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 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» 
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S ă dea Cerul, ca numărul celor buni si cu suflet mare să 
crească din zi în zi, iar sufletul lor să nu înceteze a se 

îndrepta spre cei năpăstuiţi de 
soartă.  

S ă dea Dumnezeu ca mica 
sămânţă semănată azi să 

încolţească si să rodească cât 
mai curând, astfel încât vitregiţii 
sorţii să fie apăraţi si ajutaţi să-si 
câştige in-struirea pentru ca în 
acest fel să li se deschidă drumul 
spre o viaţă demnă în soci-etate.  

L a aceasta au tot dreptul, iar noi avem datoria de a-i 
ajuta. 

 

Karl Schäffer 
 în “Începutul învăţământului special în Timişoara”,  

autor Gheorghe Moldovan, Editura “Polirehnica” Timişoara, 2007  
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C o n t r i b u ţ i i l e 
propuse pentru 
numerele viitoare 

sunt recepţionate 
exc lus iv pe adresa de e-mai l 

revistaimpreuna@gmail.com, conform calendarului 
afişat pe pagna web a revistei, impreuna.yolasite.com.  

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)  

Echipa revistei îşi rezervă dreptul de a selecta 
contribuţiile propuse.  Informaţii suplimentare puteţi 
obţine accesând adresa www.impreuna.yolasite.com, 
secţiunea propunere articole, de pe pagina de index.  

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 
f o r m a t  . p d f ,  u r m â n d  l i n k u l :  h t t p : / /
impreuna.yolasite.com, secţiunea arhivă/ numere 
publicate. 

Note editoriale 

[infoUtile] 
 

 

 
Elevi şi cadre didactice care au publicat în 

paginile revistei şcolare “Împreună”: 
elev Ianka ABĂLARU, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Alexandru BĂRSAN, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Loredana BECU, C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara 
elev Giorgiana CADARIU, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Cosmina CHIRIEAC, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Loredana COSTAICHE, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Florina COVLEA, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
ec. Gianina COLAREZA, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Ioana CREŢ, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Ildiko DENES, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Florica DINESCU, C.J.R.A.E. Timiş 
prof. C. DRAGOMIR, C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara 
elev Diana FRANŢ, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Bianca GAJAC, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Violeta GEMENE, C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara 
elev Marian HARACICU, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
ing. Daniela IVAŞCA, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Oana KUBIK, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Patrik MAGNANI, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Clara MARKOVSZKI, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Adalbert MARKOVSZKI, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Denis MUNTEAN, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Emiliana NĂSTASĂ, C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara 
prof. Ligia Mihaela NEŞCU, C.J.A.R.E. Timiş 
prof. Adrian NICOLA, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Diana POPA, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Miruna POPI, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Narcisa RESIGA, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Răzvan RUSU, Şcoala Gim. Jimbolia 
elev Devid SECOŞAN, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Vlad SLAVU, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Carla STREJANTU, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Maria TĂUT, C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara 
prof. Luciana VASILUŢĂ, C.Ş.E.I. “C. Pufan”, Tr. Severin 
elev Lucas WEISS, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 

 

Cadre didactice îndrumătoare: prof. Corneliu 

DRAGOMIR (C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara), 
prof. Violeta GEMENE (C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Ti-

mişoara), prof. Clara MEŞTER (Asociaţia “Dincolo 
de cuvinte”, com. Dumbrăviţa), prof. Oana KUBIK 
(Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa), prof. Violina LUCA
(Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa), prof. Narcisa RE-
SIGA (Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa) 

 

Corectură: prof. Violina LUCA 

 

Bord revistă: 
Prof. Mioara NOVAC– director 
Prof. Adrian NICOLA, director 
Prof. Ildiko DENES, director adjunct 
Prof. Doralina DOBRIN, director adjunct 
prof. Corneliu DRAGOMIR, iniţiator/ coordoator revistă 

     echipa revistei 



 

 

↔ news&events: Iniţiative de dezvoltare 

instituţională prin programul Erasmus+, pag. 6

-11; 

↔ lecţie demonstrativă: Parcurgerea drumului 

de la geografia teoretică la ... geografia 

practic-aplicată, pag. 12-13; 

↔ pagini de lectură: Viaţa deportaţilor 

români în Siberia, pe timpul lui Stalin, pag. 

14; 

↔ tradiţii locale din vechi izvoare: Ostara, zeiţa 

primăverii, pag. 16; 

↔ societatea cunoaşterii: Je suis francophone 

donc je connais le monde de la francophonie, 

pag. 18-19; 

↔ proiect interjudeţean: Fiecare este special a 

ajuns la ediţia a VIII-a, pag. 20; 

↔ oameni de poveste: Ion Dem Demetrescu, un 

Walt Disney al românilor, , pag. 22-23; 

↔ de vorbă fără catalog: Oamenii, prieteni ai 

pădurii, pag. 24– 25; 

↔ perspective retrospective: Dialogul artelor: 

educaţia plastică în viziunea elevilor din clasele 

gimnaziale, pag. 26-27; 

↔ eu cred într-Unul Dumnezeu: Lumina luminii 

este icoana credinţei în Iisus Hristos, pag. 28. 
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Exemplar distribuit gratuit.  
 Tipărirea exemplarelor distribuite gratuit către elevii, 
cadrele didactice şi colaboratorii revistei noastre care au publicat 
în paginile acestui număr al revistei “Împreună” s-a realizat cu 
sprijinul financiar oferit de Consiliul Judeţean Timiş, prin 
demersurile realizate de conducerea şi serviciul contabilitate al 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”, Timişoara. 
 Pentru sprijinul acordat, mulţumim persoanelor implicate. 

 echipa revistei ÎMPREUNĂ 

Cuprins 

revista şcolară  

ÎMPREUNĂ 

Nr. 19, anul IX 

Anul şcolar 2016-2017 

Semestrul al II-lea 



 

 

C 
u un buget de 24850 euro, proiectul 
pentru mobilitate educaţională 
şcolară, propus de şcoala noastră 
urmăreşte dezvoltarea ofertei 

educaţionale a şcolii şi formarea 
competenţelor profesionale ale cadrelor 
didactice.    
 Este un proiect cofinanţat de 
Uniunea Europeană pe care Şcoala 
Gimnazială Comuna Dumbrăviţa îl 
implementează până în luna mai a anului 
2018. S 

copul 
acestui proiect este 
de a dezvolta 
competenţele 

lingvistice, digitale, sociale şi antreprenoriale 
într-un cadru instituţionalizat precum şi 
inovarea metodelor de predare, învăţare şi 
evaluare prin utilizarea unor instrumente 
digitale. 

E 
levii şcolii noastre vor putea 
beneficia de mai multe oferte 
educaţionale, de implicare în 
proiecte europene şi cooptare de 

parteneri noi. 
 Ne bucurăm împreună de acest 
proiect european şi le urăm succes celor 
implicaţi.  
 
 

prof. Adrian NICOLA 
Şcoala Gimnazială Comuna Dumrbăviţa 

Iniţiative de dezvoltare  

instituţională prin  

programul Erasmus+ 
A.N.P.C.D.E.F.P. a pubicat rezultatele selecţiei proiecte de mo-
bilitate educaţie şcolară. Printre acestea se numără şi “Iniţiative 
de dezvoltare instituţională prin programul Erasmus plus”, 
proiect propus şi implementat de Şcoala Gimnazială 
Comuna Dumbrăviţa, jud. Ti- miş. 
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 Proiectul “Iniţiative de dezvoltare instituţională prin programul Erasmus Plus” are un buget de 24850 euro şi un număr de 12 beneficiar, personal didactic auxil-iary şi cadre didactice de la Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa.  Activităţile proiectului constă în schimburi de experienţă cu per-sonal angajat în învăţământ din Malta, Spania. etc  
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În  perioada 1 iunie 2016 – 1  mai  
2018 în  şcoala noastră  se imple-
mentează un proiect, cofinantat de Uni-
unea Europeană prin programul  Erasmus 
+, numit Iniţiative  de dezvoltare institu-
ţională  prin  programul  Erasmus Plus. 

Se doreşte,  prin  intermediul  
acestui  proiect, implementarea  

unor noi   direcţii  de 
formare  şi  motivare 
prin: îmbunătăţirea 
performanţelor  de în-
văţare, dezvoltarea  
competenţelor  ling-
vistice,  creşterea  
sensibilizării intercul-
turale , o  mai  buna  
cunoaştere a man-
agementului  
proiectelor  inter-
naţionale ,  

creşterea  capacităţii de a  declanşa 
schimbări privind modernizarea şi 
deschiderea  internaţională,  crearea  unor  
activităţi mai interesante pentru  elevi,  un  
mediu  mai  modern , mai  dinamic si  mai 
profesionist  in  interiorul instituţiei. 

