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„Paul Popescu Neveanu” din Timişoara; 
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Neveanu” din Timişoara; 
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5. cadre didactice de la Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia, Şcoala cu cls. I-IV, Murani, şi 
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coordonator proiect Corneliu DRAGOMIR 
Centrul pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” 
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micile satisfacţii ale unui parteneriat interşcolar  

Menţiune pentru revista de la Scoala cu cls. I-VIII din Pişchia  
    şi C.S.E.I. “P. P. Neveanu” scrisă «Împreună» 

 “Revista 
«Împreună» este editată 
împreună de Şcoala 
Specială „Paul Popescu 
Neveanu” şi Şcoala [cu 
clasele I- VIII] din 
Pişchia unde scriu 
împreună profesorii şi 
elevii” a spus domnul 
profesor [inspector] de 
specialitate Gheorghe 
Bloancă. 
 În mai 2009, la 
Colegiul Pedagogic 
„Carmen Silva” s-a 
desfăşurat un spectacol 
unde s-au dat premii. 
Noi am fost anunţaţi de 
doamna director 
adjunct Maria Tăut şi 

doamna director Doina Păşcuţă să reprezentăm Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara la acest spectacol. 
În deschiderea spectacolului au vorbit domnul prof. Gheorghe Bloancă, 
inspector şcolar de specialitate, domnul inspector şcolar general prof.dr. 
Ioan Aurelian Sima, o elevă şi un scriitor. 
 Revista noastră, scrisă împreună şi cu elevii de la şcoala din satul 
Pişchia a primit o menţiune, fiind singura revistă şcolară premiată unde 
scriem noi şi elevii de la sat. Noi am primit o diplomă pe care scria 
„menţiune” şi două cărţi, o carte cartonată „Momente şi schiţe” scrisă de Ion 
Luca Caragiale, pe care domnul profesor Gheorghe Bloancă a scris un mesaj 
elevilor Şcolii de la Pişchia şi „Eşti coool dacă vorbeşti corect”, carte ce ne 
învaţă să ne corectăm greşelile gramaticale din vorbire. Revista a fost 
înscrisă la concurs de doamna director de la Pişchia, prof. Popescu 
Luminiţa. 

elev Mircea COFARIU, cls. a-VIII-a C 
elev Lucian JUFA cls. a” -V-a B 

C.S.E.I. „P.P. Neveanu” Timişoara 
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Tache, Tache, rebusache... 

Noţiuni de geometrie încrucişate... în pătrate 
        A         

    1            
     2     
    3             
     4             
     5        

6           
    7          

        B         
Orizontal 

1. Segmentul determinat de un vârf al triunghiului şi mijlocul laturii opuse 
acestuia se numeşte………… 

2. Unghiul care are măsură egală cu 1800 se numeşte unghi ........ 
3. Două unghiuri opuse la vârf sunt ................. 
4. Unghiul care are măsura egală cu 900 se numeşte unghi ........ 
5. Unghiul care are măsura mai mare de 900 se numeşte unghi ........ 
6. Trei sau mai multe puncte situate pe aceeaşi dreaptă se numesc   

puncte........... 
7. Transversală sau .................... 

Vertical  
Completând corect pe coloana orizontală noţiunile cerute de definiţiile de mai 
sus, pe coloana A-B veţi identifica o ramură a matematicii 
Atenţie:  
Cuvintele cheie le găsiţi în tabelul de mai jos, dar ele sunt enumerate într-o 
ordine aleatorie.                                       

COLINIARE 
OBTUZ 
MEDIANA 
ALUNGIT 
CONGRUENTE 
DREPT 
SECANTA 

                                                                                              
                                                                     prof. Daniela-Luminiţa POPESCU 

Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia 
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SPECIAL OLYMPICS SPORT: 

Cu C.E.S., fără C.E.S, am luat bronzul de la Arad 
 Un grup de elevi de la Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia, unii care au C.E.S., 
alţii care nu beneficiază de structuri de sprijin, au mers la Arad pentru a 
participa la un eveniment sportiv cu ample implicaţii privind eliminarea 
segregării şi marginalizării sociale a elevilor cu nevoi speciale. Astfel, în luna 
Aprilie 2009, coordonaţi de prof. Petracovschi Bogdan şi instit. Iuliana Vancea, 
şapte elevi cu cerinţe educative speciale care beneficiază de structuri de sprijin 
din partea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” 
din Timişoara şi şapte elevi ai Şcolii din Pişchia au mers la Special Olympics, 
secţiunea fotbal, unde au obţinut locul trei.  
 Câţiva dintre elevii participanţi ne-au împărtăşit şi nouă câteva gânduri 
din frumoasa experienţă avută: 

elev Cătălin MOLNAR2, cls. a VII-a 
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia  

 
 „Am mers la Arad şi am jucat fotbal. Am jucat cu echipele din ţările 
învecinate şi cu încă o echipă din Timişoara. După ce am jucat fotbal am mers 
la cantină şi am servit mâncare. Au fost copii cu C.E.S. şi fără C.E.S. 
 Noi am avut echipament de culoare roşie. 
 Eu am fost mulţumit de concursul de la Arad.  
 Cu noi au participat şi profesorii Petracovschi Bogdan şi instit. Vancea 
Iuliana.” 

elev Alexandru ARGATU, cls. a V-a 
Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia 

 
 „Eu împreună cu colegii mei de şcoală am participat la un concurs 
sportiv de fotbal organizat la Arad, care a avut loc în luna aprilie 2009. Noi am 
mers până la Arad ca să ne întrecem cu ceilalţi copii participanţi la concursul 
sportiv.  
 Împreună cu colegii mei Tupiţă Darius, Jurcan Petre, Tibieriu Petrovici, 
Jurcan Andrei, Deian Morcan, Mihai Rista şi alţii am câştigat locul III, adică 
medalia de bronz.” 

elev Abel BURLEANU cls. a VI-a B 
Şcoala cu cls. I-VII Pişchia/ C.S.E.I. „P.P.Neveanu” 

 
„Am plecat de la Pişchia cu un microbuz şi am ajuns la Arad, unde ne-am 
distrat foarte fain, am jucat fotbal, am mâncat la o cantină împreună cu copiii 
din alte ţări, am făcut poze... 
 Mie mi-a plăcut foarte mult...”  

elev Florin PAU, cls. a VI-a A 
Şcoala cu cls. I-VII Pişchia/ C.S.E.I. „P.P.Neveanu” 

                                                 
2 Autorul acestui reportaj a obţinut menţiune la concursul judeţean de cronică sportivă „Un condei numit fair-play” 
organizat de Comitetul Olimpic Român în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei, prin Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Timiş, la secţiunea reportaj-cronică sportivă, grupa de vârstă 11-14 ani.  
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Despre fotbal ştiaţi că... 
 Istoria fotbalului este încă în dezbateri, dar se pare ca jocul, 

aşa cum îl ştim noi astăzi, provine din Anglia secolului al 
XIX-lea. Fotbalul este un sport care stârneşte pasiuni în 
toata lumea, are un imens succes, în special în rândul 
tinerilor. 

 "Federation Internationale de Football Association" (FIFA) a 
fost creată în 1904 la Paris de către delegaţi ai Asociaţiilor 
Naţionale de Fotbal din Belgia, Danemarca, Franţa, Olanda, 
Spania, Suedia şi Elveţia pentru a promova fotbalul. Din 
1932 sediul FIFA funcţioneaza în Zurich. La această dată 
FIFA numără 204 de Asociatii Naţionale de Fotbal afiliate. 

 În 1930 FIFA a iniţiat organizarea campionatului mondial, a 
cărei prima ediţie s-a desfăşurat în Uruguay. 

 Printre primele echipe de fotbal care au existat oficial pe 
actualul teritoriu al României au fost o echipă din Arad şi 
F.C. Ripensia din Timşoara. Prima echipă din România care a 
ajuns în etapele superioare ale unei competiţii europene a 
fost F.C. Universitatea Craiova.” 

Sursă informare www.historyofsport.com  
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Pişchia «Champion League» 

„Iepurii” la interval: fotbal, 
volei şi ping-pong 

  
 Peste o sută de 
„iepuri” au jucat fotbal, 
volei şi ping-pong în curtea 
Şcolii cu cls. I-VIII, Pişchia.   
 De fapt, „iepurii” de 
care vorbim sunt elevii 
şcolilor din Pişchia, 
Bencecu de Sus-Murani şi 
Satchinez. Au fost şi elevi 
din plasament maternal de 
la Direcţia pentru Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Timiş, elevi cu cerinţe educative speciale de 
la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din 
Timişoara şi alţi elevi pasionaţi de sport şi de mişcare.  
 S-a organizat un minicampionat de fotbal cu ocazia sărbătorilor de 
primăvară, anume Paştele Ortodox. Campionatul a avut loc în luna 
Aprilie 2009, cu începere de la orele 9-10 până după-amiaza. 

Iepurii goalgeteri 
În cadrul Cupei „Iepuraşul” s-a desfăşurat un campionat de fotbal 

care a avut un formidabil succes. Au fost trei echipe, anume Bencecu de 
Sus-Murani, Pişchia şi Satchinez.   

Locul întâi a fost ocupat de reprezentativa Şcolii cu cls. I-VIII,  
Satchinez, care a disputat în finală meciul cu reprezentativa Şcolii cu cls. 
I-VIII, Pişchia, câştigând cu scorul de 2-1. Vicecampioana, locul al II-lea a 
fost ocupat de echipa reprezentativă din comuna Pişchia, "lanterna roşie" 
a campionatului fiind reprezentativa din Bencecu de Sus-Murani.  
 Meciurile s-au desfăşurat într-un ritm alert, marcându-se multe 
goluri, ajungându-se la scoruri de 1 - 4 (Bencecu de Sus-Murani VS 
Pişchia) sau 8-1 (Satchinez VS Bencecu de Sus- Murani).  

Cotonogeală pe faţă 
 În cele trei meciuri disputate au fost foarte multe accidentări. Cele 
mai frecvente lovituri au fost la nivelul picioarelor (coapsă, gambă şi laba 
piciorului). Deşi au fost accidentări, nu au fost necesare intervenţii 
medicale. Nici nu avea cine sa le facă... 
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 Meciurile au fost arbitrate de profesorii de educaţie fizică ai şcolilor 
din Murani-Bencecu de Sus şi Pişchia, Iovi Sergiu şi Bogdan 
Petracovschi. 
 Dacă cei din Pişchia au fost „iepurii”, cei din Satchinez au fost 
profesionişti „vânători”. 

