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Zilele educaţiei speciale: 
Simpozionul elevilor «Împreună facem şcoala să zâmbească» 
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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 şcolare, 
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, 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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Contribuţiile propuse 

p e n t ru  n um e re l e 
v i i t o a r e  s u n t 
recepţionate exclusiv 
pe adresa de e-mail 

revistaimpreuna@gmail.com, conform 
calendarului afişat pe pagina 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 format .pdf, urmând 

linkul: http://impreuna.yolasite.com, secţiunea arhivă/ numere publicate. 

Note editoriale 

[infoUtile] 
 
 

 
 

 
Elevi şi cadre didactice care au publicat în 

paginile revistei şcolare “Împreună”: 
elev Daria Aioanei Crăciunel , Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Mihaela Apafaian , C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara 
elev Teodora Badea , Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Loredana Adina Becu , C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara 
elev Daniel Coroană , Şcoala Gim. Nr. 1, Timişoara 
prof. Ildiko Denes , Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Doralina Dobrin , C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara 
prof. Corneliu Dragomir , C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara 
prof. Ioana Dragomir , Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Gemene Violeta, C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara 
elev Toma Harapu , Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Miruna Ianoşi , Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Marian Alexandra , Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Adrian Nicola , Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Paul Ştefan Nicola , Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Mioara Novac , C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara 
prof. Loredana Oană , C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara 
elev Bianca Paţachia, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Ioana Ema Pleşan, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
prof. Carmen Rădulescu, C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara 
elev Mihai Luca Slavu, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Bianca Sperlea, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Adela Spiridon, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Alexandra Stoenescu, Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Darius Rus , Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev Raul Ştefănigă , Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
elev David Şteopan , Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa 
 

Cadre didactice îndrumătoare: prof. Cândea Marga-

reta (Şcoala Gim. Com. Dumbrăviţa), prof. Corneliu Dragomir 
(C.Ş.E.I. “P.P. Neveanu”, Timişoara), prof. Vionina Luca (Şcoala 
Gim. Com. Dumbrăviţa), prof. Minodora Farc (Şcoala Gim. Com. 
Dumbrăviţa), prof. Miruna Popi (Clubul Copiilor Timişoara) 

Iniţiator/ Coordonator:  
   prof.psih. Corneliu Dragomir 

     echipa revistei 



 

 

C 
hiar așa de repede 
au trecut???? Stăm 
şi  rememorăm: nu 
ne vine a crede, că 

au trecut 10 ani! Dar oare 
noi,  inițiatorii,  ne-am  gândit 
la începuturi, la clipa în care 
vom sărbători 10 ani de 
existență?  

A 
 fost acum 10 ani o 
scânteie, o inițiativă 
şi o  sete  de a  
concepe, a susţine 

şi a promova  tinerele tal-
ente, de a chema laolaltă cei 
mai buni interpreți din peste 
17 judeţe ale tării.  Astfel în 

anul 2009 , s-a născut un 
concurs național.  A  avut  
impact pozitiv mai ales asu-
pra  elevilor, căci pentru ei 
este întreaga poveste. Con-
cursul, a fost susținut, de –a 
lungul timpului, de către con-
ducera școlii,  Ministerul 
Educației Naționale, Inspec-
toratul Ș colar Județean 
Timiș, Consiliul Județean 
Timiș ,  Consil iul Local 
Dumbrăvița, comunitatea 
maghiară din Dumbrăvița, 
Centrul pentru Cultură şi Artă 
al Judeţului Timiş, sponsori ș i 
nu în ultimul rând de echipa 

cadrelor didactice din şcoală 
de care prin munca, sprijinul  
ș i colaborarea au dat dovadă 
în cei zece ani. 
Prin această aniversare, 
Concursul Național de 
Interpretare a Cântecelor 
P o p u l a r e  M a g h i a r e 
Ő s z i r ó zs a ,  a  t r e c u t 
î n c e r c a r e a  t i m p u l u i . 
Împlinirea  a 10 ani de 
activitate spune multe, adună 
laolaltă trudă, muncă, 
perseverență, colaborare, 
unire, asociere, răbdare, timp 
ș i mai putem enumera..., 
toate împreună, câștigând 
aprecieri la nivel național.  
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“O spun verde, româneşte, 

Că e rost de dumirit: 

Omul locul îl sfinţeşte 

De-i la locul potrivit!”  

                    ( V
irgil Istoc ) 

Concursul Național de 

Interpretare a Cântece-

lor Populare Maghiare 

«Őszirózsa» 
Prin această aniversare, Concursul Național de Interpretare a 
Cântecelor Populare Maghiare Őszirózsa, a trecut încercarea 
timpului. Împlinirea  a 10 ani de activitate spune multe, adună 
laolaltă trudă, muncă, perseverență, colaborare 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Virgil+Istoc
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C 
o n c u r s u l 
Őszirózsa s-a 
născut la Ș coala 
G i m n a z i a l ă 

Dumbrăvița,  în primii patru 

ani  organizat pentru elevii 
claselor I-IV, apoi s-a extins 
ș i pentru elevii claselor V-
VIII, ș i clasele pregătitoare. 
Scopul concursului este de  
promovare a cântecului 
popular autentic maghiar, 
de  întărire a  relaţiilor 
culturale între comunităţile 

şi şcolile din ţară, de 
susținere ș i promovare a 
tinerelor talente ș i  dorința 
de a  experimenta plăcerea 
de a cânta împreună.  

M 
ăr tur isesc , 
c ă  d e - 
alungul celor 
9 ediții, cele 
m a i 
frumoase  ș i 
înăl țătoare 
momente au 
fost atunci 
când  toți 
concuren ți i 

au cântat  
împreună un 
c â n t e c 
popular, la 
spectacolu l 
de gală. În 
octombrie   în 
2 0 1 7  – 
concursul a 
a d u n a t 
laolaltă 131 
de e levi 
câștigători ai 
locurilor I, la  

fazele  județene,  din 
17 județe. Cântecul 
lor , a sunat  
impresionant!!! De ce 
chiar la Dumbrăvița, 
se întreabă mulți! 
Pentru că, înainte de 
2009 ,  au  f os t 
organizate concursuri 
euroregionale ale 
cântecului popular 

maghiar, la care au 
participat concurenți- elevi 
ș i adulți -din județul Timiș ș i 
oraș ele înf ră ți te cu 
Dumbrăvița, Szentes ș i 
Sándorfalva din Ungaria. În 
2008, împreună cu primarul 
Dumbrăviței, dl. Szilágyi 
Géza, am răspuns afirmativ 

la cererea Ministerului 
Educației Naționale,  de a 
iniția ș i organiza acest 
concurs na țional la 
Dumbrăvița, în interval de  
10 minute... atât am avut 
timp să ne gândim ș i să ne 
a s u m ă m  a c e a s t ă 
responsab i l i ta te.  Am 
considerat  că  merită 
o r g a n i z a t ă  o  f a z ă 
națională , în spațiul 
Bănățean, unde minoritatea 
maghiară este în continuă 
scădere ș i cântecul popular  
autentic aproape uitat. 
Pentru noi ș i nu numai, 
zilele concursului sunt  o 
sărbătoare a cântecului 
popular  maghiar în 
Dumbrăvița. Renumele 
concursului a crescut 
continuu, de-a lungul anilor, 
de doi ani avem ș i un 
parteneriat cu Asociația  de 
muzică populară Vass 
Lajos,  d in Ungar ia. 
Concurenții din cele patru 
categorii de vârtă, care 
câștigă locul I, la faza 
națională, intră în faza 
finală al Concursului  
Intracarpatic al Cântecului 
Popular Maghiar organizat 
la Budapesta, din doi în doi 
ani, de această asociație.  
Cu toții vom sărbători 
împreună cei 10 ani de 
existență al concursului 
național Őszirózsa  în 19-
21 octombrie 2018, la care 
vă așteptăm cu drag! 
 La mulți ani, cu suc-
ces  în continuare!   
 

prof. Ildiko DENES  
 Director Adjunct, 

Şcoala Gimnazială  
Comuna Dumbrăviţa 



 

 

Nr. 20, Anul  X, Anul scolar 2017-2018 

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

în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

pagina 6  
impreuna.yolasite.com 

revistaimpreuna@gmail.com 

zi
le

le
 e

d
u
ca

ţi
e
i 
sp

e
ci

al
e
 

E 
diţia din acest an a 
S i m p o z i o n u l u i 
elevilor «Împreună 
facem şcoala să 

zâmbească» a fost organizată 
de Şcoala Gimnazială 
Comuna Dumbrăviţa în 
parteneriat cu Centrul Şcolar 
pentru Educaţie Incluzivă 
«Paul Popescu Neveanu» din 
municipiul Timişoara. Această 
ediţia a simpozionului a fost 
organizată sub egida Zilele 
Educaţiei Speciale, proiect 
organizat de Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Timiş.  

Z 
i l e l e  E d u c a ţ i e i 
Speciale” este un 
proiect organizat de 
Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Timiş prin activitatea 
inspectorului de specialitate, 
prof.dr. Diana Bumbăcilă. În 
cadrul acestui proiect au avut 
loc o serie de menifestări 
destinate cadrelor didactice 
din învăţământul special, 

învăţământul integrat şi 
învăţământul de masă.  
 Câteva activităţi au 
fost destinate şi elevilor, cum 
ar fi şi simpozionul elevilor, la 
care au luat parte elevii cu 
cerinţe educaţiionale speciale 
de la Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă «Dumitru 
Ciumăgeanu» din Timişoara şi 
Cent ru l  Şcolar  pent ru 
Educaţie Incluzivă «Paul 
Popescu Neveanu» din 
Timişoara dar şi elevi cu 
C.E.S. din şcolile de masă 
cum ar fi cei de la Şcoala 
Gimnazială Com. Moşniţa 
Nouă, Şcoala Gimnazială 
Com. Pişch ia,  Şcoala 
Gimnazială Nr. 21 «Vicenţiu 
Babeş» din Timişoara,  
Şcoala Gimnazială Nr. 7 
«Sfânta Maria» din Timişoara,  
Şcoala Gimnazială Com. 
Dumbrăviţa. Alături de elevii 
cu C.E.S. 
au fost şi 

elevii din îvăţământul de masă 
cum ar fi copiii de la secţia 
maghiară de la Şcoala 
Gimnazială Com. Dumbrăviţa. 

T 
ema acestei ediţii a 
s i m p o z i o n u l u i , 
o r g a n i z a t  î n 
deschiderea Zilelor 

Educaţiei Speciale a fost 
vizitează o ţară din Uniunea 
Europeană şi în acest sens 
elevii au fost puşi în contextul 
de a realiza un material 
informativ şi de promovare a 
unei ţări, la libera lor alegere, 
din Uniunea Europeană. 
 Acest proiect a fost 
mediatizat de televiziunea 
l o c a l ă  d i n  c o m u n a 
Dumbraviţa, Dumbrăviţa TV, 
şi de siteul acestui post local 
d e  t e l e v i z i u n e , 
www.dumbraviţatv.ro. 
 

  

Simpozionul elevilor 

«Împreună facem 

şcoala să zâmbească» 
Înspectoratul Şcolar  Judeţean Timiş a organizat, în perioada 20-
24 noiembrie 2017, în colaborare cu centrele şcolare pentru 
educaţie incluzivă şi şcoli integratoare  din judeţ, Zilele Educaţiei 
Speciale. În cadrul acestui proiect judeţean, înregistrat în Calen-
darul Activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, s-au derulat 
o serie de conferinţe şi schimburi de experienţă destinate cadre-
lor didactice care interacţionează cu eleviii cu C.E.S. dar şi ac-
tivităţi destinate însuşi elevilor, printer care enumerăm şi Sim-
pozionul elevilor «Împreună facem şcoala să zâmbească». 

prof. Corneliu DRAGOMIR 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”, mun. Timişoara 
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Î 
n cadrul activității extraşcolare 
găzduită de Şcoala Gimnazială Com. 
Dumbrăvița, elevii clasei a IV-a A de 
la C.Ş.E.I. „Dumitru Ciumăgeanu” au 

realizat un colaj cu imaginile preferate ale 
Italiei, de la peisajele sale minunate, la 
monumentele istorice, culturale, orașe ș i 
atracții turistice diverse, obiceiuri 
vestimentare, culinare, artistice, etc.  

