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OO    minte fminte fără carte e ca o pasăre fără aripi. ără carte e ca o pasăre fără aripi.   

  Lectura este zborul lin pe înaltul stelar albastru Lectura este zborul lin pe înaltul stelar albastru 

către Steauau Polară. Lectura este momentul când un către Steauau Polară. Lectura este momentul când un 

copil soarbe din potirul înţelepciunii dăruite de copil soarbe din potirul înţelepciunii dăruite de 

celălalt.celălalt.  
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Bord revista şcolară “Împreună”: 

Prof. Adrian NICOLA, director 
Prof. Mioara NOVAC, director 
Prof. Ildiko DENES, director adj. 
Prof. Liliana RAICA, director adj. 
 

Elevi şi cadre didactice care au publi-
cat în paginile revistei şcolare 
“Împreună”: 

 
Cadre didactice îndrumătoare: prof. 

Corneliu DRAGOMIR, prof. Delia ŢĂRANU 

Corectură: prof. Violina LUCA,  

Iniţiator proiect/ coordonator revistă: 
prof. Corneliu DRAGOMIR 

Contribuţi i le  propuse pentru 
numerele viitoare sunt recepţionate 
exclusiv pe adresa de e-mail 
r e v i s t a i m p r e u n a @ g m a i l . c o m , 
conform calendarului afişat pe pagna 

web a revistei, impreuna.yolasite.com 

Boardul revistei îşi rezervă dreptul de a selecta contribuţiile propuse.  

Informaţi i suplimentare puteţi obţine accesând adresa 
www.impreuna.yolasite.com, secţiunea propunere articole, 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, ce implică elevi, experienţe didactice de interes, poezii şi 
compuneri pe teme date, curiozități, divertisment, note de lectură, evocări, 
exerciţii/jocuri de perspicacitate, articole ştiinţifice 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 C.Ş.E.I. «Paul Popescu Neveanu» din 
Timişoara, a partenerilor acestuia sau a membrilor boardului 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/ numere publicate. 

Note editoriale 

[infoUtile] 

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

în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

     echipa revistei 

 Fiecare participare a revistei noastre la Concursul 
naţional de reviste şcolare, etapa judeţeană, organizată de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, a fost încununată de 
succes, an de an obţinând premii sau menţiuni: 

1. mai 2009- Menţiune, secţiunea reviste gimnaziale, 
anul şcolar 2008-2009; 

2. mai 2010- Menţiune, secţiunea reviste gimnaziale, 
anul şcolar 2009-2010;  

3. mai 2011- Premiul al III-lea, secţiunea reviste 
gimnaziale, anul şcolar 2010-2011;  

4. iunie 2012- Premiul al III-lea, secţiunea reviste 
gimnaziale, anul şcolar 2011-2012; 

5. iunie 2013: Menţiune, secţiunea reviste gimnaziale, 
anul şcolar 2012-2013; 

6. mai 
2016: 

Premiul al II-lea, secțiunea reviste gimnaziale, anul 
școlar 2015-2016; 

 La Concursul Național de Reviste Ș colare, ediția 
2016, etapa județeană, revista Împreună a primit premiul 
special din partea Inspectoratului Ș colar al Județului Timiș. 

 La Concursul naţional "Tineri jurnalişti în 
devenire",  inclus în Calendarul Activităţilor Educative 
Naţionale 2014, ediţia mai 2014, revista şcolară "Împreună" 
a obţinut locul I, faza naţională, secţiunea reviste şcolare 
gimnaziale. 

 La Concursul naţional "Tineri jurnalişti în devenire", 
ediţia 2013, organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi Palatul Copiilor 
Piteşti, revista şcolară "Împreună" a obţinut premiul al II-lea 
la faza finală a concursului.  

Performanţe revista şcolară “Împreună” 

prof. Ana Angela  ACONI 
elev Iulian ARDELEAN 
prof. Loredana BECU 
prof. Mihaela BUJOR 
elev David CARDOŞ 
elev Cristian COMBEI 
prof. Ildiko DENES 
prof. Florica DINESCU 
prof. Ioana DRAGOMIR 
prof. C. DRAGOTONIU 
elev Cosmin FĂNIŢĂ 
prof. Violeta GEMENE 
prof. Violina LUCA 
prof. Rodica MĂRCUŞ 

elev Daniel MOLDOVAN 
prof. Emiliana NĂSTASĂ 
prof. Ligia NEŞCU 
prof. Adrian NICOLA 
prof. Loredana OANA 
elev David PERJU 
prof. Gabriela Nuţaş POP 
elev Diana POPA 
elev Răzvan PUTNIC 
prof. Liliana RAICA 
prof. M. SCHEIBLING 
prof. Liliana TAMAŞ 
prof. Delia ŢĂRANU 



 

 

P 
rin acest proiect ne-am propus să 
cultivăm interesul elevilor pentru 
practicarea sistematică  a terapiei 
acvatice şi a înotului. Exerciţiile în 

apă, hidrokinetoterapia, cuprinde un 

ansamblu de tehnici care utilizează apa în 
scop terapeutic şi este adesea necesară ca o 
completare a tehnicilor simple din 
kinetoterapie.  
 

 
           Prin modul cum organizăm şi 
desfăşuram întreaga paletă de activităţi 
vom reuşi să dezvăluim elevilor frumuseţea 
sportului, beneficiile pe care le oferă, îi 
ajutăm să manifeste un comportament 
disciplinat prin respectarea regulilor 
impuse în bazinul de înot. 
 
 Acestor elevi le oferim ocazia de a 
participa la competiţii de profil la 
terminarea acestui proiect ca astfel ei să 
fie mândrii de rezultatele obţinute în urma 
muncii lor. 
 
 Iar la sfârşit, pe lângă cadourile 
premiate de ziua copilului din partea 
diferitelor fundaţii, au fost aşteptaţi cu 
fructe, prajituri şi suc.  
 
 
 

prof. MIHAELA BUJOR 
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 

Kinetoterapie prin 

hidroterapie 
Prin acest proiect ne-am propus să cultivăm interesul elevilor 
pentru practicarea sistematică  a terapiei acvatice şi a înotului. 
Exerciţiile în apă, hidrokinetoterapia, cuprinde un ansamblu de 
tehnici care utilizează apa în scop terapeutic şi este adesea ne-
cesară ca o completare a tehnicilor simple din kinetoterapie.  
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Î 
n semestrul II al 

anului şcolar 2015- 

2016 am desfăşurat o 

activitate educativă al 

cărei scop principal a fost 

acela de a înţelege 

relaţia dintre consumul 

de tutun şi sănătate şi 

luarea unor decizii 

favorabile stilului de 

viaţă sănătos. 

 Argumentul 

organizării acestei 

activităţi a constat în 

atragerea atenţiei asupra peri-

colului uti-

lizării tutunu-

lui pentru so-

cietate.  

Potrivit statis-

ticilor, cazu-

rile copiilor ce 

se apucă de 

fumat la o 

vârstă 

fragedă a 

crescut îngri-

jorător de 

mult. De aseme-

nea, în ultimii 50 

de ani au fost 

înregistrate în jur 

de 60 de mili-

oane de decese 

din cauza aces-

tui viciu. Pe data 

de 31 mai 

suntem sfătuiţi să evităm pe cât posibil 

consumul de tutun pentru a proteja pe cei 

apropiaţi precum şi mediul înconjurător. 

 Obiectivele activităţii au fost 

strucurate pe trei categorii: obiectiv 

general, obiective cadru şi obiective 

specifice.  

 Obiectivul general a fost 

promovarea unui stil de viaţă sănătos, 

adecvat sănătăţii fizice şi psihice a elevilor. 

 Obiectivele cadru au fost 

dezvoltarea conştiinţei de sine şi a 

atitudinilor pozitive faţă de propria 

persoană şi dezvoltarea atitudinilor şi 

comportamentelor adecvate promovării 

propriei sănătăţi fizice şi mentale.  

 Obiectivele specifice au fost 

identificarea comportamentelor sănătoase 

şi comportamentele de risc, adoptarea 

unor  deprinderi şi comportamente 

favorabile menţinerii şi promovării sănătăţii 

şi identificarea modalităţilor de dezvoltare 

a imaginii de sine. 

 

A 
ctivitatea s-a desfăşurat pe 

parcursul unei săptămâni şi a 

fost structurată în mai multe 

etape: realizarea unor panouri 

tematice despre consumul de tutun, 

expoziţie cu fişe de lucru şi desene 

realizate de elevi şi prezentarea unor 

materiale dedicate Zilei Mondiale fară 

Tutun. 

prof. LOREDANA OANA 

C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 

 

 

 

Tinereţe fără 

tutun– 31 

mai, Ziua 

Mondială 

fără tutun 



 

 

F 
rumoasa şcoală din Dumbrăviţa ne-a 
invitat la Simpozionul elevilor 
“Împreună facem şcoala să 
zâmbească”. A fost un eveniment fru-

mos în viaţa noastră şi a elevilor.  

F 
iecare echipă de elevi, formată din 
copii de la mai multe şcoli, a trebuit 
să promoveze câte o carte. Experi-
enţa a fost minunată pentru că elevii 

au ajuns să se împrietenească unii cu alţii, 
deoarece erau de la diferite şcoli. Apoi a fost 
necesat să colaboreze pentru realizarea unui 
afiş promoţional prin care să promoveze 
cartea aleasă de ei. După realizarea afişelor, 
echipele au desemnat câte un reprezentant 
care să prezinte în faţa tuturor afişul realizat. 

T 
ema acestei 
ediţii a fost inedită: promovarea cărţii 
şi a lecturii în rândul elevilor.  
 Contextul este unul mai mult 

decât potrivit, pentru a promova lectura în rân-
dul elevilor. 
 