 

P 
rin  urmare,  s- au  stabilit 
următoarele obiective ale  
proiectului: 
O1- inovarea  cu  peste 

20% a metodelor şi tehnicilor  de 
predare/învăţare/  evaluare  prin 
utilizarea noilor tehnologii de  
comunicare a 12 profesori cu  vâr-

ste cuprinse  între 25- 50 de  ani pe  
o  perioadă de 2 ani; 

O2- creşterea competenţelor  digitale  
cu  peste 20% a 92  de  elevi ai  
şcolii  noastre cu  vârste  cuprinse  
între 7-  14  ani prin implementarea 
a trei opţionale ( Limba  engleză – 
o abordare modernă  în  era digi-
tală,  Ne  jucăm,  ne  distrăm  şi  
învăţăm! Dezvoltarea personalităţii 
prin  integrare socială) pe  o  pe-
rioadă  de  un  an; 

O3-  creşterea  cu  peste 20%  a  di-
mensiunii europene a  şcolii noas-
tre prin  dezvoltarea competenţelor 
manageriale,  adaptareala normele  
europene a  celor 10  profesori  si 2 
persoane  din  echipa administra-
tivă ,  cât  şi implementarea  de 
proiecte la  nivel internaţional  pe  
parcursul celor  2 ani. 
Principalele activităţi  ale  proiectu-

lui  constau în  mobilitatea a  nouă cadre  
didactice,  alese  în urma  unui  proces  
de  selecţie : 

- două  educatoare: Covlea  Florina  şi  
Grui  Nicoleta- Getting ready  for  
the  digital classrom- Spania; 

- două învăţătoare: Deneş Ildiko,  Faur  
Ramona, şi de profesoara de  spri-
jin, Codruta Vanci - Language  
learning . Fund  and  games-  
Malta; 

- profesoara de  engleză  Boscovici  
Carla- Making  use  of  technol-
ogy- Anglia; 

- trei profesoare: Miruna  Popi, Cos-

mina  Chiriac şi Creţ Ioana   -ICT  

for  teaching in  Spain; 

- trei  persoane  din  echipa administra-

tivă a  şcolii: director Nicola  

Adrian,  contabil  Colareza  Gianina 

şi  secretar Dana Ivasca – How  to  

make  your  school  more  interna-

tional-  Spania,în  vederea  inovării 

metodelor de predare/învăţare/  

evaluare şi  manageriale, dar  şi  

dezvoltării  competenţelor IT şi a  

celor  lingvistice. 

 

 

 

Proiectele euro-

pene, paşi impor-

tanţi spre  

deschidere şi  

inovare 
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V 
or avea loc,  de asemenea, activităţi  de 
diseminare la  nivel de  instituţie în vederea 
împărtăşirii experinţelor trăite şi cunoştinţelor 
acumulate,  cât  şi  la  alte evenimente . Se  vor  

publica articole şi  se  va  realiza o broşură unde  fiecare 
participant  direct  sau  indirect îşi  poate  expune păre-
rea  despre  acest proiect. 
 Vă întrebaţi ce impact  va  avea acest proiect  
asupra elevilor,  cadrelor  didactice,  şcolii şi  comunită-
ţii? 
Asupra :  
 - partici-
panţilor :dezvoltarea 
competenţelor digi-
tale, lingvistice, so-
ciale şi antreprenori-
ale într- un cadru 
internaţionalizat; 
inovarea metodelor 
de  predare, înva-
tare, evaluare prin 
utilizarea a noi in-
strumente digitale;  o 
întelegere mai amplă 
a practicilor, politi-
cilor şi sistemelor de 
educţie interna-
ţională, dezvoltarea 
carierei; 
 - elevilor: 
creşterea interesului 
şi  nivelului de satisfacţie a elevilor faţă de activitatea 
didactică: posibilitatea de a-şi alege un opţional care să 
corespundă nevoilor de  formare prin  lărgirea ofertei 
educaţionale; dezvoltarea competenţelor digitale, lingvis-
tice şi sociale; însuşirea unor aspecte legate de stan-
dardele europene (stil de viaţă, sistem educativ) prin 
comunicarea directă cu elevi din ţările  europene; 
 -  instituţiei: lărgirea ofertei educaţionale prin 

implementarea a 3 opţionale noi: Limba engleză- o abor-
dare modernă  în era digitală,Ne jucăm, ne distrăm şi 
învăţăm! Dezvoltarea personalităţii pentru integrare so-
cială; cadre didactice  mai competente şi mai motivate; 
aplicarea unor  exemple de bună practică la nivel  edu-
caţional şi managerial; îmbunătăţirea  rezultatelor  şco-
lare; implicarea în proiecte europene şi cooptarea de 
parteneri noi; 
 -  comunităţii locale: creşterea  încrederii 
părinţilor în actul educaţional, cooptarea şi implicarea lor  

ca parteneri în activită-
ţile extracurriculare; 
îmbunătăţirea relaţiei 
cu autorităţile locale. 

R 
ezultate 
aşteptate: 
îmbunătăţi-
rea activităţi-

lor  didactice prin inter-
mediul noilor  
tehnologii, implemen-
tarea  unor  exemple 
de practică interna-
ţională, experienţa în 
scrierea şi implemen-
tarea de proiecte euro-
pene. 
 Beneficiile pe 
termen lung: creşterea  
calităţii procesului edu-
cativ, creşterea moti-

vaţiei spre învăţare, cooperare, performare şi implicare  
în proiecte europene. 
 Consider  că  astfel  de proiect oferă instituţiilor  

de învăţământ, cât şi  cadrelor implicate, experienţe  

unice care merită  trăite  cel  puţin  o  dată în  viaţă. 

 

prof. FLORINA COVLEA 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
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 Prima experienţă într-un program erasmus a fost una pozitivă, motivaţională. M-am pregătit 
anterior pentru a-mi îmbunătăţii cunoştinţele de limba engleză.  
 Cursul ICT FOR TEACHING s-a dovedit a fi o alegere inspirată deoarece a permis partici-
panţilor să fie iniţiaţi, dar şi să-şi devzvolte şi să aplice abilităţile dobândite în utilizearea TIC şi pentru 
exploatarea şi crearea de resurse TIC, pentru predare, învăţare şi chiar evaluare la clasă.  

 Pe parcursul acestui curs m-am dezvoltat pe trei planuri în 
paralel. Astfel mi-am îmbunătăţit într-o oarecare măsură abilităţile de 
comunicare în limba engleză, pe plan profesional şi de asemenea a 
contribuit la dezvoltarea personală prin creşterea înteresului pentru 
istoria, cultura şi tradiţiile Spaniei. Interacţionarea cu oameni şi cul-
turi diferite este foarte importantă pentru profesori si permite crearea 
de leăaturi şi parteneriate ăntre şcoli din ţări diferite.  
 Intenţionez să particip şi la alte activităţi Erasmus + şi sunt 
mai motivată să-mi dezvolt abilităţile profesionale. Acestea au ca 
scop utilizarea de metode de predare şi abordări noi, dar şi moti-
varea elevilor pe subiecte ale programei şcolare.   
 Este important să îmi împărtăşesc  experienţa în cadrul unor 
ateliere cu colegii, în Comisia metodică şi în Consiliului Profesoral.  

prof. CHIRIAC COSMINA-ANIŞOARA  
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
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În perioada 12-18 februarie, 
am participat la cursul ICT 
for Teaching in Spain, des-
făşurat în localitatea Jaén, 
împreună cu alte două 
colege de la Şcoala Gimna-
zială Dumbrăviţa. Ceea ce 
m-a determinat să mă în-
scriu într-un astfel de pro-
gram a fost, pe de o parte, 
experienţa anterioară de 
student Erasmus în 
Spania, iar, pe de altă 
parte, dorinţa de a îmi 
îmbunătăţi abilităţile de a 
folosi calculatorul în tim-
pul orelor de curs. 
Programul derulat pe 

parcursul 
acestei săp-
tămâni a presu-
pus participarea 
la o serie de 
cursuri în limba 
engleză, dar şi 
la diferite activi-
tăţi interculturale 
propuse de or-
ganizatori. 

Prima seară a însemnat cunoaşterea par-
ticipanţilor din toate ţările înscrise în program. Mă 
bucur că prin intermediul acestui curs am reuşit să 
întâlnesc oameni ce provin din culturi diferite cu 
care sper să colaborez şi pe viitor prin intermediul 
unor parteneriate. Totodată, prezentarea despre 
istoria şi cultura Spaniei mi-a accentuat interesul 
pentru această ţară. 

Următoarele zile mi-au oferit ocazia să 
folosesc mai multe instrumente tehnologice. Cel mai 
mult mi-a atras atenţiaKahoot.Având în vedere că 
predau literatură,mă gândesc să folosesc Kahoot 
pentru a verifica dacă elevii au citit cărţile recoman-
date la clasă. Cred că este un mijloc eficient de 

evaluare deoarece prin intermediul acestui program 
se câştigă foarte mult timp, de care profesorii şi 
elevii din ziua de astăzi dispun tot mai puţin. De 
asemenea, am învăţat să folosesc Glogster, instru-
ment care mi-a plăcut foarte mult. Am fost uimită 
câte lucruri poţi face cu acest program. Consider că 
îl pot folosi pentru a realiza introducerile lecţiilor, 
lucru ce cu siguranţă îi va atrage pe elevi. Am 
descoperit un alt instrument de predare, şi anume 
Prezi, o aplicaţie prin intermediul căreia pot fi con-
cepute prezentări atractive, având posibilitatea de a 
evidenţia relaţiile dintre componentele prezentării. 
Cred că acest tip de aplicaţie îi va atrage pe elevii 
mei şi cu siguranţă o voi folosi la clasă. La unul din-
tre cursuri am învăţat cum să utilizăm smart boardul, 
un alt instrument eficient de predare, pe care sper 
să îl pot folosi în viitor, deocamdată nefiind posibil 
acest lucru deoarece şcoala nu îl are în dotare.  

Un aspect interesant al cursurilor a fost 
reprezentat şi de o nouă viziune pe care organizato-
rii ne-au împărtăşit-o despre social media. Astfel, ei 
ne-au demonstrat faptul că aceste medii de so-
cializare, care par că îi fac pe elevii noştri să piardă 
timpul, pot fi utilizate şi în scop educativ.  