A 
ctivitatea a avut un efect pozitiv-
activator asupra elevilor, în 
cadrul acesteia luând contact cu 
colegi din școlile de profil ale 

orașului, copii de vârste ș i preferințe de 
lucru diferite. 
Un moment 
aparte a fost 
prezentarea 
lucrării în fața 
publicului, 
alcătuit din 
profesori ș i 
elevi, la un 
microfon, în 
fața tuturor. 
Emoțiile ș i-au 
spus cuvântul, 
însă copiii au 
apreciat 
valoarea de 

experiență inedită a acestui eveniment. 

L 
a sfârș it, în drum spre școală, 
inevitabil a apărut ș i întrebarea: 
„Când mai mergem la alte şcoli?” 
 

O relatare de prof. Ioan BANCEU,  
C.Ş.E.I. «D. Ciumăgeanu».  

mun. Timişoara 
 

Împreună facem școala să zâmbea-
scă, adică simpozionul elevilor,  este o 

activitate extracurriculară organizată 
de Ș coala Gimnazială Comuna 

Dumbrăvița în cadrul proiectului Zilele 
Educație Speciale în colaborare cu 
Centrul Ș colar pentru Educație In-
cluzivă «Paul Popescu Neveanu» 

Timișoara, activitate inclusă în Calen-
darul Activităților Educative si 

Extrașcolare al Inspectoratului Ș colar 
al Judeţului Timiș. 

Elevii Centrului Ș colar pentru Educație 
Incluzivă„Dumitru Ciumăgeanu”, 

Timișoara au 
participat în 

20.11.2017 la o 
frumoasă 
activitate 

desfășurată la 
Ș coala 

Gimnazială 
Dumbrăvița. 

Activitatea 
derulată a avut 

ca temă, 
vizitarea unei 

țări din Uniunea 
Europeană. 

La această 

activitate, 

elevii din 

clasele a IV

-a, a VIII-a 

ș i a IX/X-a 

au fost 

coordonați 

de prof.Ioan 

Banceu, 

prof.Raluca 

Golea si 

prof. 

EmilianaNăstasă. 

Activitatea organizată de prof. Corneliu 
Dragomir a avut un real succes, elevii 

fiind foarte receptivi la informațiile 
prezentate de toate grupele prezente la 

activitate. 
Elevii si-au îmbogățit bagajul 

informațional ș i si-au creat noi prietenii 

prin intermediul  acestei activități. 

O relatare de  
prof. Emiliana NĂSTASĂ,  

C.Ş.E.I. «D. Ciumăgeanu».  
mun. Timişoara 
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Societatea noastră 

şi educaţia 

incluzivă 
De-a lungul anilor, cadrele didactice şi-au imaginat şi şi-au dorit 
realizarea unei educaţii de calitate. Abordarea elevilor s-a reali-
zat diferit, de la caz la caz; unele cadre au mizat pe o abordare 
clasică, altele au mizat pe o abordare modernă. Succesul şi 
eşecul s-au înregistrat şi într-un caz şi în celălalt. Şi cum întot-
deauna există provocare, în timp s-a creat ideea că nu abor-
darea ar fi cea mai importantă, ci perspectiva din care facem 
educaţie.  

d
e
 v

o
rb

ă 
fă

ră
 c

at
al

o
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D 
e-a lungul anilor, cadrele 
didactice şi-au imaginat şi 
şi-au dorit realizarea unei 
educaţii de calitate. 

Abordarea elevilor s-a realizat 
diferit, de la caz la caz; unele cadre 
au mizat pe o abordare clasică, 
altele au mizat pe o abordare 
modernă. Succesul şi eşecul s-au 
înregistrat şi într-un caz şi în celălalt. 
Şi cum întotdeauna există 
provocare, în timp s-a creat ideea că 
nu abordarea ar fi cea mai 
importantă, ci perspectiva din care 
facem educaţie. S-au creat politici şi 
practici noi însă în aceeşi măsură 
succesul şi eşecul au învăluit actul 
educaţional.  
 În1990 la Conferinţa 
Mondială din Thailanda, având ca 
temă “Educaţia pentru toţi; satis-
facerea nevoilor de bază ale învă-
ţării”, se vehiculează termenul de 
”incluziune”.  Este imposibil să nu îţi 
pui întrebarea în ce măsură educa-
ţia incluzivă se poate materialize în 
învăţământul romanesc şi nu doar, 
cât poate fi mit şi cât poate fi reali-
tate? Fiecare etapă din istoria în-
vătământului a trecut la un moment 
dat prin faza de ”cel mai bun system 
educaţional” ca mai târziu să devină 

”învechit, inadecvat sau prea puţin 
funcţional”.  

C 
hiardacă nu a existat până 
1990 o formă oficială, o 
lege sau o normă prin care 
să fie stipulată idea că 

educaţia necesită schimbare şi 
adaptare continuă pentru a 
răspunde diversităţii copiilor şi ne-
voilor, nu se poate nega că acest 
lucru nu a avut loc în decursul 
anilor. Societatea şi chiar copiii au 
influenţat maniera în care profesorul 
îşi expunea şi preda materia.  
 Ideea că  ”toţi copiii pot 
învăţa” nu esteceva nou. De altfel, 
chiar un vechi proverb spune ”omul, 
cât trăieşte, învaţă”. Mereu s-a dorit 
ca toţi copii să fie cuprinşi în diverse 
forme de învăţământ şi de fiecare 
dată s-a gândit o perioadă de şco-
larizare obligatorie, s-a optat pentru 
formarea unui set de de prinderi, 
abilităţi şi competenţe necesare 
convieţuirii sociale. Activitatea edu-
caţională a fost şi este una com-
plexă, dinamică şi flexibilă,unde 
copilul şi educatorul joacă rolul 
esenţial pentru societate. 

E 
ducaţia, în stadiu actual, 
cel al educaţiei incluzive, 
are în vedere potenţialul şi 
nevoile fiecărui copil pe 

care profesorul trebuie să le trateze 
şi să le completeze diferenţiat. Însă 
o viziune, doar din perspectiva 
nevoilor copiilor, mi se pare uşor 
egoistă. Un cadru didactic oricât de 
mult şi-ar dori să ajute copilul, oricât 
ar vrea să-l educe pentru societate, 
nu va face faţă dacă în jurul său 
sunt 25 de copii / elevi.  Aşa cum o 
integrare fizică nu este suficientă, 
nici o incluziune doar fizică nu poate 
fi un succes.  
 ”Educaţiai ncluzivă în-
seamnă sprijin şi educaţie pentru 
toţi, grijă şi atenţie pentru fiecare.” 
Cu cât grija şi atenţia cadrului didac-
tic este divizată la mai mulţi elevi 
deodată cu atât se va pierde din 
calitatea actului educaţional. Trebuie 
avut în vedere că fiecare copil are 
un ritm propriu de învăţare, fiecare 
copil are un mod personal de a 
aborda diverse subiecte, fiecare 
copilî şi doreşte altceva de la 
şcoală, fiecare copil îşi are stilulsău 
de învăţare, iar cadrul didactic tre-
buie să fie receptiv la fiecare copil în 
parte.  
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E 
ste normal ca institu-
ţia de învăţământsă 
fie activă şi flexibilă, 
să identifice fiecare 

direcţie a noii generaţii, dar 
pentru a avea cadre didactice 
care să fie în aceeaşi măsură 
un fin observatorşi un bun 
practician, şcoala are nevoie 
de oameni bine pregătiţi şi 
calmi. Stresul psihic, agitaţia, 
nemultumirea sufleteasca 
dăunează chiar şi într-o şcoală 
care mizează pe educaţia in-
cluzivă. 

S 
e afirmă că: ”Educaţia 
incluzivă presupune 
un proces permanent 
de îmbunătăţire a 

instituţiei şcolare, având ca 
scop exploatareare surselor 
existente, mai ales a re-
surselor umane, pentru a 
susţine participarea la procesul 
de învăţământ a tuturor elevilor 
din cadrulunei comunităţi.” 

(MEN&UNICEF, 1999 şi HG 
nr.1251/2005) 

E 
ste important de 
reţinut ideea că a 
face educaţie de cali-
tate înseamnă pro-

grame educaţionale eficiente, 
pluridisciplinaritate, schim-
barea de politici educaţionale, 
dar nu trebuie să se reducă 
doar la atât, pentru că educaţie 
de calitate înseamnă şi investi-
ţii în modernizarea instituţilor 

de învăţământ (este vorba de 
funcţionalitatea şi moderniza-
rea clădirilor), restrângerea 
efectivului de elev pentru fie-
care clasă pentru o incluziune 
reală şi eficientă. Orice miş-
care greşită, orice abatere se 
poate solda cu un eşec iar 
ceea ce se contura ca ceva 
nou şi eficient să rămână doar 
o poveste frumoasă, un mit. 

E 
ducaţia incluzivă are 
în vedere o schim-
bare decisivă de per-
spectivă, este o 

schimbare profundă şi e 
gândită ca un proces complex. 
Pentru o astfel de mutare este 
nevoie de pregătirea tuturor 
actorilor implicaţi în procesul 
instructiv-educativ: cadre di-
dactice, părinţi, tutori şi 
desigur, inclusiv copii/ elevii. În 
momentul în care se lucrează 
cu o grupă de copii, cadrul 
didactic trebuie să fie pregătit 
să facă faţă diversităţii de sti-
luri, să ţină cont de nivelul fie-
cărui copil, de trăirile şi senti-
mentele fiecăruia, de posibilită-
ţile lui fizice şi intelectuale. Unii 
copii vor învăţa repede, alţii 
vor avea nevoie de mai mult 
timp, unii vor fi interesaţi de 
ştiinţă, alţii de artă, unii vor 
accepta cu uşurinţă un copil 
”altfel”, alţii din contră îl vor 
considera o ţintă pentru a-şi 
demonstra superioritatea sau 

aroganţa. La rândul lor, părinţii 
pot reacţiona diferit, chiar dacă 
la început au fost adepţii şcolii 
incluzive. Mulţi au auzit de 
şcoala incluzivă însă puţin ştiu 
ce înseamnă ea cu adevărat.  