 

 
prof. FLORICA DINESCU 
C.J.A.R.E. Timiş– Liceul 

Tehnologic 
 “K. Nako”, loc. Sînnicolau Mare 

  
 

Simpozionul elevilor: 

“Împreună facem şcoala 

să zâmbească” 
La Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa a avut loc Simpozionul elevilor, 
eveniment ce a avut ca temă pomovarea unei carţi de bibliotecă şcolară. 
Au participat elevi de la şcolile gimnaziale timişene precum Şcoala Gim. 
Nr. 7 “Sf. Maria” Timişoara, Şcoala Gim. Nr. 1 Timişoara, Şcoala Gimna-
zială Com. Pişchia, Şcoala  
Gimnazială Nr. 24 Timişoara şi 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”. 
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”Din partea doamnei director de la C.J.A.R.E. 

Timiş, doamna prof.psih. Simona Jugariu, care nu a 

putut ajunge la această lansare şi vă mulțumește din 

suflet pentru invitație, colaborare și momentele fru-

moase petrecute. Ș i eu, ca profesor al C.J.R.A.E. Timiș, vă mulțumesc 

din suflet pentru tot. Ne-am simțit atât de bine, la 

acest eveniment, dar și pentru că ne-am revăzut foști 

colegi de la școala din Pișchia și cei de la «Paul 

Popescu-Neveanu».  

prof. LIGIA MIHAELA NEŞCU C.J.A.R.E. Timiş– 
Şcoala Gim. Nr. 24, mun. Timişoara 

 “Mă bucur că am fost 
împreună la acest eveniment fumos 
ș i vom rămâne împreună ș i pentru a 
organiza ș i alte evenimente la fel de 
frumoase.” 

 prof. ILDIKO DENES 
director adjunct  

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 



 

 

 
 

 Î n t r - u n 
cadru festiv a fost lansat 

numărul 16 al revistei şcolare “Împreună”. 
Activitatea extraşcolară a avut loc în cadrul 
proiectului judeţean “Cercul de jurnalism şcolar 
ÎMPREUNĂ”, cofinanţat de Consiliul Judeţean 
Timiş prin Agenda manifestărilor culturale a 
judeţului Timiş 2016.  

L 
a eveniment, alături de elevi, cadre 
didactice şi părinţi, au participat şi 
reprezentanţi ai comunităţii locale, angajaţi 
ai Primăriei Comunei Dumbrăviţa, 

p r e ş e d i n t e l e sindicatului “Spiru 
Haret” Timiş, dl. Victor 

Malac, primar 
C o m . 
Dumbrăviţa, dl. 
Arpad Miklos, 
v i c e p r i m a r 
C o m . 
Dumbrăviţa, 
dl. prof. Virgil 
P o p e s c u , 
prof. Liliana 
Raica, dir. 

adj. C.Ş.E.I: 
“Paul Popescu 

Neveanu” Timişoara, prof. 
Ioana Vinţan, dir. Şcoala Gimnazială 

Com. Pişchia. 

P 
rogramul festiv a inclus şi prezentarea 
unor momente artistice realizate de elevii 
îndrumaţi de doamna prof. Dana Danciu, 
prof. Zenobia Albici, prof. Lucia Bonchiş şi 

prof. Adina Popa. 
 Evenimentul a fost promovat de postul 
local de televiziune din Dumbrăviţa.    
 

 
prof. RODICA MĂRCUŞ 

C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 
 

 

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

în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

Lansarea festivă a 

nr. 16 al revistei 

şcolare 

“Împreună” 

M 
ulțumesc pentru experiența frumoasă, 
pentru eveniment ș i vă spun Bine ați 
venit la școala din Dumbrăvița. 
 Despre revistă ș i demersul 

care l-ați început nu pot spune decât că sunt 
plăcut surpins ș i pentru performanțele obținute 
dar ș i că ați ajuns la acest număr. 

C 
eea ce ați scris în paginle revistei ș i 
activitățile pe care le realizați nu vor fi 
uitate. Tot ceea ce faceți rămâne în 
această revistă ș i peste ani, iar 

tehnologia, internetul ș i computerul, precum ș i 
bibliotecile școlare, păstrează munca voastră. Se 
păstrează tot, iar cei care vor călca pragul școlilor 
unde invățați, fie că este Dumbrăvița, fie școala 
“Neveanu”, vor citi despre munca voastră ș i 
despre voi. Va multumesc pentru implicare.  
 Totul rămâne o amintire frumoasă. 

prof. ADRIAN NICOLA 
Director 

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

P 
entru că sunteți im

plicați în acest 

proiect vă felicit din suflet. Ați făcut 

lucruri frumoase. Vă felicit pentru 

performanțele obținute la Concursul 

național de reviste școlare, etapa județeană, 

anume Premiul al II-lea ș i Premiul Special al 

Inspectoratului Ș colar Județean Timiș ș i vă 

doresc un viitor în care valoarea să fie mult 

mai apreciată decât astăzi. 

prof. LILIANA RAICA 

Director adjunct  

C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 
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L 
a nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu” 
Timişoara, mai multe cadre didactice au 
înfiinţat Asociaţia profesorilor ”Paul 
Popescu Neveanu”. 

P 
rin activitatea sa, asociaţia îşi doreşte  
îmbunătăţirea calităţii vieţii elevilor cu 
cerinţe educaţionale speciale de la 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

”Paul Popescu Neveanu” Timişoara, atât cei din 
învăţământul special cât şi cei din învăţământul 
special integrat la şcolile de masă. Astfel, 
beneficiarii direcţi ai activităţilor noastre sunt elevii 
cu cerinţe educaţionale speciale, atât cei care 
învaţă la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
”Paul Popescu Neveanu” din mun. Timişoara, dar 
şi cei care beneficiază de sprijin educaţional prin 
profesorii itineranţi şi de sprijin şi/sau servicii de 

terapii specifice. 

S 
copul asociaţiei este ”Susţinerea unităţii 
de învăţământ în activitatea de educare, 
instruire, formare, îndrumare şi 
supraveghere a elevilor din Centrul Şcolar 

pentru Educaţie Incluzivă ”Paul Popescu 
Neveanu”, mun. Timişoara şi implicarea în 
activităţile de îmbunătăţire, modernizare şi 
întreţinerea bazei materiale a şcolii, implicarea în 
activităţi extraşcolare, oferirea de burse pentru 
elevi”. 

M 
embrii fondatori ai asociaţiei sunt: Ana 
Cornelia, Ardelean Alina, Diaconu 
Violeta-Elena, Doogaru Daniela-Stela, 
Dragomir Corneliu, Dragotoniu Laura-

Cristina, Heler Ramona Mirela, Ifrim Doina, Mohan 
Crăciuniţa-Aurelia, Rădulescu Carmen-Adina, 
Rădulescu Ciprian-Lucian, Stancu Daniela-

Hortenzia. Preşedintele asociaţiei este 
Cristina Dragotoniu, vicepreşedinte este 
Daniela Doogaru iar secretar este Ramona 
Heler. 

M 
ai multe informaţii puteţi obţine 
vizitând site-ul asociaţiei, http://
asociatia profesorilor ppneveanu. 
yolasite.com/ sau de la doamna 
prof. Cristina Dragotoniu, 

preşedinta o.n.g.-ului. 

Asociaţia 

profesorilor “Paul 

Popescu Neveanu” 
Prin activitatea sa, asociaţia îşi doreşte  îmbunătăţirea calităţii 
vieţii elevilor cu cerinţe educaţionale speciale de la Centrul Şco-
lar pentru Educaţie Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu” Timi-
şoara, atât cei din învăţământul special cât şi cei din învăţămân-
tul special integrat la şcolile de masă.  
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1. Susţinerea 
unităţii de 
învăţământ în 
activitatea de 
consiliere şi 
orientare socio-
profesională 
2.Implicarea în 
procesul de 

învăţământ, 
propunând şcolii discipline şi 

domenii care să se studieze prin curriculumul la 
decizia şcolii 
3.Identificarea de surse de finanţare 
extrabugetare şi implicarea directă în 
îmbunătăţirea, modernizarea şi întreţinerea 
bazei materiale a şcolii 
4.Sprijinirea parteneriatelor educaţionale dintre 
unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol 
educativ pe plan intern şi internaţional 
5.Susţinerea conducerii şcolii în organizarea şi 
în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme 
educaţionale 
6.Sprijinirea şcolii şi participarea la organizarea 
şi desfăşurarea festivităţilor şcolii 
7.Conlucrarea cu comisiile de ocrotire a 
minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau 
cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii 

în acest sens, în vederea soluţionării 
situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire sau 
orice fel de ajutor 
8.Implicarea în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi 
activităţilor elevilor 
9.Acordarea de burse şcolare şi extraşcolare 
elevilor 
10.Sprijinirea financiară a unor activităţi 
extraşcolare 
11.Acordarea de sprijin financiar sau material 
copiilor care provin din familii cu situaţie 
materială precară 
12.Sprijinul şcolii în orice alte activităţi, la 
solicitarea acesteia 
13.Prevenirea abandonului şcolar prin derularea 
unor programe cu acest scop împreună cu 
profesorii şcolii 
14. Derularea unor programe educative pe teme 
de genul: drogurile şi consumul lor în rândul 
copiilor, violenţa în familie, ocrotirea minorilor 
prin intermediul şcolii 
15.Promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor 
culturale specifice poporului român, dezvoltarea 
multiculturalismului şi a dialogului social 
16. Susţinerea programelor de creaţie din 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Paul 
Popescu Neveanu 
17.Organizarea de concursuri la nivel şcolar, 
interşcolar, la nivel naţional şi internaţional 
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Identificarea de surse de 
finanţare extrabugetare şi implicarea directă în 
îmbunătăţirea, modernizarea şi întreţinerea 
bazei materiale a şcolii 

Sprijinirea parteneriatelor educaţionale dintre 
unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol 
educativ pe plan intern şi internaţional 

Sprijinirea şcolii şi participarea la organizarea 
şi desfăşurarea festivităţilor şcolii 

Implicarea în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi 
activităţilor elevilor 

Acordarea de burse şcolare şi extraşcolare 
elevilor 

Acordarea de sprijin financiar sau material 
copiilor care provin din familii cu situaţie 
materială precară 

Prevenirea abandonului şcolar prin derularea 
unor programe cu acest scop împreună cu 
profesorii şcolii 

Derularea unor programe educative pe teme 
de genul: drogurile şi consumul lor în rândul 
copiilor, violenţa în familie, ocrotirea minorilor 
prin intermediul şcolii 

Promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale 
specifice poporului român, dezvoltarea 
multiculturalismului şi a dialogului social 

Susţinerea programelor de creaţie din Centrul 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Paul Popescu 
Neveanu 

Organizarea de concursuri la nivel şcolar, 
interşcolar, la nivel naţional şi internaţional 

Obiective ale 

activităţilor 

asociaţiei 

Activităţi şcolare/ extracurriculare/ 

extraşcolare, proiecte şi parteneriate 

iniţiate/ organizate având ca 

parteneri acest o.n.g. sunt: 



 

 

P 
rimele calculatoare electronice din 
România, generaţia 1, au fost onoarea 
Academiei Române în perioada 1954-
1957, sub conbducerea lui Victor Toma şi 

Tudor Tănăsescu, cu denumirea de CIFA-1. 
România a fost cea de-a opta ţară din lume din 
rândul celor care au reuşit proiectarea şi realizarea 
unui calculator electronic. 

