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1Acest număr cuprinde:  
 Salut, Prieteni fără frontiere, proiect internaţional educaţional tematic adresat elevilor din ciclul 
preşcolar organizat în parteneriat cu instituţii şcolare din România şi Ungaria. 
 Paul Popescu-Neveanu, supliment de sinteze teoretice şi studii practice în domeniul 
psihopedagogiei speciale 

AAAnnnuuulll   aaalll   IIIIII---llleeeaaa,,,   NNNuuummmăăărrruuulll   444,,,   MMMaaaiii   222000111000   
CCCeeennntttrrruuulll   ŞŞŞcccooolllaaarrr   pppeeennntttrrruuu   EEEddduuucccaaaţţţiiieee   IIInnncccllluuuzzziiivvvăăă   «««PPPaaauuulll   PPPooopppeeessscccuuu---NNNeeevvveeeaaannnuuu»»»,,,   TTTiiimmmiiişşşoooaaarrraaa   

în parteneriat cu: ŞŞŞcccoooaaalllaaa   cccuuu   ccclllsss...   III---VVVIIIIIIIII   PPPiiişşşccchhhiiiaaa   
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Din cuprinsul acestui număr: 
 

 
 

Proiect tematic educaţional internaţional: 

Prieteni fără frontiere 
prof.Loredana Becu, prof. Maria Tăut, prof. Corneliu Dragomir  
paginile 3 – 6  

 

 
 

Identitate şi cultură naţională:  

Eminescu, legenda sufletului românesc 
prof. Gabriela Zugravu- Nicolae, prof. Mihaela Bloancă 
paginile 10 -11 

 

 
 

Împreună învăţăm trăirile umane:  

Şi lumea mea e minunată 
prof. Mihaela Bloancă  
pagina 24 

 

 
Visul meu frumos 
 Este  o zi caldă. O fetiţă pe nume Cristina a vrut să vadă cum este să călătoreşti în 
timp. Ea îşi zise : „cum să reuşesc eu să merg in timp fără să mă vadă  părinţii mei?”  

Ea s-a hotărât să plece. Dar era seară şi câinele dormea în camera ei. Era 
întuneric, şi, Cristina a călcat coada câinelui. Când a călătorit în timp, l-a luat din 
greşeală şi pe câine cu ea.  

Când ajunse în timp, ea se miră de câtă frumuseţe  văzu în jur. Maşinile treceau 
prin spaţiu, totul era frumos şi strălucitor. 

 În plimbarea ei, văzuse o fetiţă de 4 ani care era bolnavă şi rătăcită. Codruţa a 
ajutat-o să-şi găsească familia.  

Din păcate, vizita ei în timp trebuia să se încheie deoarece se făcea aproape 
dimineaţă şi trebuia să meargă la şcoală.  

La şcoală, profesoara a început să le citească copiilor o poveste din viitor. Toţi 
copiii erau fascinaţi. Numai cristina zâmbea pentru că ea fusese deja acolo noaptea 
trecută… sau era doar un vis?  

elev DAMARIS ARDELEAN 
indrumare, prof. CODRUŢA VANCI 
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Prieteni fără 
frontiere 
Proiectul internaţional educaţional tematic, aflat la ediţia a II-a, reuneşte preşcolari 
din România şi Ungaria, promovând valori tradiţionale, europene şi sociale.  

Pentru prietenii noştri  
Momentele dedicate proiectului 

internaţional ne-au dat prilej de  bucurie şi 
satisfacţii dar  şi de a împărtăşii cu toţi 
colaboratorii şi prietenii multele realizări 
dobândite de-a lungul timpului. Pe cei de la 
Şcoala din Budureasa îi simţim şi îi tratăm ca 
prieteni pentru că deviza colaborării noastre a fost 
să ne dăm mâna ca prieteni într-un parteneriat de 
suflet fără graniţe.         

Colaborarea noastră cu d-ul  Director 
Goinea Teodor, ed. Goina Maria şi d-na prof. 
Goinea Daniela precum şi restul echipei din 
Şcoala Budureasa  a debutat cu ocazia  unor 
activităţi organizate şi desfăşurate în cadrul 
proiectul internaţional „Prieteni fără frontiere”. 

 I-am întâlnit pe prietenii noştri din 
Budureasa dincolo de “frontiera judeţeană” ce ne 
desparte: copii harnici şi cu mult talent  care ne-

au încântat sufletele cu frumoasele serbări şi  
expoziţii   de pictură, desen şi colaje, organizate 
cu ocazia Crăciunului şi a Sărbătorilor Pascale.  

În prezent, parteneriatul nostru este în 
plină desfăşurare, ne pregătim intens pentru 
marea sărbătoare a inocenţei şi a purităţii, „Ziua 
de 1 Iunie”.  Eveniment care ne va consolida 
relaţia noastră de colaborare şi ne va aduce  
bucuria copilăriei trăită prin copiii noştri.  

Proiectul nostru, „Prieteni fără frontiere”, 
se va derula şi în anii ce urmează pentru că 
împreună, cu siguranţă vom reuşi să menţinem 
această colaborare şi să dezvoltăm şi alte 
proiecte comune de viitor. 

prof. MARIA TĂUT 
 

Uniţi prin culoare şi lumină 
 Un grup de copii ageri, iscusiţi şi prietenoşi şi-au întins braţele spre o  prietenie de durată. 
Deşi mici, dar cu un suflet mare, unii de departe din căldurosul oraş Makó, Ungaria, alţii de aici 
din România, din înverzita Câmpie de Vest a  Timişoarei iar alţii ceva mai la nord de pe meleaguri 
bihorene din Budureasa şi Burda şi-au trimis cele mai frumoase mesaje de prietenie prin 
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intermediul  luminii şi culorii. În desenele, picturile şi colajele dedicate sărbătorii Crăciunului şi 
Paştelui, copiii au  dat fâru liber imaginaţiei pentru a ne impresiona pe noi adulţii cu frumuseţea 
şi inocenţa vârstei lor. Este minunat să descoperi în fiecare lucrare a lor sensibilitatea, 
entuziasmul şi nerăbdarea pe care o au micuţii la venirea lui Moş Crăciun ori a Iepuraşului, dar 
sentimentul este şi mai pătrunzător când prichindeii abordează lucrări cu teme religioase precum 
Naşterea şi Învierea.  

Copiii ne dovedesc prin momentele lor artistico-plastice că dragostea, prietenia, 
bucuria diverselor evenimente nu au graniţe, deci suntem cu toţii „Prieteni fără frontieră”. 
 Felicitări tutoror copiilor participanţi, însă ne vom permite de această dată să-i felicităm, 
în special pe mici noştri parteneri din Ungaria şi pe premianţii concursului „Copiii şi Crăciunul”: 
Fani Nikolette, Ivanoviks Gabor, Szivarvany Csoport. 

ed. LOREDANA ADINA BECU 
 

Concursul „Copiii şi Crăciunul” şi-a desemnat câştigătorii 
Concursul de pictură, culoare, desen şi colaj dedicat Sărbătorii  Naşterii Domnului şi-a 

desemnat câştigătorii în cadrul expoziţiei organizate în comuna Budureasa, judeţul Bihor.  
Fericiţii premianţi au primit diplome şi cadouri obţinute din donaţie de domnişoara educatoare 
Roşca Oana. 
 Lucrările premiate au reprezentat scene religioase precum Fecioara Maria  şi pruncul Isus, 
Maria şi Iosif în iesle, Pruncul Isus în iesle dar şi pe bătrânul şi neobositul Moş Crăciun plecat în 
Ajun cu brazi, cadouri alături de îndrăgitul său ren. Copiii au dat dovadă că deşi sunt mici, pot fi 
iscusiţi atunci când e vorba să îmbine culori, să mânuiască pensula şi acuarelele sau să îmbine 
cele mai variate materiale pentru a obţine machete şi colaje deosebite. 

          Secţiunile şi preşcolarii care au fost premiaţi sunt: 
1. Colorare după model: 

Premiul I - Naşterea Domnului, Kadar Cosmin, Timişoara; 
Premiul II- Bilacus Francisca "Moş Crăciun şi renul”, Timişoara;             
Premiul III- Vârci Carina, Budureasa 

2. Pictură 
Premiul I- Ivanoviks Gabor, Ungaria 
Premiul II- Budai Adriana" Mos Craciun si 
copiii", Timişoara; 
Premiul III-  Ielea Adrian,"Bradutul", Timişoara. 

3. Desen liber 
Premiul I- Laza George, Budureasa; 
Premiul II- Fani Nikolette, Ungaria; 
Premiul III-  Novac Eliza, Timişoara; 

4. Colaj 
Premiul I- Macheta Gradiniţa Budureasa 
Premiul II-  Szivarvany Csoport, Ungaria 
Premiul III-  Ghirocean Mihaela, Timişoara. 
Menţiune-  Ghirocean Ionel şi Budai Adriana- 
"Moş Crăciun", Timişoara. 
 

FFeelliicciittăărrii  ttuuttuurroorr  ccooppiiiilloorr!!    
Îi aşteptăm pe toţi dar şi pe colegii lor mai timizi la următorul concurs dedicat 

Sărbătorilor Pascale, intitulat Vine Iepuraşul şi Învierea organizat la grădiniţa parteneră 
din Mako Belvarosi Ovoda, Ungaria. 

prof. LOREDANA ADINA BECU 
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De „Înviere”, iepuraşul a ţopăit peste graniţă 
 Deviza colaborării noastre a fost să ne dăm 
mâna ca prieteni într-un parteneriat de suflet fără 
graniţe. 
       Sărbătorile pascale au fost surprinse în ambele 
date cronologice, respectiv Sarbătoarea Paştelui 
Catolic şi Sarbătoarea Paştelui  Ortodox.  

Calendarul desfăşurării activităţilor din proiectul 
„Prieteni fără frontiere” a surprins atât Sărbătorile 
Pascale Catolice prin manifestarea „Învierea” 
(coordonator: prof. psihopedagog Tăut Maria,    loc de 
desfăşurare: Makoi Belvarosi Ovoda, Ungaria) 
cuprinzând realizarea lucrărilor de desen, pictura si 

colaj, expunerea lucrărilor, jurizarea şi premierea copiilor şi 
scenetă, cât şi     Sărbători Pascale Ortodoxe „Vine 
iepuraşul” (coordonator: ed./înv. Reschl Daniela, loc de 
desfăşurare: C.Ş.E.I. „Paul Popescu     Neveanu”, Timişoara, 
România) cuprinzând realizarea lucrărilor de desen, pictura 
si colaj, expunerea lucrărilor, jurizarea şi premierea copiilor 
şi sceneta „Vine iepuraşul!”. 
       Prietenii noştri de dincolo de frontiere, copiii din 
Grădiniţa Makoi Belvarosi Ovoda, Ungaria, au organizat 
expoziţia de pictură, desen şi colaje. Lucrările au fost 
realizate de  copiii  din Gradiniţele partenere în acest 
proiect. Evenimentul a avut loc în Makoi Ungaria.  Gazdele 
noastre au selectat şi au premiat cele mai reuşite lucrări.   

Preşcolarii din grădiniţele partenere s-au întrecut si de 
această data în a reda prin culoare simbolurile tradiţionale 
Sărbatorilor Pascale.  Iepuraşii şi ouăle  au fost încodeiate 
cu multă migală, decorate în culorile specifice tradiţiei şi 
prezentate într-un decor de sărbătoare. Inocenţa şi 

sensibilitatea copilăriei se regăseşte în fiecare 
exponată. 

 Fiecare copil a dăruit aşa cum spune 
tradiţia un ou simbolic de Paşte, prietenilor de 
dincolo de frontiere.  

Scopul nostru de a-i învăţa pe copiii noştri 
ce înseamnă prietenia a fost realizat cu succes, 
iar mulţumirea noastră este deplină. Am reuşit 
să sădim în sufletul acestor copii bucuria 
Sărbătorilor Sfinte de Paşte.  
           Cuvintele exprimă puţin despre trăirile 
copiilor, lucrările lor vorbesc de la sine.  Căldura 
şi nobleţea sufletească sunt descrise  prin formă 
şi culoare. 

   Vă invit pentru o clipă să ne oprim  sa le 
privim...cu siguranţă ne vom aminti de cea mai 
frumoasă etapă a vieţii noastre, copilăria... 

 

Familiarizarea cu tradiţiile specifice celor doua ţări, Ungaria şi România 
Marcarea acestor serbări creştine, speciale, anume Crăciunul şi Paştele, a fost completată  

de cântec şi veselie. Copiii din Gradiniţele partenere au pregătit şi au prezentat dansuri 
tradiţionale specifice zonelor geografice de unde provin, cu specific naţional. Muzica şi dansul 
popular tradiţional a fost modalitatea prin care a fost transmis mesajul de respect şi apreciere 
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faţă de tradiţiile celor două ţări. Costumele populare tradiţionale au fost prezentate într-o 
paradă emblematică a tradiţiilor în spiritul respectului  pentru  trecut, pentru moştenirea 
primită de la înaintaşii noştri. 

prof. MARIA TĂUT 
 

Prietenii fără frontiere sunt împreună şi 
pe net .... 
 Iepuroiul „Together” a adunat şi adună cu multă 
sârguinţă poze şi imagini video cu princhindeii care au 
participat la activităţile desfăşurate în cadrul 
proiectului internaţional „Prieteni fără frontiere”.  
 Toate materialele trimise de doamnele 
educatoare de la „Neveanu”, Budureasa şi Bako vor fi 
postate pe pagina web a proiectului, 
http://impreuna.yolasite.com/prieteni-fara-
frontiere.php, fie sub formă de slide - show, fie sub 
formă de movie maker. O scrută prezentare a 
proiectului şi câteva poze pot fi vizualizate şi pe siteul 
oficial al C.Ş.E.I. „Paul Popescu - Neveanu” din 
Timişoara. 
 Pagina web a proiectului nostru 
http://impreuna.yolasite.com/prieteni-fara-
frontiere.php a fost deja creată, şi acum pot fi urmărite 
câteva filmuleţe şi poate fi descărcat, în format .pdf o 
prezentare a activităţii „Copiii şi Crăciunul”. 

prof. CORNELIU DRAGOMIR 
 
 

Jandarmii în acţiune: Ziua porţilor deschise 
 În Martie 2010 a avut loc la Gruparea de Jandarmi 
Mobilă din Timişoara o acţiune la nivelul comunităţii locale, 
acţiune la care au luat parte şi elevii cu cerinţe educative 
speciale de la  Şcoala cu cls. I-VIII Nr.4, Timişoara, însoţiţi de 
profesor itinerant Nuţaş Gabriela de la C.Ş.E.I. «Paul Popescu 
Neveanu» din Timişoara . 
 Acţiunea a avut drept scop educarea elevilor în spirit 
civic, implicarea şi  responsabilizarea lor la nivelul comunităţii 
locale . Cu ocazia sărbătoririi evenimentului, gruparea de 
jandarmi a organizat activităţi şi prezentări interesante. Elevii 
au asistat cu plăcere şi uimire la exerciţiile specifice armei, la 
simulări ale diferitelor tipuri de intervenţie cu trupe speciale. 
Le-au fost prezentate echipamentul din dotare si modul de 
antrenare al căinilor de serviciu.  
                 La final s-au putut vizita spaţiile de lucru ale Grup 

ării mobile şi un film cu antrenamentele forţelor speciale. 
prof. GABRIELA NUŢAŞ 
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Muzeul  
Satului Bănăţean 

