
 

 

Proiect cofinanŃat de Consiliul JudeŃean Timiș 
Activitate publicistică inclusă în Agenda Manifestărilor Culturale 2013 
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ediŃie specială- proiect CAEN 2013:  
Concursul naŃional  literar și de afișe 

“Împreună luptăm împotriva disciminării” 
ed. a V-a, anul școlar 2012-2013 

 

Revista școlară editată de  
Centrul Școlar pentru EducaŃie Incluzivă 
«Paul Popescu Neveanu» Timișoara 

în parteneriat cu Școala Gimnazială, Pișchia 
Școala Gimnazială Mașloc 

Anul V, Nr. 11, Anul școlar 2012-2013, Semestrul al II-lea 

Din cuprins: 
• Societatea cunoașterii: Simpozionul elevilor: “Facem școala să-Ńi zâmbească” 

• Anul europea al cetăŃeniei active: parteneriat eTwinning- “Respect for diversity” 

• Tineri reporteri: Dezbaterea “Fabrica de aer curat” 

• De la școală adunate: Imaginar, dintr-un condei 
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Ministerul EducaŃiei NaŃionale 
DirecŃia Generală pentru EducaŃie şi ÎnvăŃare pe tot Parcursul VieŃii 

 

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

 
cu sprijinul Inspectoratul Şcolar JudeŃean Timiş şi Şcoala Gimnazială Maşloc   

 
 

Concursul naŃional literar şi de afişe  
„Împreună luptăm împotriva discriminării”,  

ed. a V-a , anul şcolar 2012-2013, 
inclus în Calendarul ActivităŃilor Educative NaŃionale 2013 

domeniul cultural-artistic, poziŃia 29, înregistrat cu nr. 
35266/1/06.03.2013 

MulŃumim: 
• FundaŃia “Ioan Slavici” 
• S.C. Rainbow print S.R.L. 

Proiect cofinanŃat de Consiliul JudeŃean Timiş şi inclus în 
Agenda manifestărilor cultural-artistice şi sportive, 2013 



 

 

web:  impreuna.yolasite.com 
 ppneveanu.scoli.edu.ro 

împreunăîmpreunăîmpreunăîmpreună    Revistă editată de C.Ş.E.I. «Paul Popescu - Neveanu» Timişoara 
în parteneriat cu  

Şcoala Gimnazială Pişchia şi  Şcoala Gimnazială Maşloc 

Revista şcolară “ÎMPREUNĂ” 
este editată de  
Centrul Şcolar pentru EducaŃie 
Incluzivă «Paul Popescu- Neveanu» 
Timişoara 
 

 
Parteneri: 

1. Şcoala Gimnazială Pişchia 
2. Şcoala Gimnazială Maşloc 

 
 

director, prof. MIOARA NOVAC 
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 

 
dir. adj. prof. LILIANA RAICA 

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

iniŃiator-coordonator proiect,  
prof. CORNELIU DRAGOMIR 

C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 

pag. 10– 11: Jurnalul elevilor:  
•  „Am învăŃat ce este fair- play şi ce înseamnă a 
respecta regulile într-o competiŃie sportivă.” 
•  Împreună facem şcoala  să-Ńi surâdă 
•  La ora de română, gură-cască urcă scările 

 

pag. 12— 13:  De la şcoală adunate  
• Cu prietenul meu 
• Întâmplarea planetei 
• Şcoala te face mare 
• Nebunie de Halloween 
• Năzdrăvani şi năzdrăvănii: bicicleta şi-a rupt lanŃul 
• Năzdrăvanii la balon: şut şi... s-a spart parbrizul 
• O întâmplare cu frăŃiorul meu 
• Copilăria este taina dezvăluirii viitorului  

 

pag. 14-15: Ora de bună dispoziŃie 
• Fitzuica vesel[ 
• Prichindel e un dulce 
• Dialoguri la orele de sprijin 
• Prichindel... la orele de sprijin 

Note editoriale: 
•ContribuŃiile propuse pentru numerele viitoare 

sunt recepŃionate exclusiv pe adresa de e-mail 
revistaimpreuna@gmail.com, până în data de 5 
Decembrie, pentru publicarea materialului 
propus în numărul aferent semestrului I şi 5 Mai 
pentru numărul aferent semestrului al II-lea al 
anului şcolar în curs. Bordul revistei îşi rezervă 
dreptul de a selecta contribuŃiile propuse. 
InformaŃii suplimentari puteŃi obŃine accesând 
adresa www.impreuna.yolasite.com. 
•Întreaga responsabilitate asupra conŃinutului 

precum şi dreptul de autor al materialelor 
propuse spre publicare aparŃine exclusiv 
autorilor / semnatarilor. Prin expedierea acestor 
materiale către revista „Împreună”, se cedează 
integral, automat, exclusiv şi gratuit,  fără alte 
pretenŃii, dreptul de autor şi toate alte drepturi 
conexe acestuia. 
•Materialele publicate în ediŃia prezentă a 

revistei nu reflectă în mod obligatoriu poziŃia 
oficială a Centrului Şcolar pentru EducaŃie 
Incluzivă «Paul Popescu Neveanu» din 
Timişoara, a partenerilor acestuia sau a 
membrilor bordului revistei. 
•Toate drepturile rezervate. Nicio parte a 

acestei publicaŃii 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 
deŃinătorului de copyright. 
•În limita posibilităŃilor tehnice, numerele 

publicate pot fi descărcate, în format .pdf, 
urmând linkul: http://impreuna.yolasite.com/
revista-impreuna.php  

Au publicat în acest număr:  
• prof. Ana Angela ACONI, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 
• elev Valentina BEJAN, Şcoala Gimnazială DumbrăviŃa 
• elev Cosmin BORCA, Şcoala Gimnazială Maşloc 
• elev Arthur BRICIU, Şcoala Gimnazială Maşloc 
• elev Darius CHIRIAC, Şcoala Gimnazială DumbrăviŃa 
• prof. Vandana COTOC, Şcoala Gimnazială Maşloc 
• prof. Florica DINESCU, C.J.R.A.E.- C.J.A.P. Timiş 
• prof. Corneliu DRAGOMIR, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 
• elev Denisa FARCAŞ, Şcoala Gimnazială Maşloc 
• elev Darius Marius FECHETE, Şcoala Gimnazială Maşloc 
• prof. Violeta GEMENE, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 
• elev Adelina GÎLIA, Şcoala Gimnazială Maşloc 
• elev Denisa GOLBAN, Şcoala Gimnazială DumbrăviŃa 
• prof. Felicia GUJBĂ, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 
• prof. Silvia HAIDUC, Şcoala Gimnazială Maşloc 
• prof. Elena IVĂNCESCU, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 
• prof. Kristina KALMAR, Şcoala Gimnazială Pişchia 
• prof. Ramona PLEŞA, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 
• elev Andreea POP, Şcoala Gimnazială DumbrăviŃa  
• prof. Ligia NEŞCU, C.J.R.A.E.– C.J.A.P. Timiş 
• elev Andrei Ştefan TUDOR, Şcoala Gimnazială Maşloc 
• elev Darius SABO, Şcoala Gimnazială DumbrăviŃa 
• prof. Daniela VERŞIGAN, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 
 

Au îndrumat elevii ce au publicat în acest număr:  
• prof. Cornel DRAGOMIR, C..Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 
• prof. CodruŃa VANCI, C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 
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U.N.I.C.E.F. România: 
“România este pe 
ultimul loc în privinŃa 
fericirii copiilor” 
O cercetare realizată de U.N.I.C.E.F. “România” arată că 
austeritatea loveşte dramatic în copii. 40% dintre copiii din 
România trăiesc în sărăcie cruntă, majoritarii fiind cei din 
mediul rural, de la sat. U.N.I.C.E.F. spune că sărăcie cruntă 
înseamnă “a nu avea acces la strictul necesar pentru 
supravieŃuire, a trăi sub limita demnităŃii umane” 

re
po

rt
aj

 

P eter  Adamson,  autoru l 
r apo r t u lu i  î n t oc m i t  de 
U.N.I.C.E.F. privind “Fericirea 
c o p i i l o r  î n  s t a t e l e 

industrializate” spune că “Veniturile 
scăzute ale familiilor unde se află copiii 
în dificultate duc la o mare dependenŃă 
de ajutoarele sociale. Din nefericire, 
neglijarea copiilor şi sărăcia duc la tot 
felul de probleme în viaŃă: de la alcolism 
şi consumul de droguri până la apariŃia 
sarcinilor la adolescente şi violenŃă fizică 
pentru achiziŃionarea bunurilor de strictă 
necesitate: alimente, îmbrăcăminte şi 
confort în cămin”,  

A damson precizează că situaŃia 
României este dramatică în 
ceea ce priveşte statele 
industrializate din Uniunea 

Europeană. Copiii României sunt cei mai 
săraci din Uniunea Europeană. 
CondiŃiile copiilor din România: 
• 42,41% din copiii din România au 

fost implicaŃi în bătăi (date oferite 
prin instituŃiile de poliŃie şi protecŃia 
copilului) 

• 41,04% dintre copii au fost abuzaŃi 
de către colegi (teroare, intimidare) 

• 10,6% dintre copii fumează 
• 17,5% dintre copii consumă alcool 
• 60,59% dintre copii nu fac sport 

(scuturi medicale, absenteism) 
• 54,64% dintre copii trăiesc în 

familii care nu îşi permit 
financiar să le asigure micul 
dejun 

• 40% dintre copii trăiesc în familii 
sărace. 