Pe parcursul acestor zile am descoperit 
câteva locuri minunate, spre exemplu, Catedrala din 
Jaén şi Băile Arabe, locuri încărcatede istorie şi 
cultură. Am fost plăcut surprinsă să aflu că acest 
micuţ oraş din sudul Spaniei poate avea o istorie 

impresionantă, lucru ce m-a făcut să-mi 
doresc să cunosc cât mai multe despre el. 
Totodată, am vizitat oraşulÚbeda, după care 
a urmat o călătorie inedită! Aşa pot descrie 
vizita mea în Baeza. Împreună cu echipa 
mea am străbătut străzile acestui micuţ oraş 
în căutarea unor monumente pe care tre-
buia să le fotografiem. Mi-a plăcut foarte 
mult acest experiment deoarece în acest fel 
am reuşit să comunic mai mult cu colegii de 
la curs. Mă gândesc să folosesc această 
strategie şi cu elevii mei, ajutându-i în acest 
fel să comunice mai mult. La întoarcerea în 
Jaén am avut parte de o surpriză: vizita la 
Castillo de Santa Catalina ce se înalţă 
deasupra oraşului, un loc minunat de unde 
poţi admira întreaga privelişte.  
O ultimă călătorie ce ne-a fost oferită ne-a 

dus pe meleagurile Granadei şi ale Alham-
brei, unde se află cel mai important monu-
ment al arhitecturii islamice. Pus în contex-
tul noilor valuri de migraţie cu care Europa a 

avut de a face, mărturia prezenţei acestei religii (şi 
nu numai, a întregii culturi) demonstrează, în fond, 
că Europa a fost multiculturală de secole, astfel 
încât toleranţa trebuie să fie cuvântul de ordine, iar 
teama sau naţionalismul nu îşi au loc într-o lume 
care îşi continuă cursul firesc al globalizării şi inter-
culturalităţii. 
  

prof. IRINA MIRUNA POPI 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
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utilizate şi în scop educativ 



 

 

Î 
nvăţarea interculturală, promovarea 
dimensiunii europene şi calitate în edu-
caţie sunt conceptele cheie cu care am 
fost primiţi în cadrul cursul “ICT for 

Teaching”. Desfăşuratînmicuţuloraş Jaen, 
regiuneaAndaluzia, Spania, între 12-18 
februarie 2017, a reprezentatmaimultdecât 
o introducereînnoitehnologii de predare-
învăţare-evaluare bazate pe mijloace TIC, 
ci şi o adevărată experienţa culturală.  

O 
rganizatorii cursului, organizaţia 
English matters, a gânditşia 
elaboratcursul sub motto-ul “de 
la profesori la profesori”, 

profitând de experienţele fiecărui partici-
pant, dar şi de frumuseţile Andaluziei. 

Î 
ncă de la primul seminar ni s-a explicat 
faptul că pe lângă îmbunătăţirea şi 
achiziţia de competenţe IT, scopul 
cursului este de a promova spiritual 

European şi de a ne crea o reţea de co-
laborare pe termen lung cu alţi profesori 
din Europa. În acest sens, cursul a fost 
gândit în trei dimensiuni: seminarii, 
prelegeri şi vizite culturale.  

Î 
n cadrul seminariilor am învăţat să 
folosim resurse educaţionale gratuite, 
disponibile online, prin care procesul de 
predare – învăţare –evaluare să devină 

mai atractiv pentru elevi şi mai facil pentru 
profesori. Diferitele aplicaţii de editare su-
net, imagine sau prezentare digitală 
(Kahoot, Gloster, Prezi, PhotoPeach, Edu-
caPlayş.a.) ne-au ajutat să ne îmbunătă-
ţim propriile competenţe IT, dar şi să vi-
zualizăm modalităţi în care să putem îm-
bunătăţii maniera de predare, de învă-
ţareşi de evaluare a elevilor noştri. Pro-
fesorii din cadrul cursului ne-au încurajat 
mereu să gândim dincolo de predarea 
clasică şi să integrăm tehnologia în munca 
la clasă, nu numai prin aportul profesoru-
lui, ci şi prin munca elevului. 

P 
rin intermediul prelegerilor la care 
am asistat, “Images of Spanish 
Society” şi “The Discovery of Ex-
otic Spain through Foreigners’ 

Eyes” ne-am familiarizat cu cultura şi civili-
zaţia spaniolă, cu modul de viaţă iberic şi 
particularităţile sale. Aceste prelegeri au 
venit în completarea vizitelor de studiu, 
effectuate în oraşele Úbeda şi Baeza, 
aflate pe lista patrimoniului cultural 
mondial UNESCO şi la palatul Alhambra 
din Granada.  

C 
a profesor de istorie, pentru 
mine, experienţă a fost una fasci-
nantă; în Úbeda şi Baeza am 
simţit şi am văzut însemnătatea 

spiritului şi arhitecturii renascentiste, far-
mecul trecerii de la Evul Mediu la Epoca 
Modernă, în timp ce palatal Allhambra a 
fost unul dintre cele mai spectaculoase 
locuri pe care le-am vizitat. În Allhambra 
am simţit întrepătruderea medieval între 
două lumi total diferite: islamică şi catolică, 
contopite împreună în ceea ce a reprez-
intă Spania post Reconquista. 

prof. IOANA CREŢ 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 

Î 
n luna  aprilie, trei cadre didactice din 
școală, am participat în cadrul proiectului 
Erasmus +, de mobilitate,  la cursul de 
perfecționare Language Learning Fun & 

Games for Primary School, în Malta. Curs 
interactiv, în care, după cum spune ș i denu-
mirea, am învățat cum să predăm limba 
engleză la clasele primare prin joc. 

O 
 săptămână am fost ș i studente și 
eleve. Mi-a plăcut că am primit 
card de student valabil pe timpul 
șederii, deci am beneficiat de toate 

drepturile unui student. Am fost ș i eleve, pen-
tru că am învățat metodele aplicându-le pe 
noi înșine, cursantele din Olanda ș i România, 
grupul mixt de 12 persoane. Am învățat 
jucându-ne,metode co-operative, de dezvol-
tare a inteligențelor multiple, folosirea mi-
jloacelor moderne ( calculator, internet ), 
folosirea cântecelor îmbinate cu mișcare etc. 
Ne-am dezvoltat  ș i competențele lingvistice, 
am legat prietenii, țintind colaborări, parteneri-
ate în viitor, astfel  timpul a zburat foarte 
repede. În excursiile organizate de centrul 
ETI Malta, am avut posibilitatea să 
cunoaștem istoria tării, la Experimentarium 
Malta și apoi să și vizităm orașe și locuri de 
atracție turistică, peisaje mirifice oferite de 
Marea Mediterană. 

N 
e- am întors cu dorința de a aplica 

la clasă cele învățate printr-un 

opțional în anul școlar 2017-18, de 

a  scrie ș i implementa proiecte 

Erasmus +, KA 2, în care să participle și elevii 

școlii. 

prof. Ildiko DENES 
Director adjunct 

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
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Ş 
coala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa a 
demarat începând cu 1 iunie 2016 
proiectul Iniţiative de dezvoltare 
instituţională prin Programul Erasmus 

Plus, finanţat de Uniunea 
Europeană. 
 Proiectul 
se desfăşoară pe 
o durată de doi 
ani, în care cele 
12 cadre didactice 
implicate vor 
participa la 
cursuri de 
formare 
profesională, în 
vederea 
îmbunătăţirii 
actului didactic. 
 În 
perioada 2. 04. 

2017 – 8.04.2017, echipa formată din directorul 
şcolii, prof. Nicola Adrian, secretar - Ivaşca 
Daniela şi contabil – Colareza Gianina, a 
participat la cursul How to make your school 
more international, desfăşurat în Benalmadena - 
Spania. Programul desfăşurat pe parcursul 
acestor zile a presupus participarea la o serie de 
activităţi, în urma cărora cursanţii au descoperit 
noi modalităţi şi mijloace de internaţionalizare a 

şcolii. Totodată, participarea la acest stagiu le-a 
oferit beneficiarilor posibilitatea de a cunoaşte 
oameni din ţări diferite, precum: Danemarca, 
Italia, Croaţia şi Bulgaria, cu care vor putea 
realiza pe viitor parteneriate menite să conducă 
la internaţionalizarea şcolii. 

A 
vând în vedere că unul dintre 
obiectivele stagiului de formare a vizat 
dezvoltarea dimensiunii europene a 
şcolii, tematica a fost diversă, 

presupunând activităţi ce au constat în workshop-
uri tematice, conferinţe şi video conferinţe. Un loc 
important în structura programului  l-a ocupat 
prezentarea cu privire la dezvoltarea planului de 
internaţionalizare a şcolii, în care accentul s-a 
pus atât pe  tipurile de activităţi ce conduc la 
internaţionalizare, cât şi pe rolul şi competenţele 
unui coordonator de programe. De asemenea, în 
cadrul acestui curs de formare, participanţii au  
fost instruiţi în vederea dezvoltării unui proiect 
Erasmus Plus K2 şi a implementării dimensiunii 

internaţionale în curriculum.  

A 
ctivităţile din cadrul 
cursului au fost 
completate de 
programul cultural ce 

a constat în vizitarea oraşului 
Málaga, situat pe Costa del 
Sol, ceea ce a constituit un 
bun prilej pentru participanţi 
de a se familiariza cu tradiţiile 
şi cultura Spaniei. 

P 
articiparea la 
această activitate de 
formare a contribuit 
atât la dezvoltarea 

competenţelor interculturale 
ale cadrelor participante, cât 
şi la dezvoltarea acestora pe 
plan profesional, având în 
vedere cunoştinţele dobândite 
şi experienţa câştigată în 
urma acestei mobilităţi. 

 
 

 
Un material de 

 ing.DANIELA IVAŞCA, secretar 
 ec. GIANINA COLAREZA, contabil 

prof. preot ADRIAN NICOLA, director 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
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Î 
mpreună cu elevii claselor V-VIII de la 
Şcoala Gimnazială Jimbolia am realizat o 
vizită la Facultatea de Geografie din cadrul 
Universităţii de Vest din Timişoara cu 

scopul de a descoperi câteva din tainele 
acestei discipline foarte frumoase dar şi 
pentru a veni în contact cu faţada modernă a 
geografiei, desfăşurând mai multe activităţi 
constructive şi totodată atractive pentru elevi. 