Locul unde sufletul ţăranului bănăţean 
sălăşuieşte întru admiraţia vizitatorilor. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Ningea ca-n basme pe drumurile 
Timişoarei. Împreună cu copii de la Pişchia ne 
întorceam de la un spectacol organizat de copiii 
de la „Neveanu”.  
 Facem un popas, un mic popas 
reportericesc la Muzeul Satului Bănăţean. 
Alături de înv. Lucia Bonchiş, înv. Violeta 
Gemene (de la şcoala din Liebling), prof. Ioana 
Dodoiu şi domul profesor de sprijin Corneliu 
Dragomir intrăm pe porţile muzeului. 
Descoperim şcoala bănăţeană, aşa cum se 
regăseşte ea după 100 de ani, biserica satului 
şi crâşma, case şi anexele gospodăreşti. 
 Plini de emoţie, ne aşezăm în bănci 
pentru a asculta povestea şcolii, a bisericii şi a 
crâşmei. Am vizitat Biserica de lemn din Topla 
(în imaginea de subsol, stânga), construită în 
1796, în zona Făgetului. În 1987 a fost 
strănutată de acolo la muzeul satului. Şcoala 
din Barna (în imaginea de subsol, dreapta) a 
fost construită în 1876. Aici a predat dascălul 
şi folcloristul bănăţean Nicolae Ursu. Clădirea 
are două încăperi, camera unde stătea domnul 
învăţător, sala de clasă şi tinda. Birtul-prăvălie 
de pe Valea Sarazului (în imaginea de subsol, 
centru) avea dublu rol: crâşmă a satului şi 
magazin alimentar. Clădirea este o construcţie 
specific casei ţărăneşti, cu trei încăperi iar 
prispa continua la faţada principală cu 
pridvorul cailor.  
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 „Îmi aduc aminte că am vizitat Muzeul Satului Bănăţean, după ce am plecat de la 
Şcoala „Neveanu” din Timişoara, şi am rămas impresionată de şcoala de la acel muzeu. 
Acolo erau mai multe clădiri făcute din lemn şi pământ, de demult. Ele erau construite 
precum nişte case obişnuite. Geamurile erau micuţe, micuţe, iar tavanul era jos,, camera 
nu era înaltă precum sala noastră de clasă. Eu cred că acolo nu aveau loc mulţi copii.  
 Prima dată am intrat pe un hol şi abia apoi în sala de clasă. Totul era văruit în alb 
iar băncile vopsite în maro închis. Băncile erau din lemn şi erau unite. Pe ele erau 
aranjate obiecte făcute din plastilină şi gips alb. Domnul profesor de sprijin ne-a explicat 
că elevii îşi făceau temele pe tăbliţe pe care se scria cu cărbunele. Am mai văzut şi 
penarul care era de fapt o cutie din lemn unde se ţinea cărbunele. 
 Şi şcoala aceea era tot la fel de frumoasă ca şi şcoala noastră.”  

elev ANAMARIA BANDA 
 

 „Mie mi-a plăcut biserica de acolo. Era mai scundă decât cele de acum, era o 
clădire făcută mai de demult, de demult. Era făcută din lemn, [ în interior ] colorată în 
portocaliu. Tot acolo erau icoane şi ţesături, iar pe margine erau scaune pe care să se 
aşeze oamenii bătrâni şi oamenii obosiţi. 
  Ele erau construite precum nişte case  obişnuite, dar afară erau clopot şi cruce.„ 

elev MARIUS DARIUS MĂRAN 
 

Hoinari din Murani jucând fotbal pe islaz 
Mihai este un băiat special. El, împreună cu Florin şi Abel, ne povestesc 
cum le place să îşi petreacă timpul liber. 
 
 Ce face un hoinar în timpul liber? Mihai este un hoinar pentru că lui îi place să 
umple pe uliţele satului cu mulţi copii mai mari. Hoinarii merg la fotbal, stau de vorbă 
sau umblă hai-hui prin sat. Camarazii lui Mihai sunt Petrică, Darius, Biggy, Florin, Abel. 
Hoinarul despre care am povestit sunt eu, Mihai Rista. Noi, Florin, Abel şi Mihai vă vom 
povestim cum jucăm noi fotbal pe islaz. 

Prima dată ne adunăm pe teren, apoi ne alegem echipele astfel: întâi se aleg doi 
căpitani şi după aceea fiecare dintre ei îşi alege coechipierii. Alegem poarta sau mingea  şi, 
pe urmă, începe jocul. Noi nu avem arbitru şi toţi decidem cine are dreptate şi cine nu are 
dreptate dacă facem henţ, fault şi dacă au dat mingea afară.  

În mod normal, un meci are două reprize de 30 de minute. Pauza este de 2-3 
minute. În pauză noi bem apă, povestim care au fost cele mai frumoase faze, goluri din 
repriza de fotbal ce tocmai am jucat-o şi apoi începem din nou meciul, repriza a doua. 
Noi mergem la fotbal în pantaloni scurţi şi în tricou, când este cald, iar când este mai frig, 
venim în trening sau bluze mai groase. Ne încăl ţăm în adidaşi, dar şi în crampoane, cei 
ce le avem.   

Dacă noi dăm cu mingea afară, ceilalţi bat mingea. Unul din echipieri echipei 
adverse bate mingea cu celălalt coechipier de-al lui şi apoi continuăm să jucăm fotbal. 
Penaltiul se bate de la colţul terenului: unul trebuie să fie în faţa porţii pentru a primi 
mingea de la cel ce o bate şi să şuteze pe poartă şi după aia zicem GOOOOL şi batem 
bucuroşi cinciul. 
 La sfârşitul meciului, dacă noi câştigăm, batem cinciul şi mergem să ne lăudăm la 
lume, la fete şi la băieţi şi că suntem buni la fotbal. Dacă pierdem, mergem trişti acasă şi 
suntem convinşi că vom câştiga data viitoare.  

elev MIHAI RISTA, elev ABEL BURLEANU, elev FLORIN PAU 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
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Împreună  
am sărbătorit România 

Programul artistic, concursul de cultură generală şi expoziţia de desene 
au fost ingredientele evenimentului „Împreună sărbătorim România”, 
manifestarea fiind inclusă în Agenda Culturală a Judeţului Timiş.  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        „Împreună sărbătorim România” a fost un 
eveniment organizat în cadrul proiectului 
intejudeţean „Fiecare este special” iniţiat de 
C.Ş.E.I. „P. P. Neveanu” din Timişoara şi 
organizat în parteneriat cu Şcoala cu cls. I-VIII 
Pişchia, Şcoala cu cls. I-VIII Liebling şi C.Ş.E.I. 
„C-tin Pufan” din Drobeta Turnu Severin. La 
eveniment au participat elevi cu şi fără 
disabilităţi, astfel promovându-se spiritul 
toleranţei. 
         Evenimentul a debutat la 1 Decembrie, 
prin iniţierea unei expoziţii de desene dedicate 
spiritului naţional şi Unirii Principatelor 
Române. S-au remarcat în mod deosebit 
lucrările elevilor Andrei Aniţei, Florentina 
Mogâldea, Lucian Jufă, Viorel Stanciu. 
         Evenimentul s-a încheiat prin organizarea 
unui frumos spectacol, dedicat Zilei Unirii 
Principatelor Române, 24 Ianuarie, susţinut de 
elevi C.Ş.E.I. „P. P. Neveanu” din Timişoara şi 
C.Ş.E.I. „C-tin Pufan” din Drobeta Turnu 
Severin. Cei de la „Neveanu” au cântat, au 
dansat şi au interpretat scenete de teatru  
precum „Moş Ion Roată”. S-a realizat şi un 
frumos concurs în care elevii concurenţi şi-au 
folosit cunoştinţele învăţate la  Istoria  
românilor şi Limba şi literatura română. Elevii 
de la Drobeta Tr. Severin au realizat un colaj de 
piese muzicale şi poezii patriotice. 
         Au luat cuvântul conducerile unităţilor 
şcolare participante. Domnul prof. Nicolae Mîţu, 
director al C.Ş.E.I. „C-tin Pufan” a precizat că „ 
este o manifestare care se bucură, pe 
meleagurile Olteniei, de unde venim noi, de la 
Drobeta Turnu Severin, de un răsunet deosebit, 
ne bucură prezenţa aicea şi reuşita acestor 
manifestări.” 
         Doamna prof. Daniela Luminiţa Popescu, 
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director al Şcolii cu cls. I-VIII Pişchia, a spus că 
doreşte „ca parteneriatul nostru să continue cu 
activităţi la fel de frumoase şi de acum încolo.” 
         Doamna prof. Doina Păşcuţă, director al 
C.Ş.E.I. „P. P. Neveanu” a precizat că „astfel de 
acţiuni ar trebui promovate cât mai des, noi 
încercăm să facem acest lucru. Este important 
pentru că ei trăiesc împreună într-o societate, 
într-un context educaţional, şi trăind împreună 
trebuie să fim toleranţi cu diferenţele, trebuie 
să-i acceptăm aşa cum sunt şi să-i valorizăm.” 
         Întreaga manifestare s-a încheiat cu o 
emoţionantă şi frumoasă Horă a Unirii, în care 
s-au prins toţi participanţii, „artişti” şi 
spectatori, deopotrivă.  

prof. CORNELIU DRAGOMIR 

Sub semnul lui Eminescu 
  Ca în fiecare an, la 15 ianuarie, şi anul acesta 
elevii Şcolii cu cls. I-VIII Pişchia împreună cu dascălii lor 
au evocat personalitatea marelui poet naţional, Mihai 
Eminescu. Cu acest prilej, atât elevii claselor primare cât 
şi cei de la gimnaziu au pregătit scurte momente poetice, 
precum şi compuneri interesante în care au punctat 
momente esenţiale din biografia poetului, dar şi din creaţia 
artistică a acestuia. 
  Pentru început, li s-au reamintit elevilor câteva 
amănunte semnificative privind viaţa şi opera marelui 
poet, urmând, apoi, ca aceste detalii sa fie ilustrate într-o 
ampla prezentare în Power-Point, prin care s-au adus 
informaţii interesante privind viaţa şi creaţia literară a 
poetului nostru naţional. De asemenea, un alt moment a 
avut în vedere prezentarea unor desene realizate de elevii 
cei mai talentaţi ai şcolii, desene care ilustrau teme si 
motive tipic eminesciene. Evenimentul a culminat cu 
recitarea unor poezii din creaţia eminesciană, dar şi cu 
poezii, creaţii proprii, ale elevilor, dedicate memoriei 
poetului. Apoi, pe un fundal muzical adecvat, cântecul 
dedicat lui Eminescu în interpretarea soţilor Aldea 
Teodorovici, elevii clasei a VIII-a au marcat importanta 
creaţiei eminesciene pentru dezvoltarea ulterioară a poeziei 
româneşti şi influenţa covârşitoare asupra poeziei 
secolului XX, care a debutat sub auspiciile geniului său.  
  Acest eveniment a avut ca obiectiv conştientizarea 
importanţei creaţiei literare eminesciene, dar şi trezirea 
interesului elevilor pentru marii creatori de geniu ai 
literaturii noastre. De asemenea, s-a dorit stimularea 
imaginaţiei şi creativităţii elevilor noştri în vederea 
realizării unor creaţii proprii valoroase. 

prof. GABRIELA ZUGRAVU-NICOLAE 
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Eminescu, legenda 
sufletului românesc... 

Împreună cu cadrele didactice, copiii de la C.Ş.E.I. „P. P. Neveanu” 
au retrăit magia rimelor din versurile lui Mihai Eminescu. 

 
  Pornind de la premisa că vârsta copilăriei 
se defineşte prin sensibilitate şi receptivitate, 
prin comemorarea poetului naţional ne-am 
propus dezvoltarea acestor trăsături, cultivarea 
creativităţii elevilor prin realizarea unor lucrări 
plastice şi literare şi, nu în ultimul rând, 
formarea de responsabilităţi şi atitudini pozitive, 
respect faţă de marele poet Mihai Eminescu . 
  Mihai Eminescu este geniul poporului 
român, este „luceafărul poeziei româneşti”, un 
poet remarcabil a cărui creaţie literară, noi, 
educatorii, trebuie să o facem cunoscută  
şcolarilor noştri şi să o transmitem şi generaţiilor 
viitoare. Şi cum altfel decât prin atragerea 
elevilor spre activităţi care să le trezească 
interesul pentru lectură, activităţi care să îi 
determine să-şi exprime propriile sentimente, 
gânduri prin intermediul creaţiilor literare şi 
plastice.  
 Activităţile derulate cu acest prilej au fost: 

 Să ne amintim de Eminescu: prezentarea unui 
material realizat în pps, despre poet, audierea 
unor poezii şi cântece 

 ,,Omagiu Luceafărului”: memorarea unei poezii, 
împărţirea rolurilor din montajul dedicat 
poetului 

 ,,Pe lângă plopii fără soţ”: învăţarea unor cântece 
pe versuri eminesciene, realizarea unor lucrări 
plastice inspirate din versurile memorate 

 ,,Ce a lăsat poetul ca moştenire poporului român 
? ”: expoziţie de carte cu principalele opere ale 
scriitorului, vizita la biblioteca şcolii 

 ,,Eminescu – legenda sufletului romanesc”: 
program artistic dedicat marelui poet (poezii, 
montaj, cântece) concurs de recitări  
Responsabilii proiectului de la C.S.E.I. „P. P. 
Neveanu” sunt prof. Novac Mioara, prof. Bloancă 
Mihaela, prof. Baloş Adrian, prof. Moguţ Adrian, 
bibliotecar Vlaia Florica.  

prof. MIHAELA BLOANCĂ 
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Despre vremuri, fără timp 
Sunt vremuri fără flori, 
Tot aceleaşi culori, 
Zace sufletu-mi pustiit 
Şi-ar vre-a să-şi ia avânt 
Pe al catargului răstimp. 
 
Un mare doliu ţin 
Parc’a murit un împărat 
Şi lumea îl jeleşte 
Cu lacrimi şi cu chin 
Sânge şi venin: 
 
La căpătâi i-oi pune-o cruce 
Ducem-aş şi m-aş tot duce 
Peste vremuri fără timp 
Un răgaz, să mai am timp 
Al răstimpului răstimp. 

elev ABEL BURLEANU 
 

 
Viitoru-i trecut la prezent 

La mijloc de codru verde 
Tot pământu-n el se pierde, 
Unde-i soare-i şi ninsoare 
Ca şi păsări călătoare. 
 
Păsări’nalte, zburătoare, 
Precum gândurile mele 
Ca şi timpul ele zboară 
Într-un plai de rândunele 

elev CONSTANTIN DRITER 
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Mlădiţe de martie: 
Mai florar, frunzar! 

 

 Primăvară, bucuria 
reînvierii naturii, o renaştere 
mereu mai puternică a trăirilor 
umane, aduce bucurie şi 
căldură, viaţă şi lumina în 
calea şi sufletul nostru: 

„Mai florar frunzar 
Frunză de arţar 
Din câmpia soarelui 
Unde dor mai mare nu-i” 

 Deschideţi-vă inima şi 
dăruiţi-vă gândul cel mai 
înălţător, oameni buni, pentru 
zile mai frumoase, senine, pline 
de soare şi cânt de păsărele pe 
mlădiţe de cireş, în mirosul 
ierbii verde de acasă.  

prof. CORNELIU DRAGOMIR 
 

 Era o zi senină! Soarele strălucea ca diamantul, razele lui încălzeau tot mai 
puternic zăpada, transformând-o în mici râuleţe ce curg spre vad. 
 Dealurile sunt presărate de nişte pete negre ca nişte dalmaţieni. Din acele pete, de 
sub zăpadă, dădea colţul ierbii. Pe câmp şi în grădinuţe răsar vestiţii vestitori ai 
primăverii. Gâzele încep să apară, somnoroase, semn că iarna trebuie să plece... 
 Mă bucur... în curând mă voi putea juca, voi putea alerga pe uliţele satului meu şi 
câte prostioare am eu de gând să fac... nici eu nu ştiu să vi le spun...  

elev DARIUS MARIUS MĂRAN 
îndrumare, instit. LUCIA CONCHIŞ 

 
 Îată, iar pleacă iarna şi vine primăvara.  
 Copacii înfloresc şi soarele se înveseleşte într-una într-un colţ de cer. Afară este 
multă umezeală deoarece s-a topit zăpada. Copiii se joacă pe câmpii bucuroşi, oamenii 
încep să iasă din case şi să are ogorul, să semene porumbul. Păsările călătoare vin şi 
cântă şi trezesc fluturii din somn să-şi caute de mâncare.  

elev ABEL BURLEANU 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
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 A trecut iarna geroasă, câmpul este înverzit iar copacii sunt înfloriţi.  
 Zilele sunt mai mari, iar nopţile sunt mai mici. Rândunelele şi berzele s-au întors 
în cuiburile lor. Pe copacii înfloriţi, unde şi unde, se aud cucii cântând şi mieii zburdă pe 
câmpii.  
 Poate că primăvara este anotimpul cel mai aşteptat, căci natura renaşte la viaţă. 