Î 
n DicŃ ionarul de sociologie, 
coordonat de C. Zamfir şi L. 
Vlăsceanu (1993), sărăcia este 
definită ca : "situaŃie caracterizată 

prin lipsa (insuficienŃa) mijloacelor 
materiale necesare vieŃii".  

C onform acestui dicŃionar, 
sărăcia are forme şi grade 
diferite de severitate, în funcŃie 
de natura lipsurilor privind 

mijloacele de subzistenŃă ce afectează 
persoane, familii, colectivităŃi, grupuri 
sociale sau chiar societăŃi în ansamblul 
lor. Cauzele sărăciei sunt corupŃia şi 
inegalitatea socială 

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

Nr. 11, Anul V, Anul şcolar 2012-2013, Semestrul al II-lea 
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C opii străzii sunt  copii  ce stau pe 
strada. Ei nu au o casa a lor, ei 
dorm şi mănâncă pe banca sau în 
parcuri. Când este iarna sau foarte 

frig ei se 
a c i u e s c  î n 
s u b s o l u r i l e 
blocurilor sau în 
canale. Unii 
dintre ei sunt 
găsiŃi şi duşi la 
casa de copiii. 

P e n t r u 
m i n e , 
strada 

copilăriei  este 
locul unde copiii 
învaŃă să scrie, 
să citească şi 

să socotească. Tot pe strada copilăriei ne 

jucam diferite jocuri: fotbal, tenis cu piciorul, 
volei, raŃele şi vânătorii, Ńară, Ńară, vrem 
ostaşi, de-a va-Ńi ascunselea, mâŃa-prinsă, 
frunză, şotron, cine, cine mănâncă? sau 
elastic. 
 

P e strada copilăriei mele se află 
şcoala, parcul de joacă şi casa 
asistenŃilor mei maternali.  
 

C opiii străzii nu ajung pe strada 
copilăriei pentru ca ei nu învaŃă 
pentru că nu merg la şcoală şi nu se 
joacă pentru că pe strada lor nu se 

află şcoala, casa şi parcul de joacă. 
 
 

elev, COSMIN FLORIN BORCA 
îndrumare, prof. DRAGOMIR CORNELIU 

Copiii străzii nu ajung pe strada copilărie 
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Proiect cofinanŃat de Consiliul JudeŃean Timiş prin 
Agenda manifestărilor cultural-artistice şi sportive 

Centrul Şcolar pentru EucaŃie Incluzivă  
“Paul Popescu Neveanu” din Timişoara 

Inspectoratul Şcolar Timiş (partener) 
C.Ş.E.I. “C-tin Pufan” Dr. Tr. Severin (partener) 
Centrul pentru Cultură şi Artă Timiş (partener) 



 

 

Simpozionul 
elevilor: “Împreună 
facem şcoala să-Ńi 
zâmbească” 

Simpozinul elevilor a reprezentat o activitate în care atât elevii 
cât şi profesorii au construit echipe, a contribuit la dezvoltarea 
abilităŃilor elevilor de a evidenŃia ceea ce le place cel mai mult 
din fiecare obiect de studiu ales. 
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S impozinul elevilor „Împreună 
facem şcoala să-Ńi zâmbească”, 
organizat de Şcoala Gimnazială 
Maşloc în parteneriat cu centrul 

Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul 
Popescu Neveanu” din Timişoara a 
reprezentat o activitate în care atât elevii 
cât şi profesorii au construit echipe, au 
colaborat foarte bine. În condiŃiile în care 
materiile preferate au fost dintre cele mai 
diverse. Această ativitate a contribuit la 

dezvoltarea abilităŃilor elevilor de a 
evidenŃia ceea ce le place cel mai mult din 
fiecare obiect de studiu ales. 

T otodată, în prezentarea afişelor 
realizate, după realizarea turului 
galeriei, elevii au elaborat scurte 
discrursuri pentru a-şi „lăuda” 

produsele activităŃii lor, ducând la formarea 
competenŃei oratorice de a vorbi liber în 
public. Au partcipat elevi din ciclul 
gimnazial, pe secŃiunile cls. a V-a şi clasa 

a VI-a şi categoria cls. a VII-a şi cls. a 
VIII-a. 

M anifestarea aceasta este 
inc lusă în Agenda 
manifestărilor cultural-
artistice, sportive şi de 

tineret a judeŃului Timiş 2013. Proiectul 
a fost coordonat de prof. Dragomir 
Corneliu de la Centrul Şcolar pentru 
EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu 
Neveanu” din Timişoara, prof. 
Vandana Cotoc şi prof. Camelia 
Mălăeştean de la Şcoala Gimnazială 
Maşloc.  

 prof. VANDANA COTOC 
Şcoala Gimnazială Maşloc 

Nr. 11, Anul V, Anul şcolar 2012-2013, Semestrul al II-lea 
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S impozinul elevilor a avut loc în săptămâna şcoala altfel, 
şi atunci noi am realizat un poster despre materia 
noastră preferată: geografie. În echipă eu am fost cu 
Plămadă Daniel, Sângeap Aleandru şi Dutciuc 
Cristina.  

N oi am obŃinut locul al III-lea. Am realizat 
un poster pe care am desenat Planeta 
Pământ şi satelitul său natural, Luna, şi 
am scris, în engleză „This is where we 
are” ceea ce înseamnă „Acesta este 

locul unde suntem noi.” 
elev FLORIN COSMIN BORCA 

Şcoala Gimnazială Maşloc 
 

E u am participat la simpozionul elevilor, 
o activitate ce a presupus realizarea 
unei planşe despre disciplina noastră 
preferată.  

N oi am fost organizaŃi în grupe şi am 
primit ca sarcină realizarea unui afiş 
despre materia preferată. Grupa mea 
a ales matematica şi noi am realizat un 

afiş cu titlul „Ne place matematica”. Noi am 
desenat cifre, elemente de geometri, am notat 
câteva formule de calcul prescurtat. Acesta sunt 
nişte simboluri ale matematicii. Pentru a 
demonstra utilitatea matematicii noi am scris că 
„Încă din cele mai vechi timpuri matematica i-a 
ajutat pe oameni în construcŃii, economie, chimie 
dar şi în viaŃa de zi cu zi”. Din grupa mea a mai 
făcut parte şi Gafiuc Cătălina, IoŃi Iasmina şi 
Ferician Paula.  

L a final a trebuit să susŃinem, în faŃa unui 
juriu format din domnul profesor de sprijin Corneliu 
Dragomir, doamna dirigintă Vandana Cotoc şi doamna 
profesoară de engleză Camelia Mălăeştean un discurs 

despre lucrarea realizată de noi şi să eăspundem la unele 
întrebări. Deşi a fost o oră fără catalog căci nu amprimit note, 
eu am avut foarte mar emoŃii.  

elev DENISA FARCAŞ 
Şcoala Gimnazială Maşloc 

 



 

 

 Comenius-
eTwinning: “Respect 
pentru diversitate” 
eTwinning face parte din COMENIUS, programul Uniunii 
Europene destinat şcolilor şi este un demers al Comisiei 
Europene, iniŃiat în 2005 şi coordonat de European 
Schoolnet, cu scopul de a facilita parteneriatele 
interinstituŃionale din învăŃământul preuniversitar din 
Europa.   În România, acŃiunea eTwinning este 
coordonată prin activitatea Centrului pentru Inovare în 
EducaŃie -TEHNE (www.tehne.ro), în asociere cu 
Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei (www.ise.ro).  
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e Twinning este comunitatea 
școlilor din Europa. eTwinning 
oferă o platformă pentru 
personal (profesori, directori, 

bibliotecari, etc), care lucrează într-o 
școală într-una din țările europene 
implicate, oferă posibilitatea de a 
comunica, colabora, dezvoltarea de 
proiecte, acțiuni și, pe scurt, se simtă că 
sunt parte a celui mai interesant mijloc de 
învățare oferit de comunitate din Europa. 