U 
nii părinţi pleacă de 
la ideea că o astfel 
de şcoală poate fi 
leacul pentru un co-

pil cu tulburări neuropisihice. O 
idee total greşită şi fără nici o 
legătură cu o procedură 
magică de vindecare. Părintele 
trebuie instruit că incluziunea 
înseamnă „că oricine, indifer-
ent de deficienţa sa sau de 
dificultăţile pe care le întâm-
pinã în învãţare, trebuie tratat 
ca un membru normal al so-
cietăţii, iar diversele servicii 
speciale de care are nevoie, 
trebuie furnizate în cadrul ser-
viciilor sociale, educaţionale, 
medicale si celelalte servicii 
puse la dispoziţia tuturor mem-
brilor societăţii.” Părintele tre-
buie educat în ce măsură tre-
buie să se implice în viaţa co-
pilului. De asemenea trebuie 
să ştie când şi cum trebuie să 
o facă. Educaţia incluzivă vine 
atât în sprijinul copilului, cât şi 
al familiei, îl implică şi îl re-
sponsabilizează. La rândul lor, 
copiii trebuie să accepte că nu 
toţi suntem la fel, dar trebuie 
să convieţuim împreună, tre-
buie să ne ajutăm aproapele şi 

trebuie să acceptăm diversi-
tatea etnică, religioasă şi cul-
turară. Toate acestea se pot 
realiza doar printr-o pregătire 
profesională a corpului didactic 
şi o schimbare de mentalitate 
a idei că educaţia se poate 
face şi altfel. Dar a face educa-
ţie după politici noi şi practici 
moderne, mai înseamnă şi a 
face educaţie socială. Socie-
tetea, în general, nu este una 
omogenă iar în Romania, seg-
regarea socială este tot mai 
pregnantă. Există riscul ca în 
zona rurală şcoala incluzivă să 
se facă doar la modul teoretic, 
pe hartie.  Aplicarea unei teorii 
fără fond s-ar putea solda cu 
un rezultat dezastruos iar in-
cluziunea copilului să se lim-
iteze doar la o includere fizică 
a copilului cu CES într-un grup 
oarecare, aşa precum un copil 
cu hemipareză spastică ar fi 
pus să execute exerciţii la 
bârnă doar pentru că i-ar place 
gimnastica sau pentru că 
părinţii şi-ar dori asta. Educaţia 
incluzivăeste o provocare pen-
tru toţi, în teorie pare idealul în 
educaţie, dar lucrurile altfel pot 
apărea în practică. O trecere 
forţată la o şcoală incluzivă 
fără atenţie pe detalii ar putea 
transforma sistemul educa-
ţional într-un haos cu efecte 
neplacute pe termen îndelun-
gat.  
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 R e v i s t a  ş c o l a r ă 
“Împreună” a împlinit 10 ani de 
activitate neîntreruptă. În această 
perioadă au fost editate 20 de 
numere; semestrial a fost publicat 
câte un număr, dar şi o serie de 
suplimente, flayere, afişe, alte 
materiale promoţionale, menite a 
promova revista, activitatea 
elevilor din cadrul Cercului de 
jurnalism şcolar “Împreună”, 
învăţământul special şi special 
integrat, Centrul Şcolar de 
Educaţie Incluzivă “Paul Popescu 
Neveanu”, Timişoara, partenerii 
săi. 

P 
rimul număr al revistei a 
fost editat la Şcoala 
Gimnazială Pişchia. Au 
publicat, de-a lungul 

celor 4 ani de colaborare, elevii cu 

C.E.S. de la Şcoala Gimnazială 
Pişchia cu structuri de sprijin oferite 
prin cadrele didactice itinerante de 
la Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” 
Timişoara: Abel Burleanu, Marian 
Bura, Claudiu Deian, Damian 
Alexandru, Florin Pau, Slaviţa 
Leahu, Zsigo Andrei, Nicuşor Leahu, 
Darius Marius Măran, Laurenţiu 
Jurcan, Andrei Aniţei, Banda 
Anamaria. Erau elevi cu dificultăţi de 
învăţare dar, poate mai trist ca orice, 
copii părăsiţi de părinţi lor, aflaţi în 
plasament maternal. O activitate 
deosebită au avut-o şi eleviii fără 
C.E.S. de la Şcoala Gimnzială 
Pichia precum Andreea Mândrean, 
Vlaicu Darius sau Nicolae Nicola, 
elev ce a urcat cu emiţie pe şcena 
Colegiului Naţional “Sf. Sava” din 

Bucureşti pentru 
a  r i d i c a 
M e n ţ i u n e a 
o b ţ i n u t ă  l a 
C o n c u r s u l 
naţ iona l  “Un 
condei numit fair 
play” organizat de 
Comitetul Olimpic 
R o m â n  ş i 
M i n i s t e r u l 
E d u c a ţ i e i 
N a ţ i o n a l e . 
Cadrele didactice 
ale şcolii din 
P i ş c h i a  a u 
susţinut, după 
priceperea lor dar 

cu sufletul deschis revista noastră 
fie prin publicare de materiale, fie 
oferind sprijin material şi îndrumând 
elevii pentru a publica: prof. Aurica 
Ruen, prof. Aida Popescu, prof. 
Daniela Popescu, prof. Iona Vinţan, 
prof. Kristina Kalmar, prof. Luţac 
Andreea, prof. Adriana Bucur, prof. 
Gabriela Zugravu etc. Revista era 
multiplicată din banii profesorilor şi 
asistenţilor maternali, prin xeroxarea 
alb-negru a paginilor iar coperţile 
erau listate color în Complexul 
studenţesc din Timişoara.  
 Din  anul şcolar 2011-2012 
parteneriatul s-a lărgit, fiind 
implicată în activităţi şi şcoala din 
Maşloc. Elevii cu C.E.S. de la 
Maşloc au fost entuziasmaţi să 
colaboraze: Dariu Fechete, Cosmin 
Borca, Andrei Tudor, Adelina Gâlia, 
C r i s t i a n  R a ţ ă ,  S e b a s t a n 
Brâncoveanu, Valentino Costea etc. 
Şi unii elevi fără C.E.S. au luat 
publicat, precum Arthur Briciu, 
Adelina Măzăran etc. Cadrele 
didactice de la şcoala din Maşloc au 
fost reticente la această experinţă 
editorială. Episodic s-au implicat 
doamna prof. Vandana Cotoc şi 
prof. Alina Spineanu. În tot acest 
timp, cu revista noastră au mai 
colaborat şi elevi de la Şcoala 
Gimnazială Nr. 7 “Sf. Maria” din 
Timişoara, Şcoala Gimnazială Com. 
Dumbrăviţa, Liceul teoretic “Vlad 
Ţepeş” Timiş etc. 
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«Împreună»  

10 ani 
În acest an şcolar, revista noastră marchează 10 ani de activi-
tate neîntreruptă. În această perioadă, în cadrul Cercului de 
jurnalism şcolar, au fost editate 20 de numere ale revistei, su-
plimente prin care au fost marcate o serie de evenimente şi 
aniversări. an

iv
e
rs

ar
 



 

 

P 
arteneriatul cu ele trei şcoli pentru editarea 
revistei “Împreună” a fost o experienţă 
frumoasă, în general. 
Performanţele elevilor din 

învăţământul special şi spercial 
integrat au fost promovate atât prin 
relatările cadrelor didactice dar şi 
prin micile compuneri scrise de 
elevii cu C.E.S. şi nu numai.  

Î 
n paginile numerelor publicate s
-au lansat o serie de suplimente 
prin care amintim Suplimentul 
de sinteze teoretice şi studii 

practice în domeniul 
psihopedagogiei speciale «Paul 
Popescu Neveanu» sau 
Suplimentul literar «David 
Coriolan». Suplimentul de sinteze 
teoretice şi studii practice în 
domeniul psihopedagogiei speciale 
«Paul Popescu Neveanu» s-a transformat într-o 
veritabilă revistă internaţională de specialitate, numită 
«Asistenţa complxă de specialitate a persoanelor cu 

dizabilităţi», sub coordonarea doameni prof. Carmen 
Rădulescu.  

E 
xperienţa pozitivă în editarea 
revistei «Împreună» a făcut ca 
modelul editorial propus să fie 
preluat şi de alte cadre didactice 

care s-au implicat în coorodnarea unor 
reviste destinate elevilor, cum ar fi revista 
«Poveştile noastre».  
 Un alt fapt pozitiv este că sub 
egida revistei «Împreună» s-au organizat o 
serie de proiecte educaţionale şi 
parteneriate, unele cu caracter 
internaţional, cum ar fi Împreună 
sărbătorim Romănia, Împrenă sărbătorim 
copilăria, Împreuna luptăm împotriva 
discriminării, Împreună facem şcoala să 
zâmbească etc. Un alt moment deosebit 
este facilitarea colaborării noastre cu alte 
reviste, cum ar fi revista din Spania, 

«Down21», colaborare facilitată de doamna prof. 
Ramona Heller. O altă colaborare, cu specialişti din 
Italia a fost facilitată de către doamna prof. Loredana 
Adina Becu.  
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 Din 2013, proiectul 
editorial al revistei s-a 
restructurat.  
 Revista este editată 
de Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Paul 
Popescu Neveanu din 
Timişoara în parteneriat cu 
Ş c o a l a  G i m n a z i a l ă 
Dubrăviţa. În general, 
costurile de editare al revistei 
au fost suportate de Consiliul 
Judeţean Timiş prin Agenda 
Manifestărilor Culturale. 
Numerele publicate care nu 
au fost finanţate de C.J.T. au 
fost multiplicate xeroxat prin 
Şcoala Gimnatială Dmbrăviţa 
iar coperţile, tipărite color, au 
fost plătite de coordonatorul 
revistei. S-a încercat şi 
obţinerea de sponsorizări 
pentru revistă, au fost firme 
interesate să sponsorizeze, 
dar demersurile birocratice 

legale implică eforturi mai 
mult decât costisitoare şi, 
astfel, s-a 
renunţat la 
idee. 
 L a 
î n c e p u t , 
elevii au fost 
entiziasmaţi 
să publice, 
d a r  c u 
t i m p u l 
interesul a 
s c ă z u t : 
B e d o 
S a m u e l , 
Braşoveanu 
D e n i s a , 
M a t h e i s 
Iulian, Ştoi 
Alexandru, 
Ştoi Aurora... Cadrele 
didactice de la Şcoala 
G i m n a z i a l ă  C o m u n a 
Dumbrăviţa au primit cu 

rezervă publicaţia noastră, 
unele dintre acestea au 

r e c l a m a t 
coordonatorul 
revistei peste 
tot  pe unde a 
fost posibil: la 
Inspectoratul 
Ş c o l a r 
J u d e ţ e a n 
Timiş, la 
M i n i s t e r u l 
E d u c a ţ i e 
Naţionale, la 
conducerea 
Ş c o l i i 
Gimna z ia le 
Dumbrăviţa. 
Ba mai mult, 
coordonatorul 
revistei a fost 

calomniat şi pe internet fiind 
numit de bibliotecarul Şcolii 
G i m n a z i a l e  C o m . 
Dumbrăviţa, dl. Gheorghe 

B r ă t u l e s c u ,  c i t ă m 
“irecuperabil”. Conducerea 
şcolii nu a luat nici o 
a t i t u d i n e ,  d o v e d i n t 
dup l ic i ta te ,  ba ch ia r 
complicitate prin asumarea 
reclamaţiilor şi expedirea lor 
către C.Ş.E.I. “P. P. 
Neveanu” Timişoara. Totuşi, 
unele cadre didactice au 
dorit să se implice: prof. 
Violina Luca, prof. Loredana 
Costaiche, prof. Mrgareta 
Cândea,  p ro f .  Ioana 
Dragomir, prof. Ildiko Denes, 
prof. Albici Zenobia...  
 
 
prof. Corneliu DRAGOMIR,  

C.Ş.E.I. “Paul Popescu 
Neveanu”, mun. Timişoara 
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L 
a ceas aniver-
sar, felicit elevii 
ș i cadrele didac-
tice implicate în 

acest proiect. În primul 
rând, adresez mulțumiri 
ș i aprecieri fondatorului 

revistei ”Împreună”, 
profesor Dragomir 
Corneliu și bordului 
revistei care au 
încercat ș i au reușit 
să pună în practică 
ideea că „o minte 
fără carte este ca 
o pasăre fără aripi 
ș i că lectura este 
momentul când un 
copil soarbe din 
potirul înțelepciunii 
dăruite de celălalt”. 
 Fiecare par-

ticipare a revistei la 
Concursul național de 
reviste școlare a fost 
încununată de suc-
ces, an de an 
obținând premii sau 
mențiuni. 