Suporteri plictisiţi  
 De plictiseală şi plini de energie, suporterii „iepurilor” din Pişchia 
au organizat, ad-hoc, meciuri de volei şi ping-pong. În general, atmosfera 
a fost de relaxare totală... ca la iarbă verde.  
 Prin acest campionat jucătorii au vrut să demonstreze că excelează 
la fotbal, însă suporterii le-au demonstrat că au spirit de iniţiativă... 

elev Nicolae NICOLA3, cls a VII-a 
Şcoala cu cls. I-VIII,  Pişchia 

 
 
 

                                                 
3 Autorul acestui reportaj a obţinut premiul al III-lea la concursul judeţean de cronică sportivă „Un condei numit fair-
play” organizat de Comitetul Olimpic Român în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei, prin 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, la secţiunea reportaj-cronică sportivă, grupa de vârstă 11-14 ani. 
Coordonatorul elevilor a fost prof. Corneliu Dragomir, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu 
Neveanu” din Timişoara, corectarea materialelor a fost făcută de prof. Gabriela Nicolae Zugravu, Şcoala cu cls. I-
VIII, Pişchia şi concursul a fost promovat în rândul elevilor şi al cadrelor didactice de prof. Luminiţa Daniela 
Popescu, director Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia. 
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grai şi suflet românesc 

Miracol sau pasiune? 
 Andreea… la prima vedere o fetiţă obişnuită... ca toate celelalte. Vine la 
şcoală în fiecare zi, se joaca cu ceilalţi copii, îşi pregăteşte lecţiile aşa cum ştie 
ea cel mai bine. 
 Dar prieteniile nu le poate lega atât de uşor… Ca să îţi faci prieteni 
trebuie să-i cunoşti mai întâi, sa le vorbeşti… un lucru destul de greu pentru 
un copil cu grave dificultăţi de vorbire, pe lângă altele… 
 În fiecare zi se confruntă cu răutăţile unor copii mai mari, sau chiar ale 
unora dintre colegii de clasă. Aceştia parcă au uitat că are şi ea un nume al ei 
din cauza atâtor porecle pe care i le-au pus.  
 Dar Andreea nu mai pune la suflet toate acestea. S-a obişnuit să le audă 
în fiecare zi. Şi, oricum, ce mai contează dacă printre toţi aceşti copii, ea mai 
are şi prieteni. Sunt copii care o acceptă aşa cum este. 
 Însă, Andreei îi place foarte mult să cânte. Atunci când cântă se află 
parcă într-o alta lume, o lume fermecată, a ei. Ca printr-un miracol, toate 
problemele ei dispar, iar versurile cântecelor populare se aud fără nici cea mai 
mică greşeală. 
 Pe lângă asta, Andreea are o voce foarte frumoasă, lucru care a dus la 
calificarea ei în faza finală a concursului de interpretare de muzica populara 
«Lada cu zestre». 
 Îi ţinem pumnii şi ii urăm cu toţii mult succes! 

elev Andreea Maria BEJAN, cls. a VI-a B  
Şcoala cu cls. I-VIII, Dumbrăviţa 

profesor îndrumător prof. Codruţa VANCI, 
C.S.E.I. „P. P. Neveanu” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Elevii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” au 
susţinut frumoase momente folcloric- artistice la sediul Primăriei Municipiului Timişoara 
şi al Consiliului Local Timişoara cu diverse prilejuri, precum sărbătorile de iarnă sau cele 
de celebrare a „Învierii Domnului” 
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Alfabetul ecologic 

Cum pot ajuta copiii mediul…de la A la Z 
A doptaţi o stradã, un parc sau un râu pe care sã-l menţineţi curat şi sãnãtos 
B ucuraţi-vã de naturã: mergeţi la iarbã verde, faceţi excursii, dar aveţi grijã ce    

lasaţi în urma voastrã! 
C umpãraţi obiecte solide pe care le puteţi folosi mai mult timp! 
D onaţi hainele care vã rãmân mici cuiva mai sãrac! 
E conomisiţi spaţiu aplatizând cutiile şi conservele goale! 
F ormaţi echipe în care sã colectaţi împreunã sticla, plasticul şi diverse 

recipiente metalice! 
G ãsiţi etichete care indicã dacã produsul cumpãrat are consecinţe negative 

asupra mediului! 
H ârtia poate fi economisitã folosind ambele pãrti ale unei coli! 
I nsistaţi sã cãutaţi şi sã cumpãraţi acele produse ambalate în materiale 

reciclabile! 
J ucaţi-vã în aer liber şi mai puţin în faţa calculatorului care consumã energie 

electricã! 
L imitaţi consumul de prefabricate. Amuzaţi-vã construind singuri lucrurile de 

care aveţi nevoie! 
M ergeţi pe jos sau cu mijloacele de transport în comun sau, şi mai bine, 

plimbaţi-vã,mergeţi cu rolele sau cu bicicleta! 
N u aruncaţi gunoiul la întâmplare. Folosiţi containerele de gunoi şi locurile 

special amenajate pentru colectarea produselor reciclabile! 
O bişnuiţi-vã sã închideţi apa cât vã spãlaţi pe dinţi. Lasaţi-o deschisã numai 

pentru a vã umezi periuţa şi pentru a vã clãti! 
P lantaţi un copac pentru a preveni eroziunea solului, ca sã aveţi umbrã şi ca 

sã le daţi pãsãrilor un adãpost! 
R educeţi cantitatea de apã pe care o folosiţi! 
S tingeţi lumina când ieşiţi din camerã! Închideţi aparatura de uz casnic dacã 

nu o folosiţi! 
T ransformaţi-vã într-o persoanã cãreia îi pasã de viitorul ei si al planetei! 
U tilizaţi produse fãrã ambalaje suplimentare, coloranţi sau substanţe chimice 

dãunãtoare! 
V alorificaţi fiecare produs cumpãrat folosindu-l de mai multe ori sau gãsindu-i 

cât mai multe întrebuinţãri! 
Z âmbeşte! Ai ajutat şi tu la reducerea poluãrii! 

prof. Ioana VINŢAN 
Şcoala cu cls I-VIII, Bencecu de Sus  

Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
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Ce pot face două mâini dibace 

Ziua Pământului: 22 Aprilie  
Începând din 1970, ziua de 22 aprilie a fost declarată "Ziua Pământului". 

Scopul acestei sărbători este de a conştientiza opinia publică asupra 
problemelor de mediu ale planetei noastre.  

Omul trăieşte pe Pãmânt, ocrotit şi hrănit de acesta. Poluarea 
Pământului afectează sănătatea a milioane de persoane. De aceea, în perioada 
15 martie – 22 aprilie, elevii şi cadrele didactice de la Şcoala cu clasele I-VIII 
Pişchia, coordonaţi de prof. Kristina Kalmar au desfăşurat mai multe activităţi 
cu scop ecologic.  

 Au fost plantaţi  puieţi de tei şi castan în curtea şi în faţa şcolii, au fost 
realizate postere pe tema protecţiei mediului, au fost confecţionate obiecte 
folosindu-se materiale reciclabile, s-au  întocmit portofolii pe tema mediului 
înconjurător, iar, în final, a fost realizată o expoziţie cu rezultatele muncii 
elevilor. 

prof. Kristina KALMAR 
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
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Călătorii în imaginar 

Europa vestică 
Rezolvând rebusul de mai jos veţi descoperi numele unui loc special, cu o denumire foarte 

frumoasă. Acest loc este insular şi se află în Irlanda. 
Pentru a completa corect spaţiile din rebus cu literele corespunzătoare, citiţi cu atenţie 

„definiţiile” de mai jos: 
 
1. Insula din Marea Mediterana care aparţine unui stat 
al Europei Vestice 
2. Mare care desparte Marea Britanie de Franţa 
3. Monstru acvatic din Scoţia! 
4. Cel mai mic stat ca suprafaţă din Europa vestică 
5. Valea unui fluviu din Franţa, pe care s-au construit 
multe castele. 
6. Stat pe teritoriul căruia se afla cel mai înalt vârf al 
Europei 
7. Fluviu care traversează Parisul 
8. Al doilea oraş, ca mărime, al Marii Britanii 

9. Fenomen meteorologic, ce te împiedică să vezi 
departe. 
10. “Revoluţie”  în Anglia, care a înlocuit lucrul 
manual cu cel al maşinii 
11. Vegetaţie secundară în clima temperat oceanicã 
12. Ţara ciocolatei! 
13. Câmpie joasă, sub nivelul mării. 
14. Gura de vărsare pentru râurile din Europa 
Vestică. 
15. Locuitor al “ţării” din vestul Marii Britanii 
16. Mare bogată în petrol şi gaze naturale. 
17. Cel mai important fluviu al Europei vestice. 

   
                           A 

  

  1 C    R      C          

    2          C        

   3                  

     4                R  G 

       5        R      

    6   R              

        7                

   8    R         G       

     9  C                  

10              R            

     11               

    12        G         

   13           R       

   14            R      

    15 G               

  16      R               

     17  R           

                                                                   B 
 
 

rebus realizat de prof. Ioana VINŢAN  
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
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expresii şi proverbe religioase 

Acum slobozeşte, Doamne 
articol republicat din revista „Iconostas”, Ianuarie 2009, pagina 10 

 Expresie religioasă şi începutul 
unei foarte frumoase rugăciuni rostită de 
către Dreptul Simeon acum 2000 de ani 
păstrata până în zilele noastre nealterată 
şi adevărată. La a patruzecea zi de la 
naştere, Pruncul Iisus Hristos a fost adus 
de losif şi Maria la templul din Ierusalim, 
după obiceiul ca orice mit născut de parte 
bărbătească să fie Închinat lui 
Dumnezeu. Pe vremea aceea, în Ierusalim 
trăia un bătrân înţelept, drept, evlavios şi 
temător de Dumnezeu care aştepta 
venirea Mântuitorului, pentru ca Duhul 
Sfânt îi vestise că „nu va muri până nu-L 
va vedea pe Hristos şi iată era un om în 
Ierusalim, cu numele Simeon; 51 omul 
acesta era drept şi temător de Dumnezeu, 
aşteptând mângâierea lui Israel şi Duhul 
Sfânt era asupra lui... (Luca 2. 25-28) 
 Aşteptarea lui Mesia era 
universală, credincioşii din Ierusalim se 
adunau în tinda templu lui spre a vorbi 
de aceasta speranţă, a citit profeţiile şi a 
rugat pe Dumnezeu a împlini aşteptarea 
lui Israel. Simeon drept şi pios, lua parte 
la acele adunări şi fără indoială de la 
făgăduinţa ce o primise, de la Duhul 
Sfânt, Luminat de puterea lui; Dumnezeu 
51 care îmbătrânise în aşteptarea Fiului 
Lui Dumnezeu, a cunoscut că Pruncul 
adus la templu este cu Adevărat Hristos 
Fiul Lui Dumnezeu, Mântuitorul Cel 
aşteptat. 
 Sub aceiaşi inspiraţie a Duhului 
Sfânt L-a luat în braţele sale şi a lăudat 
pe Dumnezeu, I-a mulţumit că l-a 
învrednicit sa-L vadă pe Fiul Său şi a 
rostit acea Rugăciune profetică ce se 
rosteşte întotdeauna la slujba Vecerniei: 
„Acum slobozeşte, Stăpâne, pe robul Tău, 
în pace, după cuvântul Tău, ca văzură 
ochii mei mântuirea Ta pe care ai găsit-o 
înaintea feţei tuturor popoarelor; lumina 
spre descoperirea neamurilor şi slavă 
poporului Tău, Israel." (Luca 2.29-32) 

 Atunci binecuvânta pe Pruncul 
Sfânt, vestind ca va găsi în cursul 
misiunii Sale ucenici credincioşi, dar şi 
contrari îndărădnici, care prin virtuţi şi 
excese vor descoperi inimile oamenilor iar 
Maicii Domnului îi prezise necazurile ce 
avea sa le sufere sub forma unei săbii 
atârnata de viitor. 
 Rugăciunea dreptului Simeon: 
„Acum slobozeşte, Stăpâne”,... este o 
rugăciune profetica prin care el cerea lui 
Dumnezeu dezlegarea de a muri şi 
recunoştea în Iisus pe Mesia Mântuitorul 
Cel mult aşteptat. Cuvintele sale exprimă 
până azi bucuria de a vedea împlinită o 
dorinţa sau o speranţa atât de intensă, 
încât până şi moartea îşi pierde din 
dramatism fiind primită cu o inimă 
uşoară, ca o eliberare. 
 Ele sunt anticipate în Facerea, 
întâia carte a Vechiului Testament fiind 
rostite aici de Iacov-lsrael, când îşi 
regăseşte în Egipt pe fiul său iubit Iosif, 
pe care-l crezuse mort. „Iar Iosif, 
înhâmându-şi caii la căruţa sa, a ieşit în 
întâmpinarea lui Israel, tatăl său, la 
leroonpolis şi văzându-l a căzut pe 
grumazul lui si a plâns mult pe grumazul 
lui, Israel, însa, a zis către losif: de acum 
pot sa mor, ca am văzut faţa ta şi că 
trăieşti încă." (Fac. 46,29-30) 
 De atunci, Dreptul Simeon se 
pomeneşte regulat când se aduc pruncii 
după botez să fie îmbisericiţi şi închinaţi   
la   sfintele   icoane.  În rugăciunea de 
încheiere rostită de preotul   care-l   
poarta în  braţe   se spune: „Cela ce în 
braţele dreptului Simeon a primit a se 
ţine pentru a noastră mântuire, Hristos 
Adevăratul Dumnezeul nostru..." 
 Fie ca Bunul Dumnezeu să aibă 
milă şi de noi toţi oamenii  ca  să putem 
spune la sfârşitul vieţii: „Acum slobozeşte 
stăpâne”. 

prof. Aurica Ruen 
Şcoala cu cls. I-IV Murani 
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Labirinturile animalelor domestice 

Un cuvânt pentru necuvântătoare: hrana 
 După cum am învăţat, animalele pot fi domestice sau sălbatice, adică 
unele dintre ele trăiesc lângă casa omului, iar altele în pădure.  
 Mai jos aveţi un căţel, un porcuşor şi un căluţ, adică trei animale 
domestice. Grija pentru hrana animalelor domestice o duc stăpânii acestora. 
Imaginaţi-vă că sunteţi stăpânii acestor trei animale şi asiguraţi-le o porţie 
bună de mâncare pentru fiecare rezolvând labirinturile de mai jos. Spor la 
lucru! ☺  
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Despre noi.... 