A 
u fost proiectate şi fabricate 
calculatoare la Cluj 
Napoca, Timişoara, 
Bucureşti şi Braşov. 

Componentele lor erau fabricate 
şi de alte institute din ţară. 

elev CRISTIAN COMBEI 
elev DAVID CARDOŞ 

Şcoala Gimnazială Com. 

Dumbrăviţa 

D 
ACIC a fost realizat între anii 1959-1963, 
la Academia Română, la Cluj Napoca. 
Din echipa de ingineri au făcut parte şi 
Gherghe Farcaş, Bruno Azola, Mircea 

Bocu, Iolanda Juhasz şi Manfred Rosmann. A fost 
programat în 9 ani. Următorul calcula-
t o r , DACIC-200, a fost un 

jalon important în 
istoria informaticii 
româneşti.  

A 
 fost un 
calcula-
tor de 
genera-

ţia 1, dar cu 
trăsături mo- 
derne. Era  
operaţional şi a 
fost folosit 
zece ani pen-
tru rezolvarea 

a numeroase 
probleme. A  

constituit baza formării 
a numeroşi matematicieni. Aici s-a 

format ceea ce este cunoscut în ţara noastră 
ca fiind Şcoala clujeană de analiză numerică 
şi teoria aproximării. Un alt calculator fabricat 
la Cluj Napoca a fost Marica. 

elev IULIAN ARDELEAN 
elev DIANA POPA 

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

Computerele 

româneşti au intrat în 

Log off 
Primele calculatoare electronice din România, generaţia 1, a fost 
onoarea Academie Române în perioada 1954-1957, sub 
conbducerea lui Victor Toma şi Tudor Tănăsescu, cu denumirea 
de CIFA-1. România a fost cea de-a opta ţară din lume din rândul 
celor care au reuşit proiectarea şi realizarea unui calculator elec-
tronic. 
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În Timişoara s-au fabricat calcula-

toare precum ANCA, CETA, CM4, Inde-

pendent, MECIP, MICRO, TM-MS şi TM-S. 

Cele mai multe calculatoare erau aproape 

cât trei dulapuri, cu ecran color sau alb ne-

gru. 

 
MECIP era acronimul pentru Maşina 

Electronică de Calcul a Institutului Politehnic 

din Timişoara. Acronimul se referă la trei 

calculatoare, MECIP 1, MECIP 2 şi MECIP 

3. 

 
În 1995 a încetat fabricarea calcula-

toarelor  elev MOLDOVAN DANIEL 

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
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aMIC a fost un microcalculator personal 

românesc produs ca model de laborator la Catedra 

de Calculatoare de o echipă formată din doi 

profesori, între anii 1983-1984, în Timişoara.  

 
Era un calculator cu mari performanţe 

pentru timpul său. Era folosit în cercetări, în 

învăţământ şi în industrie. 

elev RĂZVAN PUTINIC 

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

Fabricarea calculatoarelor CoBra a început în 1986. Ele 
erau fabricate în Braşov, cu componente aduse din 
Bucureşti, Timişoara şi Tg. Mureş şi erau folosite în 
domeniul medicinei, la computer-tomografii şi 
electrocardiograme. 
În total au fost produse 1000 de unităţi. 
Pe post de ecran era folosit un televizor. 

elev DAVID PERJU 
elev COSMIN FĂNIŢĂ 

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

Mândră este luna 
Înălțând cununa 

Din noapte se arată 
Pe bolta înstelată. 

 
 
 

Prin frunzele de vie 
Vântul ușor adie 
E un aer răcoros 

Ce te face friguros! 
 
 
 

Pe sub gard grăbit 
Un arici a sosit. 

                   Ghemul cel țepos 
Pare ușor țâfnos. 

 

 
 

Înarmat de la natură 
Cu sulițe ș i armură 
Îndrăznețul de arici 

Vrea hrană de pisici. 
 

S-a oprit la castronel 
Ș i mănâncă tot din el 
Motănelul dezarmat 

Mâncarea ș i-a 
predat. 

 
Iar ariciul perturbator 

A ieș it învingător. 
Ed./prof. LOREDANA ADINA 

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

mun. Timişoara 

aRici... 
pe 

sub clar de 

lună... 



 

 

Proiectul ”English in funny” a apărut în 
urmă cu 5 ani, având ca scop dezvoltarea 
unor reprezentări culturale, a interesului pen-
tru tradiţia şi obiceiurile anglo-saxone, pre-
cum ș i cultivarea interesului pentru studiul 
limbii engleze. Acțiunile organizate de cele 
două insituții partenere, C.Ș .E.I. ”Paul  
Popescu Neveanu” Timișoara ș i Ș coala Gim-
nazială Nr.1 Budureasa au vizat sărbătoarea 
de Halloween ș i omagierea primăverii euro-
pene:”Halloween in Words and Colors” ș i 
”Spring Day, We all live in Europe!”. 

T 
reptat am constat că elevii îș i doresc 
să cunoască  ș i alte țări din spațiul 
european, așadar proiectul trebuia 
să sufere câteva schimbări pentru a 

răspunde nevoilor copiilor. În anii următori 

am dedicat proiectul spațiului comunitar euro-
pean, astfel încât elevii au putut aborda 
subiecte despre țările ș i orașele pe care le-au 
vizitat datorită părinților sau neamurilor care 
lucrau în străinătate sau au putut scrie despre 
locurile unde ș i-au petrecut la un moment dat 
vacanța.  

E 
levii din mai multe instituții de 
învățământ au participat la cele două 
secțiuni ale proiectului, după cum 
urmează: elevii de la C.Ș .E.I. ”Paul 

Popescu Neveanu”, Timișoara;Centrul de Re-
surse ș i Asistență Educațională “Speranța”, 
Timișoara, Ș coala Gimnazială Dumbrăvița; 
Ș coala Gimnazială Nr.1 Budureasa; C.Ș .E.I. 
„Aurora”, Reș ița; Ș coala Gimnazială Nr.1 
Reș ița; Ș coala Gimnazială ”Mihai Peia”, 

Reș ița; Ș coala Gimnazială Nr.2, 
Reș ița; Colegiul ”Mihai 
Eminescu”, Petroșani. 
 Elevii instituțiilor part-
enere au trimis în format elec-
tronic: word, power point sau 
movie maker o compunere sau 
un scurt eseu despre o țară sau 
un oraș european.  
 Toate lucrările au fost 
supuse jurizării ș i recompensate 
cu diplome. Comisia de jurizare 
a fost formată din profesori de 
specialitate: profesor de limba 
engleză, informatician, profesor 
psihopedagog, dar ș i profesor 
de altă specialitate, toți cuno-
scători de limba engleză.  
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English is funny,  

un proiect despre 

Europa 
Ediţia de anul acesta a proiectului English is funny, iniţiat şi coordonat 
de către colega noastră, prof. Loredana Adina Becu, a avut ca temă 
Europa şi oraşele sale.  

cu
lo

ar
e
 î
n
 l
u
m

e
a 

n
o
as

tr
ă 

Vizită la Biblioteca 

Centrală Universitară 

“Eugen Todoran” din 

Timişoara 
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Membrii juriului au avut o sarcină grea ș i complexă, aceea de a identifica cea mai reuș ită lucrare, 
ținând cont de originalitatea prezentării, corectitudinea mesajului în limba engleză,compatibilitatea mesa-
jului cu scena sau peisajul descris, îmbinarea armonioasă de efecte specifice formatului power point ș i 
word.Decizia membrilor din juriu a fost de fiecare dată una imparţială, obiectivă şi independentă. 

Elevii s-au dovedit a fi foarte talentați ș i inspirați în alegerea temei, realizând prezentări deosebite 
despre țări, precum: Spania, Italia, Germania, Rusia, Marea Britanie, Franța, Grecia ș i, desigur, România. 

Pe viitor, ne dorim lărgirea proiectului ș i cu alte insituții partenere, promovarea lui în parteneriate 

internaționale, iar în limita timpului ș i a fondurilor ne dorim organizarea de excursii tematice la insituțiile 

partenere, in cadrul acțiunii: ”We are together to learn and have fun.” 

ed./ prof. LOREDANA ADINA BECU 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”, mun. Timişoara 
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Î 
n cadrul Săptămâna Ș coala Altfel- să știm mai 
multe, să fim mai buni, peste 80 de elevi de la 
Ș coala Gimnazială Com. Dumbrăvița au 
vizitat Biblioteca Centrală Universitară ”Eugen 
Todoran” din Timișoara.  

 Elevii au făcut un tur al bibliotecii, vizitând 
sălile de lectură, depozitul de carte, laboratorul 
de recondiționare a cărților deteriorate ca urmare 
a trecerii timpului sau utilizării excesive. 
Bibliotecari ghizi au arătat elevilor vizitatori cum 
se făceau împrumuturile de carte înainte de 
digitalizarea bibliotecii dar au simulat ș i cum se 
face un împrumut de carte acum. 