C 
u ajutorul studenţilor coordonaţi de 
domnii asistenţi univ. de la 
Facultatea de Geografie, Onaca 
Alexandru şi Onaca Florina, elevii 

noştri au reuşit să pătrundă în latura practic-
aplicativă a geografiei moderne, prin 
participarea activă în cadrul câtorva activităţi 
desfăşurate aici: 

M 
apping festival – sub îndrumarea 
doamnei asistent univ. Onaca 
Florina şi împreună cu studenţii 
Facultăţii de Geografie, elevii 

noştri au realizat propriile hărţi în programul 
ArcGis, cartografie şi design cartografic; 

G 
eocaching – un joc bazat pe 
poziţionare GPS, desfăşurat în 
parcul din apropierea universităţii 
sub îndrumarea domnului aistent 

univ. Onaca Alexandru, prin care elevii s-au 
împărţit în grupe de câte 5, îndrumaţi de câte 
un student care deţinea un aparat GPS şi cu 
ajutorul căruia elevii trebuiau să se orienteze 
corespunzător şi să găsească elementele unui 
puzzle ”comori” care îi conducea spre 
descoperirea unei soluţii, ce reprezenta 

Parcurgerea drumului de 

la geografia teoretică 

la ... geografia practic-

aplicată 
Împreună cu elevii claselor V-VIII de la Şcoala Gimnazială Jim-
bolia am realizat o vizită la Facultatea de Geografie din cadrul 
Universităţii de Vest din Timişoara cu scopul de a descoperi câ-
teva din tainele acestei discipline foarte frumoase dar şi pentru 
a veni în contact cu faţada modernă a geografiei, desfăşurând 
mai multe activităţi constructive şi totodată atractive pentru 
elevi. 
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A 
mbele activităţi au fost foarte antrenante, elevii s-au 
implicat foarte activ, în cadrul grupului am avut şi doi 
elevi cu CES care au colaborat foarte bine, s-au 
integrat foarte bine în grupul din care au făcut parte, 

au reuşit să ducă la îndeplinire sarcinile şi au simţit beneficiile 
ieşirii în natură.  
 Între membrii grupurilor s-au creat legături strânse 
precum şi o competitivitate cu celelalte echipe pentru a găsi cât 
mai repede soluţiile. 
 În concluzie, această colaborare cu Facultatea de 
Geografie a fost foarte benefică, am reuşit să acoperim ambele 
laturi ale geografiei, atât latura teoretică (de birou) cât şi latura 
aplicativ-practică (de teren), dar cel mai important lucru, elevii s-
au simţit foarte bine, au colaborat şi comunicat eficient, au ieşit 
în natură, au făcut altfel de activităţi. 

A 
u lansat şi o invitaţie domnilor asistenţi şi studenţilor, de 
a veni în oraşul nostru şi în şcoala noastră pentru a 
desfăşura şi populariza aceste activităţi, dar şi multe 
altele, ce fac din geografie o disciplină foarte iubită, care 

promovează ieşirea în natură, respectarea acesteia, dar care 
propune şi activităţi interactive şi captivante axate pe nevoile de 
cunoaştere, de descoperire ale elevului, departe de constrângerile 
unei programe şcolare sau unui mediu obscur, închis de 
transmitere mecanică a unor informaţii. 
 

prof. RĂZVAN RUSU 
Şcoala Gimnazială Jimbolia 
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Piscul muntelui înalt din Podişul de calcar al 
Mehedinţiului n-i se dezvăluie ca o panoramă mai 
frumoasă decăt un tablou de Botticelli.  

D 
e-a dreptul diafan, peisajul este magnific, 
la fel de impresionant ca o perveste 
despre magie. Între copaci te simţi ca într-
o afundătură întunecată, în plai te simţi ca 

în palma lui Dumnezeu. Este o alternanţă sublimă 
între verdele ierbii proaspăt odrăzlite şi maroul 
frunzelor prăpădite din înaltul copacilor.   

C 
ea mai impresionantă este Valea 
Topolniţei. Râpele alunecoase se succed 
cu micile pâlcuri de poieniţe verzi, 
luminoase, cele mai luminoase. Mici 

cascade se dezvăluie ochiului curios, la fel de 
curios ca al unui copil. 

Intrarea în Peştere Topolniţii este cea mai 
impresionantă. Dantele de stâncă la fel de tari ca 

diamantul îţi taie răsuflarea. Privită din faţă, intrarea 
pare ca fortăreaţa unui caltel de pa Valea Luarei. 
Privind de pe poarta de intrare în peşteră, intrarea 
pare ca un hău al diavolului. 

E 
ste atât de împresionant că întreg castru 
de calcar a fost sculptat de mici firicele de 
apă. Acestea au fost lăsate libere de 
mâna omului prin voia lui Dumnezeu. 

Opera de artă creată de ele este fascinantă. Merită 
să le vezi de ai răgaz pentru o poveste de dragoste 
a lui Dumnezeu către om, plămădită prin munca 
izvorului de munte şi suferinţa tacută a calcarului. 

 
prof.psih. CORNELIU DRAGOMIR 

C.Ş.E.I. «P. P. Neveanu», Timişoara 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

Sus la munte, jos în plai. Note de călătorie 



 

 

D 
urerea şi lacrimile au însoţit viaţa de-
portaţilor români în Siberia, pe timpul 
lui Stalin. Condamnaţi la departare, 
având doar vina de a fi români, mii de 

oamenii din zona de Nord a Bucovine, Ţinutul 
Herţei şi Basarabia au fost deportaţi ca ani-
malele şi trataţi inuman. Deportarea reprezenta 
pentru ei stulul de viaţă: infernul siberian, sa-
tana exterminării psihice şi fizice! 

”Niciun roman şi niciun film artistic nu vor 
fi în stare să redea vreodată calvarul siberian, 
infernul bolşevic prin care au trecut poporul nos-
tru şi atâtea alte popoare subjugate de satana 
roşie” scris Asociaţia Ortopraxia pe site-ul său 

oficial.  

C 
artea pe care o propunem pentru lec-
tură se numeşte Amintiri din Siberia, 
publicată la Editura Asociaţia Orto-
praxia, 2015, scrisă de Margareta 

Spânu Cemartan. Este o evocare a durerii în 
paginile căreia imaginea inumanului şi a luptei 
pentru subzistenţă atunge apogeul disperării şi 
tragicului unde părinţii, înfometaţi îşi devorau ca-
davrele propriilor copiii. Autoarea rememorează 
că ”A fost şi canibalism, se mâncau vii pe morţi! 
Erau tăiaţi în bucăţele mici şi apoi fierţi. Cum să 
uit ala ceva?”  

S 
criitoarea, ea înseşi trăind dramatica 
experienţă a deportării, povesteşte lupa 
mamei şi a bunicii sale pentru a asigura 
un minim de hrană pentru familie, în tai-

gaua siberiană, în lumea pustietăţii: ”Mama um-
bla după ciuperci. Bunica ştia cel mai bine ce bu-
ruieni să culegem pentru a le pune în oală, ce 
rădăcim să gătim, ce putem pune pentru uscat, 
ca să avem ce mânca iarna.” 

A fost dureros. Amintirea rămâne stărui-
toare: lacrimile se ususcă pe obrajii femeii, multe 
nici nu mai reuşescă să izvorască din ochii săi. 
Rămân acolo, innecate în durerea sufletului, în 
gustul amar. După un moment de tăcere, apăsă-
toare tăcere, doamna Margareta spage cu vocea 
înnecată de femeie bătrână, spunând ”Dacă nu 
ştie lumea ce-a fost, cum să-şi plămădească 
viaţa?” 

 

prof. LIGIA MIHAELA NEŞCU 
C.J.R.A.E. Timiş-  

Şcoala Gimnazială Nr. 24 Timişoara 

Viaţa deportaţilor 

români în Siberia,  

pe timpul lui Stalin  
Condamnaţi la departare, având doar vina de a fi români, mii de 
oamenii din zona de Nord a Bucovine, Ţinutul Herţei şi Basara-
bia au fost deportaţi ca animalele şi trataţi inuman. Deportarea 
reprezenta pentru ei stulul de viaţă: infernul siberian, satana ex-
terminării psihice şi fizice! 
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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... 
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 Cu ocazia primăverii, natura 
reînvie, Soarele încălzeşte atmos-
fera şi copii se pregătesc să iasă 
afară după o iarnă geroasă. Grupu-
rile de copiii se adună, merg în 
parc, în pădure în curtea şcolii sau 
a caselor şi joaca începe.  

 Cele mai întâlnite jocuri ale 
copilăriei sunt: v-aţi ascunselea, 
baba oarba, raţele şi vânătorii, 
şotron, hoţii şi vandalii şi ţară, ţară 
vrem ostaşi! 

 Roadele acestor jocuri sunt 
distractive. Ne ajută să ne 
cunoaştem mai bine şi să ne 
împrietenim mai uşor. Râdem, glu-
mim, alergăm: suntem fericiţi. 

 Copilăria este minunată 
alătrui de prietenii de joacă. 

 

elev LUCAS WEISS 
Şcoala Gimnazială Com. Dumrbăviţa 

Îndrumare,  

prof. Claudia Ioana ALMAGATTISH 

 

Joacă de  

primăvară... 
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Î 
n această zi, 20 martie, strămoşii noştri 
marcau şi sărbătoarea dedicată zeiţei 
primăverii – Ostara, care asigura echilibrul 
dintre noapte şi zi. Se considera că în 

această perioadă, zeiţa singură se înnoieşte, 
restabilindu-şi fecioria şi energia. Figurina 
zeiţei este reprezentată sub chipul unei 
fecioare neprihănite, ţinută la braţ de un tînăr. 
În Rusia, sărbătoarea echinocţilui era privită 
serios.  

S 
e organizau petreceri în masă, orice 
om putea merge la vecini şi gusta de 
pe masa lor orice bunătăţi – acest 
lucru se considera un semn bun. 