 elev CĂLIN IOAN SCĂLUŞ 
îndrumare, instit. ADRIANA BUCUR 

     
      Privesc prin fereastra camerei şi aştept venirea ta, armonie de verde şi roz... 
Primăvara (este prietena mea), este unul din puţinii mei prieteni, care mă iubesc atât de 
mult. Abia aştept să mă scoată afară. Căldura ei o aştept în fiecare an, pentru ca doar 
aşa pot să-i privesc armonia de culori. 
            Vă întrebaţi de ce aştept atât de mult venirea ei? Simplu: doar pentru că  
"am voie" să ies "afară". "Afară" este locul unde mă întâlnesc cu mine, unde nu depind de 
nimeni în a mă plimba şi unde mă pierd în mulţime. 
            "Afară" este visul meu, al unui copil de treisprezece ani care duce dorul  
primăverii şi al verii, pentru care acestea sunt importante. 

elev RADU BOTEZATU 
îndrumare, prof. MIOARA NOVAC 

 
 Afară este cald, mult mai cald ca ieri şi zăpada s-a topit. Au apărut ghioceii şi 
brânduşele din pământul încălzit de soarele din ce în ce mai strălucitor. Păsările 
călătoare s-au întors din ţările calde: berzele s-au aşezat pe cuiburile de anul trecut, 
rândunele zboară din pom în pom, pe islaz am văzut fazanii ce fug de vulpea cea şireată.  
 Mie îmi place primăvara, pentru că pot să culeg ghiocei pe care îi dăruiesc 
doamnei învăţătoare... Eu şi prietenii mei ne jucăm afară de-a v-aţi ascunselea, prinsa, 
fazan şi culorile. 

 elev COSMIN LAURENŢIU KOCSIS 
îndrumare, prof. LIGIA NEŞCU 

 
 Primăvara este cel mai frumos anotimp pentru că natura reînvie la viaţă, înfloresc 
pomii, creşte iarba, vin păsările din toate ţările calde, voios ciripesc păsărelele printre 
ramuri, oamenii îşi pregătesc grădinile pentru noi recolte... Copiii se bucură de venirea 
primăverii, deoarece îşi pot pregăti jocurile în aer liber.  
 Bucuraţi-vă de venirea primăverii: aerul proaspăt este dat de mirosul verde al 
ierbii, mireasma florilor iar sunetul de cântecul păsărelelor. 

 elev LOREDANA MOGÂLDEA 
îndrumare, prof. MIHAELA BLOANCĂ 

 
Eu cred în trăsături morale  Bunătatea este atunci când ajuţi pe cineva sau faci o faptă bună. O persoană care este 
bună iubeşte tot ceea ce este în jurul ei: oameni, plante, animăluţe... Bunătatea omului se citeşte 
pe chipul său. 
 Răutatea este atunci când omul face numai lucruri rele: fură, chinuie, omoară. Eu ştiu o 
zicală despre răutate: „Rău faci, rău găseşti”... şi aşa se întâmplă şi în viaţă. Răutatea distruge tot 
ceea ce este frumos şi bun.  
 Sinceritatea totdeauna este mai bună decât minciuna. Când spui adevărul te simţi mai 
bine, dacă spui o minciună te simţi mai rău şi eşti temător: îţi este frică că se va afla adevărul. 
 Fiţi mai buni cu cei de lângă voi. 

 elev ANGEL ISTRATE 
îndrumare, prof. LUCIA BONCHIŞ     
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Eco News School   
 

 

 
 

 

În cadrul proiectului local ,,Îngerii 
mediului”, realizat ca parteneriat între elevii 
clasei a III-a de la Şcoala cu clasele I-IV Murani 
coordonaţi de instit. Adriana Bucur şi elevii 
clasei a VII-a A de la  Şcoala cu clasele I-VIII 
Pişchia, coordonaţi de prof. Kristina Kalmar, s-
au desfăşurat mai multe activităţi prin care s-au 
marcat evenimentele importante din calendarul 
ecologic: 

o 26 septembrie - Ziua Mondială a 
Munţilor Curaţi 
o 15 octombrie - Ziua Internaţională 
a Mersului pe Jos 
o 2 februarie - Ziua Mondială a 
Zonelor Umede 

 

         Şcoala cu clasele I-VIII Pişchia s-a înscris 
în proiectul educaţional şi concursul naţional 
,,Şcoli pentru un viitor verde” ediţia I, 2010.  
         O parte din elevii clasei a V-a B 
(Anamaria Tomiţă, Andrei Zsigo, Maria 
Novacovici, Flavia Gabor, Raluca Neagu şi 
Darius Aciobăniţei)  coordonaţi de prof. 
Kristina Kalmar, pentru a veni în ajutorul 
colegilor lor mai mari, au realizat o machetă cu 
titlul ,,Satul meu Verde”. 

 

După cum aţi aflat din numărul trecut al 
revistei, un grup de elevi ai Şcolii cu clasele I-
VIII Pişchia au participat la campania ,,Ce 
mâncăm?”. 

La începutul lunii februarie 
reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică 
Timiş, organizatorii campaniei, ne-au vizitat 
pentru ne înmâna diploma ,,Cel mai creativ 
meniu”.  

Fiecare membru al echipei de proiect a 
primit din partea organizatorilor un premiu,  
constând într-o frumoasă şi utilă mapă. 
          Felicitări elevilor clasei  a V-a A: Moroşan 
Raluca, Morcan Alexandra, Balog Cristian, 
Jurcan Laurenţiu, Varga Alexandru coordonaţi 
de prof. Kristina Kalmar. 
informaţii / foto de prof. KRISTINA KALMAR 
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Mamă, unde ţi-ei aşterne 
Perna gândurilor mele? 

 Îndrumaţi de prof. Codruţa VANCI şi prof. Corneliu DRAGOMIR, doi elevi de la Şcoala cu cls.I-VIII 
Dumbrăviţa şi Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia au scris, în versuri, emoţionante gânduri către mamele lor.  
 

Cine oare m-a făcut, 
Cine oare m-a născut 

Oare cui să-i mulţumesc 
Că mi-a dat viaţa să 

trăiesc? 
 

Unde eşti, o mamă dulce 
Inima de dor îmi plânge 
De ce-n lume ai plecat 
Şi pe mine m-ai lăsat? 

 
O, tu mamă dulce 

Unde oare te-ai duce? 
Unde oare-ţi vei aşterne 
Perna gândurilor mele? 

 
Într-un vis, eu te-am visat 

Pe obraz m-ai sărutat 
Şi în braţe m-ai ţinut 

Te iubesc atât de mult! 
 

Unde eşti, o duce mamă 
Te caut şi în visare 

Şi surâsul tău duios... 
elev ABEL BURLEANU 

 

Mama dragă, ce-aş putea 
Să-ţi doresc de ziua ta? 

Bucurie, sănătate 
Mult noroc şi spor la toate, 

Zile calde, bucurie 
Ca să ai grijă de mine 

Dar azi, draga mea 
 Este ziua ta... 

Şi cu drag, eu ţi-oi cântă 
Multe daruri ţi-oi lua! 

Dar să mai şti ceva 
Eu ţin la viaţa ta 

Mai mult decât la viaţa mea 
elev ALEXANDRA PĂULIŢĂ 

 
 

 

Primăvara în versuri... 
Întâi Martie a-sosit 

Ghioceii au ieşit 
Primăvara a venit 

Şi pe toţi ne-a-nveselit 
                        

Noi copiii cei mai mici 
Ducem veste la bunici 

Că întâi martie-i aici 
Cu arici şi licurici. 

Primăvara a venit 
Şi flori mute-au înflorit 

Şi copii au dezvelit 
Ghiocei pentru mămici 
Şi cu drag i-au dăruit. 

elev Alexandra PĂULIŢA 
îndrumare, prof. CODRUŢA VANCI 
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Sărut mâna, mamă 
Copiii de la C.Ş.E.I. „Paul Popescu-Neveanu” au 
dăruit un gând frumos mamelor părăsite în azilele de 
bătrâni din Timişoara. 

 
Întâlnirea cu bunicuţele din centrul 

de persoane vârstnice este de fiecare dată 
un moment de mare bucurie, un moment 
emoţionant care ne face să vibrăm şi să 
simţim cu toţii acelaşi sentiment... al 
dragostei faţă de semenii noştri. 

Când am propus prima oară 
elevilor să facem o vizită persoanelor 
vârstnice, au acceptat cu mare bucurie, şi 
imediat s-au pus pe lucru. Şi-au pregătit 
poeziile şi cântecelele cu multă grijă . Au 
confecţionat felicitările şi mărţişoarele cu 
mare drag  şi au pus mult suflet în tot 
ceea ce au făcut.  

Prin aceste întâlniri am dorit să formăm şi să 
dezvoltăm  la elevii noştri sentimentul de preţuire, 
apreciere şi dragoste pentru persoanele aflate în 
suferinţă, însă în acelaşi timp a fost si un moment 
terapeutic pentru mulţi dintre elevii participanţi. Spun 
acest lucru pentru ca o parte dintre ei şi-au pierdut 
mamele şi bunicile, iar în acea zi specială de 8 Martie 
„bunicuţele” au fost cele care i-au apreciat, lăudat şi le-
au spus o vorbă bună. 

dir. adj. prof. MIOARA NOVAC 
 

„Eu merg pentru a doua oară la azilul de bătrâni si îmi 
place pentru că pot să ofer darul meu, lucrat de mine 

cuiva care apreciază. 
 Îmi place când văd că se bucură de prezenţa noastră 
acolo. Bunicuţele sunt întotdeauna vesele şi vorbesc 
foarte frumos cu noi.” 

    elev VIOREL STANCIU 
îndrumare, prof. MIOARA NOVAC 

 
 „Întâlnirea cu bunicuţele mi-a produs mare bucurie, 
aceea că darul nostru, cântecele noastre, au fost primite 
cu mare drag şi bucurie din partea lor. 
 M-am simţit importantă  şi am simţit că pot să fac şi eu 
ceva bun pentru altcineva.” 

    elev MIRABELA POP 
îndrumare, prof. MIOARA NOVAC 
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Terapia prin artă 
Proiectul este un real sprijin în procesul de recuperare şi integrare a 
copiilor cu dizabilităţi, prin organizarea unor activităţi care să le pună 
acestora în valoare abilităţile artistice şi să-i  promoveze în comunitatea 
şcolară şi locală.  
 

Începând din anul 2003, în cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Paul 
Popescu Neveanu” Timişoara,  se desfăşoară proiectul educaţional Terapia prin artă. 

 Proiectul, coordonat de prof. Ivănescu Gabriela, prof. Goruian Mărioara, prof. Miloş 
Loredana, prof. Verşigan Daniela, se doreste a fi un sprijin în procesul de recuperare şi 
integrare a copiilor cu dizabilităţi, prin organizarea unor activităţi care să le pună acestora în 
valoare abilităţile artistice şi să-i  promoveze în comunitatea şcolară şi locală. 
 Proiectul  Terapia prin artă are ca obiective descoperirea de către copii a propriilor 
capacităţi, a potenţialului de schimbare, dezvoltarea capacităţii de a se exprima liber, 
dezvoltarea creativităţii, satisfacţia unui lucru făcut cu forţe proprii,  creşterea încrederii în 
sine, sentimentul împlinirii, descărcarea tensiunilor, învăţarea unei game variate de abilităţi 
comportamentale  absolut necesare integrării în diferite grupuri sociale. 

In cadrul acestui proiect activităţile sunt organizate într-un mediu securizant, atât 
prin spaţiul special  amenajat, cât şi cu ajutorul profesorilor care coordonează activitatea. 
Activitatea  se desfăşoară în grupe de lucru,  pe centre de interes, copii având posibilitatea să 
lucreze acolo unde îşi doresc, în funcţie de dispoziţia pe care o au. Astfel ei  pot  alege dintr-o 
paletă variată de activităţi pliate la nevoile individuale ale fiecărui copil şi pot să lucreze la 
diferite colaje,  picturi pe sticlă, împletituri din sfoară, cusături, tapiserii, origami, etc. 

Tehnicile de art-terapie oferă copiilor şansa de a explora şi exprima, prin 
intermediul materialelor specifice creatiei, o gamă variată de emoţii şi sentimente. 
Atmosfera relaxată îi îndeamnă pe copii  să se exprime liber, oferindu-le posibilitatea de a 
se descărca,  de a dezvălui trăiri care, în alte condiţii, nu ar ieşi la suprafaţa.   

Copiii cu deficienţe cognitive prezintă, într-o măsură mai mare sau mai mică, 
dificultăţi de exprimare. Desenul, pictura le oferă această posibilitate, deoarece prin 
intermediul lor îşi pot exprima cu uşurinţă emotiile. 

Utilizarea diferitelor tehnici artistice devine o modalitate de deblocare a acelor 
resurse ce sunt momentan blocate, activităţile creative fiind o modalitate de a depăşi 

anumite bariere (barierele nu pot, 
nu sunt în stare) şi de a parcurge 
treptat drumul către încrederea în 
sine. Învăţând să aibă încredere în 
propriile forţe, copilul se dezvoltă. 

Lucrările realizate de copii în 
cadrul proiectului Terapia prin artă 
sunt prezentate în numeroase 
expoziţii tematice realizate în locaţii 
diferite (Iulius Mall, Casa 
Tineretului, Piaţa Operei, 
Penitenciarul Timişoara, Casa 
Adam Muller Guttenbrunn, etc), 
tocmai pentru a oferi copiilor 
posibilitatea de a-şi exersa 
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abilităţile de comunicare şi relaţionare în medii şi situaţii variate.  
De asemenea prin implicarea şi participarea copiilor cu cerinţe educative speciale 

la diferite evenimente şi activităţi comune cu elevi din 
alte şcoli le crează acestora oportunităţi de afirmare, 
valorizare şi integrare socială. 

În fiecare an, de la demararea proiectului până 
în prezent, au fost realizate expoziţii  cu tematică 
specifică sărbătorilor de iarnă, de Paşte, de Hallowen, 
expoziţii de mărţişoare, expoziţii dedicate zilei de 8 
Martie sau 1Iunie.  

Şi anul acesta se va organiza în data de 25 
februarie, în incinta Iulius Mall, o Expoziţie de 
mărţişoare. 

În urma implicării în proiect majoritatea copiilor 
au dovedit abilităţi mai bune de comunicare şi 
relaţionare, o mai bună aotocunoaştere, un grad mai 
mare de  spontaneitate  şi creativ . 

prof. LOREDANA MILOŞ 
prof. DANIELA VERŞIGAN 

 
 

CCuu  ddiirriigguu’’  llaa  ppaattiinnaajj    
 Noi suntem două eleve din clasa a VI-a, Aglaia 
Gheorghevici şi Alina Prodan, şi vă vom povesti întâmplările 
petrecute la patinoar unde am fost împreună cu toată clasa şi 
cu domnul diriginte, prof. Bogdan Petracovschi.  
    Vom începe să povestim despre cum am intrat noi pe 
gheaţă: domnul diriginte ne-a învăţat cum să patinăm şi să ne 
ridicăm dacă era cazul. Colega noastră, Iasmina a priceput 
foarte repede ca şi cum ar fi fost o extrem de bună patinatoare. 
La fel de repede au furat meşteşugul şi Alex, Daniel, Alina şi 
Răzvan.       
 Ionică şi Aglaia sunt mai fricoşi şi ei erau tot pe js. 
Până la urmă, cu ajutorul domnului diriginte, au învăţat şi ei 
mişcările. Şi Slaviţei, la început, i-a fost teamă şi orice făcea 
ieşea afară de pe gheaţă, dar ea a patinat destul de bine. 
Răzvan, fiind cel mai mare dintre noi, a schimbat patinele de 
vre-o trei ori că erau prea mici. 
 După atâta distracţie pe gheaţă domnul diriginte ne-a 
dus la mall şi ne-a cumpărat fiecăruia dintre noi câte un suc şi 
apoi am plecat acasă foarte fericiţi să povestim celorlalţi colegi 
şi părinţilor noştri despre toate căzăturile, despre tot ceea ce 
am făcut, despre frumoasa zi din viaţa noastră. 
 Vă mulţumim domnu’ diriginte că ne preţuiţi. 

elev AGLAIA GHEORGHEVICI, elev ALINA PRODAN 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
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Paşte fericit! 

 

 

În martie 2010, cu ocazia zilei 
sărbătorilor creştine prilejuite de Învierea 
Domnului,  un grup de elevi din clasele a III-
a, a V-a A, a V-a B de la Şcoala cu clasele I-
VIII din comuna Pişchia, însoţiţi de doamna 
director prof. Daniela Luminiţa Popescu şi 
doamnele instit. Bonchiş Lucia şi prof. 
Kristina Kalmar, au participat la o expoziţie 
de obiecte decorative de Paşte, organizată de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş. 