E 
levii au putut folosi computerele 

bibliotecii pentru a căuta anumite cărți 

de interes, din diferite domenii, au 

vizitat ș i expoziția de carte veche ș i 

reviste din corpul vechi al bibliotecii. Au 

participal elevi de la cls. a VI-a B , cls. a VI-a C, cls. a VII-a A etc.  

 Evenimentul a fost organizat prim amabilitatea domnului prof.univ.dr. Vasile Docea, a 

doamne Ulita Adriana ș i a colegilor dânsei. 

prof. VIOLINA LUCA 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

Vizită la Biblioteca 

Centrală Universitară 

“Eugen Todoran” din 

Timişoara 



 

 

Piramida 

alimentelor:  

o viaţă sănătoasă 
În cadrul proiectului O viaţă sănătoasă desfăşurat în Şcoala Gimnazială 
nr. 7 “Sf. Maria” Timişoara, un grup de elevi cu C.E.S. au fost integraţi  
într-o activitate realizată prin colaborarea profesorului de sprijin Mihaela 
Scheibling de la C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara şi logoped Tamaş 
Liliana, de la C.L.I. din cadrul C.J.A.R.E. Timiş.  

În cadrul proiectului O viaţă sănătoasă 
desfăşurat în Şcoala Gimnazială nr. 7 “Sf. Maria” 
din Timişoara, un grup de copii cu C.E.S. au fost 
integraţi într-o activitate realizată prin colaborarea 
profesorului de sprijin Mihaela Scheibling şi a 
logopedului, prof. Tamaş Liliana. 

P 
rin activitatea denumită ,, Piramida ali-
mentelor” s-a creat contextul propice 
pentru discutarea despre alimentele 
sănătoase şi nesănătoase, pentru 

aflarea unor principii de alimentaţie sănătoasă şi 
pentru aşezarea alimentelor pe categorii. 

 Copiii au fost solicitati să enumere alimen-
tele pe care le cunosc, să-şi spună opinia despre 
cât de sănătoase sunt, apoi au vizionat anumite 
imagini pe calculator cu diverse combinaţii sănă-
toase şi nesănătoase ale acestora. 

Cu ajutorul cadrelor didactice implicate au realizat 
categorii de alimente pe baza unor imagini decu-
pate şi le-au aşezat pe o planşă cu piramida ali-
mentelor. 
 La sfârşitul activităţii copiii au fost capabili 
să deseneze un aliment sănătos pe o fişă indi-
viduală. 

A 
ctivitatea a avut o valoare practică în 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă la 
copiii cu C.E.S., iar copiii au participat cu 
plăcere. 

 

prof. MIHAELA SCHEIBLING 
prof. LILIANA TAMAŞ  
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C 
entrul Ș colar pentru Educație Incluzivă “Paul 
Popescu Neveanu” din Timișoara a fost partener în 
organizarea ediției a IV-a a Conferinței Naționale 
“Diversitatea noastra creativă – educaţie incluzivă”. 

Alături de cadre didactice de la alte centre școlare de 
educație incluzivă din Timiș, profesorii de la Centrul Ș colar 
pentru Educație Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” din 
Timișoara s-au implicat în organizarea evenimentelor 
dedicate copiilor din cadrul simpozionului, secțiunile de 
desen ș i cea de creație literară, ne-a informat prof. Mioara 
Novac, director al Centrului Ș colar pentru Educație Incluzivă 
Paul Popescu Neveanu Timișoara. 

E 
venimentul a avut loc în octombrie 2015. Proiectul 
a inclus organizarea de workshop-uri (unde s-a 
desfășurat un laborator creativ), s-au prezentat 
lucrări ale profesorilor participanţi, dar şi ale copiilor 

cu nevoi speciale, unele dintre ele  premiate.  Cadrele 
didactice din învățământul special ș i special integrat au 
prezentat numeroase lucrări de o deosebită valoare 
științifică, experiențe didactice ș i modele de bună practică cu 
privire la educația specială ș i special-incluzivă. Au fost 
participanți din județul Timiș dar ș i din alte județe din țară, 
informează tion.ro 

C 
oordonator al proiectului este prof. 
Diana Bumbăcilă, inspector şcolar 
pentru învăţământ special în I.Ş.J. 
Timiş. Proiectul se organizează 

anual de către I.S.J. Timis, C.J.R.A.E. Timiș 
prin C.R.E.I., în parteneriat cu centrele școlare 
de educație incluzivă din județ, cu participarea 
mai multor instituții din învățământul special ș i 
special-integrat din țară ș i străinătate, ne-a 
informat prof. Daniela Hamzescu, coordonator 
C.R.E.I. din cadrul C.J.A.R.E. Timiș 

text, prof. ANA ANGELA ACONI 
foto, prof. RODICA MĂRCUŞ  

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

Ediţia a IV-a,  

Conferința 

Națională 

“Diversitatea 

noastră crea-

tivă– educaţia 

incluziva”.  



 

 

O altfel de zi:  

petrecere de  

Halloween 
Halloween-uleste una dintre cele mai vechi sărbători din lume , de 
origine celtică este preluată înzilele noastre de tot mai multe 
popoare. Printre aceste popoare începe a se număra România, 
căci tot mai des în ultimul timp se organizează diverse spectacole 
şi petreceri pe tema Halloween-ului.  

Ş 
i anul acesta,  elevii claselor   a VI-a A,   a-VII
-C, clasa a-VII.a D,  clasa a –VIII-a A şi clasa 
a X-a , de la C.S.E.I. “ Paul Popescu 
Neveanu”  au organizat frumos party de 

Halloween. 
 Sărbătoarea de  Halloween,  una dintre cele 

mai vechi sărbători din lume,  este acum sărbătorită 
în foarte multe țări de pe glob. 

S 
pusul poveștilor cu fantome sau vizionarea 
de filme  sunt ș i ele părți ale petrecerilor de 
Halloween. Adesea, în preajma sărbătorii, 
televiziunile difuzează episoade ale 

serialelor ș i emisiuni speciale (de 
obicei pentru copii), iar unele filme 
sunt lansate special înainte de 
Halloween pentru a profita de 
atmosfera sărbătorii. 

C 
el mai cunoscut obicei de 
Halloween este cel numit 
Trick or treat – ne      daţi 
ori nu ne daţi, obicei nu 

foarte practicat la noi. Obiceiul îşi are 
originea îm Anglia,  unde se credea 
că dacă dai de mîncare celor săraci 
în această zi, ei se vor ruga pentru 
sufletul celor morţi din familia ta. 

E 
levii claselor incluse în 

proiectul educaţional  

Petrecere de  Halloween 

au confectionat măşti,  au 

avut parte de jocuri , filme   şi poveşti 

de Halloween.  

 

prof. VIOLETA GEMENE 

C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, 

Timişoara 
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Anul acesta şcolar, elevii cu 

cerinţe educaţionale speciale din 

clasele a VI-a , a-VII-a, şi a-VIII-a, de 

la Şcoala Gimnazială  Pişchia sub 

coordonarea profesorilor itineranţi 

Năstasă Emiliana şi Ţincu Evelina, 

împreună cu cadrele didactice  de la 

C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu” Timişoara ,  

Zancu Laura, Dragotă Ancuţa şi 

Dragotoniu Cristina care îşi desfăşoară 

activitatea în această şcoală au or-

ganizat un reuşit party de  Halloween. 

H 
alloween-ul este una dintre 
cele mai vechi sărbători din 
lume , de origine celtică este 
preluată înzilele noastre de 
tot mai multe popoare. Prin-

tre aceste popoare începe a se nu-
măra România, căci tot mai des în ul-
timul timp se organizează diverse 
spectacole şi petreceri pe tema Hal-
loween-ului.  

C 
eea ce este specific sărbato-
rii de Halloween şi cu ceea 
ce asociem noi tot timpul cu 
această sărbătoare este dov-

leacul cioplit în diverse forme, dar în special în personaje înfricoşătoare. Costumele de Halloween sunt cele care 
imită personaje cât mai suprarealiste şi înfricoşătoare, ca fantome, mumii, vampiri, vrăjitoare, iar culorile predomi-
nante ale sărbătorii de Halloween sunt portocaliul şi negrul, aceste culori fiind asociate cu vremea de afară. Altceva 
ce este specific acestei sărbatori şi ca un obicei, dar care la noi nu a fost preluat încă, este faptul că în această 
noapte copiii se costumează în cele mai ciudate şi înfricoşătoare costume şi colindă pe la case punând întrebarea 
„Trick or treat?”, ceea ce s-ar traduce „Păcăleală sau dulciuri?”.Această fraza se interpretează ca o ameninţare că 
dacă nu vor primi 
dulciuri, atunci 
persoanei căreia i 
s-a colindat i se 
va face o farsă. 

 E l e v i i 
claselor incluse în 
proiectul educa-
ţional , au confec-
tionat măşti, au 
sculptat dovleci şi 
au avut parte de 
jocuri, filme şi 
poveşti de Hal-
loween. 

 
prof. EMINIANA 

NĂSTASĂ 
Şcoala Gim. 

Com. Pişchia 
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P 
erioada Postului Sfintelor Paşti i-a adus 
pe elevii Şcolii Gimnaziale Comuna 
Dumbrăviţa, însoţiţi de cadrele 
didactice, la Sfânta Biserică pentru a 

se spovedi şi împărtăşi cu Sfintele Taine. În 
fiecare zi de miercuri şi de vineri au participat 
câteva clase la Sfânta Liturghie a Darurilor mai 
înainte sfinţite, iar încununarea împărtăşirii cu 
Hristos a avut loc la Sărbătoarea Bunei Vestiri, 
când aproximativ nouă clase de elevi  au fost 
spovediţi şi împărtăşiţi. 
 

P 
ărinţii slujitori i-au îndrumat pe elevi să 
se roage, să săvârşească fapte bune, 
să participe la Sfintele slujbe şi să se 
împărtăşească regulat, iar la final 

răbdarea şi dragostea lor a fost răsplătită prin 
oferirea de daruri. 
 