A cțiunea eTwinning promovează 
colaborarea în Europa prin 
folosirea tehnologiei informației și 
comunicați i lor (TIC), pr in 

furnizarea de sprijin, instrumente și servicii 
pentru școli. 

P o r t a l u l  e T w i n n i n g 
(www.etwinning.net) este punctul 
de întâlnire principal și spațiu de 
lucru pentru acțiune. Disponibil în 

douăzeci și cinci de limbi, portalul 
eTwinning are acum implicarea de 
aproape 170 000 de membri și peste 5324 
de proiecte în Europa.Portalul oferă 
instrumente online pentru profesori pentru 
a găsi parteneri, elaborare de proiecte, 
schimb de idei, schimb de bune practici și 
începe să lucreze împreună, imediat, 
utilizând diferite instrumente personalizate 
disponibil pe platforma eTwinning. 

Programul 
Învăţare pe 
toată durata vieţii 
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proiectul “Respect for diversity” 

A ctivităŃile proiectului constau în predarea copiiilor despre diversitate, 
îi ajută să înŃeleagă că oamenii pot fi diferite şi la fel peste tot în 
lume. Deşi culoarea şi tradiŃiile pielii poate varia, toŃi 
oamenii din lume au nevoie de iubire, compasiune şi 

înŃelegere. Într-o lume care este în continuă diversificare, copiii 
din şcoli vor fi expuse la colegii care provin din medii diferite. 
Aceasta este o oportunitate de a permite copiilor sa exploreze 
alte culturi şi să vedem ce este mare despre fiecare dintre ele.  

D iversitatea în copilărie este importantă în efortul de a 
pune capăt discriminării şi sparge stereotipurile. Prin 
acest proiect de parteneriat, elevii de şcoală primară 
(din diferite Ńări: România, Lituania, Grecia, Turcia, 

Portugalia, Polonia, Cehia, Spania, CroaŃia, Estonia şi Norvegia) 
să colaboreze la un proiect comun, să înveŃe despre diversitate, 
multiculturalism, toleranta, practica de comunicare, TIC, 
comparând scris şi vorbit limba. Din partea Centrului Şcolar 
pentru EducaŃie Incluzivă “Paul Popescu Neveanu”, membru în proiect este 
prof. Dragomir Corneliu.  
 
 
 

proiectul “The world colours and forms” 

P roiectul şi-a propus formarea unor deprinderi de lucru pentru 
realizarea unor desene, picturi, 
modelaje, realizarea unor 
corespondenŃe între diferitele elemente 

de limbaj plastic şi forme, obiecte din mediul 
înconjurător (natură, artă şi viaŃa socială),  
stimularea expresivităŃii şi a creativităŃii prin 
desen, pictură, modelaj şi antrenat copii să 
redea teme plastice specifice desenului. 

P rin acest proiect de parteneriat, elevii 
de şcoală primară şi gimnazială (din 
diferite Ńări: România, Grecia, Turcia şi 
Ungaria ) să colaboreze la un proiect 

comun, să înveŃe să lucreze utilizând diferite 
tehnici de abilitare manuală precum tehnica 
quilling. Din partea Centrului Şcolar pentru 
EducaŃie Incluzivă “Paul Popescu Neveanu”, membru în proiect este prof. 
Ivăncescu Elena. 

prof. VIOLETA GEMENE  
prof. ELENA IVĂNCESCU 

C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu” Timişoara 
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„Am învăŃat ce este 
fair- play şi ce 

înseamnă a respecta 
regulile într-o 

competiŃie sportivă.” 

ju
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D istracŃie de Tineret şi Sport 
Timiş a organizat, la 
Timişoara, un campionat 
spectaculos de tenis de 

masa.  

L a Şcoala Gimnazială Nr. 16 
„Take Ionescu” din Timişoara 
zeci de copii alături de 
profesori lor îndrumători s-au 

adunat într-o vineri de februarie, 2013, 
la calificările campionatului de tenis de 
masă, apoi, sâmbătă, a avut loc 
întrecerea înseşi. 

C ampionatul de tenis a fost 
organizat de DirecŃia de 
Tineret şi Sport Timiş în 
parteneriat cu Inspectoratul 

şcolar JudeŃean Timiş şi finanŃat de 
Consiliul JudeŃean Timiş.  

P entru a-l  găsi pe cel mai bun 
junior din judeŃ cu talent la 
tenis de masă, acest 
campionat a adunat laolaltă 

copiii de la foarte multe şcoli. 

Î 
ntrecerea a început de dimineaŃa şi 
s-a terminat de după amiaza târziu. 
Jocurile au  fost organizate pe 
grupe: grupa a, grupă din care s-au 

calificat şi colegii mei de la Şcoala 
Gimnazială Maşloc,   grupa B şi grupa 
C. Primi doi din cei şase jucători ai 
grupei s-au calificat în finală. Printre 
aceştia am fost si eu.  

C âştigătorul  campionatului a 
fost Alex Ignat de la Şcoala 
Gimnazială DumbrăviŃa. De 
la Şcoala Gimnazială 

Maşloc, eu, elev Briciu Artur, am 
obŃinut  locul cinci învingându-l pe 
ocupantul următorului loc, ocupat de 
Thomas Mioc, colegul meu de la 
Şcoala Gimnazială din DumbrăviŃa. 

E u m-am bucura t  de 
par t ic ipa rea la  acest 
campionat. Am căpătat 
experienŃa şi m-am antrenat 

deprinderile de a jucat tenis de masa . 
Am învăŃat ce este fair- play şi ce 
înseamnă a respecta regulile într-o 
competiŃie sportivă. 

M i-a plăcut foarte mult la 
acest campionat de tenis 
şi mi-aş dori experienŃa 
unei noi participări alături 

de domnul profesor de educaŃie fizică, 
prof. Nova Draghici, de la Şcoala 
Gimnazială Maşloc.   

elev ARTUR BRICIU  
Şcoala Gim. Maşloc 

îndrumare,  
prof. CORNELIU DRAGOMIR 
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S ala noastră de clasă se află la 
etajul al treilea al clădirii în care 
învăŃăm. La sala de clasă avem 
geamuri transparente în loc de 

pereŃi, aşa că putem vedea tot ce se 
întâmplă afară chiar şi în timpul orelor.  

C ând  eram  la ora de română, un 
om urca scările spre noi. El se 
uita la cum scriam la tablă. În 
faŃa lui erau mai mulŃi stâlpi, şi 

omul era atent la noi ,şi nu la ce are în 
faŃă. În momentul următor s-a lovit cu 
capul de stâlp şi a căzut. S-a auzit o 

bubuitură puternică. Parcă 
eram la război. Toată clasa 
a izbucni în râs. Nimeni nu 
mai era atent la lecŃie. 

D upă câteva secunde, omul s-a 
ridicat şi a încercat să-şi 
continue drumul. Era însă mult 
pre  zăpăcit după căzătură şi 
se deplasa ca un om foarte, 

foarte beat. 

elev DARIUS SABO,  
Şcoala Gim. DumbrăviŃa 

îndrumare, prof. CODRUłA VANCI 

La ora de română,  
gură cască urcă scările 

Î 
n cadrul săptămâna şcoala altfel “Să fim mai 
buni, să ştim mai multe”, anul şcolar 2012-
2013, elevii cu cerinŃe educaŃionale speciale 
integraŃi în învăŃământul de masă la Şcoala 

Gimazială Maşloc cu structuri de sprijin oferite prin 
Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă “Paul 
Popescu Neveanu” din Timişoara, prin profesorii 
itineranŃi, au participat la activităŃile organizate în 
cadrul parteriatului interşcolar “Împreună facem 
şcoala să-Ńi zâmbească”. 