Exponatele, reprezentând felicitări, 
coşuleţe, suporturi pentru creioane, cutiuţe 
decorative, au fost confecţionate de elevi în 
cadrul proiectului ,,2 mâini dibace”. 

De asemenea, elevii au oferit cadouri, 
cuprinzând rezultatele muncii lor, 
reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Timiş, ai  Direcţiei Generale 
pentru Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului şi Primăriei comunei Pişchia. 

 
prof. KRISTINA KALMAR 

instit. LUCIA BONCHIŞ 

 
Sărbătoarea «Învierii Domnului»  şi tradiţiile sale păgâne 
Două eleve de la C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu” şi-au propus să ne povestească despre momentele de 
bucurie ocazionate de sărbătoarea Învierii Domnului. 

Udatul fetelor... 
 Paştele este cea mai mare sărbătoare a primăverii. În tradiţia populară, pe lângă 
obiceiurile creştine comune (ortodocşilor, catolicilor, greco-catolicilor...) ale acestei 
sărbători există şi o serie de obiceiuri specifice oamenilor din Banat.  
 La mine în sat, a doua zi de Paşti, băieţii merg la casele fetelor cu udatul. Bunica 
îmi povestea că în trecut băieţii udau cu apă fetele pentru  a creşte frumoase.  
 Astăzi, în loc de apă proaspătă băieţii folosesc parfum din sticluţe. Fiecare fată 
stropită, în schimb, oferă băiatului câte un ou roşu. 

elev FLORENTINA MOGÂLDEA 

Coşul de Paste... 
 Tradiţiile de Paşti se referă şi la lucrurile făcute de mâna omului, în casă, cu tot 
felul de idei frumoase şi originale, ale lui.  
 Copiii, la şcoală, realizează coşuleţe pe care apoi le expun. Expoziţiile de anul 
acesta au fost foarte inspirate. Noi am lucrat cu mult drag la ouăle colorate şi la 
coşuleţele făcute frumos de mână.  
 Paştele este o sărbătoare foarte importantă iar eu îl aştept cu drag... pe iepuraş. 

elev SIMONA TOADER



Anul al II-lea, Numărul 4 
Semestrul al II-lea, anul şcolar 2009- 2010 pagina 21 

Patimile lui Hristos... 
 Constantin Driter este un copil plin de energie, zglobiu, dar deosebit de sensibil, 
din clasa a VI-a, de la şcoala din Pişchia.. În preajma sărbătorilor Sfintelor Paşti, el 
ne-a oferit o poezie care a găsit-o pe internet, dar, creativ fiind, şi-a adus şi el 
contribuţia sa, modificând câteva strofe. 

îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
 
 
 

Hristos e osândit la moarte 
Căci oamenii L-au acuzat 
Deşi Pilat ştia prea-bine 
Că Domnul e nevinovat 
 
O cruce mare I se pune 
Pe umerii însângeraţi 
Şi El o poartă cu răbdare 
Spre-ai mântui pe ai săi fraţi 
 
Iisus întâia oară cade 
Puterile L-au părăsit 
Prea mare e povara crucii 
Dar nu se lasă biruit 
 
În drum spre Glogota-ntâlneşte 
Pe preacurata Maica sa 
Durerea mare îl cuprinde 
Văzând cum suferă şi ea 
 
În silă Simon din Cirene 
Îi duce crucea lui Iisus 
Dar când cunoaşte cine-I Domnul 
Devine voinic supus 
 
Şi Veronica, o marană, 
Cu mila-ntinde Domnului 
Pe care, drept recunoştinţă 
Se-ntipăreşte chipul lui 
 
Din nou, Hristos sun cruce cade 
Căci e atât de copleşit 
De-acea mulţime de păcate 
Pe care noi le-am săvârşit 

Femei plângând îl înconjoară 
Pe drumul greu, chinuitor, 
Iisus le-ndeamnă să nu plângă 
 Pe El şi pe copiii lor 
 
Când pentru a treia oară cade 
Călăii îl împing şi-l bat 
Şi ne asemănăm cu dânşii 
Atunci când facem un păcat 
 
Iisus e despoiat de haine 
Iar rănile cumplite-L dor 
Şi dezbrăcat, ce rău îi vineri  
Să stea în văzul tuturor 
 
Iisus e răstingnit la moarte 
Şi curge sângelu-I curat 
El suferă ca să ne spele 
De rău şi de păcat 
 
Când trupu-i dat jos de pe cruce 
Şi-n braţele Mariei pus 
Cine-ar putea simţi mâhnirea 
Prin care-l plânge pe Iisus 
 
Pe cruce Domnul moare-n chinuri 
De însuşi Tată-L părăsit 
Dar misiunea pentru credinţă 
Fiul Domnului a-mplinit. 
 
Iisus e îngropat cu jale 
Într-un mormânt nou şi curat 
Să-i dăm şi noi o locuinţă 
Unui suflet bun, nevinovat 

 
poezie culasă şi adaptată de elev CONSTANTIN DRITER 
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Şi lumea mea  
e minunată 

Ajuns la ediţia a III-a, acest proiect, ale cărui activităţi sunt incluse 
în Agenda Culturală a Judeţului Timiş, promovează toleranţă, 
stimulează creativitatea şi sociabilitatea. 

 
 „Educaţia pentru toţi” relansează, la frontiera dintre două milenii, problematica egalităţii 
de şanse în educaţie.  
 Fiecare copil trebuie să beneficieze de oportunităţi educaţionale proiectate pentru a le 
satisface necesităţile educaţionale. Prin toate activităţile, dascălul este interesat ca nimeni să nu 
fie exclus din actul educaţional indiferent de sex, rasă, religie, etnie, disabilitate.  
 Ţinând cont că mulţi dintre elevii noştri suferă de sărăcie, tristeţe, singurătate, 
nesiguranţă am căutat să desfăşurăm o serie de activităţi extracurriculare ce au rolul de a oferi 
numeroase posibilităţi de valorificare a aptitudinilor lor, de exersare a comportamentelor morale.  
 Activităţile extraşcolare apropie copiii, le oferă ocazia să lucreze în echipă, să se cunoască 
mai bine, să coopereze, să realizeze lucruri frumoase. Aceste activităţi au un caracter creator, 
ceea ce face elevul în timpul liber, nedirijat, influenţează favorabil personalitatea elevului, sub 
formă de pasiuni, interese şi sensibilităţi.  
 Nicăieri ca în cadrul acestor activităţi nu i se deschide copilului un câmp de afirmare a 
creativităţii atât de larg. 

         Un argument în desfăşurarea tuturor proiectelor 
derulate la C.Ş.E.I. „P. P. Neveanu” respectiv „Şi 
lumea mea e minunată”, „Iarna-fereastră deschisă 
spre sufletul copiilor”, „Paştele în culori”, „Mărţişorul- 
simbol românesc”, „Săniuţa cu daruri”, este acela că 
educaţia privind socializarea contribuie la formarea 
personalităţii elevului, implicarea lui în viaţa socială, 
în comunitate.  
          Obiectivele proiectelor noastre vizează 
stimularea creativităţii elevilor, dezvoltarea simţului 
pentru frumos, dezvoltarea relaţiilor interpersonale 
prin muncă în echipă, formarea unei imagini de sine 
pozitive, a respectului de sine.  
         Cu ocazia diferitelor expoziţii organizate cu 
lucrările lor, copii au avut bucuria de a fi apreciaţi, 
vizitatorii privind cu căldură şi admiraţie exponatele. 
Ieşirea în comunitate are menirea de a schimba 
mentalitatea acesteia despre persoanele cu 
disabilităţi.  
 Copii au relaţionat, au comunicat, au cooperat, 
s-au comportat civilizat şi, de fiecare dată, au oferit 
daruri. 

prof. MIHAELA BLOANCĂ 
C.Ş.E.I. «Paul Popescu Neveanu», Timişoara
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Gânduri de  recunoştinţă 
 Am propus elevilor şi cadrelor didactice de la cele două şcoli care îşi oferă 
sprijinul pentru editarea revistei noastre să aştearnă câteva gânduri despre şi 
privind  recunoştinţa.  
 Emoţionant este că cele mai sincere contribuţiii le-au oferit copiii cu 
orientare şcolară integraţi în învăţământul prin C.Ş.E.I. „P. P. Neveanu” 
Timişoara. 

prof. CORNELIU DRAGOMIR 
   

«Cine dă nu trebuie să-şi amintească.  
Cine primeşte, nu trebuie să uite»  
 Recunoştinţa…greu de exprimat în cuvinte, greu de definit astfel încât să-i cuprinzi pe deplin 
esenţa. Este cea mai înaltă virtute umană, un sentiment înălţător faţă de binefăcătorii noştri. 
 Nutrim acest sentiment în cele mai diverse situaţii: le dăruim recunoştinţă celor care ne-au dat 
viaţă, celor care ne-au fost călăuză, celor care ne-au ridicat din cădere, celor care au fost cândva 
aproape la nevoie. În această aventură a omului numită viaţă simţim adesea că trebuie să arătăm 
gratitudine acelora care ne-au fost sprijin şi alinare în faţa furtunilor vieţii.  
 Se spune, deseori, că oamenii care fac un bine creează îngeri. Fiecare dintre noi, la un moment 
dat, am fost sprijin cuiva, am nutrit compasiune pentru semenii noştri si am creat, astfel, îngeri. 
 Recunoştinţa izvorăşte din nevoia omului de a fi moral, este necesitatea omului de a răsplăti, 
de a răspunde cu aceeaşi căldură celui care ţi-a întins cândva... o mână.  Răsplata, pe care o 
numim recunoştinţă, este apanajul oamenilor aleşi: drepţi, curaţi şi nobili. Recunoştinţa este virtute, 
dar şi obligaţia morală. Găsim o explicaţie mult mai profundă în înţelepciunea populara: “ Când 
mănânci fructe, gândeşte-te la cei care au sădit pomii” (Folclor romanesc). Câtă profunzime şi 
înţelepciune  cuprind aceste cugetări, trimiţând la ideea necesităţii de a oferi, necondiţionat, şi de a nu 
aştepta, neapărat, răsplata.  

prof. GABRIELA NICOLAE-ZUGRAVU 
 

Cu recunoştinţă, tuturor şi fiecăruia în parte 
 Sunt părinţii noştri, biologici sau maternali... dumnealor dau sens destinului nostru şi culoare 
copilăriei şi adolescenţei ce o trăim zi de zi. Cu împliniri sau momente de tristeţe, ei ne poartă de grijă, 
mângâierea lor ne alină şi ne dă puterea de a merge mai departe. Sunt zile şi nopţi când se lasă pe ei 
înşişi pentru noi şi pentru acest fapt, şi nu numai, le suntem recunoscători. 
 Sunt oamenii din jurul nostru... Camarazi de joacă, vecini, rude, colegi şi profesori alături de 
care trăim momentele de bucurie şi care ne simt momentele de tristeţe. Unii ne dau povaţă, ne sprijină, 
alţii sunt indiferenţi, indolenţi, nepăsători. Fiecare din ei ne învaţă, în felul lor, cum este lumea: şi 
bună şi rea, deopotrivă, şi pentru acest fapt le suntem recunoscători.  

prof. CORNELIU DRAGOMIR 

Judecata de apoi... 
 Într-o zi, când mergeam în drum spre şcoală, m-am întâlnit cu nişte copii şi fără să le fac nimic 
m-au batjocorit şi m-au înjurat. Nimeni din aceşti copii nu au ştiut ce durere imensă era în sufletul 
meu, dar, neavând ce să fac, am ocolit şi... am mers mai departe.   
 Când am ajuns la şcoală am văzut alţi copii jucându-se fotbal, dar mi-a fost teamă să mă duc 
să-i întreb dacă pot şi eu să joc cu ei... şi am plecat trist. 
 M-am dus la domnul profesor de sprijin şi i-am spus... Parcă mi-a spus... „Lasă-i în pace... ei se 
înşeală, căci tu ai mult mai multe calităţi şi realizări decât ei. Numele tău apare unde ei poate că doar îşi 
pot dori să le apară.” Pentru moment m-am simţit mai bine şi am ştiut că nu mai trebuie să-mi fac 
griji... şi m-am simţit mai bine.  
 Da, este adevărat, că eu am şi defecte, dar eu m-am străduit să învăţ şi să fiu mai bun, am mers 
mai departe şi pot să spun că sunt mândru de realizările mele de până acum, chiar dacă unele persoane 
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mă batjocoresc şi spun că am c.e.s. Spun din răutate orice doar pentru că unii dintre noi avem c.e.s., 
dar şi noi judecăm şi simţim, chiar şi durerea, singurătatea... 
 Şi cine i-a pus pe ei să ne judece pe noi, ce drept au ei? 

elev ABEL BURLEANU 
tehnoredactare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 

 

Recunoştinţa, dorinţa de a ne ajuta  
 Recunoştinţa este acea dorinţă de a ne ajuta unii pe alţi, simţind nevoia de a mulţumi.  
 Eu simt nevoia de a mulţumi Laurei, pentru că mă ajută la lecţii, să fac curăţenie prin casă, 
este o bună prietenă şi un bun camarad de joacă. Laura îmi este o bună confidentă. 

 elev IASMINA GHEORGHE 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR   

Ne este dor, doamna învăţătoare    
 Doamna învăţătoare vă iubesc pentru că ne învăţaţi carte, să respectăm şi să fim cuminţi, vă 
iubesc că ne învăţaţi să fim oameni. 
Când dumneavoastră eraţi în clasă, simţeam că nu mai suntem singuri, că nu mai suntem trişti şi 
aveam dorinţa de a învăţa lucruri noi. Ne este dor de doamna învăţătoare care ne-a învăţat să facem 
primii paşi spre carte... ne este dor de dumneavoastră, doamna învăţătoare Trăistaru Maria. 
 Ne este dor de dumneavoastră şi am vrea să vă aşteptăm cu un buchet de flori. 

elev DARIUS MARIUS MĂRAN 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR   

Cu recunoştinţă, bunicii mele 
 Bunica... o văz ca prin vis...  
 Cum deschide poarta îi sar înainte. Ea baga binişor mâna în sân şi îmi zice: „Gici...”, „Alune?” întreb eu, 
„Nu”, „Stafide?”, „Nu”, „Năut?”, „Nu” îmi răspunde ea...  
 Până nu ghicesc, nu scoate mâna din sân. Totdeauna sânul ei era plin cu ceva bun. Îi sărut mâna! 

elev CLAUDIU IONEL DEIAN 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR   

 

Familiei mele, cu recunoştinţă 
 Familia mea este formată din mama mea, Mariana, tatăl meu, Iosif şi eu. Le sunt 
recunoscătoare... 
 Mama mea este bună la suflet , are grijă ca eu să îmi fac temele, să fiu cuminte, să ascult şi să 
vorbesc frumos cu  toată lumea . 
 Tata este puţin mai sever.  El munceşte pentru noi, ca să avem tot ce ne trebuie. 
 Tata mă învaţă numai lucruri bune: să nu mint, să  învăţ, să îl ascult, şi să fiu bună cu cei din 
jur. Eu, împreună cu familia mea, în fiecare seară  ne uităm la un film si luăm masa împreună. 
 Eu îmi iubesc foarte mult părinţii şi cred că aceştia lucrează pentru mine ca să am o viată 
bună şi pentru ca eu să ajung ceva în viaţă.                                                                

elev BEJAN ANDREEA MARIA 
îndrumare, prof. CODRUŢA VANCI   

 

Cu recunoştinţă, Sărut mâna mamă... 
 Când eşti recunoscător simţi că trebuie să ajuţi. Când eşti recunoscător trebuie 
să mulţumeşti celui care ţi-a dat ceva. Eu îi sunt recunoscător lui Ciprian pentru că mă 
ajută mereu să repar bicicleta, să fac invenţii şi îmi dă un sfat când am nevoie. 
 Eu îi sunt recunoscător mamei mele, [asistent maternal Rodica Gligor] pentru că 
mă ajută să învăţ nişte lucruri importante în viaţă, mă învaţă să fac mâncare în 
bucătărie, mă ajută să fac curăţenie... şi mă învaţă să spun „Sărut mâna!” 