E 
uharistia reprezintă fundamentul vieţii 
oricărui creştin de la naştere până la 
desăvârşire. 
 L u c r u l  B o t e z u l u i  î l 

desăvârşeşte Euharistia. Dacă prin Botez 
Hristos îi face pe oameni fraţii Săi, prin 
Împărtăşanie îi face chiar mădulare ale trupului 
Său. Deci ea dă un grad cu mult mai mare de 
unire, de alipire. 

D 
arurile euharistice întrec darurile 
Botezului; Sfântul Maxim Mărturisitorul 
arată legătura şi, în acelaşi timp, 
deosebirea ce există între ,,Taina 

începutului” – Botezul şi finalitatea vieţii 
spirituale “Taina Sfârşitului” – Euharistia: 
amândouă fac să se sălăşluiască în noi 
dinamismul morţii lui Hristos, prin amândouă ne 
însuşim puterea transformatoare a morţii Lui. 
Acestea formează un tot, formează integritatea 
stării de mântuire, care în parte ni se dă în 
Euharistie în mod virtual, în parte în mod actual 
şi dinamic. Prin Euharistie devenim purtători de 
Hristos, se extinde în noi starea de mântuire, de 
înviere şi de slavă efectuată de Hristos în 
umanitatea asumată de El. 
 

Î 
n legătură cu împărtăşirea de Hristos jertfit şi 
înviat, Părintele Stăniloae scrie: “Sunt 
asemenea cu Hristos cel jertfit şi Înviat căci 
pregust din Jertfa şi Moartea Sa, şi nu mă 

împărtăşesc numai de jertfă ci şi de jertfitor. 
Sunt asemenea cu El, şi nu mai ştiu şi nu mai 
pot face distincţie între ceea ce e al meu şi ceea 
ce este al Lui”. 
 

H 
ristos umple cu umanitatea Lui, 
umanitatea noastră prin Împărtăşanie. 
Hristos rămâne în noi şi noi în El prin 
Sfânta Împărtăşanie. 

Spovedirea şi  

împărtăşirea 

copiilor  
Părinţii slujitori i-au îndrumat pe elevii de la Şcoala Gimnazială 
Com. Dumbrăviţa să se roage, să săvârşească fapte bune, să 
participe la Sfintele slujbe şi să se împărtăşească regulat, iar la 
final, răbdarea şi dragostea lor a fost răsplătită prin oferirea de 
daruri. 
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P 
âinea şi vinul aduse de 
comunitate se prefac în Trupul 
şi Sângele Domnului fără să se 
piardă chipurile lor. După 

prefacerea elementelor, Domnul este 
prezent în Euharistie întreg, nu numai 
sub fiecare din cele două chipuri ale 
pâinii şi vinului, ci şi în fiecare părticică 

din ele Hristos e prezent cu Trupul şi 
Sângele Său întreg pe fiecare altar, sub 
fiecare din cele două chipuri şi în fiecare 
părticică din ele. 

S 
fântul Ioan Gură de Aur zice în 
acest sens: ,,Hristos ne-a dat 
putinţa să ne săturăm de trupul 
Lui, ridicându-ne la o prietenie 

şi mai mare şi arătându-ne dorul Lui 
către noi”. 
 Efectele pozitive ale Sfintei 
Împărtăşanii asupra trupului şi sufletului 
sunt exprimate în următoarele rugăciuni: 
,,Mintea şi sufletul, inima şi trupul, 
sfinţeşte-mi-le Mântuitorule, şi mă 
învredniceşte fără de osândă, Stăpâne, 

să mă apropii de înfricoşătoarele Tale 
Taine”. Ele sunt, pe de o parte, 
înfricoşătoare, dacă sunt primite cu 
nepăsare şi în stare de păcat, pe de altă 
parte sunt pline de dulceaţă spirituală 
dacă sunt primite cu credinţă şi în stare 
de puritate. Iar lucrarea lor e cu atât mai 
benefică cu cât e însoţită de rugăciunea 

noastră. 
 ,,Biserica lui Hristos – după cum 
spune Sfântul Ioan Gură de Aur –este o 
Biserică vie şi puternică în măsura în 
care se hrăneşte cu trupul şi sângele lui 
Hristos…fără o legătură tainică cu 
Hristos nu este cu putinţă o Biserică şi 
o viaţă creştină propriu-zisă. Fără 
această comuniune dintre Hristos şi 
credincioşi pe calea dumnezeieştii 
Euharistii nu poate fi vorba de o 
Biserică vie. Născută din Trupul şi 
Sângele Domnului, ea nu poate fi vie în 
afara Trupului şi Sângelui Lui. 
Neputând fi vie în afara dumnezeieştii 
Euharistii, Biserica lui Hristos trebuie să 
se alimenteze continuu din Taina ei 
însăşi, din dumnezeiasca Euharistie.” 

A 
l e x a n d r u  S c h m e m a n n 
atenţiona pe contemporanii 
săi: 
 ,,În toate vremurile, dar 

cu precădere în era noastră tulburată şi 
confuză, fiecare renaştere ortodoxă şi-a 
avut izvorul în redescoperirea Sfintelor 
Taine şi a vieţii sacramentale şi mai 

presus de toate, în renaşterea 
Euharistică. 
 Iar dacă astăzi această renaştere 
euharistică şi sacramentală bate la uşile 
Bisericii noastre, ar trebui să ne 
încurajeze ca semn că această 
fundamentală criză a secularizării se 
apropie de sfârşit”. 

 
prof. ADRIAN NICOLA,  

prof. IOANA DRAGOMIR 
Şcoala Gimnazială  
Com. Dumbrăviţa 
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P 
ovestea mea este, poate, şi 
povestea altor copii care se întâmplă 
să fi trăit aceleaşi experienţe cu ale 
mele… 

 Dar haideţi să mă cunoaşteţi. Mă nu-
mesc Rafael, sunt elev în clasa a VIII-a, 
rămas repetent de două ori până să ajungă 
aici. Prietenii mei din gimnaziu sunt acum la 
liceu, şi, cu toate acestea, eu sunt fericit că 
am şansa să termin cele opt clase. 

D 
acă cineva m-ar privi, ar constata că 
sunt un băiat înalt, destul de arătos, 
cu ochii căprui şi expresivi. Am un 
mers vioi şi săltăreţ, ceea ce în-

seamnă că sunt o fire activă şi interesată să 
facă multe lucruri. De exemplu, îmi place să 
joc fotbal cu băieţii din cartier, să mă plimb ore 
în şir cu fratele meu mai mare şi să mă băl-
ăcesc la ştrand toată vara. 

F 
iindcă a venit vorba de fraţi, noi 
suntem treisprezece în total, eu fiind 
unul dintre cei mijlocii. După ce a 
murit mama acum doi ani, am rămas 

singuri pe lume fiindcă tata nu e tata...e un 
străin într-o casă mare care nu ne întreabă 
dacă ne e frig sau dacă ne e foame… 
 Acasă am rămas doar eu şi alţi cinci 
fraţi, iar restul sunt împrăştiaţi fie la diverse 
rude, fie prin străinătate. Două surori mai mari 
îi ţin locul mamei, dar nu prea reuşesc...pe 
fraţii mei mai mici încerc să îi determin să nu 

îmi urmeze exemplul, ci să fie mai interesaţi 
de şcoală decât mine. Îi ajut cât pot, deşi, 
uneori, nu mai ştiu ce să fac cu unul dintre ei. 
El a suferit cel mai mult după moartea mamei 
şi a devenit ciudat. Nu îl interesează nimic din 
ce se întâmplă cu el, este agresiv şi agitat şi 
mai mereu foarte trist. Se plimbă singur toată 
ziua şi se întoarce acasă noaptea târziu.Vreau 
să vorbesc cu el, dar mă izbesc doar de tă-
cere. Măcar surorilor mele încerc să le dau 
sfaturi legate de băieţi fiindcă ele lucrează  
într-un loc unde se face pizza. 

T 
rebuie să recunosc că am şi o pore-
clă: "Glumeţul". Cei care m-au pore-
clit aşa au găsit probabil sursa în 
comportamentul şi atitudinea mea: 

îmi place să fac glume şi mă ţin de şotii tot 
timpul. Câteodată, colegii mei mă întreabă ce 
le mai pregătesc. Unul, Mihai, este de-a drep-
tul terorizat din cauza mea fiindcă unde îl 
prind îl sperie sau îi pun ceva pe scaun. 
Odată, i-am lipit pe spate un bilet cu mesajul 
"măgar pe stradă". S-a supărat rău pe mine 
vreo două zile, dar în final m-a iertat. Cred că 
în curând mi-o coace şi el mie. Ăsta sunt eu, 
Glumeţul... 

  
 
Cadrul didactic îndrumător:  
Prof. Ţăranu Delia 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu” 

  Timişoara 

Povestea lui 

Rafael 
Integrat în învăţământul special integrat la Şcoala Gim. Nr. 1 
Timişoara cu structuri de sprijin oferite prin activitatea cadrelor 
didactice itinerante de la CŞEI “P. P. Neveanu”, Rafael ne oferă o 
poveste de viaţă pe cât de simplă, pe atât de frumoasă.  Prin 
scrierea sa, ne face să înâelegem nuanţat viaţa elevior cu C.E.S. 
Prin vucintele celor ce o trăiesc zi de zi. 
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A 
bordările psihologice şi medicale interpretează 
devianţa şcolară ca pe un fenomen ce ţine de pato-
logic; violenţa în şcoală, indisciplina, chiulul sau 
actele de vandalism indică, din această 

perspectivă, un substrat psihopatologic, deoarece, indiferent 
de causa specifică, aceste forme de comportament diferă 
fundamental de cele adoptate de majoritatea populaţiei 
şcolare. 