Î 
n cadrul  acestui parteneriat, elevii cu c.e.s. şi 
prichindeii de la GrădiniŃa cu Program Normal 
Maşloc au realizat felicitări şi au vizionat 
materiale video specifice vârstei lor, au realizat 

un campionat de “Nu te supăra frate” şi unul cu 
jocul “Moara” şi, nu în ultimul rând, au organizat o 
şezătoare literară în cadrul căreia copii cu c.e.s. 
din clasele primare au recitat poezii cu animale 
învăŃate pentru a fi spuse copiilor de la grădiniŃă.   

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

prof. SILVIA HAIDUC, Şcoala Gim. Maşloc 

Împreună  
facem şcoala  

să-Ńi surâdă 



 

 

Imaginar,  
dintr-un condei 

Una din temele preferate ale psihologului Paul Popescu Neveanu este 
imaginarul. Imaginarul intermediază lumea noastră interioară cu lumea 
exterioară: relaŃiile cu colegii şi cunoscuŃii, modul în care redăm ceea 
ce trăim şi gândim prin compuneri şi poezii, etc. Profesorii de sprijin 
CodruŃa Vanci şi Corneliu Dragomir de la C.Ş.E.I. “Paul Popescu 
Neveanu” au propus elevilor cu c.e.s integraŃi în învăŃământul de masă 
să redea, prin compuneri şi poezii, întâmplă şi gânduri din viaŃa lor. 
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Cu prietenul meu… 
Într-o zi de vară, eu şi prietenul meu Feri, 

am fost în excursie la Peştera Urşilor. 
Prietenului meu îi era frică de urs, deşi 

acesta nu era real, doar o statuie. Apoi, a venit 
condorul, şi l-a pupat. El a zis: “M-ai pupat ca prin 
minune, doamnă condor, a spus el”. Atunci, 
condorul a scos masca si... era mama mea.  
Eu am zis câteva cuvinte: “BeŃi şi voi nişte vinuri 
dulci ca să vă îndulciŃi la gură!” Apoi am fost şi 
mai îndrăzneŃ şi am adăugat: “Sunt nemuritor ca 
pasărea Phonix şi mai curajos decât v-aŃi 
imagina. 
 Feri este un prieten bun şi pot merge cu 
el oriunde vreau eu. 
- Vrei să mergi cu mine până la pista de carting? 
- De ce nu, prietene?, am zis eu. 
          Amândoi ne-am ales câte o maşină şi am 
făcut o întrecere. În timpul întrecerii, maşina lui a 
făcut pană şi s-a blocat în mijlocul pistei. 

Şi am trăit fericiŃi până la adânci 
nebătrâneŃi.  

DARIUS CHIRIAC, Şcoala Gim. DumbrăviŃa 
îndrumare, prof. CODRUłA VANCI 

 
 

Întâmplarea planetei 
 Aici vă voi povesti despre Mihai şi Tudor. 
Ce s-a întâmplat cu ei? 
 Era o fetiŃă frumoasă pe care Mihai o 
plăcea foarte mult şi de obicei mergeau împreună 
acasă. Ce-i doi băieŃi au invitat odată fetiŃa la ei 
acasă. Ei au  lăsat fetiŃa nesupravegheată în 
laboratorul lor pentru câteva momente, timp în 

care s-a auzit o explozie. Cei doi copii au alergat 
repede spre laborator, dar acesta era distrus.  

Au întrebat-o pe fetiŃă ce s-a întâmplat. 
La început, aceasta nu a vrut să răspundă, dar 
apoi a recunoscut ca a vrut să facă un dragon 
periculos. Şi chiar reuşise, dar acesta a scăpat şi 
e pe cale să distrugă oraşul. Acum băieŃii 
trebuiau să elimine şi fetiŃa monstru şi dragonul 
pentru a salva oraşul. 

În final au salvat oraşul şi au fost 
mulŃumiŃi de aventura lor. Dar, trebuiau să scape 
de fetiŃa cea rea. Mihai nu voia pentru că o 
plăcea, dar Tudor insistă ca fata să fie trimisă pe 
Venus pentru a nu mai face rău. 

Când să fie trimisă înapoi în spaŃiu, s-a 
dovedit că fetiŃa era de fapt o pământeancă, iar 
extratereştrii îi invadase corpul. Aşa că, au fost 
trimişi doar extratereştrii de pe pământ, fetiŃa 
rămânând. 

Cei trei copii au rămas prieteni şi şi-au 
amintit cu plăcere de aventura lor. 

DENISA GOLBAN, Şcoala Gim. DumbrăviŃa 
îndrumare, prof. CODRUłA VANCI 

 

Nebunie de Halloween 
 Într-o zi de Halloween, toŃi colegii mei s-
au îmbrăcat în costume, care mai de care mai 
înfricoşătoare. 
 Doamna învăŃătoare ne-a chemat să ni le 
prezentăm. Colegii mei şi le-au prezentat pe 
rând.  
 Doamna a spus că vom primi  cu toŃii 
diplome pentru costumele noastre, dar, vom vota 
cel mai spectaculos costum şi acesta va fi 
premiat special. 
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Colegul meu, Gabriel, s-a costumat în mumie. El avea un 
păianjen care părea real. Mama lui ştie să facă costume, 
aşa că el avea cel mai spectaculos costum.Dar... eu am 
făcut o mare trăznaie, iar, colegului meu Gabriel i s-a 
încheiat bucuria. În timp ce se plimba pe hol, mândru de 
costumul lui, eu i-am pus o piedică şi acesta a căzut pe 
burtă. ToŃi copiii au început să râdă de el. 
 Şi aşa s-a terminat ziua de Halloween. A fost cel 
mai frumos Halloween din viaŃa mea. 
elev ANDREEA MARIA POP, Şcoala Gim. DumbrăviŃa 

îndrumare, prof. CODRUłA VANCI 
 

Şcoala te face mare 
 A fi om mare înseamnă să fi cunoscut , un om de 
încredere pentru societate. 
 Eu îmi doresc să fiu un om mare. Eu îmi doresc 
sa fiu un bun mecanic auto pentru societate. Pentru 
acesta trebuie să fac şcoala de mecanici, adică liceul 
auto. Pentru a ajunge la liceul auto trebuie să termin 
clasa a VIII-a. Apoi trebuie să dau examenul de 
capacitate. După ce termin clasa a XII-a voi obŃine un 
atestat de mecanic. Tot acolo voi învăŃa şi meseria de 
mecanic.  
 Eu voi fi un bun mecanic, un om de încredere 
pentru societate. 

elev DARIUS FECHETE, Şcoala Gim. Maşloc 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 

 

Nazdravani şi năzdrăvănii: 
bicicleta şi-a rupt lanŃul... 
 Un copil este năzdrăvan când face boacăne. Eu 
sunt un copil năzdrăvan pentru că fac năzdrăvănii. 
 O năzdrăvănie de care îmi aduc minte este că mi 
s-a stricat bicicleta şi eu am încercat să o repar. Când am 
început să mă plimb cu bicicleta am observat că am pus 
laŃul invers şi în loc să pun frână, bicicleta mea accelera, 
avea viteză din ce în ce mai mare. Unui copac i s-a făcut 
milă şi m-a ajutat să mă opresc. A fost cam dureros...   
 ToŃi vecinii şi prietenii mei care m-au vazut s-au 
amuzat de bicicleta mea. 

elev ANDEI ŞTEFAN TUDOR, Şcoala Gim. Maşloc 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 

 

Nazdrăvanii la balon: şut şi...  
s-a spart parbrizul 

În vară am mers cu prietenii mei să ne jucăm 
fotbal. 

După  ce am plecat de la fotbal, pe drum ne-am 
Ńinut de prostii. Unul dintre băieŃi  a şutat mingea cu 
putere drept în parbrizul unei masini. Acesta s-a crăpat. 
Proprietarul maşinii a auzit şi a ieşit afară. A fugit dupa 

noi.  
Atunci am luat-o la fugă. După ce am ajuns după 

colŃ, ne-a ajuns din urmă. Din fericire pentru noi, acesta 
s-a împiedicat şi a căzut astfel încât noi am luat un avans 
considerabil.  