NOTA 10 
CINSTE VOUĂ… 
         …elevilor care au participat la 
concursul de fotbal organizat la Arad, 
„Special Olympic”, unde au participat copii 
cu cerinţe educative speciale alături de 
elevii care nu au nevoi speciale educative. 
Un fapt deosebit de important este că 
echipa de fotbal a şcolii noastre au obţinut 
locul 3. Scopul principal al concursului a 
fost eliminarea segregării sociale si 
promovarea educaţiei fizice în rândul 
copiilor cu c.e.s.  
         …elevilor care au participat la 
scrierea primului număr al revistei 
„Împreună”. Revista a participat la un 
concurs de reviste şcolare unde a primit o 
„menţiune”. La acest concurs au participat 
toate revistele puternice ale judeţului, de la 
ciclul primar, gimnazial şi liceal  

NOTA 3 
RUŞINE SĂ LE FIE… 
         …elevilor care au distrus 
grupurile sanitare de la şcoala din 
Murani, dovedind lipsă de respect faţă 
de colegii lor care sunt nevoiţi să stea 
într-o şcoală care arată jalnic, deşi 
aceasta a fost proaspăt renovată cu 
deosebite eforturi financiare. 
         …elevilor de la clasa a V-a care 
se poată foarte urât în timpul orelor şi 
nu respectă pe colegii lor şi profesorii 
lor. Numele lor ruşinoase sunt scrise 
într-un caiet al tristeţii... Dacă vreţi să 
nu mai fiţi izolaţi şi ceilalţi colegi de-ai 
voştri să se joace cu voi şi să fiţi 
prieteni cu ei, dovediţi că meritaţi 
acest lucru purtându-vă frumos. 
Făceţi-ne să fim mândri de voi, nu să 
ne fie ruşine că sunteţi elevii şi colegii 
noştri... 

ŞTIAŢI CĂ.... 

...Centrul Şcolar pentru Educaţie Incuzivă 
„Paul Popescu Neveanu” din Timişoara... 

 este cel mai mare centru şcolar de educaţie 
incluzivă din judeţ, oferind posibilitatea 
copiilor cu nevoi speciale de a învăţa în 
grădiniţă, clase primare şi clase gimnaziale; 

 oferă profesori itineranţi şi de sprijin nu numai 
pentru Şcoala din Pişchia şi Şcoala din 
Murani, ci şi pentru alte 8 localităţi, printre 
care Urseni, Dumbrăviţa, Majloc, Uivar; 

 evaluează toţi copiii care îşi fac certificat de 
orientare şcolară de la Şcoala Pişchia şi 
Şcoala Murani, oferindu-le o fişă de educaţie 
continuă care arată evoluţia lor şcolară; 

 are peste 40 de ani de activitate care s-a 
adresat, în trecut, copiilor instituţionalizaţi, 
adică copii singuri care trăiau în clădiri foarte 
mari; 

 poartă numele unui dintre cei mai mari 
psihologi din România, Popescu Neveanu. A 
scris un monumental dicţionar cu toţi termenii 
din psihologie. 

 

...Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia... 
 a funcţionat prima dată numai în limba 

maghiară şi apoi germană, deoarece aici 
locuiau foarte mulţi unguri, nemţi şi saşi, adică 
oameni care vorbesc o altă limbă faţă de limba 
română, limba în care noi vorbim acum; 

 abia începând cu anii 1990 profesorii şcolii au 
început să predea lecţiile numai în limba 
română, deoarece ungurii şi nemţii, în marea 
lor majoritate au plecat din sat; 

 peste 40% dintre elevii şcolii noastre sunt 
asistaţi maternal, majoritatea lor având cerinţe 
educative speciale; 

 majoritatea profesorilor care predau la Şcoala 
din Pişchia sunt doamne şi sunt foarte puţini 
bărbaţi profesori; 
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comunitatea locală  

Rugile satului, prilej de bucurie  
 Prin finanţarea Consiliului Local al Comunei Pişchia şi al Primăriei, în 
satele Bencecu de Sus şi Murani au fost organizate rugile satului. 
 Contextualizate de calendarul religios prin celebrarea unor sfinţi, aceste 
evenimente sunt deosebit de importante pentru formarea identităţii comunităţii 
locale. 
 Elevii noştri ne-au trimis pe adresa de email a revistei noastre câteva 
poze frumoase, imortalizate de la aceste evenimente cu telefonul mobil. Le 
mulţumim şi îi mai aşteptăm şi cu alte prilejuri. 
 

  

 

 
 

dddddd 
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Paul Popescu 
Neveanu 

Revista supliment de sinteze teoretice şi studii practice în domeniul 
sociopsihopedagogiei speciale4 

 ISSN supliment:  2066-4729B 

 

 

 
 

                                                 
4 Vizând problematica integrării şcolare şi socio-familiale a copiilor cu cerinţe educative speciale 
în familie, şcoală şi comunitate.  



împreună 
anul I/ numărul 2/ semestrul al II-lea / anul şcolar 2008- 2009 

18

Sensuri şi consensuri în psihopedagogia specială 

Muzicoterapia- repere teoretice şi mize practice 
 Lucrarea colegei noastre, sociolog Ligia Neşcu, prezentată în faţa unui avizat 
auditoriu, la simpozionul „Optimizarea procesului instructiv-educativ şi recuperator 
vizând integrarea şcolară a copiilor cu Cerinţe Educative Speciale” organizat de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj- Napoca, Facultatea 
de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii „Babeş Bolyai” prin Catedra de 
Psihopedagogie Specială şi Şcoala Specială- centrul de resurse şi documentare privind 
educaţia incluzivă/ integrată în parteneriat cu Asociaţia „Rază de Soare” relevă nu 
numai buna pregătire în domeniul psihopedagogiei speciale, ci şi interesul deosebit 
pentru perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de integrare socioşcolară şi îmbunătăţirea 
tehnicilor sociopedagogice din învăţământul special integrat. 
 Colega noastră, ca profesor itinerant şi de sprijin a Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara la Şcoala cu cls. I-IV, 
Murani, comuna Pişchia, judeţul Timiş, a promovat meloterapia, muzicoterapia, ca 
fond didactic pentru stimularea cognitivă a elevilor cu C.E.S. Efortul său a fost cu atât 
mai mare cu cât elevii subiecţi ai terapiei propuse sunt nu numai „elevi C.E.S.”, ci şi 
copiii asistaţi maternal prin serviciile Direcţiei de Asistenţa Socială şi Protecţia 
Copilului din Timiş.  
 Colega noastră a integrat un elev cu autism în învăţământul de masă, iar prin 
curriculum adaptat şi plan individualizat de terapie cognitivă a arătat că elevul face 
faţă exigenţelor didactice. Acest lucru s-a realizat nu numai pe baza unei bune 
stăpâniri a arealului teoretic, ci şi prin implicare, devotament şi afecţiune. 
 Sociolog şi psihopedagog, prof. Ligia Neşcu a prezentat o lucrare care cuprinde, 
la acest nivel al cercetării sale, două părţi: bazele teoretice, capitol realizat prinre-o 
atentă lectură a textelor de specialitate din domeniul didacticii şi terapiei cognitive, şi 
mize practice, sintetizate din baza de date construită prin atenta aplicare a ghidurilor 
de observaţie aplicate în timpul terapiei cognitive la cabinet. 
 Buna stăpânire a metodelor de culegere, analiza şi interpretare a datelor se 
bazează pe amplele cunoştinţe de metodologie a cercetării în ştiinţele 
sociopsihopedagogice, acest fapt fiind dovedit de pertinenţa datelor culese şi analizate 
din ampla bază de date realizată. Apoi, cunoştinţele din domeniul psihopedagogiei 
speciale şi terapiei cognitive au fundamentat o pertinentă interpretare a datelor, 
facilitând înţelegearea contextului situaţiilor a terapeutului şi terapeutizatului, 
subiectului, în contextul dat. 
 Câştigul fundamental al demersului iniţiat de colega noastră este dat de 
prezentarea unei metode clare şi coerente aplicabilă elevilor disabili cognitiv, cu 
precădere în cabinetele de terapie cognitivă, cu atât mai mult cu cât se simte şi resimte 
nevoia implementării adaptate a metodelor de predare şi consolidare a cunoştinţelor 
fundamentale elevilor C.E.S. astfel încât aceştia să răspundă exigenţelor societale, 
căci, aşa cum a spus şi Spiru Haret, „scopul fundamental al şcolii este, care-va-să-
zică, pregătirea copilului pentru a deveni om social”  

prof. Corneliu DRAGOMIR 
C.S.E.I. „P.P. Neveanu” Timişoara  
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Simpozionul „Optimizarea procesului instructiv-educativ şi recuperator vizând 
integrarea şcolară a copiilor cu C.E.S.” 

 Muzicoterapia- între teoria şi practica terapeutic- cognitivă 
MOTTO: „O muzică frumoasă poate învia şi pietrele” (Orfeu) 

Rezumat: 
 Prin lucrarea de faţă ne propunem a vă prezenta o alternativă viabilă 
pentru îmbunătăţirea şi dinamizarea procesului recuperator terapeutic cognitiv 
a elevilor cu cerinţe educative speciale şi anume meloterapia sau 
muzicoterapia, aşa cum este ea regăsită în literatura de specialitate. 
 În prima parte a acestei lucrări voi prezenta câteva succinte repere cu 
privire la această metodă terapeutică recuperatorie, urmând ca, la final, să 
prezint câteva rezultate ale unui scurt studiu realizat, aflat acum la un nivel 
incipient, cu privire la utilizarea concretă a meloterapiei în procesul instructiv 
recuperator de către doi profesori itineranţi şi de sprijin ai Centrul Şcolar 
pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara, care îşi 
desfăşoară activitatea în două instituţii şcolare publice, anume Şcoala cu cls. I-
IV, Murani şi Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia din judeţul Timiş.  