Î 
n opoziţie cu această perspectivă, abordarea sociologică 
susţine că devianţa şcolară este un fenomen normal; 
conduitele ce încalcă nórmele şcolare sunt inacceptabile, 
dar sunt forme normale de comportament, în sensul căre 

prezintă încercări ale elevilor de a rezista/ în frunta circums-
tantele şcolare specifice în care se găsesc. 

D 
acă acceptăm devianţa şcolarăca pe un fenomen 
normal, atunci putem lua în considerare 
următoarele funcţii şi semnificaţii ale sale: 

reprezintă un mijloc de explorare a limitelor 
şi libertăţii; elevii pun frecvent la încercare profesorii 
pentru a vedea până unde pot mergea cţiunile lor fără 
ca adultul să riposteze; 

- reprezintă un mijloc de exprimare a dificultăţilor 
emoţionale determinate de relaţiile interpersonale din 
şcoală sau din afara şcolii; unii elevi recurg la conduite 
deviante pentru a riposta în conflictele cu părinţii 
(adulţii semnificativi din viaţa lor); 

- indică, între anumite limite, atitudinea faţă de şcoală a 
părinţilor; există şi cazuri în care părinţii încurajează 
elevii să încalcenormele/ valorile şcolare; 

- semnalează o serie de disfuncţii sau deficienţe în ac-
tivitatea şcolii: calitatea slabă a predării, climatul exce-
siv de autoritar sau de permisiv, lipsa de implicare şi 

indiferenţă a  profesorilor faţă de evoluţia 
comportamentală a elevilor, nórmele şcolare 
anacronice, lipsa de pertinenţă a 
conţinuturilor în raport cu trebuinţele de 
învaţare ale elevilor etc.; 

- oferă elevilor care au experimentat 
eşecul şcolar posibilitatea de a accede la un 
status şi la un prestigiu social; 

- poate indica apartenenţaelevilor la o 
"subcultură delincventă”, din şcoală sau din 
afara ei. 

 

prof. LIGIA MIHAELA  NEŞCU 
C.J.A.R.E.-CJAP Timiş– Şcoala Gim. Nr. 24 

Timişoara 

 

 

O altă 

perspectivă 

asupra 

devianţei 

şcolare: un 

fenomen 

normal al 

dezvoltării 

elevului 
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T 
ipul de aşament, imagine de sine, 
proces de învăţare. Toate acestea 
sunt în strânsă legătură. Aşa cum o 
imagine de sine scăzută îi creează 

aşteptări sub potenţialul real al elevului şi un 
ataşament nepotrivit creează dezechilibru, 
afectând procesul de învăţare al copilului. 
 
 Într-un mediu cald, în care copilul se 
simte iubit, confirmat, apreciat, este creeat 
un ataşament de siguranţă. În acest tip de 
ataşament, relaţia dintre copil şi părinţi 
(mamă) este caldă, suportivă, apropiată, cu 
mângâiere, cooperantă şi disponibilitate 
afectivă constantă. Copilul se joacă singur, 
lucrează singur o anumită perioadă de timp, 
fiind sigur de iubirea părinţilor. Deasemenea, 
îşi poate concentra cu uşurinţă atenţia la 
anumite sarcini, conform vârstei sale. Chiar o 
face cu interes şi plăcere. Ca urmare a 
acestora, procesul de învăţare se derulează 
natural, iar rezultatele sunt un succes. 
 

Î 
n situaţia în care copilul are unul (mama) 
sau ambii părinţi imprevizibili, care nu 
suportă contact fizic cu copilul sau se 
desprinde violent de acesta, corpul 

copilului secretă un nivel ridicat de cortizol, 
ceea ce determină o abordare subconştientă 
de tipul ”luptă sau fugi”.  În acest tip de 
ataşament evitant, copilul devine absent, 
pierde contactul cu aici şi acum, nemaiavând 
legătură cu ce se întâmplă în jur. Prin 

urmare, procesul de învăţare este afectat, 

datorită incapacităţii acestuia de a-şi concentra 
atenţia asupra activităţilor cognitive prezente. 
 

A 
tunci când acasă, părinţii sau chiar 
unul dintre ei (mai ales mama) au un 
comportament ambivalent, având stări 
diferite de la un moment la altul, 

copilul devine apatic sau violent. Nu vrea să fie 
luat în braţe, ceea ce este o manifestare a 
furiei. Nici în acest tip de ataşament 
ambivalent, copilul nu este performant în 
activităţile cognitive. Furia şi frustrarea, datorită 
tensiunilor interioare de ordin negativ pe care 
acestea le generează, îl pun din nou în postura 
de ”luptă sau fugi”, în imposibilitatea de a fi 
atent la şcoală sau la realizarea unor sarcini 
care îl solicită mental. 
 

Î 
ntr-un ataşament dezorganizat, în care 
mama este şi imprevizibilă şi ambivalentă, 
copilul rămâne îngheţat,  paralizat. Aici, 
copilul nici măcar nu mai este în starea 

”luptă sau fugi”. Nu mai există conexiuni fireşti, 
capacităţi de orientare ale copilului. Copilul 
provenit din acest tip de mediu este incapabil 
să înveţe, este lipsit de interes,  motivaţie. 
Pentru el, totul este lipsit de sens.  

 
prof. CRISTINA DRAGOTONIU 

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

Tipul de ataşament 

influenţează 

procesul de învăţare 
Tipul de aşament, imagine de sine, proces de învăţare. 
Toate acestea sunt în strânsă legătură. 
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Un model de anamneză utilizată 
în procesul educaţional  

(studiu de caz) 

 
prof. DELIA ŢĂRANU 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”, Mun. Timişoara 

I. Date de identificare : 
Numele şi prenumele : B. Ş. 
Data naşterii : 12.03.2003 
Clasa: a VI-a 
Domiciliul : Timişoara, strada 
Ştefan cel Mare, nr.8 
Mama : - studii superioare, 
contabil, stare de sănătate bună 
Tata : - studii superioare, inginer, 
stare de sănătate bună 
Fraţi/surori : un frate mai mic  
 
II. Diagnostic 
Medical:clinic sănătos 
Psihologic : deficienţă mintală, 
grad moderat, tulburări 
emoţionale 
Psihopedagogic: nu face faţă 
cerinţelor şcolare 
Evaluare iniţială: testul familiei, 
testul arborelui, testul de 
personalitate Goudenough, Scala 
Spance(nivelul de anxietate-
varianta pentru copii), interviul 
structurat, genograma, scala de 
stres parental, nivelul calităţii vieţii 
şi chestionarul – pentru familie. 
 
III. Dificultăţi:  
- conduite şi atitudini sociale 
dominate de anxietate socială, 
lipsa încrederii în sine, agitaţie 
neorupsihomotorie, introvertită, 
timidă 
- se integrează cu dificultate în 
grup, sociabilitate selectivă 

- nivel scăzut de dezvoltare a 
competenţelor cognitive  
- proiecţie personală 
corespunzătoare unei imagini de 
sine dominant orientată matern, 
cu recunoaşterea şi acceptarea 
rolului şi locului ca membru al 
familiei; 
- atitudine parentală 
hiperprotectivă, cerinţe de nivel 
ridicat comparativ cu potenţialul 
copilului şi specificul vârstei 
şcolare. 
 
IV. Date personale 
semnificative privind istoria 
personală 
 
a. Anamneza 
Rangul copilului : copil mai mare 
Aspecte privind sănătatea : copil 
născut la termen, normal, cu 
evoluţie normală, hrănit natural, 
fără probleme privind etapa 
diversificării alimentaţiei, cu 
evoluţie bună privind starea de 
sănătate. Nu sunt înregistrate 
probleme privind evoluţia 
dezvoltării psihosomatice care să 
necesite îngrijiri medicale. 
Aspect fizic: firav (subponderală) 
 
b. Prezentarea cazului 
   Mama îşi prezintă îngrijorarea 
cu privire la adaptarea deficitară a 
fetei la mediul şcolar şi social.O 

preocupă problemele legate de 
refuzul de a participa la activităţile 
de grup când consideră că nu 
face faţă cerinţelor,modul cum 
reacţionează când este solicitată 
la tablă şi faptul că necesită 
permanent ajutor susţinut la lecţii 
( a repetat clasa a V-a, are 
certificat de C.E.S.). 
-  refuzul şi plânsul facil sunt 
manifestate şi în activităţile 
asupra cărora i se atrage atenţia 
referitor la calitatea rezultatelor pe 
care le obţine 
- când se supără plânge, se 
retrage şi comunică verbal foarte 
puţin 
- se îmbracă în haine largi pentru 
că se consideră prea slabă, 
neatrăgătoare şi crede că nu este 
plăcută de băieţi. 
 Părinţii se ocupă de ambii 
copii. Au puţine momente când 
pot fi impreună în timpul zilei, 
munca părinţilor fiind solicitantă 
din acest punct de vedere. Copilul 
preferă să petreacă timpul 
singură, respectând cerinţele sau 
regulile părinţilor, reguli care nu 
sunt negociate. Are o relaţie uşor 
conflictuală cu fratele ei. 
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V. Obiectivele terapiei: 
a. Aşteptări ale părinţilor şi 
consilierului 
- diminuarea şi reducerea 
manifestărilor comportamentale şi 
progres şcolar 
- pozitivarea stării emoţionale a fetei 
şi a relaţiilor cu covârstnicii 
- conştientizarea de către părinţi 
privind nevoile reale ale copilului 
b. Obiectivele propuse conform 
analizei rezultatelor evaluării 
iniţiale 
- reducerea anxietăţii 
- asumarea rolului social conform 
vârstei şi tipului de activităţi 
specifice nevoilor proprii de 
dezvoltare socio-emoţională şi 
cognitivă. 
 