Nu a reuşit să ne prindă. Dar, au aflat părinŃii 
noştri şi ne-au pedepsit. Nu am mai avut voie afară o 
vreme. 

elev RAUL BIŞOC, Şcoala Gim. DumbrăviŃa 
îndrumare, prof. CODRUłA VANCI 

 

O întâmplare cu frăŃiorul meu 
 Într-o dimineaŃă, mama pregătea micul dejun 
pentru mine şi frăŃiorii mei. În timp ce eram adunaŃi cu 
toŃii in jurul mesei, din cauza mea, fratele meu mai mic a 
suferit un accident. 
 Din greşeala, i-am turnat laptele in poală. ToŃi 
copiii au râs de el, mai ales eu. Pe urmă i-am cerut 
scuze, dar nu a fost de ajuns. Era supărat, aşa că a doua 
zi a fost o ceartă între mine şi el. În timp ce ne certam 
pentru ziua de dinainte, din nou, fără intenŃie, i-am dat cu 
papucul în ochi. 

Din nou au râs toŃi copiii de el… Iar el a rămas 
supărat pe mine. 

elev VALENTNA BEJAN, Şcoala Gim. DumbrăviŃa 
îndrumare, prof. CODRUłA VANCI 

 

Copilăria este  
taina dezvăluirii viitorului 

Copilăria este momentul când te joci şi îŃi trăieşti 
viaŃa. În timpul copilăriei mai şi munceşti: faci curăŃenia 
acasă, hrănesc  animalele domestice şi realizez activităŃi 
agricole de grădinărit. 

Cel mai mult timp din copilăria mea îl ocupă 
şcoala. Noi venim la şcoala pentru a învăŃa să scriem, să 
citim, să calculam la matematică şi să facem activităŃi 
şcolare: excursii, să ne jucăm, participăm la diferite 
concursuri, ne uităm la filme educative şi participăm la 
activităŃi ecologice, culturale şi civice. 

Taina este ceva de neînŃeles, nedescoperit, 
nepătruns de mintea omenească. Pentru mine copilăria 
este o taina pentru că chiar dacă nu ştiu exact ce 
înseamnă,  ea ascunde multe secrete pe care odată şi 
odată o să le inteleg.  

Un secret aflat de mine este acela că copilăria 
este taina dezvăluirii viitorului pentru că dacă în copilărie 
eu învăŃ , mă joc şi muncesc atunci voi avea un viitor 
fascinant, plin de realizări.  

elev ADELINA GÎLIA , Şcoala Gim. Maşloc 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
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Fitzuica 
veselă 
În orarul revistei noastre, începând cu numărul trecut, vă propuneam 
“Ora de bună dispoziŃie“, opŃionalul unde elevii sunt profesori iar 
profesorii stau cuminŃi în băncuŃe, cu mâinile la spate şi spatele drept!  
Vă dorim amuzament plăcut! 

  
 

o
ra

 d
e 

B
un

ă-
di

sp
o
zi

Ńi
e 

F iŃuica veselă este... 
Măsura isteŃimii şi a umorului nostru. 

Un mod inteligent de a ne juca. 
Pentru cei care vor o notă mare la ora de 
“Bună dispoziŃie” 

F iŃuica veselă nu este... 
Pentru leneşi, chiulangii şi codaşi 

 
 

Dialoguri... la orele de 
sprijin: 

 
- Când am fost ultima 
dată la sprijin la domn’ 
profesor? întreabă o 
elevă. 
- Data trecută!, răspunde 
o altă elevă. 
- Bina da’ când? 
- Data trecută, tu n-auzi! 
 
- Ce aŃi făcut la română 
cu doamna profesoară? 
- Noi? Nimic! Am stat 
cuminŃi în bancă. 
- Şi doamna? 
- A stat cuminte la 
catedră. 

 
- Ce este aceea 
necunoscută? Întrebă 
profesorul de matematică. 
- O tipă căreia trebuie să-i 
aflăm numele şi numărul 
de telefon... 
- La matematică? 
- Doar numărul, numele 
nu mai contează... 
 
 

Nota benne: La sprijin 
este singura oră unde se cere 
să copiem din carte sau de pe 
fişe.... 

 
culese de 

prof. CORNELIU DRAGOMIR 
CŞEI “P P Neveanu”, Timişoara 
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Prichindel e un dulce... 
 
Domnule profesor, spune Prichindel, nu cred că merit doar nota 1! 
Nici eu, băiete, dar alta mai mică nu există! 
 
 
Prichindel aduce mamei sale un buchet cu flori foarte 
frumoase. 
- De unde le-ai luat? 
- De la moş Gheorghe! 
- El ştie? 
- Desigur, doar m-a fugărit.! 
 
 
- Tăticule, dă-mi te rog, 5 lei să-i dau unui bătrân! 
- E foarte frumos din partea ta Prichindel, dar ce are bietul 
om? 
- ÎngheŃată! 
 
 
- Prichindel, de ce ai întârziat? întreabă 
profesorul. 
- Tata a avut nevoie de mine. 
- Şi nu se putea adresa altcuiva? 
- Nu, domnule profesor. 
- Dar ce avea atât de urgent de făcut? 
- Voia să mă prindă ca să-mi tragă o mamă 
de bătaie. 
 

Prichindel şi filozofia vieŃii 
de elev... 
• “Ceea ce nu şti, descoperă profesorul în 

două clipe, iar ceea ce şti, nu-l interesează” 
• “A fi profesor este un rol neplăcut... 

Completare: a fi elev este şi mai neplăcut! Morala: Toate ar fi bune dacă s-
ar termina cu bine!” 

• Adevărul este cea mai bună minciună căci nimeni nu te poate prinde cu 
mâŃa-n sac! 

Dacă nu îi dai tu ocupaŃie profesorului îŃi dă el Ńie ocupaŃie... Şi în clasă şi acasă!
culese de 

prof. CORNELIU DRAGOMIR 
CŞEI “P P Neveanu”, Timişoara 
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Tinerii dezbat: 
“Fabrica de 
aer curat” 

Prin competiŃia „Fabrica de aer curat”, derulată de Junior 
Achievement România în parteneriat cu Mega Image, elevii vor 
înŃelege cum pot deveni consumatori mai responsabili pentru a 
reduce impactul schimbărilor climatice generate de emisiile de 
dioxid de carbon CO2 .  

F abrica de aer curat este un loc 
unde se produce aer curat. 
Aer curat înseamnă sănătate 
şi confort. Fabrica de aer 

curat produce aer lipsit de poluare. 

P rin competiŃia „Fabrica de aer 
curat”, derulată de Junior 
Achievement România în 
parteneriat cu Mega Image, 

elevii vor înŃelege cum pot deveni con-
sumatori mai responsabili pentru a re-
duce impactul schimbărilor climatice 
generate de emisiile de CO2.  

F abrica noastră de aer curat 
are mai multe “secŃii de pro-
ducŃie” de aer curat: 
• SecŃia pentru străngerea 

select ivă a deşeur i lor  ş i 
reciclarea lor 

• SecŃia de producŃie a aerului 
curat prin plantarea de copaci şi 
protejarea spaŃiului verde 

• SecŃia de gestionare a resurselor 
n a t u r a l e :  r a Ń i o n a l i z a r e a 
consumului de curent electric, 
apă şi agent termic (apă caldă) 

N oi, la şcoală avem un aparat 
de compactare a sticlelor din 
plastic şi astfel reducem 
poluarea cu plastice a 

mediului înconjurător, adică P.E.T.-uri. 
Am participat la campanii de strângere 
a gunoaielor din parcul şcolii, am 
plantat copacii prin parcuri şi în curtea 
şcolii.  

R aŃionalizarea curentului 
electr ic înseamnă să 
consumăm mai pŃin curent 
electric, atunci când avem 

nevoie. Nu este voie să lăsăm în 
funcŃionare aparatele electrocasmice 
când nu le folos im: st ingem 
computerul după ce ne-am jucat sau 
am lucrat cu el, scoatem din priză 
televizorul după ce am vizionat 
programul dorit, nu lăsăm becul aprins 
când nu este necesar. 

T oate aceste lucruri ne sunt 
utile pentru a păstra un mediul 
curat şi a utiliza eficient 
resursele naturale. 