Meloterapia: consideraţii teoretice 
Muzica este una dintre cele mai complexe arte şi, în acelaşi timp, accesibilă tuturor. Muzica reprezintă, din 

perspectivă psihopedagogică, arta de a exprima sentimente cu ajutorul sunetelor, combinate într-o manieră specifică. 
Muzica nu este doar un divertisment, cum este uneori apreciată superficial sau numai o cale de sensibilizare, ci are un 
important rol de educare şi dezvoltare a proceselor psihointelectuale: priceperi şi deprinderi, gândirea logică, atenţia 
distributivă şi concentrată, memoria, spiritul de ordine şi disciplină, punctualitate, etc. 

Meloterapia se încadrează în vasta arie a psihoterapiei pin artă. Valoarea terapeutică a muzicii rezultă din 
multiple influenţe pe care le are asupra psihicului. Muzica declanşează procese afective dintre cele mai variate şi 
neaşteptate, de la emoţie muzicală cu o gamă largă de manifestări (bucurie, trăire intensă, sentimentul armoniei, înălţarea 
spirituală) până la descărcări explozive de exaltare colectivă.  

Hotărârea de a alege această temă a luat naştere din iubirea mea pentru muzică şi din dorinţa de a împărtăşi şi 
celorlalţi mica mea experienţă în meloterapie, ce am încercat a o aplica la orele de terapie cognitivă oferite prin Centrul de 
Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara unor şcoli din judeţul Timiş.  

Pentru documentare am utilizat lucrări funamentale aflate la intersecţia ariilor disciplinare psihopedagogie 
specială, Păunescu, Ene, Mânzat, Popovici, Ionescu, Petrescu, Niculcea , Terapie educaţională integrată, Gherguţ, Sinteze de 
psihopedagogie specială şi psihoterapie muzicală, Léon Bence et Max Méreaux, Guide pratique de musicothérapie- comment utiliser 
vous-même les propriétés thérapeutiques de la musique, Ed. Du Senis, La musicoterapie entre pedagogie de soutien et psychiatrie sociale.    

În fond, toate aceste mize sunt fundamentate de valenţele contactului dintre copil şi terapeut, utilizând un altfel 
de obiect de comunicare decât cel verbal. Terapeutul trebuie să fie interesat de efectul pe care îl are muzica utilizată sub 
cele două forme ale sale, anume, forma activ directă şi forma receptivă. Terapeutul poate utiliza meloterapia în context 
benefic sau malefic.    

Forme de organizare a activităţilor educaţional-terapeutice de tip muzical sunt: 
1. cântecul: are impactul cel mai puternic asupra dezvoltării psihicului copilului şi concretizează majoritatea 

obiectivelor muzicoterapiei. Este imperativ ca textele şi linia melodică a cântecelor selectate în repertoriu să aibă funcţie 
cognitivă estetică şi moral-educativă. 

2. jocurile muzicale: implicaţii asupra dezvoltării simţul ritmic prin îmbinarea armonioasă a jocului cu muzica 
răspunzând perfect atât interesului copiilor cât şi nevoii lor de mişcare. Jocul este un element de bază în educaţie, pe de o 
parte, iar pe de altă parte, educaţia muzicală duce la dezvoltarea inteligenţei.   

3. jocurile muzicale- exerciţiul: au rol de a forma deprinderile elementare de percepere, recunoaştere şi redare a 
calităţilor sunetului muzical. 

4. jocurile cu text şi cântec: îmbină atât melodia cu textul cât şi mişcarea corespunzătoare conţinutului literar, 
uşurează înţelegerea legăturii dintre text şi melodie. 
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5. audiţiile muzicale: dezvoltă atenţia concentrată, elevii fiind deprinşi să asculte piese muzicale, să le urmărească cu 
atenţie pentru a le înţelege şi a le simţi conţinutul şi frumuseţea.  

De-a lungul timpului, specialiştii din domeniile muzicoterapiei, psihologiei, pedagogiei, sociologiei, 
sociopedagogiei, psihopedagogiei speciale au ajuns la concluzia că arta muzicală are menirea de a armoniza viaţa psihică 
contribuind la dezvoltarea şi desăvârşirea personalităţii.   

Această terapie oferă o serie de motive benefice: 
1. determină o serie de stări afective tonice;  
2. amplifică tonusul subiectului şi rezistenţa sa la efort; 
3. introduce o stare de linişte rezultând reducerea stărilor de tensiune şi anxietate; 
4. facilitează comunicarea între persoane; 
5. ameliorează comportamentul şi socializează individul.(Păunescu, Ene, Mânzat, Popovici, Ionescu, Petrescu, 

Niculcea, 1997:138)   

Elemente de muzicoterapie aplicate în educaţia specială 
Din punct de vedere psihopedagogic, meloterapia are ca obiective fundamentale: 

o Dezvoltarea interesului faţă de activităţile muzicale; 
o Formarea şi dezvoltarea auzului muzical cu elementele sale componente: simţ melodic, ritmic, armonico-

polifonic; 
o Educarea vocii ca principal mijloc de redare a muzicii; 
o Formarea unor deprinderi practice muzicale (de ascultare a muzicii, de interpretare, de utilizare a 

instrumentelor, etc); 
o Cultivarea imaginaţiei şi a creativităţii; 
o Echilibrarea şi armonizarea personalităţii copilului prin cultivarea unor trăsături de caracter pozitive; 
o Dezvoltarea sociabilităţii copilului prin participarea la activităţile organizate pe grupuri de copii; 
o Educarea expresivităţii mimico-gesticulare; 
o Nuanţarea exprimării verbale; 
o Dezvoltarea sensibilităţii şi a gustului estetic faţă de fenomenul muzical; 
o Determinarea unor stări de deconectare, relaxare, confort psihic, încântare şi bună dispoziţie; (Gherguţ, 

2005:247)  
 Intervenţiile (alegerea muzicii, durata şedinţei, intensitatea, etc.) şi măsurile adoptate variază foarte mult de la un 
studiu la altul. 
 În general, oamenii de ştiinţă sunt de acord că meloterapia: 

• ameliorează starea de spirit, lucru observat la pacienţii internaţi în spital, dar şi la ceilalţi membrii ai 
familiei; 

• reduce anxietatea provocată de proceduri medicale diverse (de exemplu, la pacienţii cu dificultăţi 
respiratorii sau probleme cardiace). În ceea ce priveşte copiii, terapia prin muzică poate reduce 
anxietatea înainte de o intervenţie chirurgicală sau în momentul separării de părinţi; 

• contribuie la calmarea durerilor, favorizând diminuarea percepţiei durerii şi creşterea toleranţei la 
aceasta. Studiile au pus in evidenţă o reducere a simptomelor dureroase asociate cu artrita reumatoidă, 
artroza, durerea cronica, durerea de spate sau de cap. Meloterapia a fost utilizata chiar si in timpul 
intervenţiilor chirurgicale sau a altor proceduri medicale; 

• ameliorează calitatea vieţii bolnavilor de schizofrenie. Meloterapia contribuie la ameliorarea stării 
generale, a sănătăţii mentale şi a funcţionarii sociale a persoanelor bolnave de schizofrenie;  

• contribuie la reducerea unor simptome legate de autism. Beneficiile observate au fost o mai buna 
înţelegere a vocabularului, sporirea atenţiei, a actelor comunicative, diminuarea ecolaliei (repetarea 
automata a frazelor pe măsură ce sunt auzite). Studiile au arătat şi o ameliorare a conştientizării 
corpului şi a coordonării, dar şi diminuarea anxietăţii. În schimb, efectele meloterapiei asupra 
tulburărilor de comportament sunt controversate. 

• favorizează un somn de o mai buna calitate. Efectele liniştitoare ale muzicii – instrumentale sau vocale 
– au fost observate la toate categoriile de vârste. Conform rezultatelor studiilor clinice efectuate 
asupra persoanelor în vârstă, meloterapia poate facilita adormirea, poate diminua numărul trezirilor, 
ameliora calitatea somnului şi creşte durata sa. 

• contribuie la dezvoltarea copiilor şi la ameliorarea îngrijirilor acordate nou-născuţilor. Meloterapia 
ocupă un loc din ce în ce mai important în îngrijirile acordate sugarilor şi copiilor cu nevoi speciale. În 
plus, ea poate stimula dezvoltarea limbajului. 

• contribuie la ameliorarea performanţelor fizice şi cognitive. Meloterapia asociată cu exerciţiile fizice 
poate diminua senzaţiile de dificultate care apar uneori şi creşte toleranţa la efort. Ea este benefică şi 
pentru realizarea sarcinilor cognitive, deoarece stimulează dezvoltarea limbajului. 
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• reduce unele simptome ale depresiei. 
 Muzicoterapia este o formă concretă de artterapie prin dezvoltarea capacităţilor de orientare în spaţiu pentru 
copii cu ambliopie şi cu cecitate.  

Praxisul meloterapeutic în terapia cognitivă 
 
 Muzica special creată pentru copii trebuie să 
fie accesibilă puterii lor de receptare, să dea orientare 
superioară gândurilor şi acţiunilor, să declanşeze imagini 
cu valoare cognitivă, mergând pe calea activizării şi a 
transferului de idei din piesa muzicală în gândirea şi 
simţirea acestora. Cultivarea accesului copiilor către 
frumos trebuie avută în vedere încă de la cea mai 
fragedă vârstă, prin prezentarea de creaţii muzicale uşor 
de înţeles şi redat. Deprinderile muzicale ritmice 
melodice polifonice pot fi reprezentate şi consolidate 
treptat, constant, în funcţie de vârstă şi predispoziţii 

native, în aşa fel încât să se ajungă la înţelegerea unor 
lucrări muzicale din ce în ce mai complexe.  
 În centrul preocupărilor  de dezvoltare 
intelectuală trebuie să stea gândirea, cea mai productivă 
dintre procesele psihice deoarece,  prin intermediul ei, 
copilul trece de la explorarea senzorială şi motrică la 
interiorizarea percepţiei prin operaţii logice şi, în acest 
mod, se poate realiza înţelegerea creaţiei muzicale. 
 Gândirea  logică a copiilor este  strâns legată 
de sensibilitate, percepţie, reprezentare  şi memorie.  

Valenţe logopedice în muzicoterapie 
 Redarea unui cântec învăţat presupune atât execuţia exactă a liniei melodice  cât si pronunţarea corectă a textului 
pe silabe, deci ample implicaţii în logoterapie. Aşadar, sunetele muzicale trebuie să se suprapună cu silabele din text. O 
sincronizare perfectă se obţine după ce terapeutul realizează în prealabil seturi de exerciţii eşalonate pe etape, vizând: 

 reglarea echilibrului dintre expiraţie şi inspiraţie 
 dezvoltarea auzului fonetic şi muzical prin emisii de vocale şi silabe prezentate în diferite combinaţii 

sub formă de joc 
 coordonarea dintre respiraţie – pronunţie - mişcare 

 Cercetările au evidenţiat că acei copii care au activat un timp îndelungat într-o formaţie corală sau au evoluat ca 
solişti vocali sunt beneficiari ai unei dicţii clare, au vorbiri nuanţate şi frazate corect şi au figura mai expresivă. 

Meloterapia şi integrarea socio-afectivă 
 Muzica oferă acea stare emoţională care 
constituie specificul ei ca artă, iar funcţia ei estetică şi 
socio-afectivă se bazează pe acest fapt. Nu trebuie 
neglijate colindele în prag de sărbătoare creştină a 
Crăciunului, rugăciunile cântate, indiferent de cult 
religios, adevărate pilde morale de înălţare spirituală ce 
pot determina pe copii să devină mai buni, mai 
încrezători în forţele proprii.  
 Reţinem că dezinhibarea copilului se face prin 
cântatul în cor, activitatea de grup stimulând schimbul 
de replici social comunicaţionale şi relaţii de simpatie. În 
contrast, literatura de specialitate relevă că 
muzicoterapia instrumentală facilitează, cu precădere, 
simpatia socială a individului în raport cu celălalt, 
existenţa în viaţa unui copil a unei pasiuni mărind 
şansele sale de echilibru socio-moral şi securitatea 
afectivă. 
 Se ştie că cele mai atractive pentru copii sunt 
jocurile muzicale, cele ritmice, dansurile populare sau alt 
gen muzical, astfel făcându-se apel la gestică, mimică, 
coregrafie, implicând predominant motricitatea 
adecvată tipului de activitate propus şi o anumită 
colaborare ce permite facilitarea integrării lor în sarcină 
şi asimilării de cunoştinţe. 