VI. Conceptualizarea cazului 
Analizat cazul din perspectiva 
teoriilor sistemică şi 
transgeneraţională a cuplului şi 
familiei, B. este copilul mai mareal 
familiei Ş, copil dorit şi iubit, născut 
normal şi cu o evoluţie normală, în 
prezent având vârsta de 12 ani. 
Părinţii provin din familii organizate 
tradiţional, dar fiecare avînd o 
cultură specifică. Familia de bază a 
fetiţei este o familie modernăîn care 
părinţii se concentrează pe 
apărarea unui mod de viaţă 
personal, sunt concentraţi pe 
creşterea veniturilor şi implicit 
crearea unui confort ridicat bazat pe 
resurse financiare proprii. Ambii 
părinţi preţuiesc realizarea şi 
dezvoltare apersonală în plan 
profesional, fiecare în felul lui şi 
raportat la modelul specific familiilor 
din care provin. Atitudinile de 
autoperfecţionare ale părinţilor se 
regăsesc în cerinţele exagerate 
pentru copil. De aici si conflictul trăit 
de copil şi dorinţa ei de a obţine 
mereu rezultate bune care să-i 
mulţumească pe părinţi.  
Din interviul structurat şi cu ajutorul 
genogramei se constată 
următoarele: 
- familiile de bază ale părinţilor sunt 
familii tradiţionale, structurate pe 
reguli şi principii clare, cu roluri clar 
definite pentru membri; 

- familiile bunicilor nu se implică în a
-i sprijini pe tineri în activităţile 
privind grijile casnice şi 
supravegherea copiilor pe perioada 
zilei când părinţii sunt plecaţi la 
serviciu. Crescuţi cu reguli stricte, ei 
consideră că B.poate să respecte 
un program şi să obţină rezultate 
şcolare în egală măsură cu ceilalţi 
copii; 
- ambii părinţi au studii superioare şi 
ocupaţii corespunzătoare studiilor; 
- bunicii materni şi paterni sunt 
persoane cu studii superioare, în 
prezent pensionari. 
Din analiza rezultatelor aplicării 
celorlalte teste, se notează 
elemente care configurează un 
conflict intern în ce priveşte relaţia 
cu mama, ea fiind persoană 
semnificativă pentru B., şi nevoia de 
sprijin emoţional. Refuzul 
activităţilor desfăşurate în grupul de 
covârstnici este motivat de un 
pattern comportamental transmis 
transgeneraţional care se 
concretizează în selectivitatea 
relaţiilor şi a mediului. 
 
VII. Metode şi tehnici utilizate 
- consiliere a familiei: interviul 
motivaţional, metafora, exerciţiul de 
verificare a rolurilor în cuplu, 
sugestii indirecte, paradoxul, jocul 
de rol 
- consiliere individuală în cazul 
fetiţei: desenul (proiecţia), metafora, 
sugestii directe, jocul de rol. 
 
VIII. Prezentarea rezumativă a 
evoluţiei cazului pe durata 
terapiei 
După întâlnirile dintre profesorul 
itinerant, consilier şi părinţi pentru 
stabilirea obiectivelor şi prevederilor 
contractului terapeutic, atât copilul 
cât şi părinţii au manifestat 
încredere şi comportament de 
colaborare în activităţile propuse în 
consiliere. Copilul a fost introdus în 
grupul de sprijin organizat de 
consilierul şcolii şi, concomitent, 
profesorul itinerant s-a concentrat 
pe particularizarea sarcinilor şcolare 
(program de intervenţie 
personalizat, susţinere în timpul 

orelor prin parteneriat la clasă) şi 
învăţare socială prin mijlocirea 
grupului şcolar. 

C 
onsilierea părinţilor s-a 
desfăşurat în întâlniri 
bilunare ale acestora cu 
profesorul consilier şi în 

şedinţe şi întâlniri de lucru cu 
tematică educaţională specifică 
particularităţilor conţinuturilor de 
învăţare impuse de curricula 
şcolară. Au fost necesare şi întâlniri 
separate în cazul părinţilor, în cazul 
fiecăruia desfăşurându-se câte 
două întâlniri. Dintre metaforele 
utilizate care au dat rezultat în cazul 
fetiţei a fost desenul serial. 
Exerciţiile de relaxare au fost 
recomandate şi ca teme de casă, 
dupa ce au fost desfăşurate sub 
îndrumarea consilierului. Tehnicile 
menţionate mai sus au fost 
combinate cutehnici cognitiv-
comportamentale, fiind întocmite: 
lista aşteptărilor şi împărtăşirea 
lor,clarificarea neliniştilor şi 
recadrarea acestora, lista 
priorităţilor pentru stabilirea 
obiectivelor. Alte teme de casă: 
„Ora de familie”, „Jurnalul familiei”, 
„Asta seară cinăm în familie”, etc., 
teme pentru care, în unele cazuri s-
au folosit prescripţiile paradoxale 
deoarece se constatau amânări, 
refuzuri, motive diverse de a ocoli în 
special consemnarea în jurnal a 
stărilor traite, gândurilor, ideilor. 
 
IX. Folow-up 
- familia şi-a planificat şi petrecut 
concediul de odihnă timp de două 
săptămâni, petrec timp împreună 
zilnic. 
- în prezent, s-au diminuat 
comportamentele emoţionale 
manifestate de copil, şi-a crescut 
numărul de prieteni, este deschisă, 
mai încrezătoare în sine, 
colaborează optim la cabinet cu 
itinerantul, s-au îmbunătăţit 
rezultatele şcolare.  
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 Imaginea pe care o avem 
depre noi este o evaluare, înte-
meiată sau nu, pe care o facem 
având în vedere calităţile şi defec-
tele noastre. Nu este vorba numai 
de o cunoaştere de sine, impor-
tantă este convingerea că avem 
calităţi şi defecte, potenţialităţi şi 
limite. Bineînţeles că vom fi su-
biectivi ; a te observa pe tine este 
dificil şi a te înţelege este delicat. 
 

I 
maginea de sine este o forţă 
interioară care ne permite să 
depăşim unele situaţii în ciuda 
adversităţilor, dar dacă ea es-

te prea limitată sau timorată ne va 
face să pierdem timp înainte de a 
ne găsi calea în viaţă. Imaginea 
de sine o datorăm mediului nostru 
familial şi, în mod particular, 
proiectelor pe care părinţii le-au 
construit pentru noi. În unele ca-
zuri copilul este menit să îndepli-
nească ceea ce părinţii n-au ştiut 
sau n-au putut să  realizeze în 
viaţa lor. Aceste proiecte sunt le-
gitime cu condiţia să ţină cont în 
primul rând de dorinţele şi capa-
cităţile copilului. Fără acestea co-
pilul va fi victima incapacităţii sale 
de a realiza marea viziune pe ca-
re părinţii i-au hărăzit-o. Neţinând 
cont de capacităţile lui şi de incer-
titudinile copilului, poate apărea 
mai târziu o profundă vulnerabili-
tate a stimei de sine. O imagine 
de sine limitată va crea depen-
denţă de alţii, adică în relaţiile sta-
bilite cu ceilalţi, copilul va avea rol 
de ,,urmăritor“ ceea ce nu va face 

decât să meargă pe căi explorate 
de alţii. Îi va fi mai greu să-şi 
construiască şi să-şi gestioneze 
proiecte personale.  
 

D 
intre factorii care in-
fluenţează negativ ima-
ginea de sine sunt : 
     1. Ridiculizarea – 

afectează în mod negativ ima-
ginea de sine a copilului, dar 
şi a adultului. Se întâmplă cel 
mai adesea când copilul provi-
ne dintr-o familie monoparen-
tală, separată, cu probleme 
legate de alcoolism, părinţi 
imorali sau probleme legate 
de condiţii intolerabile de 
viaţă.  

         2. ,,Găsitul nodului în pa-
pură“ este o altă forţă distructivă 
ce îşi are originea, ca şi celelalte, 
în spiritul negativist, critic şi 
dăunător. 

Absenţa unei iubiri părin-
teşti necondiţionate –
precede întotdeauna 
acceptarea de sine. 

Maltratarea. 
             (Z. Ziglar, 
Putem creşte copii 
buni într-o lume nega-
tivă, 2000) 

  
 Cel mai profund şi cel mai 
intim constituent al stimei de sine 
este iubirea de sine. Se pare că 
nivelul ei depinde în mare măsură 
de ,,hrana afectivă“, de dragostea 
pe care familia i-a împărtăşit-o 
individului pe când era copil. În 

cazul celui cu o stimă de sine 
constant scăzută, iubirea de sine 
este foarte slabă; concepţia des-
pre sine (întemeiată pe o autocu-
noaştere confuză) este neclară, 
precară. 
  
 Toate aceste aspecte au 
drept consecinţe îndoieli asupra 
capacităţii de a fi apreciaţi de 
către ceilalţi, convingerea persoa-
nei că nu este la înălţimea nece-
sară ca să poată merita atenţia şi 
investiţia afectivă a celorlalţi. În 
privinţa raporturilor cu ceilalţi, în-
grijorarea faţă de aprobarea so-
cială o ia înaintea nevoii de a-şi 
afirma punctele de vedere perso-
nale ; persoana are o mare sensi-
bilitate faţă de părerea celorlalţi, 
preferând să se lase influenţată 
de anturajul său (rude, prieteni, 
cunoştinţe bune sau rele).  
 

P 
ersoana este frecvent 
dominată de emoţii ne-
gative ; nu-i place să fie 
criticată şi are tendinţa 

de a renunţa uşor de îndată ce se 
confruntă cu dificultăţi. Astfel, per-
soanele nesigure, imature din 
punct de vedere psihic şi social 
devin dependente de reacţiile ce-
lor din jur. 
 Percepându-ne pe noi, sun-
tem conştienţi de diferitele aspec-
te ale personalităţii noastre : 
trăsături fizice şi psihice, calităţi 
morale, nevoi, achiziţii şi resurse, 
capacităţi şi limite, forţe şi slăbi-
ciuni. 