 
 
 

elev DARIUS FECHETE,  
Şcoala Gim. Maşloc 

îndrumare, CORNELIU DRAGOMIR 
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„Este foarte important să trăim într-un mediu curat pentru 
că ne putem îmbolnăvi. Oamenii se îmbolnăvesc de la 
microbi, chimicale şi praf. Microbii se formează într-un 
mediu poluat. Noi putem întreŃine mediu curat prin a nu 
arunca gunoaiele la întâmplare, să nu poluăm aerul, să 
plantăm copaci şi a nu distruge fondul forestier.” 

elev ADELINA GÎLIA , Şcoala Gim. Maşloc 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 

 
„Un mediu curat înseamnă curăŃenie în jurul nostru, aer 
nepoluat şi respect pentru natură. Pentru a trăi într-un 
mediu curat eu particip la campanii de strângere selectivă 
a gunoaielor din păduri, parcuri şi de la şcoală, plantăm 
copacii, facem economie la energie electrică şi apă 
termică şi potabilă. 

elev COSMIN FLORIN BORCA, Şcoala Gim. Maşloc 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
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Î 
n cadrul unei ore le-am pus 
elevilor mei întrebarea ,,Cine sunt 
exemplele demne de urmat în 
viață?”. Răspunsurile au fost 

variate: părinții, 
bunicii, frații, prietenii, 
personajul preferat din 
filme, sportivul favorit. 
Am primit și un 
răspuns surprinzător: 
copacii. Unii elevi au 
râs, alții s-au mirat iar 
eu am cerut să îmi 
argumenteze 
răspunsul.  

E xplicația a venit imediat: ,,Un 
copac găzduiește o mulțime 
de insecte și păsări fără a 
cere nimic în schimb, deci 

este generos. Are grijă de mușchii și 
lichenii de pe scoarța lui, oferă umbră 
ciupercuțelor și firelor de iarbă, deci 
este grijuliu. Crengile lungi și 
ramificate îl fac să fie echilibrat. 

Rezistă în gerul iernii pentru că pe 
dinăuntrul său este plin de viață.”  

D e aceea elevii clasei a V-a 
de la Școala Gimnazială 
Pișchia coordonați de prof. 
Kristina Kalmar împreună 

cu preșcolarii de la Grădinița P.N. 
Pișchia coordonați de prof. Viorica 
Mariș au plantat un număr de 20 de 
puieți de brad în curtea grădiniței. 
Activitatea s-a desfășurat în cadrul 
săptămânii ,,Să știi mai multe să fii 
mai bun.” 

P oate dacă am observa cu 
mai multă atenție 
viețuitoarele și le-am lua ca 
exemplu lumea în care trăim 

ar fi mai bună. 
prof. KALMAR KRISTINA 

Şcoala Gim. Pişchia  

Un copac găzduieşte o mulŃime de insecte şi păsări  
fără a cere nimic în schimb, deci este generos. 



 

 

Şezătoarea elevilor– 
grai şi suflet 
românesc 

Şezătorile elevilor nu reprezintă nimic 
altceva decât lecŃii de etnografie şi folclor 
trăite de elevi în timpul activităŃilor şcolare 
sau recuperatorii: literatură populară, 
activităŃi de realizare a obiectelor de 
artizanat (cusături, împletituri şi modelare 
în lut şi în lemn) 

tr
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T radiŃia şezătorilor elevilor, 
organizate de şcoli, nu reprezintă 
nimic altceva decât lecŃii trăite de 
elevi despre patrimoniul cultural 

românesc. Mereu, eu am promovat ideea 
şezătorilor în rândul elevilor şi mai 
tinerilor mei colegi. Unii au fost 
entuziasmaŃi, alŃii mai reticenŃă.  

A m fost bucuroasă să vizitez 
expoziŃiile de obiecte de 
artizanat realizat de elevii de la 
Şcoala Specială “Paul Popescu 

Neveanu” din Timişoara organizate într-o 
sala special destinată în acest sens. 
Copiii cu nevoi speciale au învăŃat 
procesul de relaizare al cusăturilor, 
împletiturilor şi modelajului în lemn, 
înfrumuseŃarea rtistică realizându-se cu 
elemente specifice zonei etnografice a 
Banatului.  

D eşi simplă la prima vedere, 
acest gen de activităŃi sunt 
deosebit de dificil a firealizate. 
Este nevoie de materiale dar şi 

de documentare a cadrelor didactice 

pentru organizarea unui astfel de activităŃi 
(cunoştinŃe cu privire la tehnicile şi 
modelel necesare a fi utilizate), este 
nevoie de nobleŃe sufleteasc, dragoste şi 
respect faŃă de patrimoniul cultural. 

A m vizitat multe expoziŃii de artă 
populară dar sala de artizanat 
de la Centrul Şcolar pentru 
EducaŃ ie Incluzivă “Paul 

Popescu Neveanu” din Timişoara mi-a 
oferit bucuria de a vedea exponate 
realizate de manuŃele copilor cu nevoi 
speciale. Un alt lucru care mi-a plăcut 
este faptul că exponatele erau 
îndrumuseŃate cu elemente de 
înfrumuseŃare specifice zonei folclorice a 
Banatului, spre deosebite de alte expoziŃii 
unde erau amestecate simboluri din 
Banat, Oltenia, Ardeal şi Muntenia pe 
acelaşi produc de artizanat realizat.  

 
prof. ANGELA ANA ACONI                                                       

C.Ş.E.I. «P. P. Neveanu» Timişoara 
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D upă cum este bine știut 
mărțișorul reprezintă un fel 
de talisman care aduce 
noroc celui ce o poartă. 

Şnurul mărțisorului este împletit din 
cele două fire: alb care semnifică 
puritate, curățenie, liniște sufletească 

și roșu care 
sem n i f i că 
b e l ș u g , 
spor, viață, 
s ă n ă t a t e . 
Oferit cu 
drag la 
î n c e p u t u l 
pr imăver i i 
t u t u r o r 
doamnelor 
ș i 

domnișoarelor, mărțișorul, este un 
semn al gândirii pozitive ș i al 
speranței, aducând belșug și noroc. 

C u gândul la primăvara care 
se apropia și la primii 
ghiocei, elevii clasei a II-a și 
a V-a de la Ș coala 

Gimnazială Pișchia coordonați de prof. 
Bucur Adriana și prof. Kristina Kalmar 
au confecționat mărțișoare. Pentru 
acestea au folosit materiale naturale 
(pietricele și scoici) dar și materiale 
reciclate (hârtie și bile din lemn). 
Îmbinând talentul, creativitatea, 
determinarea și munca în echipă, din 
mâ in i le  ce lo r  m ic i  au  ieș i t 
adevărate ,,opere de artă”.  

R ezultatul muncii lor s-a 
bucurat de un real succes în 
cadrul expoziți i lor cu 
vânzare organizate în cadrul 

școlii, în fața magazinului ,,Bega 
Shopping Center ”  ș i  cent ru l 
comercial ,,Iulius Mall” din Timișoara.   

prof. KALMAR KRISTINA 
Şcoala Gim. Pişchia  

Real succes în cadrul expoziŃiilor cu mărŃişoare  
realizate de elevii de la Pişchia 

“Dragi mi-erau tata şi mama, fraŃii şi surorile şi 
băieŃii satului, tovarăşii mei de copilărie, cu 

cari, iarna, în zilele geroase, mă desfă-
tam pe gheaŃă şi la săniuş, 
iar vara în zile frumoase de 

sărbători, cântând şi chiuind, 
cutreieram dumbrăvile şi lun-

cile umbroase, Ńarinele cu 
holdele, câmpul cu florile şi 
mândrele dealuri, de după 
care îmi zâmbeau zorile, în 

zburdalnica vârstă a tinereŃii! 
Asemenea, dragi mi-erau 
şezătorile, clăcile, horile şi 

toate petrecerile din sat, la care luam parte cu 
cea mai mare însufleŃire." - Creangă, Ion 

(1997) Amintiri din copilărie, Bucureşti: Editura 



 

 

A avut loc concursul 
“Şcoala în cuvinte şi 
culori” 

În cadrul parteneriatului interşcolar organizat 
între Centrul Şcolar pentru EducaŃie 
Incluzivă “Paul Ppescu Neveanu” Timişoara 
şi Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă 
“Constantin Pufan” din Drobeta Tr. Severin, 
s-a derulat un concurs pentu elevii cu c.e.s., 

fie
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SecŃiunea CREAłIE LITERARĂ (cls. V-VIII) 
 
 
 
 
SecŃiunea DESEN (clasele I-IV): 
 

Nr. Crt. Numele şi prenumele elevului  Premiul InstituŃia şcolară   Profesor îndrmător 