 Efectele benefice ale terapiei prin muzică – o 
mai buna relaxare, ameliorarea stării de spirit şi a calităţii 
vieţii, diminuarea anxietăţii – au fost puse în evidenţă de 
numeroase studii. Dar, evaluarea măsurii în care aceste 
efecte pot fi atribuite în mod direct meloterapiei este 
dificil de făcut. 
 Muzica şi ritmica facilitează disponibilităţile de 
comunicare şi legăturile afective dintre subiect şi grupul 
de lucru, corul spre exemplu. Astfel deducem ample 
implicaţii asupra limbajului comun al subiectului şi 
restul membrilor corului. Textul muzical îmbogăţeşte 
repertoriul lingvistic al copilului terapeutizat, facilitând 
un limbaj comun între copil şi ceilalţi membrii ai 
corului. 
 În altă ordine de idei, prin textele utilizate în 
procesul terapeutic, subiectului i se dezvoltă 
sentimentul de apartenenţă la comunitate prin utilizarea 
repertoriului folcloric local. Mai mult, recunoaşterea 
socială a individului pe clasă socială de apartenenţă 
(statut social, mai exact ierarhizarea familială şi de status 
în toponimia structurilor sociale din comunitate) se 
poate face în funcţie de diacriticul lingvistic utilizat. 
Pornind de la această ipoteză putem deduce decadele de 
rezidenţă ale familiei subiectului pe un teritoriu dat, pe 
teritoriul locuit sau pe teritoriul de domiciliu.
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Meloterapia: observaţii practice 
 Într-o lucrarea de licenţă, nepublicată, se arată cum „copii cu probleme de memorie care conştientizează acest lucru trăiesc 
de cele mai multe ori satisfacţii datorită faptului că reuşesc să memoreze cu o oarecare uşurinţă ceea ce îşi impun sau li se impune prin 
intermediul muzicii. În Şcoala «Paul Popescu Neveanu” [din Timişoara], în practică, am observat copii care aveau de  memorat versuri. 
Ei preferă să le cânte găsindu-le orice fel de melodie care le revine în memorie spontan.” (Cosmin Margheţ5, 1999:24)   
 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara oferă şi structuri de sprijin pentru copiii 
din grădiniţele şi şcolile publice. Cu privire la serviciile de terapie cognitivă şi terapie socio-efectivă şi comportamentală această 
instituţie are în subordine angajaţi specializaţi (psihologi, psihopedagogi, terapeuţi cognitivi, terapeuţi comportamentali, logopezi, etc) a 
căror activitate are ca principal scop normalizarea vieţii socio-şcolare a elevilor, diminuarea abaterilor în formarea şi dezvoltarea la 
copiii asistaţi maternal, susţinerea integrării în familii şi în şcoli obişnuite a copiilor cu deficienţe şi deficienţe asociate precum copii cu 
dificultăţi de învăţare, copii cu tulburări de limbaj, copii cu dificultăţi ale funcţiei de calcul, copii cu comportament socio-şcolar dificil, 
copii cu hiperchinezie, copii cu ADHD, copii cu autism... 
 Personal, îmi desfăşor activitatea la Şcoala cu cls. I-IV din satul Murani, comuna Pişchia, judeţul Timiş, pe postul de profesor 
itinerant / de sprijin. Am propus promovarea meloterapiei ca metodă terapeutică concretă pentru desfăşurarea procesului recuperator 
şi terapeutic al copiilor cu Cerinţe Educative Speciale de la Şcoala cu cls. I-IV, Murani şi Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia, prin profesorii 
itineranţi şi de sprijin trimişi de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara acolo. Precizăm că 
elevii instituţiei şcolare unde ne derulăm activitatea sunt asistaţi maternal prin serviciile oferite de Direcţia pentru Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului din Timişoara.  
 Am utilizat, pentru studiul meu, un efectiv de 20 de elevi din ciclul preşcolar şi un efectiv de 10 elevi din ciclul gimnazial. 
 Am realizat un ghid de observaţie care a urmărit două principale aspecte: 

1. eficienţa procesului terapeutic prin notarea noilor achiziţii dobândite în urma aplicării acestei metode; 
2. confortul psihologic şi pedagogic al beneficiarului terapiei, pe durata derulării procesului terapeutic;  
3. interferenţa violenţă manifestă şi latentă vs. meloterapia; 

 Atât la Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia cât şi la Şcoala cu cls. I-IV, Murani s-a aplicat meloterapia, prin audiţie, cu privire la 
îmbunătăţirea comportamentului şcolar. În timpul pauzelor, prin staţia de amplificare a şcolii, elevii pot asculta melodiile lor preferate 
cu ajutorul unui soft de editare playlist şi a unui computer. S-a observat că elevii cu C.E.S. şi nu numai fredonează melodiile ascultate în 
timpul pauzelor, manifestă nivel scăzut de violenţă.  
 În ceea ce priveşte utilizarea meloterapiei în timpul procesului recuperator, am făcut un mic experiment. La clasa a-IV-a, 
Şcoala cu cls. I- IV, Murani,  am propus învăţătorului clasei să lase difuzorul pornit şi în timpul predării, însă la un nivel scăzut. Acest 
fapt l-au hotărât profesorul de sprijin şi învăţătorul după ce s-au analizat stilurile de învăţare ale elevilor şi faptul că majoritatea lor dau 
dovadă de abilitate muzicală într-un grad ridicat sau mediu, după aplicarea unui chestionar privind inteligenţele multiple. Brusc a fost 
oprită muzica iar elevii şi-au manifestat nemulţumirea faţă de acest fapt,  acuzând că le-ar place să fie muzică şi în oră, dar mai încet 
pentru a fi atenţi la ceea ce lucrează, dovedind atenţie distributivă. Deci implicaţiile asupra confortului psihologic în timpul procesului 
de predare şi a procesului recuperator, la ore participând şi profesorul de sprijin al C.S.E.I. „P.P. Neveanu” sunt notabile.  
 Un alt experiment realizat a vizat influenţele asupra procesului cognitiv recuperator şi meloterapie. S-au detaşat, sensibil, 3 
categorii de elevi: 

1. cei mai mulţi dintre elevi au răspuns obiectivelor cognitive propuse prin acest mijloc terapeutic, adică au reţinut linia 
melodică, textul cântat şi conţinutul informaţional emis;  

2. o mică parte au răspuns nemulţumitor obiectivelor propuse în sensul că au reţinut linia melodică, cuvintele cântate dar nu 
au avut capacitate de comprehensiune cu privire la conţinutul informaţional al mesajul emis;. 

3. un grup restrâns a întâmpinat dificultăţi cu privire la reţinerea „poeticii” cântate şi comprehensiunii de text, dar au reţinut 
numai linia melodică; 

 Repetarea ciclică a procesului terapeutic, prin meloterapie, reduce vizibil, până la eliminare, a erorilor terapeutice prezente în 
cazul ultimelor două grupe de elevi. Propun ipoteza conform căreia meloterapia îmbunătăţeşte confortul psihologic şi stimulează 
implicarea subiectului în terapie cognitivă, chiar şi în contextul repetabilităţii ciclice a acesteia. 
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prof. Ligia NEŞCU 

C.S.E.I. „P.P. Neveanu”

                                                 
5 Margheţ, Cosmin, 1999: Meloterapia-   o nouă disciplină în practica pedagogică de recuperare a copiilor cu 
deficienţe, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Muzică.   
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Instituţii şi instituţionalizarea în psihopedagogia specială 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din 
Timişoara 

Scurt istoric: 
1964-1965: anul de început al 
învăţământului special pentru 
deficienţi de intelect din zona de vest a 
ţării, este înfiinţată Şcoala de 
Neuropsihici 
1990: apare necesitatea scindării: 
 ►Şcoala Ajutătoare Nr.1                              
 ►Şcoala Ajutătoare Nr.2 
1997: denumirea şcolii se transformă 
în Şcoala cu cls. I-VIII “PAUL 
POPESCU NEVEANU” 
2007 cu aprobarea Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Timiş, şcoala 
funcţionează sub denumirea de 
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU 
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ “PAUL 
POPESCU NEVEANU” 

 

Grupuri ţintă ale activităţii C.S.E.I. „P.P. Neveanu”: 
1. Copiii-beneficiari direcţi: 

• Copii cu deficienţe 
mintale severe 

• Copii cu deficienţe 
mintale uşoare şi medii 
din învăţământul de 
masă (elevi C.E.S.) 

• Copii cu dificultăţi de 
adaptare 

• Copii cu tulburări de 
limbaj 

• Copii cu dificultăţi ale 
funcţiei de calcul 

• Copii cu abateri în 
formarea şi dezvoltarea 
intelectuală 

• Copii cu tulburări de 
psihomotricitate 

• Copii cu deficienţe 
psihice şi neuromotorii 

• Copii cu comportament 
socio-şcolar dificil 

• Copii cu hiperkinezie 
• Copii cu A.D.H.D. 
• Copii cu sindromul 

Down 
• Copii cu autism sau 

elemente de autism 
• Copii cu deficienţe 

senzoriale 
2. Alţi beneficiari: 

• Părinţii copiilor în cauză 
• Cadrele didactice din 

învăţământul de masă 
• Comunitatea, în general 

Ţinte strategice în activitatea noastră: 
ţinta strategică nr. 1. Cuprinderea tuturor copiilor cu disabilităţi 

cognitive severe şi/sau deficienţe asociate, din Timişoara şi judeţul Timiş, 
fără discriminare, într-un sistem educaţional adecvat, flexibil, deschis. 
Avem ca obiective aferente acestei ţinte strategice  
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• Oferirea de forme de şcolarizare şi de educaţie diversificate beneficiarilor 
Centrului. 

•  Includerea tuturor elevilor în activităţi specifice nevoilor lor. 
ţinta strategică nr. 2. Diversificarea/lărgirea sferei serviciilor oferite 

comunităţii de către Centrul “P.P.Neveanu” pentru acoperirea nevoilor 
beneficiarilor; promovarea noilor tipuri de educaţie care să corespundă 
nevoilor beneficiarilor şi cerinţelor reformei învăţământului special. Avem 
ca obiective strategice aferente acestei ţinte strategice: 

• Stabilirea ariei de cuprindere a serviciilor şcolare oferite de Centrul 
Şcolar. 

• Acoperirea nevoilor beneficiarilor şcolii prin oferirea unor servicii 
educaţionale şi terapeutice complexe, diversificate şi de calitate. 

• Promovarea noilor tipuri de educaţie care să corespundă nevoilor 
beneficiarilor şi cerinţelor reformei învăţământului special. 

ţinta strategică nr. 3.  
Dezvoltarea resurselor 
umane în vederea 
acordării adecvate a 
asistenţei complexe de 
specialitate oferite 
populaţiei şcolare cu 
nevoi speciale. Avem ca 
obiective aferente 
acestei ţinte strategice: 

• Asigurarea 
numărului şi 
structurii de 

personal conform nevoilor beneficiarilor şi în consens cu prevederile 
legale în vigoare. 
• Specializarea prof. psihopedagogi pe domenii: educaţie 

senzorială şi psihomotrică, terapie cognitivă, logopedie, 
consiliere şi terapie comportamentală, psihoterapia copilului, 
învăţare curriculară sau angajarea unor specialişti pe domeniile 
menţionate pentru acoperirea nevoilor diversificate ale 
asistaţilor; reorganizarea terapiilor specifice. 