R 
e v i s t a 
este un 
p r i l e j 
pentru a 

cultiva interesul elevilor cu cerințe educaționale 
speciale pentru scris și citit ș i, de asemenea, 
ocazia ca profesorii să evidențieze prin articole și 
fotografii multitudinea de activități și proiecte 
educaționale desfășurate în parteneriatul dintre Cen-
trul Ș colar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu 
Neveanu” ș i alte școli participante. 
 Îmi exprim încă o dată aprecierea și sper că 
pe viitor această revistă să devină un reper în 
domeniul vast al revistelor școlare.  

prof. Mioara NOVAC  
 Director, C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”,  

mun. Timişoara 
 

R 
evista şcolară «Împreună» a venit în viaţa 
Şcolii Gimnaziale Com. Dumbrăviţa ca un 
dar. Evenimentele organizate în jurul revistei, 
cum ar fi lansarea festivă a diferitelor numere 

sau Simpozionul elevilor «Împreună facem şcoala să 
zâmbească», sunt experienţe frumoase şi educative 
pentru elevii şi dascăşii şcolii noastre. 
 Semestrial, se lansează câte un număr care 
aduce bucurie şi emoţie în sufletul copiilor iar 
distribuirea exemplarelor către elevi şi dascăli, în 
cadru public, festiv, oferă împlinire pentru cei ce au 

publicat în paginile acestei reviste. În timp, în paginile 
revistei au apărut rublici frumoase 

care oferă elevilor 

modele de viaţă prin 
puterea exemplului şi o frumoasă 

educaţie creştină: “Oameni de 
poveste”, “Astăzi 

despre altădată” 
sau “Cred într-Unul Dumnezeu”.  
 Comunitatea locală şi Şcoala Gimnazială 
Dumbrăviţa a susţinut activitatea revistei: prin 
reuserse logistice, sponsorizări, promovarea revistei 
prin Monitorul de Dumbrăviţa şi televiziunea locală 
Dumbrăviţa TV. Astfel, în timp, Revista şcolară 
«Împreună»  a devenit o tradiţiei frumoasă a şcoli i 
noastre. Semestrial se lansează câte un număr care 
aduce bucurie şi emoţie în sufletul copiilor iar 
distribuirea exemplarelor către elevi şi dascăli, în 
cadru public, festiv, oferă împlinire pentru cei ce au 
scris.   
 La ceas aniversar, 10 ani de activitate, urez 
un “La cât mai multe numere” şi “Dumnezeu să ne 
ajute!” 

prof. Adrian NICOLA  
 Director, Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

  Ș coala Gimnazială Dumbrăvița a 

susținut revista  Împreună. Articolele scrise  reflectă 

starea de fapt a  învățământului integrat din școala 

noastră, faptul că elevii cu C.E.S. au șanse de inte-

grare în colectivul de masă, sunt apreciați de către 

colegi, mai ales   când aceștia citesc articolele sau 

compunerile, poeziile  publicate în revista Împreună 

și nu numai. Suntem entiziasmaţi  de faptul că  re-

vista  Împreună este și a noastră, reprezintă și 

școala noastră, precum  și  celelalte  școli,  cadrele 

didactice și elevii care au publicat și vor publica cu 

siguranță încă mulți ani înainte. 

prof. Ildiko DENES  

 Dir. Adj., Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa 

  
 Revista «Împreună» se remarcă prin 

subiecte ce prezintă, într-un stil plăcut şi accesibil, 

activitatea şcolară, implicarea şi participarea cadre-

lor didactice şi a comunităţii în precesul instructiv-

educativ, dar şi prin faptul  că, prin paginile revistei, 

se oferă posibilitatea exprimării emoţiilor şi trăirilor 

unor copii care doresc să se autodepăşească prin 

încercările lor literare şi activităţile extraşcolare, 

făcându-le astfel accesibile unui public mai larg. prof. Doralina DOBRIN  

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



 

 

Procesul Comunicării Nonvio-
lente ne încurajează să ne concentrăm 
asupra a ceea ce observăm ș i să 
facem o diferențiere clară între această 
observație ș i interpretările sau 
judecățile noastre; de asemenea, ne 
învață să creăm o legătură între gân-
durile ș i sentimentele noastre ș i nevoile 
sau valorile care se află la baza lor (ex. 
sprijin, protecție, iubire); nu în ultimul 
rând, învățăm să identificăm ș i să ex-
primăm clar strategiile de împlinire a 
nevoilor respective.Aceste abilități ne 
ajută să trecem de la un limbaj al criti-
cii, învinovățirii ș i pretențiilor, la un 
limbaj bazat pe nevoi umane, un limbaj 
al vieții, care ne conectează în mod 
conștient la calitățile universale care ne 
susțin și ne îmbogățesc viața ș i ne 
direcționează atenția asupra acțiunilor 
pe care le putem întreprinde pentru a 
manifesta aceste calități. 

Comunicarea Nonviolentă ne 
oferă instrumente concrete pentru 
crearea de relații bazate pe compasi-
une, înțelegere ș i respect reciproc: 
Separarea observației de evaluare; a fi 
capabili să observăm ceea ce se 
întâmplă fără să evaluăm sau să jude-
căm lucrul respectiv și să specificăm 
comportamentele ș i condițiile care ne 
afectează. 
Separarea sentimentelor de gânduri; a 
fi capabili să ne exprimăm stările inte-
rioare într-un mod care nu implică jude-
carea, criticarea sau învinovățirea ce-
luilalt. 
Conectarea la nevoile umane univer-
sale împlinite sau neîmplinite din noi. 
Solicitarea a ceea ce dorim într-un mod 
limpede ș i într-un limbaj concret ș i elib-
erat de ambiguități ș i noțiuni abstracte. 
Prin intermediul acestor abilități ne 
asumăm răspunderea acțiunilor ș i 
alegeri lor noastre atunci când 
interacționăm cu ceilalți ș i contribuim la 
crearea de relații bazate pe cooperare 
ș i colaborare. 
Odată cu deprinderea Comunicării 
Nonviolente învățăm să ne ascultăm ș i 
identificăm propriile nevoi și pe cele ale 

celorlalți ș i să articulăm clar ceea ce 
“este viu în noi”. Când ne concentrăm 
asupra clarificării a ceea ce observăm, 
simțim, avem nevoie ș i dorim – în loc 
să diagnosticăm ș i să judecăm -, 
descoperim profunzimea propriei noas-
tre compasiuni. 
 
PREMIZELE C.N.V. 
 T o a t e  f i i n țe l e  u m a n e 
împărtășesc acelaș i set de nevoi 
În fiecare moment încercăm să ne îm-
plinim nevoile cum știm mai bine 
Sentimentele noastre depind de îm-
plinirea sau neîmplinirea nevoilor noas-
tre 
Violența este o expresie tragică a unor 
nevoi neîmplinite 
Fiecare dintre noi dispune de resurse 
interioare remarcabile dacă ni se oferă 
empatie pentru a intra în contact cu ele 
Stă în natura umană să dăruiască ș i să 
primească empatic, să se afle în slujba 
vieții, să contribuie la bunăstarea pro-
prie ș i a celorlalți 
Toate nevoile pot fi împlinite în mod 
pașnic. Există nenumărate strategii 
pentru aceasta 
Oamenii au liber arbitru. Nu suntem 
direct răspunzători de tot ce ni se 
întâmplă, însă alegem cum reacționăm 
ș i cum gândim 
Anumite moduri de gândire ș i expri-
mare tind să ne deconecteze de forța 
vitală care se află în interiorul nostru și 
al celorlalți, în timp ce altele, dim-
potrivă, întăresc această legatură. 
 
APLICAȚIILE C.N.V.: 
ÎN MEDIUL PROFESIONAL 

Comunicarea Nonviolentă 
este o unealtă foarte puternică de 
îmbunătățire a productivității ș i a 
moralului. Experiența CNV la locul de 
muncă ne întărește abilitatea de a trăi 
ș i munci productiv ș i armonios ș i face 
ca acțiunile noastre să fie motivate de 
compasiune, ș i nu de frică, vinovăție 
sau ruș ine. Scopul CNV este acela de 
a ne ajuta să clădim relații bazate pe 
înțelegere ș i compasiune, în așa fel 

încât nevoile fiecăruia dintre noi să fie 
satisfăcute. 
 Benef ic iu l  compani i lor? 
Angajații care au încredere că nevoile 
lor sunt luate în considerare rămân, de 
cele mai multe ori, loiali companiei în 
care lucrează. Metoda vă oferă instru-
mentele de care aveți nevoie pentru a 
motiva angajații fără a folosi teama, 
vinovăția sau ruș inea, pentru a evalua 
performanțele într-un mod care încura-
jează dezvoltarea ș i pentru a rezolva 
conflictele de la birou într-un mod care 
s po r e ș t e  r es pec t u l  r ec i p r oc , 
înțelegerea ș i încrederea. Veți face 
ș edințele mai productive,  veți 
îmbunătăți moralul la locul de muncă ș i 
implicarea angajaților, clădind echipe 
unite ș i sprijinind găsirea de soluții 
creative pentru a îmbunătăți relațiile cu 
clienții. 
Comunicarea Nonviolentă implică: 
exprimarea propriilor opinii fără a-i 
constrânge pe ceilalți; 
exprimarea sinceră, fără a critică sau 
insultă; 
recepționarea unui mesaj cu empatie, 
indiferent de modul în care este expri-
mat. 
 
ÎN ȘCOLI Ș I GRĂDINIȚE 
 Educația este mult prea 
prețioasa pentru a fi motivată de tactici 
coercitive. Comunicarea Nonviolentă 
promovează educația motivată de re-
spectul pentru viață, de dorința de a 
deprinde abilități, de a contribui la 
bunăstarea proprie ș i a celorlalți. 
 Punerea în practică a prin-
cipiilor Comunicării Nonviolente îi ajuta 
pe profesori, administratori, elevi ș i 
părinți să facă din școală un loc în care 
elevilor să le placă să învețe, pro-
fesorilor să le placă să predea, iar 
părinții să aibă încredere că nevoile 
copiilor lor – de siguranță, respect ș i 
îmbogățire a cunoștințelor – sunt îm-
plinite. 
  

Comunicarea 

nonverbală 
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C.N.V. a fost introdusă până în 
momentul de față în școli din SUA, 
Serbia, Danemarca, Suedia, Italia 
ș i Israel, cu rezultate îmbucură-
toare pentru toți cei implicați: 

mai puține conflicte 

Gestionarea eficientă a 

diferendelor care apar 

Creșterea capacității de a-l 

asculta pe celălalt 

Respect reciproc între toți 
participanții la procesul de 
învățământ 

Mai multă cooperare 

Mai multă distracție pentru 

toată lumea 
Atunci când nevoile noastre sunt 
împlinite avem sentimente placute, 
când nu sunt împlinite nevoile 
avem sentimente neplăcute. 
Sentimentele acestea sunt un 
indicator al conexiunii noastre cu 
viaţa, un mecanism important de 
feedback ce ne informează în 
legatură cu efi-
cienţa acţiunilor noastre. 
Dacă sentimentele nu ne plac, 
atunci ar fi bine să ne schimbam 
acţiunile, să cerem altceva, să 
abordăm lucrurile diferit. 
 Fiecare sentiment are o 
nevoie în spate. Identificarea ne-
voii ajută la inţelegerea mai bună a 
sentimentului.Printre sentimente, 
mânia/furia, deprimarea, ruşinea şi 
vina sunt indicatori clari ai unei 
deconectări de la nevoi, a unei 
deconectări de la viata. 
Când ne simţim furioşi, suntem 
deconectaţi de la nevoile celor de 
lângă noi. 
Când suntem deprimaţi, ruşinati 
sau când ne simţim vinovaţi, 
suntem deconectaţi de la propriile 
noastre nevoi.Înţelegerea senti-
mentelor ne ajutăatât pe noi cât şi 
pe cei din jur. 