1 Vântu Ioana   I Şcoala Primară Alioş  Liea Bianca 
2 Ciuciu Alexandru   II C.Ş.E.I “C-tin Pufan”, Tr. Severin VasiluŃă Luciana 
3 Văduva Loredana   III Şcoala Primară Alioş  Liea Bianca 
4 Breazu Rebeca   M. C.Ş.E.I “C-tin Pufan”, Tr. Severin VasiluŃă Luciana  
5 Mirea Sorina   M.  Şcoala Primară Alioş  Liea Bianca 
6 Blăgniceanu Andrei  M.  C.Ş.E.I “C-tin Pufan”, Tr. Severin VasiluŃă Luciana 
7 Silaghi Andrei   M. Şcoala Gimnazială Giarmata Gemene Violeta 
8 VasiluŃă Iasmina   M. C.Ş.E.I “C-tin Pufan”, Tr. Severin VasiluŃă Luciana 
9 Varga Gabriel   P.S. Şcoala Primară Alioş  Liea Bianca 
       
    Coordonatori proiect, 
   prof. psihoped. Violeta Gemene, C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 
   prof. Luciana VasiluŃă, C.Ş.E.I “C-tin Pufan”, Drobeta Tr. Severin 
   prof. Corneliu Dragomir, C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 

Nr. Crt. Numele şi prenumele 
elevului 

Premiul InstituŃia şcolară Profesor îndrmător 

1 Gâlia Adelina I Şcoala Gimnazială Maşloc Dragomir Corneliu 

2 Borca Cosmin Florin II Şcoala Gimnazială Maşloc Dragomir Corneliu 

3 Fechete Darius Marius III Şcoala Gimnazială Maşloc Dragomir Corneliu 

4 Sabo Darius MenŃiune Şcoala Gimnazială DumbrăviŃa Vanci CodruŃa 
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CUM PUTEM AJUTA COPII CU  
C.E.S. ÎN ŞCOLILE INTEGRATOARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

prof. Pleşa Ramona Mira 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu - Neveanu”, Timişoara 

Şcoala Gimnazială Nr. 21 “V. Babeş”, Timişoara 



 

 

Împreună luptăm 
împotriva discriminării: 
secŃiunea creaŃie literară 
Lucrările impresionează prin sinceritatea şi 

simplitatea relatărilor, sunt fapte de viață care 
au marcat un suflet tânăr, o personalitate 
aflată în formare. Fiecare lucrare este un 
semn de alarmă pentru societate, sunt o 
atenționare a noastră, a adulților că în jurul 
nostru sunt mii de suflete tinere care solicită 
ajutor. pr

o
ie

ct
 C

A
EN

 

I deea realizării unui proiect pe tema 
discriminării, proiect desfăşurat cu titlul: 
Împreună luptăm împotriva 
discriminării, s-a dovedit a fi o idee 

deosebită,  deoarece am putut descoperi  o 
parte din frământările elevilor noştri într-o 
societate în care comportamentul agresiv şi 
actele de violență capătă, din păcate, 
proporții.  

F ragmentele, povestite de 
participanții noştri la competiția de 
creație literară, aduc în prim plan 
atât discriminarea directă, 

discriminarea rasială, lipsa de drepturi, 
persecuții, agresiuni fizice ori verbale 
realizate cu intenție de persoane xenofobe, 
cât şi discriminarea indirectă „care are la 
bază o decizie inechitabilă luată anterior„ 
de persoane de aceeaşi vârstă sau nu.  

L ucrările impresionează prin 
sinceritatea şi simplitatea 
relatărilor, sunt fapte de viață care 
au marcat un suflet tânăr, o 

personalitate aflată în formare. Fiecare 
lucrare este un semn de alarmă pentru 
societate, sunt o atenționare a noastră, a 
adulților că în jurul nostru sunt mii de 
suflete tinere care solicită ajutor. Durerea, 

frământările, nedumeririle şi chinul 
personajelor surprinse în compunerile 
primite de la elevii participanți la concurs 
denotă trăiri emoțional-reflexive deosebite. 
Parcurgând rândurile primite, am remarcat 
un excepțional spirit de observație al 
tinerilor creatori, cu privire la discriminarea 
în societate şi problema segregării, 
exprimarea compasiunii pentru persoanele 
defavorizate, dorința de echilibru şi 
echitabilitate între oameni. Am fost plăcut 
impresionată să descopăr între lucrările 
primite, creații aparținând genului liric. Ș i 
apreciez în mod deosebit îndrăzneala 
acestor copii, deoarece limbajul poetic este 
mult mai pretențios, apar elemente 
prozodice, figuri de stil şi construcție, figuri 
de cugetare. Însă, toți copiii merită 
aprecierile noastre pentru perseverență, 
curaj şi sinceritate.  

C hiar dacă inocența juvenilă se 
manifestă pe alocuri, sinceritatea 
relatărilor şi sentimentele pioase, 
pe care le transmit prin 

intermediul lucrărilor societății, trebuiesc 
luate în considerare. Deci, alături de ei 
spunem NU discriminării! 
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Nr. 
Crt. 

DistincŃia 
oferită 

Numele 
lucrării 

premiate 

Numele 
elevilor 
autori 

InstituŃia şcolară Profesor 
îndrumător 

InstituŃia 
angajatoare 

1 Premiul I Copil ca tine 
sunt şi eu 

MARCU 
ANDREEA 

Şc. Gimnaz.  
N. Bălcescu Piteşti 

MUSTĂREAłĂ 
ELENA 

Şc. Gimnaz.  
N. Bălcescu 
Piteşti 

2 Premiul  
al II-lea 

De ce mă 
cerŃi? 

TIRLUłĂ 
LARISA 

Şc. Gimnaz.  
Nr. 1 Roşia,  
jud. Bihor 

UJOC MARIA Şc. Gimnaz.  
Nr. 1 Roşia,  
jud. Bihor 

3 Premiul  
al III-lea 

Suflet trist PÂNZARU 
BIANCA 

Şc. Gimnaz.  
Elena Doamnă 
Tecuci, 
jud. GalaŃi 

BÎRA ILINCA Şc. Gimnaz. 
Elena Doamnă 
Tecuci, 
jud. GalaŃi 

4 MenŃiune Stop 
discriminarii 

ILAŞ 
VANESSA 

Şc. Gimnaz.  
Elena Doamnă 
Tecuci, 
jud. GalaŃi 

BÎRA ILINCA Şc. Gimnaz. 
Elena Doamnă 
Tecuci, 
jud. GalaŃi C
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Nr. 
Crt. 

DistincŃia 
oferită 

Numele 
lucrării 

premiate 

Numele 
elevilor autori 

InstituŃia şcolară Profesor 
îndrumător 

InstituŃia angajatoare 

1 Premiul I Împreună 
azi,pentru 
mâine 

PĂTRAN 
GEORGIANA 
ROXANA 

Col. Tehnic Toma 
N. Socolescu 
Ploieşti,jud. 
Prahova 

STAN 
CRISTINA 

Col. Tehnic Toma N. 
Socolescu Ploieşti,jud. 
Prahova 

2 Premiul 
al II-lea 

Îngerul cu 
aripi scurte 

PÎNZARU 
ANDREEA 
MIRUNA 

Col. NaŃional M 
Eminescu 
Suceava 

LEPCALIUC  
ANA MARIA 

Col. NaŃional M 
Eminescu Suceava 

3 Premiul 
al III-lea 

Luptăm 
şi ..sperăm 

LĂCĂTUŞU 
DRAGOŞ 

Lic. NaŃional M 
Eminescu 
Petroşani,jud. 
Hunedoara 

SOLOMON 
MELINDA 

Lic. NaŃional M 
Eminescu 
Petroşani,jud. 
Hunedoara 

4 MenŃiune Nu 
discriminăm! 

ZIDARU 
DENISA 

Şc. Gimnazială 
Cislău,jud. Buzău 

OLTEANU 
LOREDANA 

Şc. Gimnazială 
Cislău,jud. Buzău 

5 Premiul 
Special 

O şansă 
pentru toŃi 

IACOB 
MARIANA 
CRISTINA 

Col. Economic 
Delta Dunării 
Tulcea,jud. Tulcea 

IORDACHE 
LAURA 
CRISTINA 

Col. Economic Delta 
Dunării Tulcea,jud. 
Tulcea C

at
eg

o
ri

a 
în

vă
Ńă

m
ân

t 
se

cn
d

ar
  

(g
im

n
az

ia
l ş

i l
ic

ea
l 



 

 

Împreună luptăm 
împotriva discriminării: 
secŃiunea afiş (desen-
colaj) 
SecŃiunea afiş (colaj-desen) a concursului 
naŃional “Împreună luptăm împotriva 
discriminării” s-a bucurat de un ecou 
deosebit. 

pr
o
ie

ct
  

C
A

EN
 

L a  secŃiunea afiş (colaj-desen) 
au fost recepŃionate foarte multe 
lucrării ceea ce pus juriul într-o 
mare dificultate dar plăcută. 