• Dezvoltarea profesională a personalului didactic şi a celui de la 
compartimentele secretariat, contabilitate, asistenţă socială, 
asistenţă medicală. 

ţinta strategică nr. 4. Crearea unui mediu educaţional securizant şi a unui 
ambient propice desfăşurării procesului instructiv- 
educativ,recuperator,terapeutic. Avem ca obiective aferente acestei ţinte 
strategice: 
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• Modernizarea sălilor de clasă şi a cabinetelor existente. 
• Înfiinţarea şi dotarea unor noi cabinete specializate conform  

   ofertei Centrului. 
• Redimensionarea unor spaţii. 
• Achiziţionarea de mijloace fixe necesare accesului în Centru a 

copiilor cu disabilităţi. 
ţinta strategică nr. 5. Dezvoltarea relaţiilor comunitare, promovarea 

Centrului Şcolar “P.P.Neveanu” ca ofertant valid de servicii şcolare pentru 
comunitate. Avem ca obiective aferente acestei ţinte strategice: 

• Perfecţionarea modalităţilor de cooperare cu autorităţile locale 
pentru coordonare metodologică şi pentru obţinerea resurselor 
financiare necesare. 

• Organizarea unui 
sistem de 
mediatizare a ofertei 
educaţionale şi a 
acţiunilor Centrului. 

• 3. Dezvoltarea unor 
parteneriate cu 
grădiniţe şi cu 
unităţi şcolare. 

• 4. Dezvoltarea unor 
parteneriate cu 
diferite ONG-uri şi 
cu instituţii din 
comunitatea locală. 
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Servicii oferite de C.S.E.I. “P.P. Neveanu” Timişoara: 
servicii oferite: 1 Activităţi specializate cu preşcolarii şi şcolarii în cabinete 
servicii oferite: 2 Educaţie polisenzorială 
servicii oferite: 3 Terapie cognitivă şi psihomotrică 
servicii oferite: 4 Logopedie 
servicii oferite: 5 Kinetoterapie 
servicii oferite: 6 Terapie socio-afectivă şi comportamentală 
servicii oferite: 7 Terapie ocupaţională 
servicii oferite: 8 Ludoterapie 
servicii oferite: 9 Asistenţă socială 
servicii oferite: 10 Asistenţă psihopedagogică la domiciliu 
servicii oferite: 11 Informare şi consilierea cadrelor didactice 
servicii oferite: 12 Activităţi de învăţare curriculară individualizată 
servicii oferite: 13 Suport metodico-ştiinţiific în domeniul educaţiei incluzive 
servicii oferite: 14 Activităţi de cercetare în domeniul psihopedagogiei 

 
 

prof. Doina PĂŞCUŢĂ 
prof. Maria TĂUT 

prof. Daniela VERŞIGAN 
informat. Bogdan VERŞIGAN 

C.S.E.I. “Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 
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Terapie educaţională complexă şi integrată 

Psihoterapia  copilului cu tulburãri emoţionale şi de comportament 

Introducere în psihoterapia experenţialã a copilului 
În toate tipurile de terapie 

este foarte importantã înţelegerea 
semnificaţiei unui anumit tip de 
comportament, învãţarea copilului 
sã facã cât mai bine faţã 
problemelor sale emoţionale şi 
sprijinirea maturizãrii personalitãţii. 
Posibilitãţile de acţiune sunt mult 
mai mari la copil şi adolescent 
datoritã nefinisãrii mobilitãţii 
structurii psihice şi potenţialului 
dinamic evolutiv, caracteristic 
vârstei, al cãror efect maturizant 
poate completa acţiunea 
terapeuticã. În psihoterapia  
experienţialã scopul final este de a-l 
ajuta pe copil sã fie conştient de 
sine şi de existenţa sa în lume. Se 
urmãreşte deblocarea procesului de 
evoluţie normalã, ajutând copilul sã 
intre în contact cu nevoile sale 
neconştientizate, realizarea unei 
mai bune acceptãri de sine ca 
persoanã şi în relaţie cu lumea. 
Astfel, în urma conştientizãrii şi 
autoacceptãrii de sine, 

personalitatea copilului se dezvoltã 
armonios. 

Psihoterapia îi ajutã pe copiii 
cu tulburãri emoţionale, de 
comportament şi adaptare într-o 
varietate de moduri: primesc suport 
emoţional, îşi înţeleg sentimentele şi 
problemele, îşi rezolvã conflictele cu 
alţi oameni, încearcã noi soluţii la 
problemele vechi. Terapeutul are 
rolul de a-i ajuta pe copii sa vadã 
lumea din jurul lor aşa cum este ea 
în realitate. Se doreşte ca ei sã ştie 
cã au posibilitatea sã facã alegeri în 
viaţa lor şi cã unele alegeri sunt 
imposibil de fãcut. 

Cu toate acestea, se poate 
pune întrebarea: de ce îşi schimbã 
copiii modul lor de a fi în terapie, 
când o puteau face în mod spontan, 
înainte de aceasta? Motivele sunt 
numeroase. Cel mai important este 
cã terapeutul creează o relaţie 
caldã, de încredere cu copilul astfel 
încât el se simte în siguranţã pentru 
a alege alternative în modul lui de a 
gândi şi de a acţiona. 

Obiectivele şi desfãşurarea procesului psihoterapeutic 
Deoarece tratamentul fiecãrui copil este unic şi diferit, procesul 

terapeutic trebuie sã fie un proces foarte flexibil. Totuşi, el urmãreşte o 
progresie, care are un început, un mijloc şi un sfârşit, şi terapeutul 
trebuie sã fie conştient de aceastã etapizare şi de structura pe care o 
impune terapiei, structurã care spune cã anumite probleme trebuie 
tratate într-o anumitã ordine. 

Toate aceste stadii au obiective comune: educarea problemelor 
emoţionale sau de comportament ale copilului, îmbunãtãţirea adaptãrii 
la şcoalã, în familie sau cu egalii şi îmbunãtãţirea stimei de sine. De 
asemenea, fiecare fazã a procesului terapeutic îşi are ţelurile ei specifice. 

☼   Prima fazã a procesului terapeutic centrat pe copil 
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Obiectivul acestei faze este stabilirea alianţei terapeutice într-un 
mediu securizant, predictibil, care-i permite copilului sã se dezvãluie pe 
sine. De aceea, trebuie sã fie o experienţã plãcutã pentru copil, pentru ca 
el sã-şi doreascã sã revinã la cabinet. 

Primele sesiuni au şi o valoare diagnosticã: se strâng informaţii din 
mai multe surse (copil, familie, şcoalã, medic de familie), se formeazã 
ipotezele şi obiectivele terapeutice. Terapeutul observã încã de la început 
dacã „problema” este a copilului, dacã el o acceptã sau dacã este a 
pãrinţilor sau a profesorilor, afectându-i pe aceştia. Prima sesiune este şi 
momentul în care i se explicã copilului confidenţialitatea, ceea ce are 
douã consecinţe importante: copilul se simte respectat, fiindu-i stimulatã 
astfel raportarea pozitivã la terapeut şi la terapie şi libertatea de a fi 
deschis cu terapeutul. 

☼   A doua  fazã a procesului terapeutic centrat pe copil 
Aceasta constituie majoritatea duratei tratamentului şi se 

concentreazã pe problemele personale, pe probleme de zi cu zi, cu 
intensificarea relaţiei terapeutice. Folosirea tehnicilor expresive 
contribuie la eliminarea acestor blocaje şi copiii îşi vor dezvãlui direct 
sau simbolic sentimentele, trãirile şi credinţele, într-un mod deschis, 
ceea ce duce la integrarea personalitãţii. Tehnicile expresive sunt: 
desenul, fantezia, modelajul, colajul, jocul cu nisip, metafora terapeuticã, 
ludoterapia (terapia prin joc), mişcarea, dansul, etc. Aceste tehnici 
stimuleazã creativitatea copilului, iar creativitatea umanã este limbajul 
primar pentru vindecare, evoluţie pozitivã. 

☼   A treia  fazã a procesului terapeutic centrat pe copil 
Încheierea terapiei poate fi un moment dificil pentru  copil, din mai 

multe motive care se centreazã în jurul separãrii, pierderii unei relaţii 
importante şi a încrederii în sine. De aceea, încheierea terapiei nu se face 
brusc şi copilul trebuie sã fie pregãtit pentru acest lucru. 

Scopul ultimei etape în terapie este consolidarea şi întãrirea 
câştigurilor obţinute. Identificarea momentului oportun pentru oprirea 
procesului terapeutic se poate realiza în momentul în care: 

- problemele emoţionale ale copilului sunt sub control; 
- nivelul de gândire al copilului este adecvat vârstei; 
- nivelul fanteziei copilului este adecvat pentru încheierea terapiei; 
- copilul are abilitatea de a învãţa din traume emoţionale; 
- copilul poate sã-şi revinã din traume emoţionale; 

În aceastã fazã a procesului psihoterapeutic, precum şi în fiecare etapã a 
dezvoltãrii copilului, familia şi şcoala este o resursã echilibrantã şi de 
consolidare a progreselor terapeutice integratoare. 

prof. Evelina CHIORAN 
Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia



împreună 
anul I/ numărul 2/ semestrul al II-lea / anul şcolar 2008- 2009 

29

cercetare în domeniul psihopedagogiei speciale 
 

Integrarea şcolară a elevilor cu C.E.S. Studiu de caz: satele Murani şi 
Pişchia, judeţul Timiş  

Partea I: Inovaţia socială în context instituţional: Şcoala cu cls. I-VIII 
Pişchia  

 [...] „Reconfigurarea demografic- ocupaţională a majorităţii 
membrilor comunităţii a impus, imperativ, adaptarea instituţională a 
furnizorilor de educaţie formală la nouă realitate socială: grădiniţa şi 
şcoala. În spaţiul social investigat de noi sunt douã grãdiniţe, două şcoli-  
învăţământ ciclul primar, o şcoală- ciclul gimnazial. Iniţial, cele două 
instituţii au fost create similar oricăror alte instituţii cu acelaşi domeniu 
de activitate: servicii pedagogice la nivel preşcolar, primar şi gimnazial. 
Această adaptare s-a realizat greu, anevoios din mai multe cauze:  

 Solicitările activităţii didactice cu elevii asistati maternal 
implică o bună stăpânire a psihopedagogiei copilului şi 
psihologiei şcolare, relaţii sociale cu încărcătură simpatetică, 
compensarea lipsei suportului afectiv al elevilor; 

 Personalul didactic este calificat profesional a lucra cu elevi 
fără deficienţe6 mentale (tulburări instrumentale, disabilitate 
cognitivă, lentoare în gândire, etc) şi tulburări 
comportamentale 

 Suprasolicitarea cadrelor didactice privind praxis pedagogic 
şcolar şi crearea de material didactic de lucru la clasă; 

 Eterogenitatea colectivelor de elevi participanţi la procesul de 
predare-învăţare-consolidare-evaluare: elevi cu părinţi 
naturali, elevi cu asistenţi maternali, elevi cu deficienţe 
mentale (uşoare, medii, accentuate) elevi cu tulburări 
comportamentale;  