Oamenii credeau că cu cît mai mulţi oameni 
vor intra în casă pentru a mînca, cu atît mai 
fericit va fi anul pentru stăpînul ei. 

G 
ospodinele coceau lipii din secară, 
le înfrumuseţau cu sirop de zahăr 
şi boabe de grîu. În afară de lipiile 
săţioase, femeile vopseau şi ouă 

de găină. Pentru asta erau folosite materiale 
naturale – coajă de ceapă, suc de morcov şi 
sfeclă. De asemenea, gospodinele coceau 
biscuiţi de post sub formă de păsări. Ele îi 
serveau pe consăteni, iar o parte din biscuiţi 
erau date gîştelor, găinilor, sucrilor.  

B 
ărbaţii confecţionau hrănitoare 
pentru păsări şi le puneau în copaci. 
În interiorul hrănitoarelor ei puneau 
numaidecît biscuiţi de post. 

S 
eara, de regulă, începeau cîntecele 

şi dansurile, e peste tot se auzeau 

sunetele armonicii şi harpei.  

  

 La sfîrşitul sărbătorii era confecţionată 

o sperietoare din paie, care era incendiată. 

Cu cît mai înaltă şi mai lată ieşea 

sperietoarea, cu atît mai tare ardea ea, iar 

focul curat este chezăşia unei vieţi fericite şi 

prospere în noul an. 

 
 

prof. VIOLETA GEMENE 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”,  

mun. Timişoara 

Ostara, zeiţa 

primăverii 
Strămoşii noştri marcau şi sărbătoareau ziua dedicată zeiţei pri-
măverii, Ostara, care asigura echilibrul dintre noapte şi zi, în 20 
martie. 
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E 
l e v i i  ş c o l i i  “ P a u l 
PopescuNeveanu” din 
Timişoara nu lasă portul, 
graiul şi dansul popular să 

se piardă în negura timpului. Aşa că, sub 
îndrumarea doamnelor profesoare, Năstasă 
Emiliana şi Băran Diana au pornit la pas prin 
judeţ pentru a promova unele dintre cele mai 
de preţ comori ale Banatului: dansul, portul şi 
graiul authentic bănăţean. 

F 
rumosul tur a început acasă, la 
Timişoara, unde copiii au participat la 
“Telemaratonul Speranţei”ediţia a 
XXIV,  o amplă mani festare 

umanitară cu scopul de a strange fonduri 
material şi băneşti ce vor fi folosite în sprijinul 
copiilor şi tinerilor suferinzi de boli muscular si 
neuromuscular reprogresive  

A 
 doua oprire a avut loc la Lugoj, 
unde elevii au participat la festivalul 
concurs “În ritmul muzicii” ediţia I, 
Lugoj unde au obţinut locul III cu un 

dans din banatul de pustă, pe melodia 
intitulata “ Hora din Banat” interpretata de 
Alexandru Surdea. La acest eveniment au 
participat atât unităţi şcolare din judetul Timiş 
cât şi din judeţul învecinat, Caraş-Severin. 
Turul pentru pledoaria graiului popular 
bănăţean s-a încheiat la Maşloc, unde elevii 
au participat la concursul de recitat poezii în 
grai popular“ Izvoare traditionale bănăţene” 
desfăşurat la Şcoala Gimnazială Maşloc, 
eveniment la care au participat aproximativ o 
sută de elevi din mai multe unităţi şcolare din 
judeţ. 

prof. EMILIANA NĂSTASĂ 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”,  

mun. Timişoara 

Tradiţia se  

păstrează cu  

ajutorul lor! 



 

 

Je suis francophone donc 

je connais le monde de la 

francophonie 

Francofonia  reprezintă un spaţiu lingvistic comun, în care fiecare iubitor al 
acestor valori si le  poate însuşi şi le poate comunica şi înţelege mai bine în 
limba în care acestea s-au format.  Alãturi de celelalte ţãri francofone 
europene, (Franţa, Belgia, Elveţia, Bulgaria, Monaco şi Luxemburg), 
România dedicã ample acţiuni sãrbãtorii de la 20 Martie  

L 
imba franceză este limba în care au 
apărut şi s-au răspândit  valori univer-
sale precum democraţia, libertatea, 
drepturile omului, dreptatea, solidari-

tatea, diversitatea culturală. Francofonia  
reprezintă un spaţiu lingvistic comun, în care 
fiecare iubitor al acestor valori si le  poate în-
suşi şi le poate comunica şi înţelege mai bine 
în limba în care acestea s-au format. 

A 
lãturi de celelalte ţãri francofone eu-
ropene, (Franţa, Belgia, Elveţia, Bul-
garia, Monaco şi Luxemburg), 
România dedicã ample acţiuni sãr-

bãtorii de la 20 Martie.   În fiecare an, în prea-
jma Zilei Internaţionale a Francofoniei, în 
școala noastră  au loc activitãţi specifice mo-
mentului.   
 Anul acesta la şcoala noastrã s-au des-
fãşurat  activitãţi realizate prin metoda proiec-

tului. Metoda proiectului este o formã 
modernã de evaluare care antreneazã un 
numãr mare de elevi, organizaţi în echipe 
conduse de un responsabil care împarte 
sarcini precise fiecãrui membru. Colective-
lor de elevi li s-au repartizat câte o ţarã 
francofonã europeanã pe care o vor 
prezenta din punct de vedere istoric, 
geografic şi cultural. Copiii noştri s-au im-
plicat activ, au utilizat internet pentru re-
alizarea proiectelor.  

C 
el mai plãcut moment  a fost cel 
gastronomic, care constã în a 
oferi colegilor preparate dupã 
reţete specific Franței. 

 
text & foto, prof. NARCISA RESIGA  

Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
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 Proiectele despre Francofonie ne-au invăţat multe lucruri despre lumea în-
conjurătoare, dar în primul rând ne-au făcut să lucrăm în echipă, să ştim să ne or-

ganizăm şi să comunicăm între noi pentrua realizaceva.  
 Ca şi colegi, acum, suntem mai deschişi unii cu 
alţii, datorită acestui proiect şi învăţăturilor pe care le-am 

tras din el.  
 

elev DIANA FRANŢ 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 
 Proiectul pe care l-am făcut cu colegii mei despre 
bucătăria franceză a fost o activitate extraordinară şi mi-a 
plăcut că am învăţat lucruri noi şi interesante prin alte 
metode.  
 Totodată mi-a plăcut că a trebuit să lucrăm în 
echipă şi că am mâncat pe săturate. Am avut restaurante 
şi fiecare echipă a avut un preparat specific. Parcă eram 
in Franţa şi a fost o experienţă de neuitat. Ar trebui să 
facem astfel de activităţi mai des fiindcă e mai amuzant să 
înveţi astfel.  
 În conclizie, ne-am distrat şi am rămas cu o 
amintire frumoasă  

elev DIANA POPA 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 
 Nu numai ora în sine, dar şi pregătirile pentru 
această oră mi s-au părut interesante, amuzante şi a fost 
plăcut pentru mine, deoarece am învăţat lucruri noi despre 
cultura Franţei. A fost o experienţă diferită, o oră pe care 
am aşteptat-o cu mare interes, şi aş dori să se facă mai 
des astfel de activităţi în şcoală.  

elev CLARA MARKOVSZKY  
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
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 Am cunoscut-o pe Nadia in anul 2011 
toamna când am inceput şcoala în Dumbraviţa. 
De atunci suntem colegi de clasă şi am fost şi 
colegi de bancă. Ea este o fată frumoasă şi 
înalta cu păr lung , castaniu şi ochi căprui.  
 Nadia este o fată bună, blândă, calmă  
si sufletistă. Işi ajută colegii, prietenoasă si zîm-
bitoare. Este o fată respectuoasă. Nadia este o 
elevă silitoare, invaţă bine si este premiantă. 
Nadia este apreciată de colegi si doamnele 
profesoarele.  
 Vorbăreată cu colegii in pauză, ea ii 
ajută cand au nevoie. Chiar si pe mine m+a 
ajutat cand am avut nevoie in luna decembrie, 

cand a trebuit să pictey un desen pentru o notă 
bună la ora de educatie plastică. 
 Sper să rămanem buni colegii de clasă, 

să ne distrăm impreună si să devenim o clasă 

linistită şi unită. 

 

elev ALEXANDRU BÂRSAN 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

îndrumare,pshiolog. Klara Angela Meşter,  
Asociaţia “Dincolo de cuvinte”, Dumbrăviţa. 

Nadia, colega mea 
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Fiecare este 

special a ajuns la 

ediţia a VIII-a 
Proiectul Fiecare este special, organizat de Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” din Timişoara în parteneriat cu Centrul 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Constantin Pufan” din Drobeta Turnu 
Severin a ajuns la ediţia a VIII-a. Proiectul include concursul Şcoala în 
cuvinte şi culori, organizat la nivel interjudeţean şi Maratonul toleranţei, 
competiţie sportivă care se organizează la nivel judeţean, pentru judeţele 
Timiş şi Mehedinţi.  

P 
roiectul “Fiecare este special” pro-
movează imaginea elevului cu cerinţe 
educaţionale special în comunitate 
prin oferirea de modele de bună prac-

tică în domeniul educaţiei special şi special– 
integrate. În acest sens, cele două activităţi 
derulate în cadrul proiectului, Şcoala în cuvinte 
şi culori şi Maratonul toleranţei, facilitează in-
teracţiunea pozitivă şi experineţele plăcute din-
tre copiii cu cerinţe educaţionale speciale e şi 
ceilalţi participanţi la actul educaţional: colegii 
lor, cadrele didactice, părinţii şi comunităţile 
locale. 
 