Stima de sine,  
cheia dezvoltării personale 

prof. ILDIKO DENES 
Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa 
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 Dacă  nu te iubeşti pe tine, 
cum ai putea să-i iubeşti pe ceilal-
ţi ? Iubindu-te, te asculţi, te conso-
lezi, te-ncurajezi, ai încredere în 
tine, îţi ierţi greşelile, te judeci fără 
să te blamezi, îţi vorbeşti cu res-
pect şi tandreţe. Ai încredere în 
capacităţile tale, ai voinţă şi deter-
minare pentru a-ţi împlini proiecte-

le şi visurile ; îţi accepţi nivelul de 
competenţă fără să te compari cu 
alţii, te bucuri  de orice succes 
oricât de mic ar fi el, crezi în capa-
citatea ta de a învăţa, de a te 
schimba în bine şi crezi în rostul 
tău pe lume. 

A 
 te iubi pe tine însuţi este 
soclul stimei de sine, 
constituantul cel mai pro-
fund şi mai intim. Toto-

dată, nu este niciodată uşor să 
discerni la o persoană, dincolo de 
masca sa socială, gradul exact de 
dragoste ce şi-l poartă. 
 Dragostea  fidelă şi cons-
tantă de sine joacă un rol determi-
nant în dragostea pentru celălalt. 
Pentru a-l iubi pe celălalt trebuie 
să încetăm să avem frică de opi-
nia lui şi să nu fim dependenţi de 
judecata lui. Frica este rezultatul 
faptului că nu ne cunoaştem 
adevăratele capacităţi. Deci, cu 
cât avem mai multe reuşite, cu 
atât temerile vor dispărea mai re-
pede. 

A 
vând o bună relaţie cu 
noi înşine putem avea 
relaţii bune şi cu ceilalţi. 
Învăţând să ne iubim 

vom învăţa să fim autonomi şi să 
avem încredere în noi. 
  ,,A avea încredere în-
seamnă să te gândeşti că eşti ca-
pabil să acţionezi adecvat în si-
tuaţiile importante. Persoana care 
nu are încredere în sine este cea 
care se îndoieşte de capacităţile 
sale de a face faţă unor sarcini, 
cea care caută aprecieri din par-
tea celorlalţi, care ezită să ia deci-

zii ; încrederea în sine este mai 
degrabă o consecinţă a dragostei 
şi imaginii de sine.“ (Fr. Lelord, 
Ch. Andre, 1999) 
 Stima de sine are nevoie de 
mici succese zilnice necesare 
echilibrului psihologic, de mici ac-
te pentru a se dezvolta. Încrede-
rea în sine vine în principal din 
modul de educaţie primit în familie 
sau la şcoală reprezentând 
o ,,contabilizare a izbânzilor vii-
toare“.  

C 
ele trei componente ale 
stimei de sine au între 
ele legături de interde-
pendenţă : dragostea de 

sine (a asculta de propriile nevoi 
şi aspiraţii, a se respecta aşa cum 
este) facilitează în mod incontes-
tabil o imagine de sine pozitivă (a 
crede în capacităţile proprii, a 
proiecta viitorul său) care, la rân-
dul său influenţează în mod favo-
rabil încrederea în sine ( a acţiona 
fără frică de eşec sau de judecata 
celuilalt). 
 
Bibliografie : 
 Z. Ziglar, Putem creşte copii 
buni într-o lume negativă, 2000 
       G.Albu, În cautarea educatiei 
autentice,1998 
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Organizarea perceptiv-motrică şi 
perceptiv vizuală 

la elevii din primul an de şcoală  
prof. NUŢAŞ VANCEA POP GABRIELA VIORICA 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”, Mun. Timişoara 

Actele noastre se desfăşoară într-

un spaţiu şi într-un timp dat. Spaţiul 
este perceput şi construit pe plan 
mental ca urmare a sesizării 
poziţiilor, direcţiilor, distanţelor şi 
deplasărilor.  
 Lumea spaţială a copilului 
se construieşte paralel cu dezvol-
tarea sa psihomotorie, de la nivelul 
senzorio-motor, al percepţiilor leg-
ate de acţiune, pe baza asimilării 

schemei corporale proprii, prin re-
cunoaşterea de 
t i p  s tânga -
dreapta, pe 
baza cunoaşterii 
schemei corpo-
rale a parteneru-
lui, prin învă-
ţarea diferitelor 
poziţii ale obiec-
telor unele în 
raport cu altele, 
a elaborării noţi-
u n i l o r  t o -
pografice. Pen-
tru a putea o- 
pera cu aceste 
relaţii este nece-
sar un nivel de 

dezvoltare mintală de cel 
puţin 8 – 9 ani.  
 S tudi i  recente 
privind dezvoltarea per-
ceptivă au demonstrat că, 
cele mai multe principii ale 
organizări i  nu sunt 
prezente la naştere, ci se 
dezvoltă în momente 
diferite în primul an de 
viaţă. Funcţia perceptiv-
motrică şi perceptiv vizuală 
la elevii din primul an de 

şcoală se poate măsura cu ajutorul 
următoarelor două teste: 

 1.Proba Bender-Santucci. 
Eavizează cunoaşterea nivelului 
psihogenetic şi a trăsăturilor funcţiei 
vizual-motorii – una din condiţiile 
interne ale însuşirii limbajului scris – 
este importantă în evaluarea gradu-
lui de dezvoltare psihică, mai ales la 
intrarea copilului în clasa primul an 

de şcoală.Presupune evaluarea 
maturităţii şcolare şi a nivelului de 
dezvoltare pe care trebuie să-l a- 
tingă un copil în jurul vârstei de 6-7 
ani, pentru a face faţă cerinţelor 
şcolare în clasa I. 

 2. Proba Kohs. Vizează 
percepţia şi analiza formelor, per-
cepţia spaţială şi organizarea spa-
ţială. Ea măsoară aptitudinea per-
ceptiv-spaţială. Implică menţinerea 
constantă a scopului care trebuie 
atins, încercarea unor combinaţii 
diferite sub influenţa unor idei direc-
toare, aprecierea combinaţiilor fi-
nale prin raportarea la modelul dat. 
La fel ca şi inteligenţa, proba Kohs 
necesită: analiză, combinare, com-
parare, deliberare, completare, dis-
criminare, judecată, criticism. 
 Prelucrarea rezultatelor 
testelor pun în evidenţă caracteris-
tici de genul: dificultăţi de vedere, 
orientarea perceptiv-vizuală, ca-
pacitatea perceperii corecte sau 
incorecte a raporturilor spaţiale şi 
temporale. 

La vârsta de 6-7 ani, în mod 
obişnuit, copilul posedă reprezentări 
spaţiale de formă, mărime, orien-
tare spaţială, structurare spaţio-
temporală şi dispune de maturitatea 
motrică necesară coordonării miş-
cărilor specifice scrierii semnelor 
grafice, deci a potenţialului de în-
suşire a scrierii.  

Prin urmare este indicat să 
se facă o examinare a acestor două 
funcţii la intrarea copilului în şcoală, 
pentru a se putea interveni din timp, 
acolo unde micul şcolar întâmpină 
dificultăţi. 
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După De Meur şi A. Lapierre struc-
turarea spaţială,  se desfăşoară în patru 
etape:  

 a. Cunoaşterea noţiunilor care pre-
supune deplasarea în spaţiul obişnuit, situ-
area adecvată a obiectelor, perceperea iden-
tificarea şi discriminarea formelor, mărimilor şi 
cantităţilor.  

 b. Orientarea spaţială: care implică 
orientarea obiectelor, perceperea a ceea ce 
este orientat în aceeaşi direcţie, situarea 
obiectelor în funcţie de poziţia ordinală şi să 
perceapă sensul grafic.  

 c. Organizarea spaţială: care implică 

c u n o -
aştere a 
noţiunilor 
s pa ţ i a l e 
şi capaci-
tatea de 
orientare 
spaţială, 
va con-
duce la 
d e z v o l -
tarea ca-
pac i tă ţ i i 
de a dis-
pune fără 

ajutor de spaţiul înconjurător, de a-şi organiza 
spaţiul delimitat în scopul realizării unui anu-
mit obiectiv.  

 d. Structurarea spaţială, care presu-
pune abilităţi de orientare şi organizare spa-
ţială deja elaborate, permiţând copilului trece-
rea de la un centru de referinţă (corpul pro-
priu) la alt centru de referinţă 
(universul).Structura spaţială presupune şi 

operarea cu raţionamente ce implică operaţii 
logico-matematice. 

  Dificultăţile ce apar în procesul de 
structurare spaţială conduc la blocarea dez-
voltării mentale, ca urmare a faptului că 
înţelegerea noţiunilor şi relaţiilor spaţiale înle-
sneşte achiziţia în toate domeniile de cu-
noaştere elementară (citit-scris, calcul). În-
suşirile spaţiale ale obiectelor se referă la mă-
rimea, forma, poziţia, distanţa, direcţia obiec-
telor faţă de noi şi între ele.  

 Slaba însuşire a noţiunilor spaţiale: 
înainte, după, stânga, dreapta etc., poate fi 
una din cauzele întârzierii în însuşirea citit-

scrisului. În formarea deprinderilor de citit-
scris, funcţionarea corectă a activităţii de 
orientare şi structurare spaţială devine con-
diţie de bază, deoarece trasarea semnelor 
grafice şi urmărirea succesiunii desfăşurării 
literelor în cuvinte, a cuvintelor în fraze, a 
succesiunii rândurilor şi păstrarea spaţiilor 
dintre ele, constituie faze ale procesului de 
achiziţie lexo-grafică. 

 Elaborarea structurii spaţio-
temporale, cunoaşterea schemei corpo-
rale, cunoaşterea poziţiilor obiectelor în 
spaţiu, asimilarea termenilor conceptuali 
de direcţie şi distanţă în raport cu subiec-
tul, asimilarea noţiunilor temporale uzuale 
de tipul „acum”, „ieri”, „azi”, „mâine”, 
„prezent”, „trecut”, „viitor”, constitue pre-

misa invăţării. 
 Organizarea spaţio-temporală se  

institue astfel drept o condiţie indispensabilă a 
învăţării cu succes a cititului şi scrisu-
lui,evidenţiind-se totodată deosebita impor-
tanţă în organizarea funcţiei perceptiv-motrică 
şi perceptiv- vizuală la elevii din primul an de 
şcoală. 
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