Încurajand pe ceilalţi în 
a lua propriile lor decizii 

A determina pe cineva 
să facă ceva din frica, vină, ruşine 
sau din dorinţa de a primi un pre-
miu este malign pentru toată lu-
mea. Oricine într-o astfel de 
situaţie ori se va supune ori se va 
răzvrăti. Dar cu siguranţă nu le va 
face plăcere ceea ce dorim noi să 
facă şi nici nu ne vom bucura prea 
tare de felul 

în care vom interacţiona 
cu ei. Atunci când se foloseşte 
„puterea asupra”, experienţa noas-
tră este una de frustrare şi epui-
zare, încercând să menţinem legă-
turile, să fim trataţi cu respect şi să 
simţim un sentiment al eficienţei 
muncii noastre. A invăţa să aplici 
„puterea ” cu cei cu care lucrezi 
înseamnă ai încuraja pe aceştia să 
spună NU dacă doresc. Doar 
având perspectiva opţiunii şi auz-
ind totuşi un DA luat în mod delib-

erat, toată dinamica grupului se 
schimbă în mod pozitiv. În plus, 
dacă se reuşeşte pentru moment a 
se lasă deoparte scopul şi se 
încearcă un dialog deschis cu cei 
care au spus NU, rezultatele s-ar 
putea să fie surprinzătoare. 

Acest proces este în 
acelaşi timp foarte dificil dar şi cu 
multe recompense. Recompensa 
nu este doar că am obţinut ceea 
ce am dorit şi cu costuri mult re-
duse. Este însă şi experienţa în 
sine. Învăţăm despre noi şi despre 
alţii în timp ce încercăm să reali-
zăm legaturi cu ei. Se poate 
ajunge la un nivel ridicat de experi-
enţă spirituală doar prin simpla 
practică a Comunicării NonVio-
lente. La început pare că dificultă-

ţile sunt mai mari decât recom-
pensele. Procesul de învăţare cere 
multa răbdare la nivel personal cât 
şi pentru ceilalţi. În timp se poate 
ajunge la legături mult mai rapid şi 
mai profund, iar însăşi succesele 
obţinute reprezintă motivaţia de a 
merge mai departe. 

Practicând Comunicarea 
NonViolentă se va ajunge treptat 
la înlăturarea constrângerii şi a 
folosirii forţei, cu excepţia cazurilor 
de forţă majoră. Inclusiv atunci 
forţa trebuie folosită pentru a pro-
teja nu pentru a pedepsi.În acelaşi 
timp dialogul nu înseamnă că eşti 
de acord cu ceilalţi. Dialogul tre-
buie tranformat într-o scenă în 
care se pot invita terţi, alţi actori 
pentru a se lua în considerare 
nevoile tuturor. Felul în care ne 
adresăm nevoilor celorlalţi şi 
dorinţa noastră de a ne exprima 
propriile nevoi şi a cere îndeplini-
rea lor, este poate cea mai impor-
tantă uneltă de educare a celor din 
jur: nevoile lor nu contează nici 
mai mult nici mai puţin decât ne-
voile tuturor. Este vorba de a-i 
trata cu respect, considerare şi 
empatie, atitudini pe care şi ei le 
vor învăţa şi le vor aplica asupra 
altora. 

Trecând peste supunere 
şi răzvrătire 

Deşi mulţi dintre noi 
reuşesc să îşi păstreze umanitatea 
în cadrul acestui sistem bazat pe 
recompensă şi pedeapsă, totuşi 
alternativele aparente sunt doar 
supunerea şi răzvrătirea. Ne su-
punem atunci când ne este frică 
de consecinţe, nu pentru că ne-ar 
păsa de autoritatea unei persoane. 
Într-un sistem de putere suntem 
rareori întrebaţi care ar fi nevoile 
nostre, primind în schimb doar 
ordine. Ne răzvrătim din nevoia 
noastră de autonomie, pentru a fi 
capabili de a lua noi deciziile ce le 
dorim indiferent de ce ne spun alţii 
să facem. Răzvratirea poate fi 
singura cale prin care cineva poate 
simţi că are puterea. Dar oricât de 
bun ar fi sentimentul imediat, răz-

vrătirea nu vine dintr-o decizie 
luată în mod real. O decizie reală 
este cu mult diferită decât a ac-
ţiona fară frica de consecinţe. 

A lua o decizie con-
ştientă în faţa fricii de consecinţe 
este un act caracterial foarte puter-
nic, uneori continuând conştient de 
posibilitatea unor suferinţe severe. 
Acest fel de forţa este esenţa non-
violenţei practicate de Gandhi sau 
de Martin Luther King Jr. Uneori în 
această postură putem fi de acord 
cu ceea ce ni se cere să facem, 
pentru că se prea poate ca acel 
lucru chiar să răspundă nevoilor 
noastre. Alte dăţi ar însemna să ne 
opunem clar, dar păstrând dialogul 
cu persoana cu autoritate, oferind 
cu empatie expresia sentimentelor 
şi nevoilor noastre, în încercarea 
de a acoperi cât mai mult din ne-
voile ambelor părţi. Aşa cum liber-
tatea de a spune DA depinde de 
opţiunea de a spune NU, nu putem 
onest să alegem NU dacă a alege 
DA răspunde nevoilor noastre, 
separat de ceea ce doreşte per-
sona aflată în autoritate 

Cum se aplică Comu-
nicarea NonViolentă în viaţa de zi 
cu zi 

În momentul în care 
folosim Comunicarea NonViolentă 
în interacţiunile noastre cu noi, cu 
altă persoană sau cu un grup, 
devenim ancoraţi în mod natural la 
starea noastră de compasiune. De 
aceea este o abordare foarte efi-
cientă la toate nivelele de comu-
nicare şi în varii situaţii – relaii 
intime, familie, şcoală, organizaţii 
şi insituţii, terapie, negociere diplo-
matică şi de afaceri, dispute şi 
conflicte de orice natură, etc. 

Aplicarea Comunicării 
NonViolente în serviciile sociale se 
bazează pe o combinaţie de con-
sideraţii practice şi valori spirituale. 
La nivel practic, ascultarea nonvio-
lentă a celor cu a căror poziţie nu 
suntem de acord va duce la 
creşterea sanselor ca aceştia să 
ne asculte la rândul lor. Când 
folosim ca şi argumente forţa, 
învinuirea şi critica, chiar dacă o 
să reuşim să ne creem anumite 
avantaje pe termen scurt, ne dis-
tanţăm clar de cei a căror atitudini 
vrem să le vedem schimbate. Suc-
cesele ce se obţin prin intimidare 
şi nu prin dialog, prin argumentare 
şi nu prin ascultare, nu vor duce la 
transformarea pe care o dorim, nici 
în noi nici în cei la care vrem să le 
schimbăm atitudinea. Mai devreme 
sau mai târziu, cei cu mai multă 
putere vor caştiga, iar ceilalţi vor fi 
lăsaţi înfrânţi şi umiliţi. 

Să fi capabil să asculţi 
cu înţelegere nu este un lucru 
uşor. Este o practică spirituală, 
cerându-ne să ne concentrăm 
asupra valorilor  fundamentale ale 
compasiunii şi ale nonviolenţei. 
Pentru a putea să ne distanţăm de 
propriile noastre gânduri de bine şi 
rău, va trebui să găsim în noi un 
nivel adânc de încredere în diver-
sitatea universului şi în fundamen-
tala natură paşnică a nevoilor 
umane. Premiza spirituală care ne 
poate oferi această încredere sunt 
nevoile umane, care sunt diferite 
de strategiile umane, şi care sunt 
universale şi împărtăşite de noi 
toţi: afecţiune, apreciere, 
înţelegere, siguranţă, nevoia de a 
contribui, de a conta pentru alţii. 
Conflictele apar aşadar din 
diferitele strategii pe care le 
folosim pentru a ajunge la acelaşi 
set de nevoi de bază, şi nu din 
nevoi propriu zis. 
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C 
entrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă„Paul Popescu Neveanu”, 
Timişoara a desfăşurat în data de 
18.12.2017 prima ediţie a Proiectului 

regional, Festivalul ” Uniţi prin paşi de dans”, 
proiect în care avem ca parteneri şcoli din cinci 
judeţe:  

judeţul Arad- Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă Arad,  

judeţul Caraş - Severin - Centrul Şcolar de 
Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa,  

judeţul Mehedinţi - Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă ” Constantin Pufan” din 
Dr.Tr.- Severin, j 

judeţul Vâlcea- Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă ” Băbeni” din Vâlcea,  

judeţul Braşov - Centrul Şcolar de Educaţie 
Incluzivă ” Făgăraş ” din Braşov şi colegii 
noştri din  

judeţul Timiş: Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă ” Dumitru Ciumăgeanu” din 
Timişoara,  Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă ”Constantin Pufan” din Timişoara,  
Liceul Tehnologic Special ”Gheorghe 

Atanasiu” din Timişoara, Centrul Şcolar 
pentru Educaţie Incluzivă ” Alexandru 
Roşca” din Lugoj. 

P 
rin acest proiect ne-am propus să 
valorizăm tradiţiile şi obiceiurile poporului 
nostru. Tradiţiile noastre, moştenite din 
moşi-strămoşi, dorim să fie preluate şi 

transmise următoarelor generaţii, pentru a sădi în 
inimile copiilor dragostea pentru frumos şi autentic, 
armonie, graţie şi ritm. 
 Elevii au învăţat să aprecieze frumuseţea 
portului popular, a dansului şi a cântecului 
românesc, atât de mult apreciate în ţară, cât şi în 
afara ei, au purtat cu mândrie costumele populare 
şi au dansat dansuri populare specifice zoneilor. 
 Un juriu, alcătuit din specialişti, a apreciat 
atât autenticitatea momentelor aduse în scenă, cât 
şi calitatea interpretării lor. Au 
ostdecernatediplomeşitrofeeechipelorcâştigătoare. 

Ş 
i pentru că se apropia cel mai frumos 
moment din an, Sărbătorile de iarnă, Moş 
Crăciun a dăruit cadouri tuturor copiilor.  

 
 
 
 
 

prof. Carmen 
RĂDULESCU 
C.Ş.E.I. “Paul 

Popescu 
Neveanu”, mun. 

Timişoara 
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«Uniţi prin paşi de dans»  

ediţia nr.1 
Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obicei-
urile poporului nostru. Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-
strămoşi, dorim să fie preluate şi transmise următoarelor gen-
eraţii, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos 
şi autentic, armonie, graţie şi ritm. 



 

 

Azi pe munte în zbor 
Un şoim trece călător 
Peste pante înverzite, 
Peste stânci adumbrite 

De brazii cei măreţi 
Şi alţi pomi răzleţi. 

 
Şoimul se lasă uşor 

Ai zicecă e un planor. 
Umbra lui peste 

păşune 
Dă atâta suspiciune 
Unui popândău ieşit 
Sub o piatră de la 

răsărit. 
 

Cu un strigăt ascuţit 
Un alt şoim l-a însoţit 
Peste pajiştea alpină 

Care pare o levantină. 
Cele două păsări zboară 

Peste munte se co-
boară. 

 
Bucuroase c-au plecat 

Rândunelele s-au ridicat 
Spre cerul însorit, 
Toate cu un ciripit 
Iar echipa de elită 

Joacă acum o-nvârtită. 
 