Ş 
coala în cuvinte şi culori este un con-
curs ce a inclus două secţiuni, desen şi 
colaj şi, o altă secţiune este de com-
puneri şi eseuri. La acest concurs au 

participat cu lucrări elevi din cele două judeţe 
participante, selecţia lucrărilor eligibile şi 
evaluarea lor realizăndu-se de o comisie inter-
judeţeană. Cele mai frumoase lucrări au fost 
expuse în amfiteatrul Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” 
din Timişoara. 

M 
aratonul toleranţei, competiţia spor-
tivă  ca s-a organizat ca etapă 
judeţeană pentru fiecare judeţ în 
parte. În cazul judeţului Timiş, or-

ganizator a fost şi Şcoala Gimnazială Com. 
Dumbrăviţa, care, cu sprijinul Primăriei şi Con-
siliului Local a pus la dispoziţie locaţia com-
petiţiei. Evenimentul s-a bucurat de un real 
succes, acţiunea fiind mediatizată de Dum-
brăviţa tv şi Monitorul de Dumbrăviţa. Alături 
de profesorii coordonatori au luat parte şi 
reprezentanţi ai comunităţii locale, cum ar fi 
domnul viceprimar Miklos Arpad, care a şi dat 
startul competiţiei. În cazul judeţului Mehedinţi, 
Maratonul toleranţei s-a organizat în cadrul 
săptămânii Şcoala altfel, la C.Ş.E.O. “C-tin Pu-
fan” Drobeta Turnu Severin. 
 
 
Echipa de coordonare şi implementare a 
proiectului: 

 prof. VIOLETA GEMENE  
prof. CORNELIU DRAGOMIR  
prof. LUCIANA VASILUŢĂ  
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Î 
n viaţa de zi cu zi a copilului, jocul ocupă 
un rol important, deoarece, jucându-se, 
copilul îşi satisface nevoia de activitate, de 
a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, 

de a se transpune în diferite roluri şi situaţii 
care îl apropie de realitatea înconjurătoare. 
         Jocul este modalitatea prin care 
prescolarii  au realizat activitatile organizate şi 
desfăşurate în activităţile de terapie.   
 Aceste jocuri didactice au o importantă 
contribuţie la:dezvoltarea auzului 
fonematic;exersarea pronunţării corecte a 
unor sunete;depistarea şi dezvoltarea 
aptitudinilor; dezvoltarea gândirii 
independente; dezvoltarea imaginaţiei 
creatoare ; însuşirea structurii gramaticale a 
limbii române. 

J 
ocul îi atrage pe copii spre activitate, 
făcându-i participanţi la propria 
lor formare. Atunci când copilul i– a   
contact cu şcoala, pentru a ne putea 

convinge de dezvoltarea vocabularului lui, se 
pot organiza jocuri, precum: 
        „Cutia cu surprize” – Ilustraţia pe care 
elevul o descoperă în cutie îi dă posibilitatea 

să formuleze propoziţii pe baza 
cărora să se urmărească 
exprimarea corectă a elevului. 

      „Spune mai multe cuvinte despre…” – se 
urmăreşte spontaneitatea construcţiilor 
verbale, formarea unor reprezentări despre 
obiectele puse în discuţie. Jocul creează o 
atmosferă permisivă, încurajându-i pe cei 
care au o gândire mai lenta, atrăgându-i în 
procesul muncii intelectuale şi pe cei mai 
pasivi. 

D 
atorită conţinutului şi modului lor de 
desfăşurare, jocurile didactice sunt 
mijloace eficiente de activizare a 
întregului colectiv şi  de dezvoltare 

a spiritul de echipă. 
           Jocul îl ajută pe copil să descopere, să  
dobândească  informaţii şi cunoştinţe,   
să traiască experienţe emoţionale complexe, 
ajutandu-l sa-şi   formeze convingeri  
sănătoase, încredere în forţele proprii  şi un 
comportament oportun.  

 
 

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

mun. Timişoara 

 

prof. LOREDANA LĂCRIMIOARA COSTAICHE 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
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Pădurea - comoară nepreţuită pentru 
omenire! 

Protejând pădurea, protejăm viitorul nostru! 
Noi, oamenii, suntem partenerii naturii! 

Primeşti de la pădure, doar dăruind pădurii 
iubire! 

Pentru o viaţă sănătoasă, nu poluaţi pădurea! 
Utilizaţi pădurea în mod raţional, pentru 

bucuria generaţiilor viitoare! 
Pădurea - izvor de sănătate pentru omenire! 

O pădure sănătoasă - o viaţă sănătoasă! 
Pădurea şi omenirea se aseamănă - au 

suflet! 
Pădurea - un album cu amintiri din viaţă! 

Pădurea - un copil minunat al naturii! 
Vreţi aer curat? Nu poluaţi natura! 

Natura ne este ca o mamă: ne hrăneşte, ne 
ocroteşte! 

Nu tăiaţi copacii, ei ne dau oxigen! 

Locuitorii pădurii - prietenii noştri! 
Oraşul ecologic - oraşul viitorului! 

Iubiţi  şi protejaţi plantele şi animalele din 
natură! 

Orice acţiune de distrugere a mediului 
perturbă echilibrul ecologic! 

Şcoala naturii crează voluntari ai naturii! 
Pădurea - tezaur naţional de aur verde! 

Sănătatea e vitală, de aceea ocrotiţi natura! 
Femeia şi natura se aseamănă - au puritate 

interioară! 
O lume verde - lumea lui Eco-Man! 

Pădurea este întotdeauna un prieten 
adevărat! 

Pădurea - văzută prin ochi de copil! 
Preţuieşte darurile naturii, ai de câştigat 

omule! 
Respectă pădurea, căci ea îţi dă energia 

vieţii! 

Jocul în lumea copiilor şi  

dezvoltarea personalităţii 



 

 

S 
unt oameni pentru care munca a însemnat 
dăruirea pentru fericirea copiilor, pentru în-
văţătura lor prin arta culorii şi a sufletului 
deschis. Unul dintre aceştia este Dem De-

mestrescu. Pictorul, fotograful, ilustratorul de cărţi 
pentru copii şi realizatorul de filme de animaţie şi 
documentare DEM Demetrescu a fost un artist care şi
-a găsit adesea inspiraţia în etnografia şi folclorul 
poporului român.  
 Dem Demetrescu este Walt Disney al 
României 

Dem Demetrescu este românul din copilăria 
noastră. Deşi multe dintre ilustraţiile sale sunt înti-
părite în memoria noastră afectivă, puţini dintre noi 
ştiu că lui i le datorăm.  

S 
e spune că a fost învăţăcelui pictorului Ar-
thur Verona, a învăţat arta pensulei şi a 
şevraletului de la Tonitza, marele Tonitza, 
iar Gopo i-a fost ucenic de seamă. Criticii de 

artă îi conferă un loc aparte în lea pictorilor români iar 
mare parte a românilor au învăţat după celebrul Abe-
cedar animat de Demetrescu, Abecedar folosit în 
şcoli din 1965 până după anii 1995. 

M 
arele pictor al perioadei interbelice ce a 
ilustrat Capra cu trei iezi a lui Ion Cre-
angă, a îmbrăcat personajele desenelor 
animale în costume populare româneşti. 

Şi-a desenat toate animalele, personajele şi eroii din 
ilustraţii în haine reprezentând port popular 
românesc. În timp ce colegii lui preluau curente euro-
pene, Dem era preocupat de folclor şi tradiţie şi valo-
rifica acest lucru. Dem Demetrescu este Walt Disney 
al României. Prin activitatea s-a a produs celebrele 
diafilme cu poveşti care erau extrem de populare: 
Capra cu trei iezi, Scufiţa Roşie, Ursul păcăli de vulpe 
şamd. 

P 
ictorul, fotograful, ilustratorul de cărţi pentru 
copii şi realizatorul de filme de animaţie şi 
documentare DEM Demetrescu a fost un 
artist care şi-a găsit adesea inspiraţia în 

etnografia şi folclorul poporului român, astfel încât 
opera sa, atât de uşor de înţeles, a reuşit să redea cu 
fidelitate specificul naţional, mai precis imaginea par-
ticulară a oamenilor şi obiceiurile ţării noastre. 

DEM Demetrescu a fost un simbol naţional, 
cu opera răspândită în toată lumea. Dar, prin lipsa 
promovării şi prin interzicerea de a îşi semna unele 
ilustrate din cărţi, a fost din păcate uitat. Mulţi oameni 
îi recunosc stilul desenelor sale inconfundabile, şi 
totuşi foarte puţin specialişti pot lega numele DEM de 
aceste imagini atât de cunoscute. 

 

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

Ion Dem Demetrescu, 

un Walt Disney  

al românilor 
Dem Demetrescu, olteanul de la Craiova cu har pentru culoare şi dorăuire 
pentru povestea ce animă viaţa copiilor facând copilăria fericită, a fost 
ilustrator, grafician, fotograf, pictor şi realizator de film. În plus, după al 
Doilea Război Mondial, a ilustrat Abecedarul după care au învăţat gen-
eraţii de copii. Dem Demetrescu este unul dintre oamenii cu viziune, de la 
începutul secolului al 20- lea, care a adus în viaţa celor mici eroi de 
poveste despre care se vorbeşte şi astăzi. 
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P 
oveştile erau prezentate pe diafilme. Ast-
fel, cu ajutorul proiectorului, copiii intrau în 
lumea poveştilor. Cel mai frecvent, în josul 
diapozitivul era scris textul poveştii şi cen-
tral era prezentat un desen sugestiv, reali-

zat de Dem Demetrescu. 

E 
l este şi autor al primului documentar 
animat, Dem Demetrescu rămâne unul 
dintre cei mai cunoscuţi ilustratori ai 
României. Artistul a devenit celebru în 
toată lumea, după ce lucrările sale au fost 

prezentate la expoziţii în Milano, 
Londra şi New York. 