 Cu toate acestea, adaptarea instituţională a presupus modificarea 
modului de abordare psihopedagogică a procesului de socializare a 
individului. Grădiniţa şi şcoala din Murani şi Pischia îşi asumă, în primul 
rând, rolul de pregătire a individului pentru integrarea socială a sa (prin 
formarea autonomiei personale ce include formarea şi educarea unor 
abilităţi de întreţinere şi igienă personală şi a spaţiului de locuit7, 
formarea şi exersarea conduitei independente pentru integrarea în plan 
social: cultură civică, consiliere psihopedagogică) şi apoi pregătirea 
                                                 
6 Fac excepţie câteva cadre didactice care, pe lângă pregătirea profesională iniţială oferită prin cursurile 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, au absolvit şi un modul de psihopedagogie specială, şi un 
psiholog care lucrează ca profesor itinerant şi de sprijin din partea Şcolii cu cls. I-VIII, Pişchia. 
7 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv atât în ciclul primar cât şi cel gimnazial al şcolilor din Murani şi Pişchia au fost 
încluse ore de „Educaţie pentru sănătate”; 
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profesională şi competenţe cognitive din aria curriculară specifică astfel 
încât în momentul absolvirii ciclului gimnazial elevii să fie competenţi 
pentru accederea la nivelul liceal de pregătire profesională.  
 O altă adaptare instituţională o reprezintă un parteneriat cu 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din 
municipiul Timişoara care îşi oferă serviciile de consiliere pedagogică a 
cadrelor didactice din Şcoala cu cls. I-IV, Murani şi Şcoala cu cls. I-VIII, 
Pişchia prin adaptare curriculară pentru elevii cu certificat de orientare 
şcolară, intervenţie personalizată pentru elevii cu cerinţe educative 
speciale prin terapie cognitivă/ terapie educaţională, evaluare 
psihopedagogică vizând întocmirea de documentaţie specifică a activităţii 
pedagogice pentru elevii cu cerinţe educative speciale. 
 Alte instituţii a căror activităţi sunt redimensionate prin adaptarea 
la realitatea socială  şi ocupaţională a membrilor colectivităţii sunt 
Primăria Comunei Pişchia, printr-o solicitare mai mare a serviciului de 
asistenţă socială şi Cabinetele Medicilor de Familie a căror activitate 
trebuie să asigure şi asistenţa medicală ambulatorie a copiilor asistaţi 
maternal. 
 
Bibliografie selectivă: 

1. Ataşoae, Roxana, 2007: „Fenomenul educaţiei adulţilor în Românie” 
în  volumul Colocviul internaţional de ştiinţe sociale „ACUM 2007”. 
Braşov: Editura Universităţii Transilvania. 

2. Gheţău, Vasile, 2007: „Copiii care ne lipsesc şi viitorul populaţiei 
României. O perspectivă din anul 2007 asupra populaţiei României 
în secolul XXI” în Sociologie românească, Volumul V, Numărul 2. 
Iaşi: Polirom. 

3. Neagu, Gabriela, 2007: „Accesul la educaţie al copiilor din mediile 
defavorizate” în Calitatea Vieţii, Anul XVIII, Numărul 3-4. Bucureşti: 
Editura Expert. 

 
prof. Corneliu DRAGOMIR 

 C.S.E.I. „P.P.Neveanu” 
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David Coriolan8 
Revistă supliment de contribuţii culturale (literar-artistice şi comunitar-identitare) a elevilor de la   

Şcoala cu cls. I-VIII din Pişchia 
ISSN supliment:  2066-4729A 

 

 

                                                 
8 Preot şi învăţător, iniţial în localitatea Murani şi apoi în Pişchia, după arondarea administrativă a satului Murani la 
comuna Pişchia a devenit directorul Şcoli cu cls. I-VIII, Pişchia, derulând o importantă activitate didactică şi 
culturală pentru comunitatea locală, începând cu secolul XX. 
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Poezia- muzica sufletului 
Termenul „poezie” îşi are originea în grecescul „poesis” care are 

sensul de facere sau creare.  
Poezia este, în general, percepută ca o formă de artă în care limba 

este utilizată pentru calităţile sale estetice şi evocative. 
De ce am definit-o «muzica sufletului»? Datorită caracterului ei 

confesiv şi liric, ca urmare a faptului că poetul, prin eul său liric, dă frâu 
liber sentimentelor, jucându-se cu acele cuvinte pe care vrea să le 
„îmbrace” într-o haină nouă, cu mult mai expresivă.  

Poezia înseamnă o lume fictivă, nouă şi originală. Este, în acelaşi 
timp, joc, har, sacrificiu, combinare mereu nouă de cuvinte, dar este şi 
armonie, puritate sau chiar... act divin.  Acest act de creaţie este semnul 
celor aleşi, celor care poartă în suflet amprenta divinului.  

Poezia, fiind artă, reflectă posibilitatea de „izbucnire a sentimentelor 
refulate” (Aristotel) [astfel identificându-se noi forme de terapie afectivă]  

Şi Eminescu consideră poezia o icoană ce înnobilează prin 
sensibilitate şi prin emoţie atât mintea cât şi sufletul omenesc. De aceea, 
o putem numi o cântare a sufletului omenesc pentru că „nici o suferinţă 
nu e atât de mare încât să nu se preschimbe în cântare” (Blaga) 

Când vorbim despre poezie trebuie să avem în vedere diferitele 
stadii evolutive ale acesteia începând cu antichitatea greco-latină, de la 
Aristotel, care o consideră mimesis, adică o formă de cunoaştere a lumii 
prin imitarea realităţii şi trecând prin clasicism (care avea drept ţintă 
respectarea unor reguli formale şi a modelelor antichităţii), apoi, prin 
epoca romantică (în care poezia înseamnă sentiment, pasiune, fantezie) şi 
cea modernă (care se concentrează pe eul liric şi pe muzica interioară a 
versului), trecem spre poezia secolului XX care este o poezie pură, (formă 
a extazului) şi ajungem la poezia postmodernistă în care predomină 
ludicul (jocul), banalizarea expresiei şi a problematicii. 

prof. Gabriela NICOLAE-ZUGRAVU  
coordonator Cercul literar „David CORIOLAN” 

Şcoala cu cls. I-VIII din Pişchia 
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Momente de poezie: „Ieri am fost şi noi copii” 
 Dedicând un frumos moment celebrării zilei copilului, cu ocazia zilei de 1 
iunie, doamna profesor şi educator Loredana Adina BECU, Centrul Şcolar 
pentru Edcuaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara, ne oferă, 
prin paginile acestei reviste, un frumos moment poetic din creaţiile sale, 
publicate într-o volum aparte, Pe aripile copilãriei 

Rondelul copilariei 
 

Amintiri ai anilor de vis, 

Cântece nepieritoare 
Ce aduc atâta fericire; 
O lume de nedescris. 

 
Sub vraja cântului, plăcere. 

Un cântec demult scris, 
Amintiri ai anilor de vis, 

Cântece nepieritoare. 
 

Curcubeu se-arată-n zare 
Pe albastru cer deschis, 

Imagini se perindă ca-n vis. 
Rămâi vrajă strălucitoare - 
Amintiri ai anilor de vis.  

 

Pe aripile copilariei 

În strălucirea soarelui 

Zâmbete şi bucurie. 
În lumina zilei senine, 

Ne-am adunat 
În grădiniţa ta, 

                copilărie. 
 

Şi-am adunat atâtea flori 
Ce-au răsărit pentru voi, 
Precum păsările cântăm,  
Şi ca fluturii zburăm. 

 
Pe aripile copilăriei, 

Noi ne-am strâns 
ca-n buchete 

Şi-am zâmbit lumii 
de aici dintre livezi. 

Rămâneţi cu noi 
                         Veşnici tineri 

Părinţi şi bunici. 
 
 

 
Ipocriţii 

Un pisoi cu-n papagal 
Se-ntreceau în complimente: 

-Vai!...zise pisoiul cel mieros, 
Tare eşti mândru şi frumos, 
Nu te dai din colivie jos? 
Să te mângâi pe-o aripă, 
Să-ţi şoptesc la o ureche: 
Ce grozavi am fi pereche! 
-Vai, ce pene colorate... 

Parc-ai fi dintr-o poveste!... 

-Zău, strigă papagalul 
Îmi vorbeşti aşa, duios! 

Dar ştiu, eşti un mincinos! 
Vrei să zbor din colivie, 

Ca să-mi faci în cap chelie... 
Linge-ţi blana ta curată 
Şi lãbuţa colorată. 
Uite colo un căţel, 

Joacă-te cu el. 
 

*** 
De morală nu vorbim, 
Bine-ar fi să o ghicim. 
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Recital de poezii: despre copii, primăvară şi doamna învăţătoare 
 Poeziile pe care le veţi citi mai jos au fost culese din volumele apărute în 
colecţia „Poezii pentru copii”, de V. Eftimiu, aflate în colecţia bibliotecii Şcolii cu 
cls. I-VIII din Pişchia. 

De unde vine primăvara? 
 
“Primăvara ţine din pământ, 
Trebuie să mă credeţi 
Pe cuvânt! 
Firul subţire 
De ghiocel 
Sună din clopoţel 
Şi adună 
Toate razele de lumini 
La noi în gradini! 

Eu zic că primivara vine 
Din ochii tăi 
Către mine! 
Şi îndreaptă spre stele 
Zboruri fragile 
De rândunele, 
Ia curcubeie de flori 
Şi le agaţă prin nori, 
Apoi pune lumini, 
Să ştii. 
În ochii cuminţi de copii!” 

Primăvara 
Din nou e sărbătoarea florilor... 

de-o vreme, 
livada 

n-a mai intrat în noapte. 
Vântul, 

prin 
corole de meri 

risipeşte scântei. 
Niciun fior nu scutura bujorii; 

niciun gand nu sangereaza. 

Dragei mele învăţătoare 
 

Cine multumeşte oare 
Dragei mele invaţatoare 

Pentru grija ce o are? 
Dac'aş fi un fulguleţ, 

Aş pluti prin vânt semeţ 
Şi-n privirea blândă, calmă, 

Aş cădea sincer în palma 
Şi privita cu căldură 

Aş ajunge-o picătură, 
lar de acolo, sprinteioară, 
Ca un pui de căprioară, 

Cu mult drag v-aş săruta 
“Buna învăţătoarea mea! 

Copil rău 
Vreţi să ştiţi copilul rău 
Cum arată? Luaţi aminte  
Că vă fac în trei cuvinte... chipul său.  
Mai ieri, Gavrilă, fără nici un pic de mila  
Cum era pornit pe sfadă, a tras mâţa rău de coada,  
Altă dată c-un pietroi, a rupt laba la răţoi  
Si-n razorul de la poarta a zvârlit cu apa fiarta peste 
flori, Vestejindu-le din zori.  
 
Tot asa ca pe-o nimica, sfarma cuiburi de furnică 
Şi se caţara sa strice cuiburi mici de pitulice.  
Daca are haina noua, pâna seara-i rupta-n doua.  
Da cu prastia-n fereastra, Rupe florile din glastra, 
Urla, miauna şi rage şi-n gaini cu arcul trage.  
Pe-un copil mai mic cand vede,  
Sa-l smuceasca se repede. 
 
Eu ma dau mai la o parte, sa va las judecatori:  
E frumos ce face, ori nu prea ştie să se poarte? 
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Atelierul literar 
 În cele ce urmează vă prezentăm câteva frumoase compoziţii ale elevilor de la Şcoala cu 
cls. I-VIII, Pişchia, realizate sub coordonarea doamnei prof. Gabriela Nicolae Zugravu. 

