insistenţelor şi demersurilor intreprinse de părintii 
copiilor în cauză. 

L 
a infiinţare, şcoala cuprindea două 
clase, una de fete, alta de băieţi, 
coordonate de două cadre didactice: 
prof. Doina Damian şi prof. Simion 

Giurgeca care a fost şi primul director al scolii. 

D 
upa un an, şcoala şi-a schimbat 
locaţia pe strada Musorgski, 
având patru clase, cu mai multe 
cadre didactice care asigurau 

procesul educaţional. Şcoala functiona sub 
denumirea de "Şcoala ajutătoare" din Timişoara, în 
clădirea numită "Castel" (actualmente clădirea 
numărul IV). 

C 
u timpul a crescut interesul 
autorităţilor faţă de educaţia 
specială a copiilor cu disabilităţi, 
şcoala cu specificul ei a devenit 

cunoscută, dezvoltându-se în fiecare an şcolar ca 
număr de clase, efectivele şcolare cuprinzând copii 
din oraş, din judeţul Timiş dar şi din judeţele 
invecinate. 

T 
imp de 32 de ani au fost şcolarizaţi 
la un loc copii cu deficienţe de 
intelect provenind din familii şi copii 
din Casa de copii. În anul 1977 

(septembrie) a fost separată Casa de copii, 
rămânând în evidenţa şcolii elevi cu deficienţe 
mentale din oraş şi din judeţul Timiş. 

Ş 
coala ia amploare, numărul elevilor 
creşte, spaţiul şcolar devine 
insuficient pentru bună desfaşurare a 
activităţilor educaţionale. Astfel, în 

anul 1978, conducerea de atunci a Inspectoratului 
Şcolar Timiş a aprobat construcţia internatului, a 
cantinei şi a unui alt corp de clădire pentru sali de 
clasă (actualmente clădirea numărul II), lucrări care s
-au finalizat în 1980. 

Î 
n anul 1990, efectivul de elevi fiind foarte 
mare apare necesitatea scindării şi 
astfel, începând cu anul şcolar 1990-
1991 se constituie o a doua şcoală 

ajutătoare, denumita "Şcoala ajutătoare 
Nr.2" (actualmente C.Ş.E.I. "D. Ciumăgeanu" 
Timoşoara) care şcolariza copiii cu deficienţe 
mentale din oraşul Timişoara. 

D 
e la această dată, scoala de pe 
Musorgski funcţioneaza sub 
denumirea "Scoala ajutătoare 
Nr.1" până în anul 1997, când, la 

solicitarea conducerii şcolii, prin aprobarea 
Inspectoratului Şcolar al judetului Timiş, denumirea 
scolii se transformă în "Şcoala cu cls. I-VIII Paul 
Popescu Neveanu" Timişoara, denumire care s-a 
păstrat până în anul 2007 (septembrie).  Din anul 
şcolar 2007-2008, cu aprobarea Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Timiş şcoala functionează sub 
denumirea de "Centru Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă “Paul Popescu Neveanu" Timişoara. 
Şcoala devin un adevărat centrul educaţional, 
şcolarizând nu numai elevii din învăţământul special 
ci oferind şi servicii de sprijiin educaţional pentru 
elevi cu C.E.S. din numeroase şcoli rurale şi 
Timişoara, dar şi terapii specifie la sediul instituţiei. 

 
 
 

Sursa:  
http://ppneveanu.scoli.edu.ro/istoric.html 

Centrul Şcolar  

pentru Educaţie Incluzivă 

“Paul Popescu Neveanu”  

din Timişoara 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Paul Popescu Neveanu" 
se adresează copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Instruirea 
acestor copii se realizeaza cu ajutorul unei echipe bine pregătite din 
punct de vedere profesional şi a unei baze materiale adecvate.  
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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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Revista noastră este inclusă în Fondul Naţional de Carte  
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