elev FLORIN PAU 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
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Cuvânt înainte 
 „Fac referire la suplimentul «Paul Popescu Neveanu» al 
revistei «Împreună» care se vrea a fi, se vrea a cuprinde sinteze 
teoretice şi practice pe problematica psihopedagogiei speciale. Aş 
dori sincer ca acest supliment să se transforme într-o veritabilă 
revistă de specialitate de sine stătătoare, care să poată să ne ajute 
pe toţi în dezvoltarea noastră profesională.  
 Consider că acest supliment de sinteze teoretice şi studii 
practice reprezintă un îndemn la a activa atitudini şi idei la toţi cei 
care din perspectivă sociologică, psihologică, pedagogică şi 
psihopedagogică abordează copilul cu disabilităţi. Este, de 
asemenea, o oferire a cunoştinţelor, a opiniilor, în domeniul 
educaţiei speciale.  
 Iată de ce, consider că revista îşi are viitor, suntem mulţi  
specialişti care putem să scriem, să ne dezvoltăm profesional.” 

prof. psiholog DOINA PĂŞCUŢĂ,  
Director C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara  
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Curs de formare continuă 
«Metode de lucru pentru copilul 

cu comportament agresiv» 
instit. ADRIANA BUCUR /  

prof. LIGIA MIHAELA NEŞCU 
Şc. cu cls I-VIII Pişchia, C.Ş.E.I. «Paul 

Popescu Neveanu», Timişoara 
 
 Cadrele didactice şi asistenţii maternali 
care lucrează cu copiii ce prezintă tulburări 
comportamentale, lipsiţi de afectivitate şi din 
spectrului autist au învăţat din experienţa 
danezilor- cursul de formare continuă, cu tema 
“Metode de lucru pentru copilul cu 
comportament agresiv“, susţinut de un grup de 
cinci specialişti din localitatea Harlose, 
Danemarca la Şcoala cu clasele I-IV Murani,  în 
martie 2010. 
 Colaborarea cu Fundaţia “Time for 
children” Lugoj, durează  de mai mulţi ani, prin 
intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Timiş, ca urmare a 
unui protocol de parteneriat semnat între 
instituţia mai sus menţionată şi noi,  odată cu 
implementarea proiectului de grant : “ Diferiţi dar 
egali “, care a avut scopul major integrarea 

socio – profesională a elevilor asistaţi maternal din satul Murani. 
 Pe parcursul celor trei ani de parteneriat au avut loc mai multe acivităţi: curs de 
meloterapie cu dl. prof. C. Iovu,  modalităţi de abordare a elevilor cu deficienţă de intelect; 
vizite din partea reprezentanţilor acesei fundaţii având ca finalitate donarea  unui C.D. – 
player şi jucării grădiniţei din Murani, a altor materiale: coli colorate, cartoane de diferite 
dimensiuni pe care le-am folosit şi încă le mai folosim la clase. 

În luna martie a acestui an trainingul a fost structurat în două părţi modalităţi de 
abordare a elevilor cu tulburări comportamentale şi autismul – o situaţie întâlnită tot mai 
frecvent în procesul instructiv–educativ actual şi  au fost prezentate cazurile cu care se 
confruntă educatorii din sistemul danez şi modul de abordare a acestor cazuri. Poate ar fi 
bine de menţionat, aici, diferenţa dintre sistemul nostru educaţional şi cel danez, dar unele 
dintre activităţile folosite în Danemarca se pot adapta  procesului  instructiv – educativ al 
elevului autist şi cu tulburări comportamentale din şcoala românească. 

La  training participarea a fost liberă,  fiind prezenţi profesori de la Şcoala cu clasele 
I-IV Murani, Şcoala cu clasele I-VIII Pişchia, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “ 
Paul Popescu Neveanu” din Timiţoara. Din partea D.G.A.S.P.C. Timiş a participat d-l  
Inspector social Dumitru Bejinariu, fiind organizatorul şi supervizorul acestui training. 
 Finalitatea acestui training a fost  îmbunătăţirea metodelor de abordare a elevilor cu 
tulburări comportamentale şi autism. 
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Simboluri mitologice 
în poveştile lui Ion Slavici 

LOREDANA ADINA BECU, profesor/ educator, 
 C.Ş.E.I. «Paul Popescu Neveanu», Timişoara 

  
 Lucrarea „Simboluri mitologige în poveştile lui Slavici” se adresează tuturor cadrelor didactice 
iubitoare de literatură precum şi celor interesate de activitatea de instruire a copilului prin basm. Premisele 
lucrării au pornit de la valoroasele creaţii slaviciene destinate copiilor, care prin încărcătura estetică şi 
bogăţia conţinutului pot fi valorificate în activităţile didactice din învăţământul preşcolar şi primar. Ideea de 
bază de la care s-a pornit este că se pot face interpretări şi prelucrări de date despre mitologie şi folclor pe 
înţelesul copiilor, dacă educatorul ştie să le identifice, să le selecteze, să le prezinte copii lor  potrivit  
preocupărilor şi intereselor manifestate de aceştia, dar şi în funcţie de nivelul dezvoltării psihice al fiecărui 
copil. 
 Lucrarea este o abordare exhaustivă, structurată pe cinci compartimente esenţiale: lirica populară, 
personalitatea slaviciană, teme şi motive, probleme de mitologie, chestiuni metodico-didactice. 
 Abordarea capătă originalitate prin munca de cercetare, descifrare şi interpretare a semnelor şi 
simbolurilor din mitologia românească pe care autorul le reia în basmele sale şi prin aplicabil itatea 
terapeutică a  
acestora în munca de recuperare a copiilor cu deficienţă medie şi uşoară. 

Basmul slavician nu abundă în scene macabre, în ciuda prezenţei arhetipurilor negative. 
Personajele pozitive sunt mult mai numeroase iar preferinţa lui Slavici pentru caracterul ambivalent al unor 
personaje pune copiii în faţa unor personaje cu un comportament complex. Basmul său devine astfel 
instrument de terapie. Lecturând sau ascultând un basm al lui Slavici, corpul şi mintea copiilor se 
detensionează.  Finalurile sale sunt pline de optimism, împăciuitoare şi pline de învăţăminte. Slavici nu 
insistă pe obiectele miraculoase, doar în măsura în care acestea devin o necesitate în îndeplinirea misiunii 
eroului. Memoria copilului nu este supusă unor eforturi de investigaţie profundă, deoarece basmele lui Slavici 
se derulează după clişee bine stabil ite, rupte parcă din viaţa cotidiană. Dincolo de amestecul de miraculos şi 
fantastic, Slavici optează în basmele sale pentru magia populară, pentru simbolurile creştine, pentru 
personaje şi îndeletniciri tipice satelor româneşti.  

Autorul mizează pe contrabalansarea realului cu fantasticul. Analizând raportul fiinţe fabuloase şi  
fiinţe reale, se constată o contaminare a ambelor categorii: personaje fabuloase reacţionând asemeni 
muritorilor şi invers. Slavici acordă nume diferite eroilor săi, individualizându-i. Onomastica ocupă un loc de 
seamă în scrierile sale, preferând nume de origine ebraică şi greco-romană. Basmele sale fac trimiteri la 
rotaţia anotimpurilor şi la fenomene specifice acestora. Momentele paroxistice ale desfăşurării de forţe au loc 
în momentele de cumpănă ale eroului. Slavici a promovat basmele cu final moralizator, insistând pe calităţile 
morale şi intelectuale ale personajelor, evitând, pe cât posibil, răzbunările inutile.  

Iată dar, enumerate mai sus doar câteva din aspectele pozitive care încurajează pe educator să  
apeleze la valenţele educative ale textului slavician. Povestirea basmului aşa cum autorul l-a redat, cu toate 
momentele naraţiunii, cu detalii despre personaje, natură şi cu toate elementele miraculoase, se poate aplica 
cu succes la copiii cu intelect liminar şi deficienţă de intelect uşoară. În cazul acestora, fenomenul de lezare 
funcţională a sistemului nervos central fie nu este afectat, fie este mai puţin lezat. Deşi însuşesc cu 
dificultate cunoştinţele predate, reuşesc în timp să obţină performanţe.  

Basmul trebuie prelucrat şi simplificat sub raport cantitativ şi mitologic atunci când educatorul se 
adresează copiilor cu deficienţă mintală medie. Se recomandă existenţa suportului vizual, reluarea basmului 
în mai multe variante (lectura educatoarei, povestea educatoarei, repovestire), eliminarea arhaismelor şi 
regionalismelor iar cuvintele noi introduse să nu depăşească 5. Se pot face interpretări cu grupa de copii 
legate de personajele şi obiectele fantastice, întâmplările miraculoase, mitologice şi folclor doar dacă situaţia 
o impune şi copilul poate înţelege momentele. 

Problema majoră, de acumulare şi diseminare a informaţiei, se pune la copiii cu deficienţă mintală 
moderată, severă şi mai ales profundă. Gândirea acestora se caracterizează prin inerţie. Deficientul mintal 
sever nu dispune de bagajul necesar de cunoştinţe pentru a putea înţelege iureşul întâmplărilor, asaltul de 
cuvinte şi ineditul situaţiilor din basm.  

Bogăţia informaţională a textelor l iterare ale lui Slavici devine pentru formator un material preţios în 
formarea şi modelarea comportamentală a copiilor şi, în plus, constituie primii paşi spre asimilarea de 
cunoştinţe despre mitologia românească.  
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Reprezentarea socială a 
deficientului mintal 
Maria Doralina DOBRIN, profesor educaţie specială ,  

C.Ş.E.I. «Paul Popescu Neveanu», Timişoara 
 
Strategiile educative, dezvoltând mecanisme de influenţare, care pun în evidenţă 

dimensiunile şi semnificaţiile sociale ale mediului cultural-educativ, ne apar ca nişte procese 
interactive, marcate social de indicatori ca: ideologia şi sistemele de valori de referinţă, obiective şi 
norme, modele de comportament aşteptate, organizarea şi funcţionarea instituţiilor educative. În 
contact cu aceste realităţi sociale, indivizii învaţă roluri, îşi formează reprezentări despre mediul lor, 
dobândesc stiluri acţionale în interiorul sistemului. 

Majoritatea cercetărilor privind implicaţiile psiho-sociale ale persoanelor cu deficienţe 
intelectuale sunt centrate pe individ şi nu pe interacţiunea dintre acesta şi mediul în care trăieşte. Ca 
urmare, persoanele cu deficienţe sunt etichetate. A eticheta o persoană ca având o deficienţă nu 
presupune doar descrierea  tipului de disabilitate, ci şi atribuirea unui ansamblu de caracteristici care 
sunt asociate acestuia. Astfel, persoana va f i descrisă din perspectiva deficienţei. La rândul său, 
individul se va conforma aşteptărilor asociate stigmei. În acest context, stigmatizarea este, de multe 
ori, asociată instituţionalizării şi contribuie astfel la reîntărirea stereotipurilor, a incompetenţei şi a 
dependenţei persoanelor cu deficienţe. 

Morvan (1997), a realizat un studiu clinic, în urma căruia s-au evidenţiat cinci categorii de 
imagini care se află la baza reprezentărilor sociale ale deficientului de intelect, care vizează 
handicapul, simptomele, aspectele funcţionale direct observabile, relaţiile şi inadaptarea socială: 

-imaginea semiologică, care accentuează aspectul deficienţei intelectuale, evidenţiindu-se 
caractersticile f izice; 

-imaginea figurii purtătoare de caracteristici, prin care persoanele cu deficienţe sunt 
percepute ca f iind copii toată viaţa; 

-imaginea secundară, care se traduce , în acest caz, prin izolare afectivă; 

-imaginea afectivă, reprezentată prin trăirile afective ale persoanei cu deficienţă de intelect; 
-imaginea relaţională, care se află la baza relaţiilor afective pe care le stabilesc persoanele 

fără dizabilităţi cu persoanele cu deficienţă intelectuală.  
Între aceste imagini se stabilesc relaţii de determinare reciprocă pentru a forma 

reprezentările sociale asociate modelelor culturale, ideologiei şi cunoştinţelor ştiinţif ice referitor la 
deficienţa intelectuală. 

Din studiile realizate, referitor la reprezentarea socială a deficientului mintal, se poate 
desprinde o idee: chiar dacă oferta educativă şi instituţională s-a diversif icat, iar persoanele cu 
disabilităţi au devenit vizibile în spaţiul social, universul reprezentărilor sociale al populaţiei rămâne, 
în general, marcat de teamă, suspiciune, neîncredere. O schimbare majoră ar putea f i produsă prin 
acceptarea persoanei cu deficienţă intelectuală prin valorif icarea caracteristicilor care o diferenţiază 
şi o apropie în acelaşi timp de marea majoritate considerată “validă”. 

Bibliografie 
1. Ciprian Ciobanu, Georgeta Diac, Aurora Hriţuleac (1996) – Conotaţii psihosociale ale 

deficientului mintal, Editura A 92 
2. Gherguţ, A. (2001)- Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe educative speciale-  Strategii de 
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3. Neamţu,C.  ; Gherguţ, A. (2000)- Psihopedagogie specială, Iaşi, Editura Polirom 
4. Neculau, A. coord.(1997)- Psihologia câmpului social: Reprezentările sociale, Iaşi, Editura 
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Disabilitatea cognitivă şi 
implicaţiile sale psihopedagogice 

Maria TĂUT, profesor psihopedagog,  
C.Ş.E.I. «Paul Popescu Neveanu», Timişoara 

 
 Disabilitatea cognitivă este o posibilă direcţie evolutivă, un rezultat al unei dezvoltări. 
 Aspectele caracteristice disabilului cognitiv, diferenţiatoare în raport cu persoanele normale sunt 
evidente în planul recepţiei senzoriale, dar şi în ceea ce priveşte posibilităţile de procesare a informaţiei, prin 
intermediul imaginilor şi a schemelor mintale. 
 În plan perceptiv, disabilul cognitiv întâmpină numeroase dificultăţi în reflectarea însuşiri lor obiectelor 
şi imaginilor. Actul perceptiv este influenţat de parametrii importanţi ca, vârsta, sexul, nivelul de dezvoltare şi 
maturizare psihică, gradul de pregătire şcolară sau profesională, starea generală a organismului, starea 
analizatorilor etc. Percepţia nu poate avea loc în absenţa stimulării senzoriale, iar pe de altă parte, în orice 
proces perceptiv participă reprezentarea, gândirea, imaginaţia, memoria, limbajul ca instanţe de validare a 
fazei interpretative din actul perceptiv. Diferenţele individuale provin din particularitaţile câmpului senzorial şi 
din particularitaţile cognitive ale subiecţilor. 
      În procesul analizei şi sintezei perceptive, la disabilul cognitiv unele însuşiri ale obiectelor, mai puţin 
importante, delimitate prin contur sau culoare, maschează însuşirile esenţiale ale acestora. Acest gradient 
este greu depăşit de disabilul cognitiv sau nu este depăşit deloc. Fenomenul este prezent şi la subiecţii 
normali, dar într-o  proporţie mai mică, sau la vârste mai mici. 
     Câmpul perceptiv este mai îngust, mai limitat. Din acest motiv deficientul mintal sesizează mai greu 
lacunele dintr-o figură, neglijează detaliile, face confuzii mai des, se sizează mai puţine elemente într-o 
unitate de timp în raport cu normalul. 
    Orientarea spaţio-temporală relevă un evantai mai larg de manifestări perceptive la indivizii disabilii 
cognitiv, în sensul că denaturările, fluctuaţiile, iluziile preceptive au o frecvenţă mai mare decât la persoanele 
normale. 
     Sărăcia vocabularului atrage numeroase obstacole perceptive. Deoarece limbajul este nespecific, 
nesigur operaţional, confuz uneori, însuşirile esenţiale şi cele neesenţiale ale obiectelor apar frecvent în 
acelaşi plan. Funcţia reglatoare a limbajului este afectată, ceea ce face ca evocarea imaginilor să fie dificilă, 
distorsionată. Inerţia poceselor cognitive diminuează activitatea perceptivă, ceea ce face ca obiectele să fie 
percepute deficitar şi recunoaşterea lor întârziată. Procesarea informaţiei este tulburată sub diferite aspecte: 
atât în culegerea ei, cât şi în selecţia, organizarea şi interpretarea acesteia. 
      Îmbunătăţirea performanţelor senzorio-perceptive ale disabilul cognitiv este necesară şi posibilă. 
Printr-o diagnosticare corectă, sub raportul capacităţilor perceptive, pot fi elaborate programe de asistenţă 
educaţională eficiente având în vedere, de exemplu, că “Desenele debilului mintal sunt şi mai semnificative 
pentru aprecierea nivelului dezvoltării perceptive”(D.Filimon,1993, p.103). 
        Cele mai multe  cercetări au vizat legăturile dintre memorie şi învăţare, atenţie, interese, înţelegere, 
rezolvare de probleme, precum şi aportul memoriei în activităţile senzorio-perceptive, cognitive, motrice şi în 
actul decizional, deci mecanismele procesării informaţiei furnizate de imaginile mintale şi de cunoştinţe. 
Memoria are funcţii reglatorii asupra psihismului, poate fi formată şi dezvoltată prin acţiune umană, mai ales 
prin învăţare. 
          La disabil ii  cognitiv sistemele mnezice nu au o structurare şi o organizare firească, nu răspund 
solicitărilor concrete, nu au caracter adaptativ cert, adică procesarea informaţiilor este perturbată la diferite 
nivele, puse în evidenţă prin examinare. Referitor la volumul şi la durata reţinerii informaţiilor nu apar 
diferenţe semnificative. M.Roşca pledează pentru dezvoltarea capacitaţilor mnezice, “Diferenţele dintre copiii 
deficienţi mintal şi copiii normali s-au dovedit a fi mai mari sub aspectul fidelităţii me moriei decât sub 
aspectul volumului memoriei” (M.Roşca, 1967, p. 97). 
           Ocupându-se de fidelitatea memoriei sub aspectul relaţiei dintre reproducere şi gradul însuşiri i 
noţiunilor utilizate în instrucţie, aceeaşi autoare precizează:”Una din cauzele lipsei de fidelitate a memoriei 
copiilor – manifestată printr-o reproducere prin adausuri – este insuficienta exercitare a funcţiei de reglare de 
către cuvintele-noţiuni incluse în sarcina de memorare, ceea ce face să se piardă uşor orientarea activităţii 
de fixare şi evocare” (M.Roşca, 1965, pp. 96-97). 
          Deosebirile dintre normali şi disabilii  cognitiv, în sfera cunoaşterii, se reflectă în indexul de 
performanţă. Indexul de performanţă oglindeşte mecanismele psihologice care au determinat o anumită 
mărime (cotă) a rezultatelor unei activităţi, având o determinare multiplă şi fi ind susţinut energetic şi 
funcţional. 
           Din perspectiva teoriilor inteligenţei, disabilitatea cognitivă sugerează (şi este) o structură 
incompletă. Probele operatorii relevă multe aspecte ce caracterizeată starea de disabil itate cognitivă ca pe o 
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imposibilitate de a continua o structură. În probele operatorii, disabili i  cognitiv utilizează alte strategii, chiar şi 
atunci când obţin performanţe (cote) similare. De fapt, disabilitatea mintală este caracterizată ca o măsură 
(calitativă) a performanţei cognitive. Operaţiile, regulile, strategiile şi mecanismele utilizate de subiect, în 
vederea găsiri i soluţiei, devin inoperante, cel puţin în anumite zone. Probabil, disabilul cognitiv nu are 
capacitatea de a înţelege problema, adică ce elemente constante, invariante structurează sarcina, pe de altă 
parte, ce elemente variabile, atribute “deschise” pot fi luate în seamă pentru a alege o soluţie dintr-un set de 
alternative. 