A 
 murit în 1977, familia sa a 
depus eforturi susinute 
pentru a arhiva şi păstra 
lucrările sale păstrate pe 
peliculă, pe diafilme sau 

chiar prin tipărituri: cărţi, reviste, 
diafilme, diapozitive etc 

 

prof. CORNELIU DRAGOMIR 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu 

Neveanu”,  
mun. Timişoara 

Poveştile erau 

prezentate pe 

diafilme... 
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 Hera este un câine de rasă 

cane-corso. Ea este un câine de 

statură medie, are culoarea blănii 

neagră, are ochii mici, avea urechile 

lungi înainte de un incident în urmă 

căruia a trebuit să îi fie tăiate. 

 Eu o apreciez pe Hera 

deoarece îşi apără teritoriul, uneori 

chiar şi pe al meu. Ea este un căţe-

luăş jucauş şi îmi 

place sa ma joc cu ea. Cînd ma joc 

cu ea căţeluşa se înveseleste,se în-

tindea spre mine şi dădea din coadă. 

 

 Mie îmi place Hera că este un 

cătel minunat. 
 

elev MARIAN DRAGOŞ HARACICU 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

îndrumare, prof. VIOLINA LUCA  

Hera, căţeluşa ce aduce bucurie 



 

 

F 
iecare dintre noi 
avem nevoie de un 
moment în care să 
ne limpezim gân-

durile. Poate că pădurea ar 
fi un loc potrivit de relaxare, 
în care razele soarelui să 
ne încălzească şi să ne 
mângâie, dar totuşi pomii 
cu frunzele lor duioase să 
ne răcorească, să simţim 
miros de flori şi iarbă, să 
auzim concertul păsărilor 
acompaniat de susurul mi-
nunat al apelor. Ce bine e 
să adormim pe iarba pro-
aspătă, ce se leagănă pe 

notele muzicale ale greierilor 
şi străluceşte sub lumina di-
fuză a licuricilor!  

E 
ste o lume spirituală 
care nu te lasă sin-
gur…adormi…dar 
dintr-odată te 

trezeşti la cruda realitate!Un 
miros de fum înecăcios…Ce 
s-a întâmplat oare? Picioare-
le nu mă mai ascultă…acum 
sunt mai dezmeticită din visa-
re…sunt încă în pădure, dar 
în faţa mea văd o eroare 
umană…O parte din pădure a 
ars, în doar câteva secunde! 
Mă loveşte o “arsură” în 

inimă…iar în minte îmi vin o 
mulţime de revelaţii… Tot ce 
ne înconjoară ne reprezintă…
la fel şi pădurea care este 
precum sufletul nostru: 
adâncă şi curată în mijloc, 
rece şi nepăsătoare la margi-
ni.  

A 
m fost foarte de-
zamăgită să des-
copăr că oamenii 
sunt egoişti şi se 

gândesc doar la propria lor 
persoană…toţi gândim astfel! 
Fără a ne da seama că dacă 
trecem graniţele dragostei 
ajungem să o distrugem. De-
geaba suntem noi fericiţi, 
dacă acest lucru este doar de 
suprafaţă. Ajungem să cre-
dem că suntem unici şi nu ni 
se poate întampla nimic, 
când de fapt lumea se poate 
prăbuşi în jurul nostru într-o 
clipă…la fel ca şi această 
sărmană şi nevinovată pădu-
re…arsă într-o clipă din cau-
za neatenţiei umane! Doam-
ne, cum pot fi unii atât de 
nepăsători cu cei din jur, cu 
natura dătătoare de viată!  

Oamenii,  

prieteni ai pădurii 
Un cuvânt dur pentru natură, pentru pădure…distrugere! 
Trebuie să înţelegem că averea noastră constă şi dintr-o 
parte a pădurii, căci fără ea viaţa nu ar mai fi…noi nu am 
mai putea trăi în deplină armonie cu natura.  
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Un cuvânt 
dur pentru natură, pentru pădu-
re…distrugere! Trebuie să înţe-
legem că averea noastră cons-
tă şi dintr-o parte a pădurii, căci 
fără ea viaţa nu ar mai fi…noi 
nu am mai putea trăi în deplină 
armonie cu natura. Toţi avem o 
parte din vină căci stăm doar 
să ne gândim, dar nu acţionăm 
pentru o mai bună protecţie a 
naturii, pentru o mai bună 
păstrare a pădurii! Vedem res-
turi menajere aruncate în pădu-
re, sticle de plastic, dar…nu le 
ridicăm…că doar nu noi le-am 
lăsat…însă toate acestea ne 
pot afecta pe toti! Din comodi-
tate sau nepăsare faţă de me-
diu ne place să gândim frumos 
despre noi şi să fim critici faţă 
de alţii…dar oare noi nu greşim 
celor din jur?           Oare nu 
greşim mediului, pădurii atunci 

când le po-
luăm? Atun-
ci când le 
pătăm fru-
museţea şi 
candoarea 
prin acţiuni-
le noastre 
nesăbuite? 
Pe noi cine 
poate să ne 
judece? Ar-
borii, iarba, 

animalele pădurii? 
Dacă ar putea şi 
ele vorbi…Orice 
mică nepăsare a 
noastră duce la 
vărsarea unei 
noi picături de 
sânge în marea 
durere a pădu-

rii, a mediului în-
conjurător. Dacă am 

avea curajul să 
pri- vim în jurul nos-
tru cu pu- ţină atenţie şi 
să încercăm să facem bine, 
totul s-ar schimba, ar fi altfel…
dar marea problemă a noastră 
este că pentru apariţia unei 
schimbări este necesară, în 
primul rând, schimbarea noas-
tră, schimbarea mentalităţii faţă 
de importanţa vitală a pădurii în 
viaţa noastră! Oare e greu de 
înţeles???  

 Pădurea este o co-
moară nepreţuită, o comoară 
pe care trebuie să o protejăm şi 
să o păstrăm cu mare atenţie, 
o comoară ce trebuie să o ofe-
rim şi generaţiilor viitoare, 
deoarece ea reprezintă sursă 
de hrană 
pentru 
animale, 
sursă de 

alimentaţie pentru oameni, 
sursă de foc, sursă de lemn 
pentru industrii…ca să nu mai 
vorbim de rolul cel mai impor-
tant al pădurii de a ne da oxige-
nul necesar vieţii prin procesul 
de fotosinteză. În pădure cresc 
plante medicinale cu impor-
tanţă mare în industria ferma-
ceutică, cosmetică. Să nu 
uităm că multe studii, experi-
mente s-au realizat pe plantele 
şi animalele din pădure, ele 
ajutându-ne să ne cunoaştem 
mai bine structura şi organiza-
rea corpului. 

 De asemenea în 
laboratoare se fac numeroase 
studii bazate pe vietăţile din 
pădure. De multe ori artiştii, 
poeţii au folosit pădurea ca 
sursă de inspiraţie în 
numeroase poezii, cântece 
descriind-o ca pe o feerie a 
naturii. Pădurile cresc în mod 
natural oriunde este suficientă 
apă pentru a permite dezvolta-
rea copacilor şi pentru adăpos-
tirea multor plante şi animale.  

Cu toate că ştim aceste 
importanţe majore ale pădurii 
asupra vieţii omenirii şi supra-
vieţuirii în condiţii bune de trai, 
noi oamenii, distrugem şi ulti-
mul colţ de pădure prin nume-
roase acţiuni de tăiere, desp-
ădurire.  
 Omul a fost strâns legat 
de pădure, de natură, în gen-
eral. A arătat aceasta prin op-
ere literare însemnate. Marele 
nostru poet Mihai Eminescu a 
elogiat pădurea în versuri de 
neuitat. 

Codrule cu râuri line, 

Vreme trece, vreme vine, 

Tu din tânăr precum eşti  

Tot mereu întinereşti  

prof. LOREDANA LĂCRIMIOARA COSTAICHE 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 



 

 

E 
ste adevărat că în în-
văţământ, undeva de-a 
lungul acestei relatii pro-
fesor-elev, exista o lipsă 

de conexiune între entuziasmul 
profesorului pentru materie şi 
“contaminarea” care ar trebui să 
“infesteze” elevul. Chiar dacă 
elevii au reţineri faţă de aspectul 
teoretic, acesta continuă să 
servească şi predarea artelor, ca 
un instrument ce organizează şi 
sublinează informaţia vizual-
artistică, adeseori solicitantă 
având stilul unei rafale de vânt. 

S 
copul materiei teoretice 
este de a edifica şi de a 
informa elevii şi în ace-
laşi timp să-i ţină anga-

jati, animaţi, inspiraţi în timp ce 
întâlnesc expunerea vizual-
artistică cuprinzătoare a pro-
fesorului, iar informaţia teoretică 
pe care copiii o primesc la istoria 
artelor nu este că în manualele 
de la alte discipline academice.  

D 
a, exista un limbaj al 
artelor. Da, acest vo-
cabular poate fi ţesut 
într-o limbă ce vorbeşte 

despre principiile artei. Şi da, arta 
are o istorie. Toate acestea sunt 
subiectul interpretării operei de 
arta. Şi încă mai este un alt as-
pect al artei care preocupă inter-
pretarea operei de artă: min-
unăţia, misterul, magia şi inefabila 
frumuseţe a artei. Aceste aspecte 
sunt capturate in cuvinte in inter-
pretarea operei de arta. 