 

Şoimii  

pe munte-n 

zbor 
ed./prof. Loredana Adina BECU 

C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”,  

mun. Timişoara 
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P 
rietenii îmi spun Dani, prescurtarea de 
la Daniel… 
 Sunt în clasaa VIII-a ș i un 
repetent…recunosc…din cauza unor 

decizii greș it luate anul trecut 
școlar. Am început 
bine școala, 
aveam note 
măricele, eram 
interesat de ma-
terii, pro-
movasem pri-
mul semestru. 
În primăvară m
-am gândit că 
aș putea să 
mă angajez ș i 
să merg ș i la 
școală. Mi-

am găsit un loc de muncă 
la Mall de la ora patru la ora zece seara. 

Nu mi-am imaginat că îmi va fi foarte greu acest 
nou program de viață. În scurt timp, am rămas 
în urmă cu materia, am început să am absențe 
din ce în ce mai des fiindcă veneam obosit 
seara acasă ș i dimineața îmi era greu să mă 
trezesc la timp ca să ajung la școală. 

A 
cum știu că am greș it, am pierdut ai-
urea un an din viața mea, când trebuia 
să fiu deja la liceu. Nici nu am avut cu 
cine să mă sfătuiesc…Orfan de mamă 

sunt de câțiva ani, tatăl meu nici nu prea știe că 
exist, am o soră ș i doi frați mai mari plecați în 
Anglia să muncească. Doar o altă soră mai 
trece din când în când să vadă ce mai fac.Noi 
suntem 12 frați în total, cei mai mici fiind luați de 
alte familii ș i separați unii de alții de mai mult 

timp. 

  
Mi-aș fi dorit să o am pe mama, să mă 
sfătuiască în toate privințele, să mă 
învețe ce să fac, cum să mă gândesc 
la viitorul meu. Simt că m-am maturizat 

prea repede, că mă apasă prea multe 
responsabilități ș i nu știu dacă fac bine ceea ce 
fac uneori. Oricum, mi-am promis mie că anul 
acesta școlar nu voi mai lipsi de la școală pentru 
că vreau să merg la un liceu sau, poate, mai 
târziu, să mă duc la frații mei în Londra să fim 
împreună. Ei ar putea să îmi găsească acolo 
ceva de muncă. 

A 
stfel, am învățat că trebuie să ne 
gândim mai bine înainte de a lua 
decizii pe termen lung pentru viața no-
astră ș i că școala este foarte impor-

tantă. Acum sunt un elev cuminte, vin în fiecare 
zi la școală, nu mai lucrez la Mall, încerc să mă 
țin de școală cât mai serios posibil.  

M 
otivul cel mai important, care îmi dă 
putere zi de zi este mama mea. Ș tiu 
că ea ar fi vrut să nu o dezamăgesc, 
să termin chiar un liceu ș i apoi să îmi 

găsesc o slujbă, să fac ceva cu viața mea. O am 
mereu în fața ochilor mei ca un exemplu. Îmi 
amintesc cum avea grijă de noi toți ș i încă 
putere pentru o slujbă ca femeie de serviciu 
dimineața, iar seara mergea la școală la seral. 
Surorile mele îi seamănă nespus de mult prin 
hărnicie, ambiție ș i dragoste. Ele au avut grijă 
de noi după moartea mamei, tata fiind total ab-
sent. Unicul meu țel acum este să termin 
clasa a VIII-a cu bine ș i apoi voi vedea dacă 
merg la liceu sau voi pleca la Londra alături de 
frații mei. 

O poveste  

de viaţă 
elev DANIEL COROAMĂ 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Timişoara 

îndrumare, prof.  DIANA-SORINA OSZLANSZKY  

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



 

 

M 
ia mi-a plăcut cel mai mult  când 
oamenii au continuat să lupte chiar 
dacă unii compatriţi de-ai lor au murit. 
Pentru a nu se afla de morţii de la 

Timişoara, de oamenii ucişi de armata română, 
documentele medicale au fost arse, cadavrele 
celor morţi au fost furate din Spitalul Judeţean de 
la Timişoara şi apoi incinerate la Crematoriul 
Cenuşa de lângă Bucureşti. 
 Ei, timişorenii,  tot au îndruntat armata, au 
continuat să lupte şi în final au câştigat un 
adevărat război cu regimul comunist şi 
totalitarismul condus de Nicolaie Ceauşeşcu.  

C 
eauşeşcu a fost dus la judecată, pus la 
perete şi apoi împuşcat , la Târgovişte, 
în prima zi de Crăciun.  

elev DARIUS RUS 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

îndrumare, prof. MINODORA FARC 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 

Î 
n vizită la muzeul revoluţiei au fost momente 
impresionante. Cel mai mult m-a marcat 
puterea oamenilor de a lupta cu arata pentru a 
scăpa de comunişti. Oamenii aveau o 

minunată putere numită solidaritate umană: 
aceştia se rugau şi aveau o mare iubire pentru 
semenii lor.  

 Deşi mulţi oameni au murit, 
ceilalţi nu s-au speriat, nu s-au dat 
bătuţi şi suferinţa le-a dat putere.  

D 
l. Costel Balint a avut multă 
răbdare cu noi, a răspuns cu 
drag la întrebările noastre. 
După ce a rememorat 

propria experienţă, ne-a povestit de 
cazul elevilor de la Şcoala Generală 
Nr. 7 din Timişoara în care s-a tras în 
plin. Doi copii au murit.  

elev ALEXANDRA STOENESCU 
Şcoala Gimnazială Com. 

Dumbrăviţa 
îndrumare, prof.psih. CORNELIU 

DRAGOMIR 
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, mun. 

Timişoara 
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1989  

în Timişoara 
Elevii de la cls. a VII-a A şi a VII-a B au participat la o vizită de 
documentare, sub îndrumarea prof. Minodora Farc, prof. Violina 
Luca  şi prof.psih. Corneliu Dragomir, la muzeul memorial or-
ganizat de Asociaţia Revoluţionarilor. Câţiva dintre elevii partici-
panţi au scris câteva cuvinte despre emoţia, despre amintirea 
oamenilor participanţi la acel eveniment istoric. 
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Î 
n vizită la muzeul revoluţiei am 
aflat că oameni din Timişoara, în 
Decembrie 1989, au avut curajul 
să îndrunte minciuna şi au 

început să se adune pe străzi şi să 

scanedeze împotriva comunismului, 
“Jos Ceauşescu!”.  
 Că să dezinfo rmeze, 
comuniştii au plătit huligani care să 
spargă geamurile magazinelor şi să 
devalizeze Timişoara, învinovăţându-
i pe revoluţionari. Aşa au minţit şi la 
TVR: huliganii sparg magazine şi 
distrug Timişoara. De fapt erau 

timişoreni care voiau libertatea de a 
trei. Au lupta pe străzi şi armata a 
tras în ei cu muniţie de război.  
 Cadavrele celor care au fost 
trataţi în Spitalul Judeţean şi a murit 

au fost furate şi 
i n c i n e r a t e  l a 
Crematoriul Cenuşa 
de lângă Bucureşti. 
Actele lor medicale 
au fost arse şi 
familiile informate că 
au fugit din ţară. 
Justiţia a demonstrat 
că totul a fost 
munciună, generalii 
ş i  c o m a n d a n ţ i i 
vinovaţi au fost 
intemniţaţi. 

elev DAVID 
ŞTEOPAN 

Şcoala 
Gimnazială Com. 

Dumbrăviţa 
îndrumare, prof. 
MINODORA FARC 

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

 

C 
ura ju l  oameni lo r  ş i 
s a c r i f i c i u l  l o r  m - a 
impresionat foarte mult.  

 Ghid la Muzeul Revoluţiei 
din Timişoara ne-a fost domnul 
Costel Balint, profesor de fizică, el 
însuşi participant la Revoluţia 
Română din 16-22 Decembrie 1989 
de la Timişoara. Ne-a povstit despre 
revoluţie şi modul  

Î 
n care au luat amploare 
protestele conduse de simplii 
români de pretutindeni: de la 
Sibiu, de la Arad, de la Bucureşti, 

din toată ţara. Revoluţia a început la 
Timişoara continuând cu multe oraşe 
din Rmânia: Craiova, Iaşi, Cluj 
Napoca, Alba Iulia, Constanţa, 
Galaţi, Alexandria, Braşov. 

Ş 
ocant au fost gesturile 
militarilor români care au 
împuşcat români, care au tras 
în catedrala de la Timişoara 

cu muniţie de război. Foarte mulţi 
civili au murit, ţi mai mulţi au fost 
răniţi.  

Î 
ntr-un final, Ceauşeşcu a fost 
prins, judecat şi executat prin 
împuşcare. Datortă curajului 
simplilor români, România este o 

ţară liberă. 

elev RAUL ŞTEFANIGĂ 
Şcoala Gimnazială Com. 

Dumbrăviţa 
îndrumare, prof.VIOLINA LUCA 
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, mun. 

Timişoara 

C 
a  î n 
fiecare an,  
e l e v i i 
claselor   a 
V-a A  şi 
clasa a  a-
VIII-a D de 
la C.Ş.E.I. 

“ P.P. Neveanu”  
au organizat  un 
frumos party de   
Halloween, sub 
c o o r d o n a r e a  
prof. Dragota 
Ancuţa  şi prof. 
Gemene Violeta. 
     Sărbă toarea 
de  Halloween ,  

una dintre cele mai vechi 
sărbători din lume,  este 
acum sărbătorit în foarte 
multe țări de pe glob. 
 Spusul poveștilor 
cu fantome sau vizionarea 

de filme,  sunt ș i ele părți ale petrecerilor de Halloween. 
Adesea, în preajma sărbătorii, televiziunile difuzează 
episoadele 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 sculptat dovleci ,  
au avut parte de jocuri , filme   şi povesti de 
Halloween şi … pasi de dans. 

                                                             

text & foto, prof. Violeta GEMENE  
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”,  

mun. Timişoara 

PETRECERE DE HALLOWEEN 



 

 

 Grădiniţa cu Program Săptămânal “Floare 
de lotus” din Odorelu, jud. Satu Mare, România, 
împreună cu Spojena Ŝcola Internáta din Slovacia 
au iniţiat proiectul eTwinning “Let’s eat vitamins!”. 
Ulterior, proiectului s-au alăturat şi C.Ş.E.I. “Paul 
Popescu Neveanu” din Timişoara, Kauno Menų 
Darželis din Lituania şi Tallinna Lasnamäe Põhikool 
din Estonia.  
 “Platforma europeană www.etwinning.net 
se adresează tuturor şcolilor din învăţământul pre-
universitar, tuturor profesorilor, indiferent de disci-
plina predată, directorilor de unităţi şcolare, bibliote-
carilor şi inspectorilor şcolari. Prin intermediul plat-
formei, eTwinnerii au acces la o reţea europeană şi 
oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin 

colaborarea în proiecte internaţionale şi prin partici-
parea la seminarii internaţionale de formare/ schim-
buri de experienţă. Elevii ș i cadrele didactice au 
acces la un cadru activ de învățare, la instrumente 
pedagogice care integrează noile tehnologii în 
procesul didactic. Lansat în 2005 drept compo-
nentă fundamentală a programului eLearning al 
Comisiei Europene, eTwinning a devenit parte inte-
grantă a Erasmus+, Programul Uniunii Europene 
pentru Educație, Formare, Tineret ș i Sport, 
începând din acest an.” 
 Obiectivele proiectului au vizat a îndruma 
elevii spre consumul de produse bio, produse agri-
cole obţinute cât mai natural, legume şi fructe 
obţinute fără îngrăşământ chimic şi limitarea insec-
ticidului folosit. În cazul proteinelor animale, proces-
rea trebuie să fie cât mai restrânsă. 
 În ceea ce priveşte elevii cu CES implicaţi 
în proiect, de la Şcoala Gimnazială Com. Dum-
brăviţa cu structuri de sprijin oferite prin CŞEI P P 
Neveanu Timişoara, elevii au adus etichete de 
acasă pe care le-au citit împreună cu profesorul de 
sprijin, dl.psih. Dragomir Corneliu. După aniza at-
entă a conţinutului informaţional privind ingredien-
tele foloste, elevii au concluzionat că este recoman-
dat să evităm produsele de la raioanele de meze-
luri, produsele convervate şi prelucrate excesiv. În 
ceea ce priveşte prepararea cărnii, este recoman-
dat să o prelucrăm termic cât mai puţin, cu cât mai 
puţine condimente. 
   