Despre lumini, umbră, timp 
          Lumina este tot ceea ce este şi pentru ca aceasta să strălucească intens 
întunericul trebuie să fie şi el prezent. Mă uit în oglindă şi nu văd ceea ce sunt 
sau ceea ce vreau să fiu, sunt eu, invers... dacă mă uit în ochii cuiva nu-mi 
propun neapărat să fiu mai mult decât sunt crezând că... timpul mă susţine.  
         Timpul este moneda vieţii. Este singura monedă pe care o ai  şi numai tu 
poţi hotărî cum poţi să o cheltuieşti. Fii atent! Să nu cumva să-i laşi pe alţii să 
o cheltuie pentru tine. Tot timpul este lucrul care se pierde cu adevărat, de 
aceea noaptea este frumos să crezi în lumină. Nici noaptea pământului, 
noaptea cea mai mare, nu e noapte, ci doar o umbră într-un univers de lumină. 
         În prezent, acea parte a eternităţii care desparte tărâmul dezamăgirii de 
cel al speranţei nu mai există. Toţi vrem să fim eterni precum lumina, noi, cei 
făcuţi după chipul şi asemănarea unei umbre, eternitatea nefiind decât acea 
clipă a absolutului...  

Credinţa în cuvânt 
         Poţi dărâma un oraş, arde o carte, zgârâia o marmură dar nu poţi şterge 
rana lăsată de un cuvânt în suflet... de aceea, poate... mai bine nu am vorbi...  
         Oricum ar fi cuvântul, frumuseţe sau păcat, blestem sau sacritate, el tot 
în braţele lui Dumnezeu se odihneşte, căci orice cuvânt în lumea noastră are 
propria sa încărcătură de dor şi iubire. El te crede pe tine doar... dacă îl crezi şi 
tu pe el... Orice înşelăciune este descoperită şi în cel din urmă aduce pagubă... 
sau nu.  Orice situaţie este primejdioasă când omul se situează, sau nu, pe 
drumul sincerităţii...  
         Nu-i de ajuns să descoperim lipsurile, ba... chiar nici nu avem dreptul să 
facem asta, dacă nu ştim o cale pentru o situaţie mai bună, deoarece leagănul 
oricărei descoperiri este semnul întrebării.  
         O emoţie, dacă este sinceră, te induce în eroare, aflându-te încătuşat 
nemaiputând vedea lumina.  
         Emoţiile sunt nişte duşmani vicleni pentru fiecare dintre noi, te lovesc 
unde te doare cel mai tare şi te fac vulnerabilii durerii? 

            elev Darius VLAICU, cls. a VII-a 
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
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Când înseşi gramatica devine literatură...  
Doi elevi din clasa a V-a au realizat două compoziţii prin care au transpus în 

text literar regulile gramaticale ale cazurilor aşa cum le-au învăţat ei. 

Lauda cazurilor 
         Într-o seară, pe caietul unui 
băiat au apărut scrise toate cazurile 
gramaticale. Băiatul, adică eu, Alex, 
adormise învăţându-şi cazurile şi 
caietul rămãsese deschis. Toate 
cazurile au început să vorbească, dar 
mai ales să se certe, să se laude 
fiecare cu câte funcţii sintactice au.  
         Nu încape discuţie, cazul 
Acuzativ se credea cel mai puternic 
pentru funcţiile lui cele mai multe. 
Acuzativul era foarte mândru de el şi 
voia să-i facă în ciudă vocativului. 
Vocativul stătea deoparte şi se tot 
gândea de ce el nu are nici o funcţie 
sintactică?  
         S-a făcut linişte deplină! 
Vacativul, turbat de furie, strigă 
„Cazuriloooor!” 
         Şi m-am trezit... din vis... 

elev Alexandru ARGATU, cls a V-a 
Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia 

Cartea cazurilor 
         Era o după-amiază obişnuită în 
care trebuia să-mi fac temele la 
gramatică pentru ziua următoare. Nu 
prea aveam chef de scris, dar nu 
puteam să merg cu ele nefăcute... Rău 
se va înfuria şi în catalog un trei va 
zgârâia... tema nefăcută... 
         Aşa că... am deschis, fără 
tragere de inimă, cartea şi caietul de 
română şi.... SURPRIZĂĂĂ... 
         Odată deschis, o mulţime de voci 
se făceau auzite: 
Cine? 
Pe cine? Ce? 
Cui? A cui?  
Peste toate cazurile se auzi o voce 
autoritară: 
Cazurilor! 
Era, bineînţeles, vocativul care 
întotdeauna ştie să se facă ascultat: 
Ce se întâmplă? Cine vrea să ştie? se 
auzi glasul nominativului.  
Vezi, exact ce spuneam, tot ce spui şi 
ştii e „cine” spune acuzatorul acuzativ.  
Cui i-a spus asta? vrea să ştie Dativul  
Şi tu la fel, cui, cui, cui?  
A cui, ce? Se interesă genitivul? 
Ştiu mai mult decât voi toţi la un loc, 
spuse acuzativul. Pot să întreb ce, pe 
cine, când, cum? Eu sunt cel mai tare. 
De când am surprins această discuţie 
Nominativul, Acuzativul, Genitivul şi 
Dativul s-au ruşinat şi mă ajută 
întotdeauna să pun întrebările 
necesare. Nici pe Vocativ nu l-am 
uitat, dar pe el îl recunosc foarte uşor, 
mereu strigă, se răsteşte, aşa că îl 
aud, şi-i dau şi lui ce i se cuvine 

elev Gianina BABĂU, cls. a V-a 
Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia 
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Caietul de compunere 

E noapte… 
       E noapte înstelată, e caldă, liniştită... 
 Se aşterne noaptea liniştită peste marea albastră cu zecile de mii de peşti de 
toate felurile si de toate culorile. 
 Vieţuitoarele acestea încetează din activitate, iar pescarii, cu plasele pline 
de peşti, s-au dus ca sa se culce. Pe intervalul marii se vede cărarea argintie pe 
care luna gălbuie şi rotunda o aşterne. În amurgul nopţii când cerul era 
încărcat cu milioane de stele strălucitoare printre el aflându-se şi Luceafărul cel 
luminos şi plin de viaţă, sclipind din ce în ce mai tare.  
 Pe plaja întunecată este o linişte deplină şi profundă, scoicile îşi închid 
carapacea tare ca piatra şi se mai vad mici cochilii mişcându-se spre apă, iar 
licuricii se zăresc la orice pas, lucind ca stelele de pe cer. Stelele dispar încet, 
încet luna luminoasă dispare şi ea, iar zorii zilei se revarsă, pentru că noaptea 
înstelata a trecut. 
 Soarele cu razele lui pline de căldura răsare pe bolta cerului albastru... 
încetul cu încetul. 

elev Alexandra MÂNDREAN, cls. a VII-a 
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
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Pe culmile întunericului 
 Încet, timidă, o stea se rătăceşte pe bolta cerească făcându-se, astfel, 
noapte. 
 Când privesc spre cerul înstelat, abia atunci îmi spun ca nu degeaba 
existenţa Universului a răscolit etern umana aşezare, pornind, astfel, în tainica 
călătorie a întunericului. Uşor, întunericul alunecă pe scara haosului grăbindu-
se lacom  să pună stăpânire pe Pământul fixat de mii de tărâmuri care mai de 
care mai magice şi haotice. Pe axa lumii, care pare să fie o roată vie, 
necunoscută, de taine învăluită, aşteptam ca întunericul să coboare pe scările 
luminii, lucru care îmi părea imposibil până la apariţia primei raze de soare 
care despică văzduhul adormit în braţele lui.       
 Şi stelele i-au redat omului vocea înapoi care a fost sclava peste noaptea 
lor. 
 Cu noaptea aceasta fixată în ochi şi minte, îmi este foarte uşor să înţeleg 
sensul cuvântului „rai”, care până acum îmi era necunoscut. Cu enigmele 
acestea am să trăiesc mereu, deoarece doar înţeleg sensul cuvântului Rai şi nu 
îl simt, dar, dacă ştiu să visez am să simt mereu cum Raiul îmi sufla în ceafă. 

elev Darius VLAICU, cls. a VII-a 
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
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colegii noştri de la Dumbrăviţa 
 Colega noastră, prof. Codruţa Vanci, profesor itinerant şi de sprijin al 
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din 
Timişoara la Şcoala cu cls. I-VIII, Dumbrăviţa a sprijinit un elev pentru a 
realiza o frumoasă contribuţie literarã adresate cercului nostru literar.  
 Lectură plăcută! 

Cei doi copii… 
 Soarele arată că ziua este la amiază. Maria şi 
fratele sau mai mic, Mihai, au pornit către mătuşa lor, 
care locuieşte în dumbrava de lângă marginea satului. 
 Mama le-a dat un coşuleţ cu câţiva puişori de 
găină să-i ducă mătuşii. Copiii mergeau liniştiţi, 
aruncând din când în când câte o privire spre coşuleţ. 
Deodată dintr-un tufiş a apărut un lup: 
 ─ Hei, lupule, lasă-ne în pace, că noi ne ducem 
la mătuşa noastră! 
 ─ Andrei, du-te să ai grijă de puişori ! 
 ─ Şi tu ? 
 ─ Eu o sa am grijă să nu vadă lupul puişorii. 
 Şi, dintr-o dată, lupul i-a pus pe cei doi la 
pământ şi a mâncat puişorii. 

elev Damaris ARDELEAN, cls. a IV-a 
Şcoala cu cls. I-VIII, Dumbrăviţa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

eeeccchhhiiipppaaa   îîîmmmppprrreeeuuunnnăăă   
Conducere instituţii partenere: 
prof. Doina PĂŞCUŢĂ 
dir. C.S.E.I. „P.P. Neveanu” 
prof. Luminiţa Daniela POPESCU 
dir. Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
prof. Maria TĂUT 
dir. adj. C.S.E.I. „P.P. Neveanu” 

Coordonatori proiect: 
Corneliu DRAGOMIR  
C.S.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 
Gabriela NICOLAE ZUGRAVU 
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 

Fotografii: 
Kristina KALMAR 
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
Loredana Adina BECU 
C.S.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 
Raluca SLAVIŢA 
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia  

Mulţumim pentru sprijinul susţinut şi 
îndemnul mereu stăruitor: instit. Lucia 
Bonchiş (Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia), instit. 
Adriana Bucur (Şcoala cu cls. I-IV, Murani”), 
prof. Iona Dodoiu, (Şcoala cu cls. I-VIII, 
Pişchia), prof. Ligia Neşcu (C.S.E.I. „P.P. 
Neveanu”), prof. Aida Popescu (Şcoala cu cls. 
I-VIII, Pişchia), instit. Iuliana Vancea (Şcoala 
cu cls. I-VIII, Pişchia). 

Echipa de redacţie: 
elev Alexandru ARGATU, cls. a V-a,  
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
elev Gianina BABĂU, cls. a V-a,  
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
elev Abel BURLEANU, cls. a VI-a B 
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
elev Mircea COFARIU, cls. a VIII-a C 
C.S.E.I. „P.P. Neveanu” Timişoara 
elev Constantin DRITER, cls. a V-a 
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
elev Lucian JUFA, cls. a V-a B 
C.S.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 
elev Alexandra MÂNDREAN, cls. a 
VII-a, Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
elev Cătălin MOLNAR, cls. a VII-a 
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
elev Nicolae NICOLA, cls. a VII-a 
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
elev Darius VLAICU, cls. a VII-a 
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 

Aşteptăm articolele voastre, dragi elevi, şi distinse cadre didactice, pe adresa de e-mail 
revistaimpreuna@gmail.com  până cel târziu 25 Ianuarie 2010, inclusiv.  

Vă invităm să accesaţi site-ul revistei noastre: www.impreuna.synthasite.com sau 
www.revistaimpreuna.synthasite.com de unde puteţi descărca toate numerele revistei 

noastre în format pdf., precum şi alte informaţii utile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revista „Împreună” este recunoscută de Biblioteca Naţională a Românie  

şi identificată prin cod I.S.S.N. la nivel mondial. 