Lucrările recepŃionate au fost de o 
frumuseŃe deosebită, prin ele creatorii 
p roduse lor  expuse au doved it 
creativitate şi imaginaŃie. 

L a această secŃiune au fost 
recepŃionate lucrări din 24 de 
judeŃe, de la 36 de instituŃii 
şcolare. SecŃiunea a fost 

organizată pe două categorii de vârstă 
şi anume elevi din ciclul preşcolar şi 
primar şi elevi din ciclul secundar-
inferior şi liceu.  

E levii cu cerinŃe educaŃionale 
speciale au primit punctaj 
s u p l i m e n t a r ,  c o n f o r m 
regulamentului întocmit de 

organizatori şi aprobat de Inspectoratul 
Şcolar JudeŃean Timiş.    
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Premiul acordat Nmele şi prenumele Titlul lucrării InstituŃia de învăŃământ Profesor 
coordonator 

Premiul I Koczi Alin 
Papp Delina 

Stop discriminării 
acum 

CŞEI “Paul Popescu 
Neveanu”, Timişoara 

Ivănescu 
Gabriela 

Premiul I Dobre Bianca Să fim toleranŃi Liceul Tehnologic 
“Ovidiu Densuşianu”, 

Călan 

Olariu Anca 

Premiul II Luchian Raluca Copiii fără etichete Colegiul NaŃional 
“Mihai Eminescu” 

Suceava 

Lepcaliuc Ana 
Maria 

Premiul II Mustafa IonuŃ 
Pleşcan Somerta 

Porumbelul 
prieteniei 

Şcoala Gimnazială 
“Mihu Dragomir” 

Iconaru 
Verginica 

Premiul III Tocariu Andrei Cosmin Prietenia învinge 
obstacolele 

C.Ş.E.I. Suceava Golea Sânziana 

Premiul III Goga Teodora O lume pentru toŃi Colegiul Economic 
“Delta Dunării”, Tulcea 

Iordache Laura 

MenŃiune Rapanu Adelin ToŃi oamenii plâng 
la fel 

Şcoala Gimnazială 
Bogdăneşti 

Constantindoiu 
Liliana 

MenŃiune Pascariu Cosmin Fericirea CŞEI “Paul Popescu 
Neveanu”, Timişoara 

Verşigan 
Daniela 

MenŃiune Molnar Raluca Ioana 
Suran Lăcrimioara 

Diaconu Laura 
Mursa Georgiana 

Luptăm împreună 
împotriva 

discriminării 

Şcoala Gimnazială 
“Andrei Şaguna”, Deva 

Toma Elisabeta 
Mirela 

MenŃiune Toma Dragoş Cristian Pace… armonie Şcoala Gimnazială 
Bogdăneşti 

Lazăr Elena 

Premiu  
Special 

Hândean Ovidiu Unitate între 
naŃiuni 

CŞEI “C-tin Pufan”, 
Timişoara 

Lengyel Bianca 

Premiu  
Special 

Sandu Cătălina Spune stop 
discriminării 

Liceul Teoretic “Emil 
RacoviŃă”, Vaslui 

Ponea Oana 
Petronela 
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Premiul Nmele şi prenumele Titlul lucrării InstituŃia de învăŃământ Profesor 

coordonator 
Premiul I Marcu Ioana Maria 

Becheş Denisa 
Masa prieteniei Şcoala Gimnazială Apold, Mureş Naghi 

Elisabeta 
Premiul I Motoc Gabriel 

Borsa Mihai 
Petru Alexia 

Suntem mici, cu drepturi 
mari 

Şcoala Gimnazială Şelimbăr, Sibiu Olar Daniela 

Premiul II Cărăuşu Mihaela  Egalitate de şanse Şcoala Gimnazială Maşloc Aurora 
Szigeti 

Premiul II Ilis Cristian Alături de ei Şcoala Gimnazială “Nicolae 
Bălcescu”, Piteşti 

Mustafa 
Elena 

Premiul III Andronic Veronica 
Straton Bogdan 
Lupaescu Elena 

Adu-i la joacă în lumea ta Şcoala Gimnazială Părteştii de Sus Cîmpan 
Nicolata 

Premiul III Lukasc Anna Maria DiferiŃi, dar egali Liceul Tehnologic Călan Mreşan 
Mariana 

MenŃiune Breazu Rebeca   C.Ş.E.I. “C-tin Pufan” Drobeta Tr. 
Severin 

VasiluŃă 
Luciana 

MenŃiune CreaŃă Robert 
Toma Denisa 

Împreună prin prietenie Şcoala Gimnazială Giarmata- 
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 

Coman Irina 

MenŃiune Grosu Marian 
Cărălin 

Putem fi prieteni C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara Oncea 
Angelica 

MenŃiune Stranuc Cosmin 
Neiszer Maria 

Soarele prieteniei Şcoala Gimnazială Giarmata- 
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 

Stan 
Simona  

Premiul 
Special 

Nichita Adrian 
George 
Andronic Daniela 
Lăcătuşu Loredana 

Impreună luptăm 
împotriva discriminării 

Şcoala Gimnazială Părteştii de Sus Strugar 
Mihaela 

Premiul 
Special 

Baldi Alexandru 
Suhan Andrei 
Tut Denisa 

Curcubeul prieteniei Şcoala Gimnazială Giarmata- 
C.Ş.E.I. “P. P. Neveanu”, Timişoara 

Jaraba 
Adina 
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Împreună luptăm 
împotriva discriminării: 
festivitatea de premiere 
Momentele artistice ce au însoŃit festivitatea 
de premiere au fost realizate şi susŃinute de 
către elevii cu cerinŃe educaŃionale speciale 
de la Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă 
“Paul Popescu Neveanu” din Timişoara şi 
elevi de la Şcoala Gimnazială Maşloc. pr

o
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ct
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A
EN

 

M omentele artistice ce au 
însoŃit festivitatea de 
premiere de la finalul 
proiectului “Împreună luptăm 

împotriva discrminării”, ediŃia a V-a, au 
fost susŃinute de elevi cu cerinŃe 
educaŃionale speciale integraŃi în 

învăŃământul special de la Centrul 
Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă “Paul 
Popescu Neveanu” din Timişoara şi 

elevi de la Şcoala Gimnazială Maşloc. 
Elevii au fost îndrumaŃi de prof. Daniela 
Verşigan, prof. Gabriela Ivănescu de la 
Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă 
“Paul Popescu Neveanu” din Timişoara 
şi prof. Aurora Szigeti, de la Şcoala 
Gimnazială din comuna Maşloc.  

C opiii de la Maşloc au susŃinut 
un moment folcloric ce a 
inclus poezii şi colaje de 
melodii populare autentice, 

culese de la bătrânii satului iar elevii de 
la Centrul Şcolar pentru EducaŃie 
Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” din 
Timişoara au susŃinut o scenetă prin 
care s-a promovat ideea toleranŃei, 
luptei împotriva discriminării şi a 
egalităŃii de şanse.  

L a festivitate au participat cadre 
didactice, invitaŃi şi elevi de la 
ş c o l i l e  o r g a n i z a t o a r e , 
Inspectoratul Şcolar JudeŃean 

Timiş, FundaŃia “Ioan Slavici” din 
Timişoara şi reprezentanŃi de la 
societăŃile comerciale ce ne-au susŃinut 
financiar.   
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servicii oferite: 
•Şcolarizare individualizată şi terapii specifice complexe şi complete pentru elevii cu c.e.s. din 

învăŃământul special (servicii de cantină şi internat pentru elevii ce nu au domiciliul în Timişoara) 
•Servicii de sprijin educaŃional şi terapii specifice pentru elevii cu c.e.s. din învăŃământul special-

integrat (în cazul elevilor din şcolile publice cu care centrul nostru are parteneriat de colaborare)   
•Terapii specifice complexe şi complete la sediul instituŃiei noastre pentru elevii cu c.e.s din şcolile 

publice pentru toŃi elevii aflaŃi în dificultate 