text & foto, prof. Corneliu DRAGOMIR, eTwinning.net  

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

Proiect eTwinning: 

Let’s eat 

vitamins! 
Proiectul eTwinning “Let’s eat vitamins!” îşi propune educarea copiilor 
pentru consumul unei alimentaţii bio, bazate pe legume şi fructe crescute 
fără îngrăşământ chimic şi proteine animale procesate cât mai sumar. 
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Î 
 n cadrul  proiec-
tului educaţional “Clubul 
prieteniei”, aflat la a 
doua ediţie, prima activi-

tate s-a desfăşurat în pe-
rioada 15-20 decembrie. 
 Miza acestei prime 
activităţi, „Am plecat să 
colindăm”, din cadrul  
proiectului a fost realizarea 
de felicitări, desene, obiecte 
decorative cu ocazia Sărba-
torii Crăciunului.  Activitatea 
s-a desfaşurat în sălile de 
clasă. 
 Elevii de la C.Ş.E.I. 
” Paul Popescu Neveanu” 
implicaţi în proiect impreună 
cu cadrele didactice au fost 
invitaţi de elevii Clubului 
”Impact” la Liceul Teoretic 
”William Shakespeare” pen-
tru a prezenta fiecare obiec-
tele decorative realizate, 
obiecte ce au impodobit 
sălile de aşteptare ale Poli-
clinicii de copii Bega, s-au 
facut felicitări ce au fost în-
mânate în timpul colindatu-
lui, iar în pauzele de lucru 
copiii de la Clubul ” Impact” 
au iniţiat, cu copiii de la 
C.Ş.E.I. ” Paul Popescu 
Neveanu”  mun. Timişoara, 
jocuri interactive.  

E 
levii celor patru 
clase împreună cu 
elevi ai Clubului 
”Impact” şi priet-

enii acestora, de la Liceul 
Teoretic”William Shake-

speare” au 
mers în colindat 
la: Spitalul de 
Ortopedie şi la 
Mitopolie unde 
au   cântat 
colindele în-
văţate şi au dă-
ruit felicitări, 
d e s e n e  ş i 
obiecte decora-

tive specifice Crăciunului, 
realizate de ei. Activitatea s-
a desfăşurat la: Spitalul de 
Ortopedie, Timişoara; Mitro-
polia,Timişoara.  
  Scopul acestei ac-
tivităţi din cadrul proiectului 
a fost dezvoltarea abilităţilor 
de lucru manual, dezvol-
tarea expresivităţii şi a crea-
tivităţii copiilor, formarea şi 
cultivarea relaţiilor interu-
mane pozitive precum şi 
formarea deprinderilor de 
lucru în echipă.  
Stimularea  imaginaţiei 
creatoare şi consolidarea 
cunoştinţelor elevilor referi-
toare la tradiţiile şi obiceiuri-
le specifice sărbătorilor de 
iarnă a fost realizată prin 
implicarea elevilor în 
activitati practice si creative.  
 Această colaborare 
vizează oferirea unor 
modele comportamentale 
copiilor cu dizabilitaţi, 
integrarea socială a 
acestora, prin crearea unui 
context de cunoaştere, 
comunicare şi colaborare 
între ei şi elevi ai şcolii 
colaboratoare, precum şi cu 
persoanele din instituţiile 
publice care au fost 
colindate. 
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text & foto, prof. Mihaela Raluca APAFAIAN  
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”, mun. Timişoara 

Proiectul educaţional 

”Clubul prieteniei” 



 

 

U 
ltimul Rege al României a fost 
contemporan cu destinul 
zbuciumat al Europei din ul-
timul secol: Al Doilea Războii 

Mondial, prăbuşirea democraţiilor din 
estul Europei, regimurile totalitare comu-
niste şi socialismul, neocomunismul sau 
democraţia adaptată de corupţi la interesele 
lor. Mihai I, Rege, a cunoscut extazul şi agonia 
unei istorii care dacă era o simplă lectură, era o 
capodoperă literară însă a fost viaţa Mejestăţii 
Sale şi a milioanelor de oameni condamnaţi de 
timpul vremurilor lor la război şi comunism, la dur-
ere şi întristare. Regele Mihai I a trăit exilul prin 
frământările din sufletul său şi speranţa căderii 
Cortinei de Fier mai puternic decât exilul însuşi, ca 
fapt istoric. 
 

M 
aihai I, Rege este votat de Parlamentul 
României ca urmare a faptului că tatăl 
său, Carol al II-lea,  a fugit din ţară cu o 
doamnă de moravuri uşoare, Elena 

L u -
pescu, la numai cinci ani şi nouă 

luni: copilărie sub semnul datoriei. Mihai I este aju-
tat de mama sa, principesa Elena, pentru prima 
(1927-1930). Revine Carol I pe tron şi instaurează 
dictatura. 1940-1947, Mihai I Rege este: conduce 
România în Al Doilea Război Mondial şi abdică ca 
urmare a şantajului comuniştilor. Pleacă, cu ochii 
în lacrimi lasănd o ţară înecată în socialism, cu 
elitele şi intelectualitatea decimată, urmărit de se-
curitate şi oameni integri şi morali intemniţaţi. 
 

 

Mihai I.Rege. 
Un om singur în 

zbuciumul Europei 
“Regele Mihai I s-a născut la Castelul Foişor din Sinaia în ziua 
de 25 Octombrie 1921, ca Principe al României. S-a stins 
din viaţă la 5 Octombrie 2017, la 
reşedinţa sa din Elveţia– în 
chiar anul în care se 
împlinesc nouă decenii de 
la urcarea sa pe tron. Avea 
5 ani şi 9 luni în iulie 1927, 
atunci când i-a succedat 
bunicului său, Regele 
Ferdinand Întregitorul la 
tronul României” 

o
am

e
n
i 
d
e
 p

o
ve

st
e
 

Nr. 20, Anul  X, Anul scolar 2017-2018 

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

în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

pagina 22  
impreuna.yolasite.com 

revistaimpreuna@gmail.com 

“Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul noastru. 

[...]Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără 

credinţă şi fără memorie[...] Cororana Regală nu este 

un simbol al trecutului ci o reprezentare unică a 

idenpendenţei, suveranităţii şi unităţii noastre. 

Vremurile de astăzi nu au respectul cuvenit faţă de 

ierarhia valorilor din societatea românească. [..]Cele 

mai importante lucruri de dobândit, după libertate şi 

democraţie, sunt identitatea şi demnitatea. Elita 

românească are aici o mare răspundere. [...]  Nu văd 

România de astăzi ca o moştenire de la părinţii noştri, 

ci ca o ţară pe care am lua-o cu împrumutul de la 

copiii noştri. Aşa să ne ajte Dumnezeu!” 

 

Discursul A.S.R. Mihai I, Regele României,  

în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului României 

25.Octombrie 2011 



 

 

R 
evin în România după 2007, ca cetăţean cu drepturi depline, 
şi ia cuvântul în faţa camerelor reunite ale Parlamentului 
Românei. Ţine un discrus emoţionant şi memorabil în faţa 
unor senatori condamnaţi penal pentru corupţie sau cercetaţi 

pentru abuz în serviciu, dare şi luare de mită, traffic de influenţă., evazi-
une fiscal. Unii dintre aceştia sunt şi membrii ai Guvernului României 
După deces, lasă în urma sa o ţară târâtă în  mediocritate, imoralitate, 
lipsă de respect pentru profesionalism, performanţă şi civism. Este 
aplaudat şi admirat de oameni, simpli români, dar în aula Casei Poporu-
lui este aplaudat de cei care doresc, prin propunerile lor legislative si 
votul dat în parlament, ca furtul săvârşit de oamenii cu gulere albe 
(furtul fără violenţă) să fie perfect legal. Ipocrizenia şi duplicitatea sunt 
trăsături comportamentale caracteristice şi general vabile oamenilor 
politici contemporni! 

prof. Corneliu DRAGOMIR 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 
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“Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul noastru. 

[...]Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără 

credinţă şi fără memorie[...] Cororana Regală nu este 

un simbol al trecutului ci o reprezentare unică a 

idenpendenţei, suveranităţii şi unităţii noastre. 

Vremurile de astăzi nu au respectul cuvenit faţă de 

ierarhia valorilor din societatea românească. [..]Cele 

mai importante lucruri de dobândit, după libertate şi 

democraţie, sunt identitatea şi demnitatea. Elita 

românească are aici o mare răspundere. [...]  Nu văd 

România de astăzi ca o moştenire de la părinţii noştri, 

ci ca o ţară pe care am lua-o cu împrumutul de la 

copiii noştri. Aşa să ne ajte Dumnezeu!” 

 

Discursul A.S.R. Mihai I, Regele României,  

în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului României 

25.Octombrie 2011 

 Copiii percep în mod 
deplin şi nevinovat iubirea şi 
bucuria prin împărtăşirea cu 
Sfintele Taine, participând la 
Sfânta Liturghie, cât şi prin 

implicarea lor la diferite 
activităţi cu tematică religioasă, 
cum ar fi răspunsurile oferite 
de ei la sfintele slujbe, 
interpretarea colindelor cu 
ocazia sărbătorii Naşterii 
Domnului, realizarea unor 
proiecte cu conţinut religios şi 
pelerinaje la mănăstiri.  
Liantul care produce 

comuniunea cu Hristos şi cu 
semenii este iubirea. 
Dragostea dăruită de Hristos, 
care ne uneşte, reprezintă cea 
mai mare virtute în Biserică. 

 Copiii percep în 
mod deplin şi nevinovat 
iubirea şi bucuria prin 
împărtăşirea cu Sfintele 
Taine, participând la Sfânta 
Liturghie, cât şi prin 
implicarea lor la diferite 
activităţi cu tematică 
religioasă, cum ar fi 
răspunsurile oferite de ei la 
sfintele slujbe, interpretarea 
colindelor cu ocazia 
sărbătorii Naşterii 
Domnului, realizarea unor 

proiecte cu conţinut religios şi 
pelerinaje la mănăstiri. 
 De asemenea, elevii 
Şcolii Gimnaziale Dumbrăviţa 
au participat la diferite 
concursuri şcolare, de 
exemplu: Concursul Judeţean 
„Sfântul Iosif cel 
Nou de la Partoş” 
la care elevul 

Nicola Paul, 
clasa a II-a,a 
obţinut Premiul 
III la secţiunea 
„Recitare 

poezie”, la evenimentul 
„Spiritualitate ortodoxă 
românească”, susţinut la Aula 
Bibliotecii Centrale Universitare 
„Eugen Todoran” elevul Nicola 
Paul a recitat poezia „Trăiesc 
flămând” de Valeriu Gafencu, 
iar eleva Franţ Diana, clasa VII
-a, a prezentat eseul „Sfântul 
Apostol Andrei prin ochi de 
copil”, la Concursul Judeţean 
de cultură religioasă „Bucuria 
Naşterii Domnului în suflet de 
copil” elevii clasei a III-a au 
obţinut Premiul I, iar pentru 
Olimpiada Judeţeană de 
Religie s-au calificat patru 
eleve din clasa a VII-a: Franţ 
Diana, Popazu Denisa, Mircea 
Teodora, Luca Daria. 
 Iubirea pentru 
Dumnezeu este cea care îi 
determină pe copii să se 
implice cu dăruire şi 
conştiinciozitate în toate 
preocupările duhovniceşti. 

prof. Ioana DRAGOMIR 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

Iubirea prin suflet de copil 



 

 

De la Clubul 

Copiilor Timişoara 
Sub coordonarea doamnei prof. Miruna POPI, de la Clubul Copiilor din 
Timişoara, în cadrul unui parteneriat cu Şcoala Gimnazială Com. 
Dumbrăviţa, are loc Cercul pentru dezvoltarea avilităţilor de scriere. Elevii 
din clasele primare vă propun câteva încercări literare realizate în urma 
acestei activităţi. 