D 
in acest punct de ve-
dere predarea artelor 
abia debutează în în-
văţământul românesc, 

dar noi trebuie să dăm o şansă 
înţelegerii operei de arta. Trebuie 
să riscam să învăţăm înţelegerea 
minunatiei din cântecul păsărilor 
şi totuşi să le iubim. Trebuie să 
riscăm să disecăm misterul nopţii 
şi magia florilor şi încă să fim cap-
turaţi de fru-
museţea lor. Tre-
buie să riscăm să 
încercăm să anali-

zăm arta, fără să pierdem din ve-
dere minunatia şi frumusetea ei. 
 In acest fel, va exemplific, 

cu o mică parte din fragmentele 

minunate de interpretare a operei 

de arta realizate de elevii Şcolii 

Gimnaziale Dumbraviţacare în-

vaţă să poarte o "conversaţie" cu 

trăirea estetica, una care-i face 

tot mai informaţi şi mai constienţi, 

o conversaţie care-i conducela o 

viaţă mai bogată emoţional, 

această valoare interioară consti-

tuind un resort inepuizabil de 

speranţă, optimism şi incredere 

ca fundament al personalităţii 

voastre. 

 

Dialogul artelor: 

educaţia plastică în 

viziunea elevilor din 

clasele gimnaziale 
Doamna profesor Oana Kibuk, de la Şcoala Gimnazială Comuna Dum-
brăviţa– Liceul Teoretic Special «IRIS», mun, Timişoara, profesor metodist 
al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, ne invită la un dialog al artelor, re-
laizat împreună cu elevi de la şcoala noastră. 
 Arta are o istorie. Toate acestea sunt subiectul interpretării operei de 
arta. Şi încă mai este un alt aspect al artei care preocupă interpretarea op-
erei de artă: minunăţia, misterul, magia şi inefabila frumuseţe a artei. 
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Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
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 În arhitectura gotică toate eforturile s-au direcţionat către 
disoluţia pereţilor de piatră, pereţii erau perforati din cauza extin-
derii sticlei.  

 Arhitecţii au 
încercat să sfideze 
legile gravitaţiei, creând 
o lume spirituală. Parcă 
structură pluteşte.  

elev DIANA POPA 
Şcoala Gimnazială 
Com. Dumbrăviţa 

 

 Ne încântam 
de frumuseţea cuplului 
în lucrarea “Adam si 
Eva” pentru ca Albercht 
Durer ne prezintă pe 
Adam ca pe un bărbat 
musculos, iar pe Eva ca 
pe o femeie zveltă şi 
senzuală.  
 Copacul cuno-
aşterii şi sarpele sunt 
elemente secundare.”  

elev VLAD SLAVU 
Şcoala Gimnazială 
Com. Dumbrăviţa 

  
În lucrarea Discobolul, 

muşchii sunt incordaţi în 
momentul de maximă 

tensiune.  
 Pare o săgeată într
-un arc gata să tragă. Sculp-

torul a captat momentul 
când atletul trebuie să 

arunce discul  
 elev CARLA 

STREJANTU 
Şcoala Gimnazială Com. 

Dumbrăviţa 
 
 Masaccio, în lu-
crarea “Sfânta Treime” a 
ales să folosească legea 
perspectivei cu un singur 
punct de fugă.  
 Artistul creeaza 

iluzia unei con-
tinuări a spaţiului 
arhitectural al 
bisericii, prin 
capela cu bolta 
pictată. În afara 
capelei putem 
observa nişte 
columne în stil 
clasic, exact ca 
şi cele din interi-
orul bisericii. Pe 
lângă reprezen-
tarea în trompe 
l’oil, artistul a 
întărit iluzia reali-
tăţii prin apariţia 
magilor, care 
sunt trataţi cu 

aceeaşi importanţă ca si personajele principale şi care par să 
asiste la scena ca şi noi.  

elev CLARA MARKOVSKY 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 

Stilul arhaic din Grecia antica prezenta sculpturile cu mâinile pe 
lângă corp, încercă să urmeze forma pietrei şi erau prea stilizate. 
 În perioada clasică se reprezenta mişcarea, dar mai apar 
rigidităţi ale perioadei anterioare.  

elev DAVID SECOŞAN 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 
 Panteonul combină elemente geometrice simple.  
 Intrarea este o poartă dreptunghiulară completată de 
coloane corintice şi de pediment. Partea principală este circulară şi 
este încoronată de un dom.  
 Locul prin care intră lumina în dom este o deschidere 
circulară în varf şi se numeşte oculus.  

 elev GEORGIANA CADARIU 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 Lucrarea David a lui Donatello a fost prima sculptură în 
mărime naturală, nud a unui baiat italian lipsit de muşchi. 
 Donatello, prin această sculptură, ne declară că ceea ce 
lipseşte din statura lui David, are la nivelul intelectului său, credinţei 
şi curajului.  Soarta i-a fost în propriile mâini, unul din 
idealurile Renaşterii. 

elev PATRIK MAGNANI 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 
 Donatello a fost primul care a combinat clasicismul Gre-
ciei antice cu realismul Renaşterii în lucrarea “David”. 
 Aceasta este prima sculptură în mărime naturală nud de 
la vremurile clasice. Cu toate ca Donatello s-a inspirat din Grecia 
antică, el nu a ales un tânăr grec, ci un ţăran italian cu mâinile 
flesce, iar sabia sa stă pe lateralul său, prea grea ca el să o mânui-
ască. El însuşi este neîncrezător, fapt ce reiese din felul în care se 
uită în jos la trupul său (el nu are musculatură bărbătească).  
 David compenseaza ceea ce lipseste la nivelul muscula-
turii prin intelect.  

elev ADALBERT MARKOVSKY  
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 
 În lucrarea David a lui Michelangelo, putem observa tradi-
ţia clasică a “tinereţii ideale” care abia a ajuns la maturitate, care 
este capabil de trăsături mareţe fizice şi intelectuale.  
 După o inspecţie amănunţită, observăm muschii ten-
sionaţi şi sprânceana încruntată, elemente ce neagă că această 
figură este în repaus. Putem observa că ţine în mâna dreaptă o 
piatră şi o praştie peste umăr.  
 David este reprezentat ca cel mai frumos animal pregătit 
să omoare, nu cu sălbaticie sau forţă brută, ci prin intelect şi abili-
tăţi.  

elev DENNIS MUNTEAN 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 

 Idealurile Renaşterii în lucrarea “Cina cea de taină” a lui 
Leonardo sunt realizate prin folosirea perspectivei liniare cu un 
punct de fugă. 
 Volumele solide sunt construite printr-un contrast de um-
bră şi lumină, atenţia ne este captată de izolarea figurii lui Hristos, 
datorată aplecării magilor împărţiţi pe patru grupe de căte trei per-
soane. 

  elev IANKA ABĂLARU 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 

 Ciocnirea culturală aduce în apariţia sa, la o imaginaţie 
artistică aşa cum nu se mai întâlneşte în nicio întâlnire umană, iar 
interacţiunea elementelor diverse nu s-a făcut niciunde atât de bine 
ca în artă. 

elev BIANCA GAJAC 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 
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C 
a un cor de îngeri se 
auzeau glasurile de la 
strana Bisercii 
Ortodoxe. Nimic nu 

mai întrecea cristalul 
din vocea oamenilor 
simplii ce cuvântau 
Cuvântul lui Dumnezeu 
prin grai şi suflet 
româneasc.  

Totul se 
opreşte, se face linişte. 
Bătrânul preot cu barba 
albă şi obrajul roşu 
precum rezele din parc 
se opreşte în baston. 
Priveşte lung, în ochiii 
fiecăruia salutând cu 
privirea fiecare enoriaş 
în parte cu credinţă în 
suflet şi cu frică de 
Dumnezeu.  

D 
upă un minut 
cât o 
eternitate de 
credinţă, 

începe a glăsui:  
- Preafericiţi părinţi şi 

iubiţi fraţi şi surori, bucuraţi-vă 
de lumina învierii. Este lumina 
luminii. Este icoana 
mântuitorului noastru, Iisus 
Hristos! Bucuraţi-vă! Hristos a 
Înviat! 

- Adevărat a înviat! 
spun credincioşii. 

- Hristos a înviat! 
- Adevrat a înviat! 

- Hristos a înviat! 
- Adevărat a înviat! 
- Împreună să cântăm şi 

să ne bucurăm: 
 ”Hristos a înviat din 
morţi,  

Cu moartea pe moarte 

călcând 
Şi celor din morminte 
Viaţă dăruindu-le”. 

A 
poi, sub clar de 
lumină şi 
evlavia 
credinţei, 

întreaga Biserică începe 
a cânta: 
”Hristos a înviat din 
morţi, Cu moartea pe 
moarte călcândŞi celor 
din morminteViaţă 
dăruindu-le”. 
”Hristos a înviat din 
morţi, Cu moartea pe 
moarte călcând 
Şi celor din 
morminteViaţă dăruindu-
le”. 
- Preafericiţi părinţi, 

continuă preotul, şi iubiţi 
fraţi şi surori, continuă 
preotul,bucuraţi-vă! 
Lumina învierii este 
lumina luminii. Nu este 
lumina lumii, este lumina 

luminii căţi lumen înseamnă 
lumină în limba latină. Această 
lumină este adevărata icoană a 
Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu 
este lumină şi Fiul său nu poate 
fi decât lumină. 

Lumina luminii este 

icoana credinţei în 

Iisus Hristos 
Lumina învierii este lumina luminii. Nu este lumina lumii, este 
lumina luminii căţi lumen înseamnă lumină în limba latină. 
Această lumină este adevărata icoană a Fiului lui Dumnezeu. 
Dumnezeu este lumină şi Fiul său nu poate fi decât lumină. 
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servicii oferite: 
Şcolarizare individualizată şi terapii specifice complexe şi complete pentru elevii cu 
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din şcolile publice, pentru toţi elevii aflaţi în dificultate. 
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1892, prin iniţiativa Bisericii Reformate se 
înfiinţează şcoala primară din Dumbrăviţa, 
cu predare în limba maghiară; 
1973  şcoala se  transformă, 

devenind şcoală cu două secţii de predare: 
română şi maghiară.  

 
1892 – ben   jön létre a magyar 

tannyelvű iskola,  a református 
közösség kezdeményezésére; 

1973 - ban az 
iskola átalakul két 

tannyelvűvé  magyar 
és román. 