 Gândirea poate fi desluşită în abordarea unor dimensiuni fundamentale: 
              1 – Planurile cognitive în care se desfăşoară procesul rezolutiv şi elementele informaţionale 
utilizate, adică setul de instrumente cu care operează gândirea – simboluri, relaţii, reguli, principii şi legi 
specifice prin care se defineşte şi se particularizează problema; 
          2 – Operaţiile mintale util izate, deci procesele elementare de prelucrare a informaţiei: operatori de 
căutare, recunoaştere, evaluare, selectare, aplicare şi verificare; ─ operaţiile elementare care compun astfel 
de procese cognitive: includere, atribuire, diferenţă, reunire; ─ operaţiile mintale fundamentale: analiză, 
sinteză, clasificare etc. ce intervin în orice proces rezolutiv; 

 3 – Secvenţele operaţionale ca modalităţi tipice de înlănţuire a operaţiilor cognitive, demersuri 
cognitive sau strategii caracteristice: algoritmice, euristice, metodele încercării şi erorii, planificării, divizării 
problemei etc. 

  Hazardul şi probabilitatea este prezentă în gândirea disabilului cognitiv, asemenea aspecte fiind 
greu decelabile într-o cercetare, datorită nenumăratelor ”deranjamente de natură cognitivă”. La deficienţii 
mintali, “deranjamentele de natură cognitivă” marchează adaptarea în sensul că starea de echilibru nu este 
realizată prin reversibilităţi. În fond “A defini inteligenţa pe baza reversibilităţii progresive a structurilor mobile 
pe care le construieşte înseamnă, deci a spune, într-o formă nouă, că inteligenţa constituie o stare de 
echilibru care tind toate adaptările succesive de ordin senzorio-motor şi cognitiv, ca şi toate schimbările 
asimilatoare şi acomodatoare dintre organism şi mediu” (J.Piaget, 1965, p. 64). 
           Probele de performanţă pun în evidenţă că anumiţi subiecţi nu ajung la cote prin care să se înscrie în 
zonele normalitaţii statistice, sub aspectul capacităţilor cognitive. O asemenea grupă statistică, la care 
construcţiile operatorii rămân neterminate, este definită prin termenul de disabilitate cognitivă. 
            Performanţele disabililor cognitiv rămân, în final , într-un platou, ceea ce din punct de vedere 
funcţional vom numii “vâscozitate genetică”, termen consacrat de B.Inhelder. 
            În geneza lui, “Limbajul depinde de achiziţi ile făcute la nivelul inteligenţei senzorio-motorii” 
(N.Chomscky, J.Piaget,1988,p.305) şi are o evoluţie continuă sub influenţa experienţei cu obiectelele, dar 
mai ales sub influenţa  procesului de învăţare.  Între l imbaj şi gândire există o strânsă unitate. Unitatea 
limbaj-gândire nu înseamnă şi identitatea lor, în sensul că gândirea este mai dinamică, mai bogată şi mai 
nuanţată decât posibil ităţile de formulare şi exprimare prin cuvinte a unui conţinut psihic. În general, 
informaţiile sunt prelucrate cognitiv şi apar în sfera limbajului sub forma cunoştinţelor. 
     Întârzierea în apariţia şi dezvoltarea vorbirii este un indice important pentru a evalua nivelul 
dezvoltării funcţii lor psihice, cu deosebire a inteligenţei. Deşi cercetările oferă date oarecum diferite, sunt 
unanime în a aprecia că vorbirea apare la disabilii  cognitiv la o vârstă de două ori mai mare decât la copiii 
normali. În acelaşi timp, trebuie să subliniem faptul că întârzierile şi perturbările limbajului pot fi determinate 
şi din alte cauze care nu determină şi disabil itatea cognitivă: deficienţe organice, şocuri  afective, izolarea 
copilului, hospitalismul, izolarea, atitudinile de respingere, insuficienta stimulare verbală etc. 
      Tulburările de limbaj sunt mai frecvente la disabil ii  cognitiv în raport cu normalii. La deficienţii mintali 
înregistrăm o anumită frecvenţă a tulburărilor de limbaj cu substrat neurologic, cum este alalia (cu dominanţă 
motorie, cu dominanţă senzorială şi senzo-motorie). Într-un examen mai amănunţit, înregistrăm forme de 
afazie, dizartrie, mutism electiv, autism etc. Pe de altă parte, în instrumentarea copilului (deprinderi de citit-
scri s), înregistrăm numeroase tulburări în sfera comunicării verbale şi scrise: disgrafiile. Tulburările ce 
intervin în actul grafic se prezintă sub diferite forme: agrafia, disortografia, discaligrafia. Pe de altă parte pot 
fi: disgrafii propru-zise, disgrafii de evoluţie, disgrafii motrice, disgrafii de tip spaţial, discalculii etc. 
  Pe lângă tulburările  dislexice şi disgrafice, înregistrăm tulburări ale semanticii şi sintaxei, care dau 
noi dimensiuni tabloului perturbărilor comunicării. 

Limbajul este un instrument important în comunicarea umană şi de exprimare a gândurilor, 
sentimentelor, motivaţiilor etc.  Din acest motiv este amplu cercetat şi supus unor practici recuperativ-
terapeutice realizate de echipe înalt specializate. 

 Atât subiecţii normali, cât şi cei cu tulburări psihice, cu deficenţe senzoriale (surzi, orbi) cu deficienţe 
mintale care prezintă tulburări în sfera limbajului, parcurg programe de asistenţă educaţională, în vederea 
sporirii competenţei de comunicare. 

 Examinarea limbajului este o operaţie dificilă. De exemplu, pentru examinarea limbajului rostit se 
impune: a) ─ examinarea nivelului de înţelegere a vorbiri i în funcţie de vârsta subiectului, nivelul de pregătire 
şcolară, deficienţă, boală sau tulburările psihice; b) ─ examinarea auzului; c) ─ examinarea articulării 
verbale; d) ─ examinarea vocii: sonoritatea, tonalitatea, nuanţa, rezonanţa; e) ─ examinarea structurilor 
gramaticale. 
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 Programele de intervenţie psihopedagogică sunt alcătuite de către logoped, pe baza examinărilor 
generale şi a diagnosticului diferenţial şi trebuie să re specte anumite principii şi faze de aplicare, cum ar fi: 
particularităţile de vârstă, nivelul de şcolarizare, natura şi gradul  suferinţei sau deficienţei, succesiunea 
etapelor de corectare, aplicarea programului în activitatea de comunicare în şcoală şi în familie. Eficienţa 
comportamentelor adaptative este condiţionată de ansamblul vieţii psihice a subiectului în care rolul 
fundamental este deţinut de particularităţile afectiv-emoţionale şi cognitive implicate în structura 
personalităţii. Instabilitatea emoţională şi psihomotorie, lipsa de echilibru afectiv, labilitatea afectivă şi 
motivaţională, trăirile tensionale, frustrante şi anxioase etc. perturbă factorii intelectuali şi potenţialul intelectiv 
ce contribuie la reuşita unei activităţi, de la cele mai simple la cele mai complexe, de la joc la activităţile 
ocupaţionale de învăţare, de muncă, de creaţie. Sunt afectate, în acest context, şi relaţi ile cu cei din jur, de 
corelare şi cooperare în diferite acţiuni, de socializare, de integrare. Dificultăţile şcolare care conduc la 
deficitul şcolar pot fi determinate de cauze multiple. Ele pot fi sintetizate, după R. Lafon, J. de Ajuriaguerra, 
E. Stones în:  inadaptarea copilului în şcoală; inadaptarea şcolii la posibilităţile reale ale copilului; dificultăţi 
ce apar în diverse secvenţe ale procesului de predare-învăţare, ce pot fi înlăturate printr-o metodologie 
adecvată aplicată la momentul oportun; dificultăţi ce apar în urma unui complex de perturbări de natură 
senzorială, afective, dificultăţi specifice tulburărilor instrumentale: dislexie, disgrafie, disortografie, 
discalculuie, sănătate fragilă. Rezultă de aici că una din sarcinile de bază ale procesului educaţiei speciale 
este dezvoltarea condiţii lor interne, care dinamizează personalitatea subiectului, o activează şi o 
autoreglează, în raport cu activitatea ce o desfăşoară, ceea ce semnifică importanţa factorilor non-
intelectuali în reuşita sau nereuşita acţiunilor inteprinse. 

    Adaptarea şi integrarea apar ca o necesitate obiectivă, ca o problemă majoră a vieţii sociale, la care 
autoeducaţia şi educaţia  permanentă trebuie să răspundă . Termenul de integrare este definit în diverse 
moduri: ca un proces de adaptare, de socializare, de acomodare. 

Caracteristicile autismului 
Maria TĂUT, profesor psihopedagog,  

C.Ş.E.I. «Paul Popescu Neveanu», Timişoara 
                                       
 “Pare retras complet în c ochilie, trăind doar înăuntrul său...Când intră într-o c ameră, ignoră complet persoanele şi c aută 
doar obiec tele... Nu răspunde c ând e strigat pe nume, nici nu îşi priveşte mama atunc i când ea îi vo rbeşte...Nu priveşte 
nic iodată feţele oamenilor. Când are de-a fac e c u persoane, le tratează de parc ă ar fi nişte obiecte...Când i se întinde o mână 
astfel încât nu o poate ignora, el se joacă puţin c u ea, c a şi c um ar fi un obiect detaşat de restul c orpului...”  
Astfel prezenta Kanner în 1943 c omportamentul straniu al unor c opii, identific ând pentru prima oară sindromul “autismului 
infantil precoc e”. 
            Copiilor cu autism pare să le lipsească abilitatea  de a f i conştienţi de prezenţa altor oameni şi pot acorda mai 
multă atenţie obiectelor. Par să nu realizeze contact v izual direct nici cu alţi oameni, nici cu alte sarcini pe care le au de 
îndeplinit.  

            Dificultăţi intampina si  cu experienţele care solicită mai mult decât o interpretare imediată, nu au capacitatea 
înnăscută de a se implica în jocuri cu sens care presupun folosirea imaginaţiei, tind să se implice îndeosebi în activ ităţi 
repetitiv e. 

          Copiii cu autism reacţionează în mod imprev izibil la experienţele senzoriale, stimuli v izuali, cum ar fi culori v ii, pot 
prov oca o stare de teamă iraţională. 
Se pot ataşa în mod obsesiv f aţă de obiecte. Pierderea acestora le produce supărare şi anxietate extremă.   Def icite 
grav e înregistreaza si in domeniul comunicării - înţeleg cu dificultate atât instrucţiunile verbale cât şi pe cele non-v erbale 
(de ex. gesturi, mimica, expresii f aciale, etc.) şi par să nu f ie interesaţi sau chiar manifestă dezinteres.   

    Copiii cu autism se implică în activităţi  repetitiv e, stereotipe - ca de ex. învârtirea unor obiecte - în aşa măsură încât 
exclud alte activităţi.In schimb, dezv olta  comportamente sau obiceiuri stereotipe - de ex. alinierea obiectelor, bătutul 
ritmic pe supraf eţe, legănarea, săritul, alergarea de la un obiect la altul, mirosirea obiectelor şi oamenilor, f luturarea 
braţelor sau degetelor, etc. 
         Copiii cu autism pot manifesta o incapacitate  de a exprima teama în f aţa pericolului sau durerii, din lipsa înţelegerii 
situaţiei si a consecintelor actiunilor. 

 Reacţionează neadecvat la zgomot, f ie prin indiferenţă, fie prin nelinişte si teama exagerata. 
       Mulţi copii cu autism resping sau sunt indiferenţi la îmbrăţişare şi luarea în braţe si gesturi de afectiune.   

 
        Autismul af ectează copilul în trei domenii principale: 

- Dezv oltarea personala si  socială 
- Limbajul şi comunicarea 
- Rigiditate în gândire şi comportament 
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De ce alegem violenţa? 
EVELINA CHIORAN, profesor sprij in,  

Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 
 
 Definirea agresivitãţii: Agresivitatea se ref erã la un ansamblu de comportamente ostile, negativ e, cu scopul 
distrugerii sau umilirii unei fiinţe sau lucru inv estite cu semnif icaţie. Violenţa se referã la utilizarea f orţei pentru a 
manif esta superioritatea. Bãtaia este o pedeapsã fizicã, un tratament umilitor şi degradant pentru individ.  
 Forme de violenţã în şcoalã Cele mai f recv ente f orme de agresiv itate prezente în cadrul şcolii sunt: 
vandalismul, violenţa elev-elev, violenţa elevilor faţa de profesori şi violenţa profesoilori faţã de elevi.  