     Omul de zăpadă 

Eu sunt omul cel drăguţ 
Care stă lângă brăduţ 
Şi sunt foarte mititel, 
Am ochii cât un năsturel. 
 
 Sunt  vesel, prietenos, 
Frumos, dar şi pufos 
Eu salut pe toată lumea 
Şi mă numesc omul de nea. 

Badea Teodora, clasa a II-a B 
 

 Fulguşor 
Eu sunt Fulguşor, 
Mic şi uşor, 
Zor printre norii mei 
Şi-s pufoşi şi ei. 
Daria Aioanei-Crăciunel, cls. a II-a B 

 

   Toamna 

Dimineaţă mă trezesc 
Şi pe fereastră privesc. 
Mare mi-a fost mirarea 
Să n-aud privighetoarea! 
 
Şi afară parcă, parcă 
Dispăruse zarva toată, 
În aer ceva dansa 
Pare-mi-se chiar ploua! 

Miruna Ianoşi, clasa a IV-a B 
 

    Moş Crăciun  
În costum de catifea 
Şi cu barbă ca de nea  
Parcă e dintr-o poveste 
Cu cadouri el soseşte! 
 
Şi la mine a venit,  
Dar nu l-am auzit 
Vine doar la cei cuminţi  
Aşa mi-au spus ai mei părinţi! 
 
Bradul este împodobit, 

Peisajul de povestit, 
E un om la suflet bun 
Şi îl cheamă Moş Crăciun! 

Miruna Ianoşi, clasa a IV-a B 
 

 Moş Nicolae 

Hai fuguţa, hai fuguţa 
Lustruim frumos ghetuţa 
Să vină Moş Nicolae 
Cu hăinuţe şi bomboane! 
 
Ghetuţa este pregătită, 
La intrare lustruită 
E umplută cu bomboane 
Ghici de cine oare? 
De Moş Nicolae! 
 
Sfinte, azi noi te sărbătorim 
Şi cu drag noi te primim! 
În seara de Ajun 
Să vină şi Moş Crăciun! 

Bianca Paţachia, clasa a IV-a B 
 

     Fulgii  de nea  
Steluţe argintii cad pe pământ 
Uşor şi fin şi-au luat avânt 
Argintii, albăstrii, pufoase 
Vin în iernile geroase. 

Alexandra Marian, clasa a II-a D 
 

   Moşul cel bun  
Copiii se adună, 
Clopoţeii sună! 
Cu toţii îl aşteptăm, 
Pe la uşi noi ascultăm, 
Îi cântăm, îi recităm, 
Daruri multe să luăm. 

Adela Spiridon, clasa a III-a A 
  

 Seara cea specială 

Seara asta e frumoasă, 
Căci vine moşu-n casă 
Şi sub brad ne-aduce el 

Cadouri fel de fel. 
Briana Sperlea, clasa a III-a A 

 

           Povestea lui  
Moş Crăciun 

Ninge, ninge uşurel 
Afară-s geamurile îngheţate 
Moşul merge încetinel 
Prin case şi prin palate. 
 
Cei ce au fost cuminţi 
Şi au ascultat de părinţi, 
Au primit cadouri mii 
Şi alte minunăţii! 

Luca Mihai Slavu, clasa a III-a A 
 

Ursuleţul cel haios 
E blănos şi pufos, 
Dar frumos şi preţios, 
Merge în pădure 
După fragi şi după mure. 

Toma Harapu, clasa I C 
 

Fulgul de nea  
Iarna, el cade încetişor 
Jucăuş şi zâmbitor 
Se ascunde în zăpada  
Rece ca gheaţa. 

Ema Ioana Poleşan, clasa I C 
 

Mama 
Mama este iubitoare 
Şi mereu ea-i zâmbitoare, 
Toată ziua ea munceşte, 
Pentru mine ea trudeşte. 
O iubesc şi îi mulţumesc  
Că există pe pământ. 
Ea este un dar sfânt, 
Ce mereu îl preţuiesc. 

Nicola Paul Ştefan, clasa a II-a B 
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Salu' tare primăvară! 
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Iepuraşul… 

 A fost odată un iepuraş care 
ţăpăia toată ziua. Cum sărea el ţop, ţop, 
ţop, a zărit o căsuţă.  
 Curios, iepuraşul s-a apropiat de 
geam. În căsuţă era o fetiţă care picta câ-

teva ouă. 
Iepuraşului i
-au plăcut 
foarte mult 
acele ouă 
colorate. S-
a gândit să 
ia ouăle pi-
cate de 
fetiţă. A 
aştepta ca 
aceasta să 
meargă la 
culcare apoi 
s-a furişat în 
căsuţă şi a 
luat toate 
ouăle. În 
timp ce se 
juca cu ele, 
iepuraşul s-

a gândit să pună în 
locul ouălelor câ-
teva jucării, ca să 
nu se supere prea 
tare fetiţa pe el.  
Când s-a făcut di-
mineaţă, fetiţa a 
găsit în locul 
oualor multe jucării 
frumoase. De 
atunci, in fiecare 
an, când fetiţa vop-
seşte ouă de Paşti, 
iepuraşul o viz-

itează şi îi adduce multe cadouri. 
elev DARIA AIOANEI– CRĂCIUNEL 

îndrumare, prof. MARGARETA CÂNDEA 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 
 
 

Ariciul şi iepuraşul de câmp… 
 A fost odată un arici pe nume 
Aricilă, care s-a pierdut de mama lui. 
Merse el ce merse şi se întâlni cu un iepu-
raş de camp. Îi zise acestuia: 

- Iepuraşule, şti cumva 
cum aş putea să îmi găs-
esc căsuţa? 
- De unse să ştiu eu unde 
este căsuţa ta, când nici 

eu nu ştiu unde se află căsuţa mea, spuse 
supărat Iepurilă. 
 Atunci au hotărât amândoi să 
meargă şi să caute ajutor. Au mers până s
-au întâlnit cu o veveriţă. Aceasta i-a luat 
la ei acasă şi i-a crescut ca pe copii săi: i-a 
spălat, le-a dat de mâncare, şi i-a culcat. I-
a crescut ca şi cum erau nişte veveriţe 
mici.  
 Într-o zi, cineva o strigă pe 
veveriţă: 
- Riuţa, unde sunt copii noştri_ 
 Erau Aricilă şi Iepurica, mamele lui 
Aricilă Jr. şi Iepurilă Jr. au venit după puiş-
orii lor.  
 Veveriţa era cam tristă deoarece 
trebuia să se despartă de cei doi, dar era 
şi bucuroasă că aceştia şi-au găsit până la 
urmă familia. Acum sunt fericiţi că au de-
venit cu toţii foarte buni prieteni. 

elev DARIA AIOANEI– CRĂCIUNEL 
îndrumare, prof. MARGARETA CÂNDEA 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

 
 
 
 
 
 

Salu’tare primăvară! 
Primăvara a sosit 
Copacii au înflorit 
Cu flori şi soare dulce 
Te rugăm, nu te mai duce! 
 
A fost iarna tare grea 
Cu omăt şi fulgi de nea 
Că de iarnă grea ce-a fost 
Ne-am cam săturat de tot! 
 
te rugăm să nu mai pleci 
Să rămâi aici pe veci 
Cu cerul însorit 
Şi câmpul înverzit 
 
Cântă păsărelel în cor 
De al nostrum mare dor 
Salutare, primăvară 
Bine ai venit în ţară 

elev PAUL ŞTEFAN NICOLA 
îndrumare, prof. MARGARETA CÂNDEA 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa 

Salu' tare primăvară! 
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Iisus S-a dăruit 

pe sine pentru noi şi 
pentru a ne mântui.  

A făcut acest 
lucru din ubire faţă de 
oameni şi pentru a le 
arăta calea cea draptă. 
Apoi a trimis apostolii 
pe pământ pentru a-i 
învăţa pe oameni care, 
apoi, transmit 
învăţăturile creştine din 
generaţie în generaţie. 
Pentru a putea ajunge 
pe calea mântuirii, Iisus 
ne-a lăsat postul, 
spovedania şi 
împărtăşania. În plus, 
trebuie să facem fapte 
bune şi să ne ajutăm 
unii pe alţii deoarece 
totul se rezumă, de 
fapt, în iubire faţă de 
semenii noştrii.  

Prin acest 
lucru, iubirea faţă de 
semeni şi cele 10 
porunci, Decalogul, 
vom putea să ne 
dăruim spre mântuire, 
la fel cum a făcut Fiul 

Lui Dumnezeu, Iisus 
Hristos. 

elev DIANA POPA 
Şcoala Gimnazială 
Com. Dumbrăviţa 

 
 
Domnul Iisus 

Hristos, Fiul Lui 

Dumnezeu, S-a dăuit 
prin jerfă pentru noi, 
toţi oamenii. 
Dumnezeu a dat din 

trupul şi sângele Lui 
oamenilor pentru a se 
împărtăşi.  

Spre deosebire 
de Iisus Hristos, şi Iuda 

s-a dăruit pe sine 
pentru 30 de arginţi. 

elev IONUŢ PĂLĂRIE 
Şcoala Gimnazială 
Com. Dumbrăviţa 

 
 
 

În expresie este 
vorba despre Iisus 
Hristos, Fiul Lui 
Dumnezeu, care S-a 
dăruit pentru a noastră 
mântuire în zilele lui 
Ponţiu Pilat. Practic, 
Dumnezeu L-a dăruit 
pe Fiul Său oamenii 
pentru a ne mântui şi 
Iisus Hristos ne-a 
dăruit trupul său 
(simbolizate de pâine şi 
vin). Acestea sunt 
daruri dăruite de Iisus 
Hristos, alături de 
învăţătura creştin-
ortodoxă, iubirea 
aproapelui. 

elev IULIAN ARDELEAN 
Şcoala Gimnazială 
Com. Dumbrăviţa 

“Dar dăruit lumii de 

către Cel ce se 

dăruieşte pe sine” 
Printr-un exerciţiu, s-a cerut elevilor creştini-ortodoxi de la cls. a VIII-a, 
Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa, să comenteze printr-un scurt eseu 
sintagma “Bucură-te, dar dăruit lumii de către Cel Ce Se dăruieşte pe Sine 
celor credincioşi”, preluată din Acatistul Sfântului Ierar Hectarie din 
Eghina, noul făcător de minuni, editat de Mănăstirea “Radu Vodă”, cu 
hramul Sfântul Ierar Nectarie, din Bucureşti. 

e
u
 c

re
d
 î
n
tr

-U
n
u
l 
D

u
m

n
e
ze

u
 



 

 

 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă  
«Paul Popescu - Neveanu», Timişoara 

str. Titu Maiorescu,nr. 2-6, jud. Timiş, tel/ fax 0256 224663 www.ppneveanutm. p_neveanu@yahoo.com 

servicii oferite: 
Şcolarizare individualizată şi terapii specifice complexe şi complete pentru elevii cu 

C.E.S. din învăţământul special (servicii de cantină şi internat pentru elevii ce nu au 
domiciliul în Timişoara). 

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

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

1973 - ban az 

iskola átalakul két 
tannyelvűvé  
magyar és román. 