 Vandalismul (violenţã f aţã de obiecte) are la bazã mai multe motiv e: 
- sentimentul nedreptãţii 
- câştigarea de avantaje materiale (obiecte) 
- rãzbunarea, distracţia, competiţia, curiozitatea, încãlcarea regulilor sociale 
- detensionarea nervoasã 
 Violenţa elev - elev poate f i de douã f eluri: 
-     fizicã: lov ire, bãtãi, rãniri, sau chiar deces 
-  verbalã, psihologicã: certuri, ţipete, discriminãri, injurii, atitudini ironice, etichetãri, intimidarea celorlalţi, ameninţãri 
 Violenţa elevilor faţã de profesori poate lua div erse forme: 
- indisciplina (intentia elev ilor este de a face sãe piardã timp la lecţii, sã dezorganizeze munca) 
- lipsa de implicare şi participare la activ itãţile şcolare, ignorarea, absenteismul şcolar 
- ignorarea mesajelor transmise de cadrele didactice 
- ref uzul îndeplinirii sarcinilor şcolare 
- agresiv itate verbalã (injurii, jigniri, atitudini ironice) 
- agresiv itate fizicã 
 Violenţa profesorilor faţã de elevi se poate manif esta prin: 
-    agresiune v erbalã (injurii, ţipete, jigniri) şi fizicã (pedepse) 
-   agresiune non-verbalã (ignorarea mesajelor elevilor şi neacordarea atenţiei) 

 Cauzele agresivitãţii. Orice întrerupere a unei acţiuni dorite, orice obstacol în calea atingerii unui scop sau a 
împlinirii unei dorinţe determinã f rustrarea (nemulţumirea). Aceastã nemulţumire declanşazã agresiv itatea, prin 
intermediul cãruia omul îşi realizeazã scopul (scapã de tensiunea internã, de nervozitate). 
ostacol  →   f rustrare   →   agresiv itate →  atingerea scopului 

În adolescenţã principalele surse de stres sunt: 
- relaţiile f amiliale 
- condiţiile de v iaţã sau statutul economic al familiei 
- sãnãtatea f izicã proprie sau a celor din jur 
- relaţiile cu f raţii 
- mediul şcolar (colegii, prof esorii) 
- relaţia cu prietenii 
- relaţia cu iubitul/ iubita 
- sentimentul de inf erioritate 
- Efectele agresivitãţii. Agresivitatea are consecinţe negativ e la nivel: 
 fizic: echimoze, rãni, f racturi, etc. 
 psihologic: teamã, nelinişte, f urie, tristeţe, încredere în sine scãzutã, etc. 
 social: agresivitate, impulsiv itate, comportamente neadecv ate, etc. 

80% dintre v ictimele v iolenţelor considerã v iolenţa v erbalã mai stresantã decât v iolenţa f izicã, iar 30% dintre victime 
af irmã cã agresiunile afecteazã capacitatea de a se concentra asupra sarcinilor şcolare. 
 De ce oamenii agresivi nu se schimbã? 

 
 nu-şi dau seama de problema pe care o au 
 îşi vãd problemele, dar în continuare au cev a de câştigat 
 încearcã sã se schimbe, dar nu ştiu cum 
 au un mediu (anturaj) care îi detreminã sã fie din nou agresiv i 
 pref erã sã se bucure chiar de o atenţie negativ ã decât sã fie ignoraţi 

 Zece trãsãturi ale elevului agresiv 
1. Îşi face singur v iaţa amarã 
2. Nu poate sã analizeze singur problemele 
3. Dã v ina pe alţii pentru necazurile lui 
4. Îşi transformã sentimentele de neplãcere în sentimente de f urie (nerv ozitate) 
5. Îi lipseşte capacitatea de înţelegere a celorlalţi (empatie) 
6. Îi atacã pe ceilalţi mai degrabã decât sã rezolv e o problemã 
7. Foloseşte nervozitatea pentru a cãpãta putere în raport cu ceilalţi 
8. Se complace în gânduri negative şi nu încearcã sã le schimbã în unele pozitiv e 
9. Nu are încredere în el însuşi şi o imagine pozitiv ã despre propria persoanã 
10. Poate f i drãguţ şi amabil, atunci când v rea sã f ie 

Cum putem înlãtura comportamentul agresiv? 
- Prin concentrarea pe calitãtile celuilalt şi nu pe defectele sale; 
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- Prin acceptarea diferenţelor care existã între oameni, f iecare având un f el de a f i propriu; 
- Prin încrederea acordatã celuilalt; 
- Prin explicarea nemulţumirilor pe care le av em faţã de coleg/ colegã şi nu prin jignire sau lovire; 
- Prin cãutarea de soluţii în comun, care sã mulţumeascã ambele pãrţi; 
- Prin aşteptãri moderate f aţã de coleg/ colegã (nu prea mari); 
- Prin cooperarea şi sprijinirea celuilalt; 
- Prin mulţumirea, recunoaşterea of eritã persoanei binevoitoare; 
- Prin descãrcarea nervozitãţii cu ajutorul sportului sau a dif eritelor activitãti fizice; 
- Prin comunicarea cu cei din jurul nostru; 
- Prin solicitarea sprijinului celorlalţi (pãrinţi, fraţi, profesori);  
- Prin amânarea momentului conf runtãrii; 
- Prin alte modalitãţi, descoperite de noi ca f iind ef iciente. 

Comunicarea eficientã între elevi are consecinţe benefice: elevii sunt relaxaţi, bucuroşi, deschişi, comunicativi, 
solidari unul cu celãlalt, au încredere în ei înşişi şi în ceilalţi şi obţin performanţe şcolare mai bune. 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Munteanu, Ana (2000) – „Violenţa domesticã şi maltratarea copilului”, Ed. Eurostampa, Timişoara 
2. Şoitu, Laurenţiu; Hãvârneanu, Cornel (2001) – „Agresivitatea în şcoalã”, Institutul European Euronov is, Iaşi 
3. Murphy , Tim; Oberlin Lorianu, Hoff (2007) – „Agresivitatea pasivã: cum sã o recunoşti şi controlezi la tine şi la 

ceilalţi”, Ed. Trei, Bucureşti 
4. Pãunescu, Constantin (1994) – „Agresivitatea şi condiţia umanã”, Ed. Tehnicã, Bucureşti 
5. Eibl-Eibesf eldt (1995) – „ Agresiv itatea umanã”, Ed. Trei, Bucureşti 
 

TTTeeerrraaapppiiiiii   îîînnn   SSSiiinnndddrrrooommmuuulll   SSSPPPEEERRRGGGEEERRR   
uuutttiiillliiizzzââânnnddd   llluuummmeeeaaa   vvviiirrrtttuuuaaalllăăă   

Silvia Andreea RUSU, profesor psihopedagog,  
C.Ş.E.I. «Paul Popescu Neveanu», Timişoara 

 
 Introducerea tehnologiei computerelor în procesul de educare a copiilor cu Sindrom Asperger reprezintă o 
alternativă deosebit de eficientă, jucând două roluri importante: suport în comunicare şi sprijin în învăţare. 
Folosirea computerului face posibilă învăţarea prin creşterea concentrării atenţiei, prin dezvoltarea folosirii 
limbajului şi a deprinderilor sociale, ducând într-o manieră mai structurată la următoarele efecte: 

 dezvoltă capacitatea copiilor cu Sindrom Asperger de a opera cu semne şi simboluri; 
 antrenează-exersează-dezvoltă percepţia vizuală şi auditivă; 
 creşte şi întreţine motivaţia copiilor pentru activităţile educative; 
 dezvoltă creativitatea şi abilităţile de rezolvare a problemelor. 

În această sinteză se prezintă oportunitatea pe care o are programul virtual Second Life în a transpune 
abilităţile învăţate în mediul virtual în situaţiile vieţii de zi cu zi, la copiii cu Sindrom Asperger, fiind descrise 
avantajele utilizării lui vis-a-vis de specificul simptomatic al acestei forme de tulburare de dezvoltare. Acest soft se 
consideră a avea o contribuţie în îmbunătăţirea calitativă a activităţilor  de formare, organizare şi dezvoltare a 
autonomiei personale şi de comunicare prin faptul că: 

 beneficiază de mari posibilităţi de transmitere sau de prezentare a unor noi conţinuturi, într-o formă 
interactivă, în condiţii de dirijare pas cu pas, receptarea şi asimilarea de către copii fiind complexă; 

 există avantajele feedback-ului imediat şi personalizat; 
 oferă posibilitatea unui mod conversativ de lucru; 
 încorporează în structura prezentării materiei o excelentă bază de demonstraţie, de exemplificare şi 

concretizare a cunoştinţelor fundamentale; 
 dezvoltă capacitatea de anticipare, de sesizare a relaţiilor complexe de tip cauză-efect; 
 oferă o altă perspectivă individualizării activităţi i; 
 vine în sprijinul flexibilităţii programelor şi parcursurilor oferite copiilor; 
 favorizează administrarea urmăririi  progreselor înregistrate de copii, cu accent pe aplicaţii concrete de 

situaţii de viaţă ; 
 este adaptabil; 
 oferă indicii şi întărire adecvată; 
 este uşor de utilizat; 
 este atractiv pentru aceşti copii prin faptul că nu le oferă situaţiile de stress din viaţa reală, vis-a-vis de 

apariţia de surprize în 
desfăşurarea acţiunilor, oferind un mediu securizant, în care persoana poate face greşeli care pot fi 
periculoase în lumea reală.   

        Am ales această temă, deoarece în România există încă un deficit în abilităţile persoanelor specializate 
de a lucra cu copiii cu tulburări din spectrul autist. În şcoală de obicei se aplică în intervenţie metodele clasice şi 
nu se ţine cont întotdeauna de specificul individual, de manifestările personale, ştiindu-se faptul că în autism 
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manifestările comportamentale şi abilităţile de învăţare variază de la un copil la altul. Consider că utilizarea acestui 
soft poate aduce mari beneficii  atât copiilor, familiilor acestora, cât şi educatorilor implicaţi în procesul de învăţare. 

Această sinteză recomandă aşadar includerea copiilor cu tulburări din spectrul autist în programe 
terapeutice individuale, dată fiind complexitatea şi profunzimea problemelor acestor copii. Scopul principal al 
aplicării acestui program, în viziunea autorilor acestor articole, îl constituie obţinerea unor abilităţi utile copii lor 
pentru adaptarea şi integrarea lor cât mai optimă. 

Pe de o parte în Sindromul Asperger se constată  ruperea legăturii cu realitatea, care îşi pierde valoarea 
de criteriu al obiectivităţi i şi lipsa nevoii de comunicare cu anturajul, iar pe de altă parte – nevoia de a se refugia 
într-o lume lăuntrică subiectivă şi ermetică, dominată de imagini, idei, simboluri şi trăiri fără suport real. Bleuler a 
numit autismul: „detaşarea de realitate, asociată cu o predominare relativă sau absolută a vieţii interioare”. Astfel 
mi se pare oportun să se „profite” de aceste caracteristici, utile în transpunerea într-o lume virtuală şi care se pot 
transforma într-un avantaj pentru detensionarea învăţării la aceşti copii. 

Autismul este văzut ca o tulburare pervasivă de dezvoltare – pe tot parcursul vieţii – a cărei tip şi 
severitate se modifică în timp odată cu dezvoltarea individului. Sindromul Asperger este considerat, în clasificările 
internaţionale aflate în vigoare, ca o formă de autism atenuat, cu conservarea capacităţilor intelectuale, fiind o 
formă de autism înalt funcţional, care permite prin tabloul său simptomatic accesarea programului Second Life. 

Hans Asperger insistă de asemenea asupra competenţelor, uneori paradoxale, ale pacienţilor săi, care 
exploatate adecvat ar putea fi utilizate pe plan social. Autorul dă şi o definiţie a autismului: „o modalitate originală 
de gândire şi de experienţă, care poate să conducă la reuşite excepţionale în decursul vieţii”.  
    Copilul cu Sindrom Asperger are probleme în formarea conceptelor spaţiale, de mărime, de formă, 
temporale, de succesiune, nu realizează comparaţii, clasificări şi nu este conştient întotdeauna de permanenţa 
lucrurilor. Aceste caracteristici determină probleme în dobândirea abilităţilor mai ales în palierele de comunicare, 
de interacţiune socială, de formare a autonomiei personale, necesare unei vieţi trăite independent. 

 Accesarea unei secvenţe a vieţii virtuale ajută persoanele cu Sindrom Asperger la decodificarea, la 
înţelegerea sau la memorarea, la exersarea diferitelor contexte ale vieţii reale, permiţăndu-i-se aici sa le 
manipuleze şi sa facă alegeri, fără ca o variantă nedorită să le afecteze integritatea bio-psiho-socială reală.  

Cercetătorii şi practicanţii au observat valoarea computerelor, atât terapeutică cât şi educativă, pentru 
persoanele cu afecţiuni din spectrul autist. Murray a observat că persoanele cu afecţiuni din spectrul autist par să 
aibă sisteme de interes monotropic: atenţia acestora tinde a fi fixată pe obiecte izolate care sunt văzute ca printr-
un tunel, separat de contextul înconjurător. 

Computerele sunt o resursă ideală pentru a pătrunde în această lume deoarece acestea “încep unde este 
copilul” permiţând interacţiuni cotropice, prin participarea la tunelul de atenţie al persoanelor.            

Alte avantaje ale utilizării computerelor pentru persoanele cu autism ar fi: sunt predictibile şi prin urmare 
controlabile; permit comiterea unor greşeli într-o manieră sigură; oferă un mediu securizant; oferă posibilitatea 
expresiei şi comunicării non-verbale sau verbale. Murray sugerează că este important să i se ofere copilului cu 
autism libertatea de a explora computerul înainte de începerea unor programe cu un scop mai didactic. Deoarece 
computerele sunt conduse prin alegerea utilizatorului şi oferă un mediu extrem de simplificat şi un ajutor pozitiv, 
pot fi foarte utile acestor persoane.  

Computerele pot crea o conştiinţă a sinelui deoarece, prin apăsarea unei taste, copilul determina 
schimbări vizibile pe monitor. 
          Utilizarea computerului este un proces interactiv, care poate fi intensificat prin utilizarea jocurilor de două 
persoane. Acestea nu numai că dezvolta o conştiinţă a sinelui şi a celuilalt, ci un joc pe computer îi permite 
persoanei cu autism să comunice cu o altă persoană, să dezvolte motivaţia şi dorinţa de interacţiune. Aceasta 
oferă o entitate prin care două persoane pot angaja un “mecanism animat, nesocial, care reflectă răspunsul” după 
cum susţine Murray (2000).  
         Softurile pot avea pentru copiii cu Sindrom Asperger o valoare educativă şi socială. Oricum, pentru aceleaşi 
motive pentru care computerele pot fi instrumente de învăţare utile pentru aceste persoanele cu autism, multe 
persoane aflate la un nivel funcţional ridicat din spectrul autismului se constată că sunt extrem de bune la meserii 
care implică computerul. Meseriile în tehnologia informaţiei şi procesarea de date pot oferi persoanelor cu autism / 
sindromul Asperger o oportunitate de a-şi mări potenţialul de muncă şi de dezvoltare optimă a autonomiei 
personale. 
 Ceea ce consider că face ca acest soft să corespundă lucrului cu copiii cu Sindrom Asperger, este tocmai 
simplitatea designului şi uşurinţa cu care se poate accesa programul. 

Se poate spune că „vorbeşte“ pe limba unui copil cu autism. Pe ecranul monitorului, în timpul rulării 
softului apar efectiv situaţii de viaţă, copilul fiind stimulat atât vizual, auditiv, cât şi psihomotric, în mod 
concomitent, el trebuind să acţioneze asemenea unui context real şi în acelaşi timp să apese tasta echivalentă 
acestuia.  

 Diferenţele faţă de softurile educative clasice şi mult uzitate, constau în faptul că: 
 se foloseşte repetarea cerinţei din secvenţa de sarcină de atâtea ori de câte ori este necesar, copii lor 

cu autism acest lucru fiindu-le pe plac; 
 etapele secvenţiale pot stagna sau evolua în funcţie de dorinţa copiilor, insula Brigadoon  fiind foarte 

atractivă şi activităţile pe care le derulează, utile pentru ei; 
 există în acelaşi timp modalitatea de a recompensa munca copiilor prin însăşi reuşita de a  rezolva o 

anumită situaţie ; 
 copiii cu o inteligenţă peste medie pot chiar să găsească informaţii interesante câmpului lor de interes 

specific din diverse domenii: literatură, geografie, biologie, istorie şi chiar glume;             
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 Recomandările în ceea ce priveşte politica educaţională a copiilor cu Sindrom Asperger se referă la 
asigurarea servicii lor de suport şi îngrijire, de educaţie specială, tratament şi terapie, astfel încât recuperarea lor 
pe plan social, cognitiv, motric şi comunicaţional să fie maximă, pentru integrarea şi adaptarea lor optimă în 
societate. Transferul  informaţiilor şi a abilităţilor pe care copiii le dobândesc în Second Life este esenţial a se 
realiza în mod controlat şi cu mult profesionalism.  
 Cercetările au evidenţiat că realitatea virtuală poate fi un instrument de învăţare util pentru persoanele cu 
autism şi sindromul Asperger. Utilizarea acesteia în terapia persoanelor cu fobii este deja bine stabilită – mediul 
realităţii virtuale este un mediu “sigur” în care aceste persoane pot fi expuse în mod gradual la temerile lor, astfel 
încât următoarea lor întâlnire cu situaţia în lumea reală să fie mai puţin traumatică. Strickland a arătat că copiii cu 
autism nu numai că acceptă realitatea virtuală, ci o şi folosesc pentru a repeta situaţiile problematice din viaţa de 
zi cu zi, cum ar fi traversarea străzii. Există câteva avantaje ale realităţii virtuale pentru persoana cu Sindrom 
Asperger:          - utilizează vederea şi 
sunetul mai mult decât atingerea: s-a constatat că stimulii auditivi şi vizuali sunt cei mai eficienţi în învăţarea 
conceptelor abstracte pentru persoanele cu autism.  
 - în mediul virtual, aceşti stimuli pot fi modificaţi la un nivel tolerabil, mediul poate fi modificat în mod 
gradual pentru a învăţa generalizarea şi recunoaşterea încrucişată.  - mai presus de toate, realitate 
virtuală oferă un mediu de învăţare în care persoana poate face greşeli (care pot fi periculoase în lumea reală).    
 Strickland admite, totuşi, că este necesară o muncă suplimentară pentru a descoperi dacă persoanele cu 
autism sunt capabile de a transpune abilităţile învăţate în mediul virtual, în situaţiile vieţii de zi cu zi.  
 Echipa de Cercetare a Aplicaţiilor Realităţii Virtuale (VIRART) de la Universitatea din Nottingham 
cercetează de asemenea utilizarea mediilor virtuale colaborative (CVE) ca “proteză socială” pentru persoanele cu 
sindromul Asperger şi autism. 
 Justine Cassel profesor de comunicare şi inginer la Northwestern University, împreună cu cercetătoarea 
Andrea Tartaro au dezvoltat o nouă metodă de învăţare a copiilor cu autism să devină mai comunicativi. Aceasta 
se bazează pe o proiecţie video a unui copil – Sam- în mărime naturală, împreună cu o casă pentru păpuşi, în 
care sunt diferite piese de mobilier şi figurine ce pot fi animate. Cei doi cercetători susţin că după primele teste 
metoda a dat rezultate notabile, ceea ce i-a determinat să continue studiile. 
          Cassel şi Tartaro au lucrat în cadrul proiectului cu 6 copii având vârste între 7 şi 11 ani ce suferă de autism. 
Aceştia au fost puşi în situaţia de a comunica o perioadă de 6 luni atât cu proiecţia lui Sam, cât şi cu un băieţel 
real care nu suferă de autism. 
Rezultatul cercetării a fost uimitor: copiii cu autism au reuşit articularea mai multor propoziţi i corecte atunci când 
vorbeau cu Sam decât când vorbeau cu copilul real. 
Cercetătorii au precizat că ei nu sugerează că acei copii cu autism ar trebui în primul rând să se îndrepte spre 
prietenia cu un personaj virtual. Scopul principal este acela de a determina copiii cu autism să practice 
interacţiunea cu “prietenul virtual” pentru a se pregăti pentru întâlnirile şi intercţiunile cu persoane reale. Sam s-a 
dovedit a fi uti l prin faptul că poate învăţa un copil cu autism să interacţioneze cu alţi copii, iar asta se datorează 
faptului că personajul virtual poate reproduce anumite stări emoţionale atunci când este nevoie, nu oboseşte şi nu-
şi pierde răbdarea niciodată. 
Astfel se dovedeşte încă o dată efectul benefic şi constructiv în dezvoltarea diverselor abilităţi la copii cu Sindrom 
Asperger. 
O părere opusă ideeii prezentate până aici, o prezintă dr. John Charlton de la Universitatea din Boston, care 
suţine în urma examinării a 400 de persoane, majoritatea băieţi, împătimiţi de jocuri video, că există o corelaţie 
între timpul petrecut în faţa computerului şi simptomele Sindromului Asperger. Astfel cu cât o persoană petrece 
mai mult timp interacţionând cu computerul, cu atât poate avea mai multe caracteristici simptomatice manifeste, 
asociate cu  Sindromul Asperger. De asemenea se sugerează că aceşti pacienţi au şanse mai mari de a fi 
dependenţi de lumea virtuală, deoarece aceasta le permite să evadeze într-o lume unde ei pot să evite contactele 
directe între oameni. “ Nu este însă corect să spunem că lumea virtuală ar cauza sindromul Asperger” mai spune 
doctorul, citat de C. Presura în Cronica Română. 
Totuşi aşa cum se sugerează în studiile prezentate în această sinteză, lumea virtuală este de un real folos, dacă 
este utilizat cu ajutorul, cu îndrumarea şi sub supravegherea specialiştilor în demersul terapeutic al copiilor cu 
tulburări de dezvoltare din spectrul autist. 
Bibliografie: 

 http://www.cnet.co.uk/misc 
 http://abcnews.go.com 
 http://cnn.site 
 http://slnn.com/index 
 http://gnovisjournal.org 
 http://nimh.nih.gov/health/publications/autism 



Anul al II-lea, Numărul 3, anul şcolar 2009 - 2010 
 

pagina 37 

AAAssspppeeecccttteee   aaallleee   pppssshhhiiihhhooommmoootttrrriiiccciiitttăăăţţţiiiiii   lllaaa   
eeellleeevvvuuulll   cccuuu   ccc...eee...sss...   

Elena Cristina DOBRICĂ, profesor Kinetoterapeut,  
C.Ş.E.I. «Paul Popescu Neveanu», Timişoara 

 
 Deficienţa mintală nu se referă la o entitate, la un sindrom, tablou clinic unitar, deci nu îi corespunde vreo 
unitate structurală funcţională de ordin psihologic sau biologic. De aceea este dificil dacă nu chiar imposibil să se 
ofere un profil psihologic general al deficientului mintal.  
 Absenţa unor anomalii fizice evidente face ca mulţi deficienţi mintali să nu se deosebească de cei normali. 
Acesta poate trece neobservat în perioada preşcolară mai ales dacă familia sa se ocupă intens de educaţia lui, 
dacă nu prezintă tulburări de conduită datorită faptului că memoria il ajută să achiziţioneze o serie de cunoştinţe 
elementare şi cu caracter complet. 
  În unele cazuri se observă o constituţie somatică displastică, disarmonică, hipostaturală cu disproporţie 
între lungimea extremitaţilor şi talie. Se întâlnesc de asemenea aspecte dismorfice, facio-craniene: microcefalie, 
hidrocefalie, craniostenoze, precum mai pot fi găsite simptome care trădează o participare viscerală, în deosebi 
când etiologic este vorba de o eredopatie metabolică. 
  În urma unor cercetări care s-au ocupat de legătura dintre dezvoltarea fizică si cea intelectuală la copilul 
cu CES, s-a constatat că viteza de creştere la deficientul mintal presupune un ritm mai lent in cursul perioadei de 
dezvoltare, dar se continuă pe o perioadă mai lungă fată de copii normali; pubertatea la deficientul mintal este de 
asemenea întârziată în comparaţie cu a normalilor. În măsura în care la unii copii sunt accentuate disfuncţii ale 
sistemului de autoreglare poate apare pe fondul deficienţei mintale, o sensibilitate sporită la îmbolnăvire sau o 
evoluţie aparte a dezvoltării fizice. 
 Se spune că existenţa unei frecvenţe mai ridicate a deficienţilor fizici printre deficienţii mintali ca si 
posibilitatea unei etiopatogenii comune retardului mintal cu cel fizic, vine in sprijinul teoriei unităti i integrante a 
organismului. Terapeuţii, specialiştii întâlnesc in mod frecvent în practica lor deficienţi mintali la care anomaliile 
morfologice sunt puţin evidente şi au un caracter mai puţin tipic decît în cazul sindroamelor .  
 Reflexele condiţionate la stimuli simpli nu se manifestă substanţial deosebit la deficienţii mintali faţa de 
normal. Difereţele semnificative apar in cazul formării reflexelor condiţionate la stimului complexi sub aspectul 
raporturilor dintre reţinerea sau memorarea instrucţiei si executarea adecvată a reacţiilor , cu alte cuvinte sub 
aspectul interactiunii celor două sisteme de semnalizare .  
 Cunoaşterea nivelului de dezvoltare a motricităţii elevilor cu CES au o deosebită importanţă in cele mai 
multe forme de activitate umană fiind implicată o categorie sau alta de mişcări .. 
 Privind problema in plan autogenetic, se constată că motricitatea are autonomie mai ales in primul an de 
viaţă prin aceea că sunt prezente următoarele modalităţi de adaptare a elevului la mediu: manipularea obiectelor, 
poziţia corpului in spaţiu , prehensiunea şi mersul.  Odată cu apariţia limbajului, o parte dintre mişcări se 
interiorizează iar locul lor este luat de simboluri verbale. După aceasta etapă mişcările sunt tot mai mult dominate 
de psihic, comportamentul motor organizându-se tot mai riguros. 
  Observaţiile clinice arata că intârziaţii mintali reprezintă o deficienţă a motricităţii atunci cand sunt 
comparaţi cu normalii de aceeaşi vârstă.S-a stabilit de asemenea că cu cât gradul deficienţei mintale este mai 
mare cu atât nivelul motricităţii rămâne mai scăzut . 

   Întarzierea motricităţii se inregistrează mai ales sub următoarele aspecte : 
 Viteza mişcărilor  atât in desfăşurare cât şi ca timp de reacţie este in general mai scăzută; se constată că 
deficienţii mintali de tip familial sunt mai puţin deficitari sub aspectul timpului de reacţie decât cei cu leziuni 
cerebrale; 
 Precizia mişcărilor  este si ea scăzută; lipsa de precizie apare si in mişcările mai fine ale mâinii; imprecizia 
mişcărilor este insoţită de sinchinezii importante; 
 Intâmpină dificultăţi in imitarea mişcărilor, fapt care influenţează negativ formarea multor deprinderi; 
imitarea se realizează mai greu atunci când solicită orientarea in spaţiu; deficienţii mintali au tendinţa de a imita 
mişcările ca in oglindă; 
 Indicaţiile verbale   i i ajută in mai mică măsura in organizarea şi corectarea comportamentului motor 
comparativ cu rolul aceloraşi indicaţii la copilul cu intelect normal.  
 Reglarea forţei musculare  este deficitar , cauzată fi ind de insuficienţa senzaţii lor chinestezice;  
 Contractura  anumitor grupe de muşchi nu se realizează dintr-o dată , ci numai dupa o perioadă de 
sinchinezii în care adeseori se cuprind şi muşchii antagonişti;  
 Elevii cu CES intâmpină dificultăţi relaxarea voluntară  a anumitor grupe de muşchi precum si la trecerea 
de la o mişcare la alta;  
 Dexteritatea manuală reprezintă dizabilităţi majore ceea ce îi face inapţi pentru munci de precizie; elevii 
cu CES ramân sub limita normalului numai in activităţile care necesită o dexteritate manuală pronunţată, unii fiind 
capabili să execute o activitate cu tot atâta precizie ca şi cei cu intelect normal; 
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 La deficienţii mintali se observă, mai frecvent decât la cei cu intelect normal lateralitatea manuală stângă  
sau ambidextră   
 Dacă se asigură condiţii de antrenament, motricitatea se poate ameliora simţitor, apropiindu-se mult de 
cea a copiilor cu intelect normal, mai ales in coordonarea ochi mână si dexteritate manuală;  
 In aprecierea şi discutarea motricităţii la copilul cu CES trebuie să ţinem seama de faptul că unii copii sunt 
hiperkinetici  si alţii  hipockinetici  aspect ce trebuie avut în vedere la corectarea deficienţelor motricităţii. 
 Activitatea motorie a elevului cu CES constituie un comportament care decurge din starea de maturaţie a 
sistemului nervos şi din gradul de dezvoltare fizică. Aşa cum organizarea mintală este diferită structural şi 
funcţional de cea a copilului cu intelect normal, tot aşa şi planul de organizare a psihomotricităţii este diferit 
datorită urmatoarelor componente: 

        imaturitatea sau leziunile structurilor morfofuncţionale răspunzătoare de activitatea motorie generală şi 
specifică;  

        leziunile subcorticale care nu permit coordonarea de sinteză integratoare a comportamentului motor;  
        autonomia accentuată a structurilor somatice faţă de structurile psihice; 
        lipsa unei organizări ierarhice ascendent – descendent in transmiterea şi prelucrarea informaţiilor;  
        slaba forţă de dominantă a intelectului.  

 Recuperarea psihomotricităţii se numară printre cele mai recente metode utilizate in domeniu terapeutic, 
ocupând un loc important in sistemul metodelor de recuperare atât in psihiatria infantilă cât si in psihopedagogia 
specială. 
 Reeducarea motricitatii grosiere cat si a motricitatii fine constituie o educaţie de bază in şcoala incluzivă, 
aceasta constituind un proces de învaţare ce nu poate fi eficient dacă copilul nu are conştiinţa corpului său nu 
cunoaşte lateralitaea sa, nu se poate situa in spaţiu, nu este stăpân pe timp, nu a caştigat o suficientă stabilitate si 
coordonare a gesturilor şi mişcărilor sale .  
 Reedeucarea psihomotricităţii concură diferenţiat la ameliorarea personalităţii copilului cu CES .În cazurile 
de deficienţă profundă este posibil un control mai bun, ii oferă primele elemente de gândire şi in general 
favorizează dezvoltarea generală şi aşa extrem de limitată la această categorie. Pentru deficienţii mintali medii 
educaţia psihomotrică integrată in procesul educaţional general constituie un mijloc eficace de valorizare 
personală, ameliorând comportamentul si activitatea de invăţare. În cazurile de deficienţă medie si de debilitate 
atipică educarea si reeducarea psihomotricităţii formează condiţia esenţială pentru inserţia şcolară si 
psihoprofesională.  
 Complexitatea reeducarii psihomotrice este data de  implicarea mai multor domenii de activitate: 
psihologie, pedagogie, psihiatrie, kinetoterapie, ludoterapie, meloterapie şi acţionează prin intermediul mişcărilor 
asupra intregului corp, a intregii personalităţi, fapt ce obligă la o selecţie riguroasă a mişcărilor pentru a contribui la 
dezvoltarea motorie globală, la dezvoltarea structurilor spatio-temporale, la inserţia socioafectivă. Personalitatea 
deficientului mintal este rezultatul structurilor psihologice, influenţată de factorii educaţionali şi de mediu în care 
acesta trăieşte şi se formează.. 
 In cadrul activităţi lor de kinetoterapie de reabilitare manuală, se are în vedere punerea în stare de 
afirmare a capacităţii de muncă, parţială sau totală a tuturor categoriilor de deficienţi pentru a putea fi utili  societăţi i 
prin încadrarea în mediul social, în condiţii cât mai optime. Metodica recuperării motrice a copilului deficient mintal 
este determinată de particularităţi le individuale ale acestuia, de natura şi nivelul tulburărilor sale precum şi de 
condiţi ile în care se desfăşoară activitatea propriu-zisă. 
 Randamentul programelor terapeutice depinde în mare de asigurarea accesibilităţii în desfăşurare, 
crearea unui climat afectiv favorabil învăţării -dezvoltării  în  relaţia  copil-cadru  didactic,  diversificarea  activităţi lor 
pentru educarea fenomenului de oboseală şi susţinerea motivaţiei superioare a elevului în procesul instructiv-
educativ prin satisfacerea nevoii de a se simţi util. 
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Ana-Maria OPREA, institutor Şcoala cu cls. I-IV, Bencecu de Jos, Timiş 
tehnoredactare: Corneliu Dragomir, C.S.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 

  
Pentru a-mi desfăşura activitatea cât mai bine la clasă, am utilizat tehnici de evaluare diferenţiată 
pentru asigurarea dezvoltării procesului instructiv-educativ.  
 Scopurile şi obiectivele: 

 La nivel teoretic: scopul investigaţiei în constituie descoperirea unor  
noi tehnici de evaluare la clasele I, a- II-a, a- III-a, a- IV-a; 

 La nivel practic- aplicativ: mi-am propus descoperirea unor soluţii de 
optimizare a rezultatelor şcolare ale elevilor şi eficientizarea activităţii 
didactice prin utilizarea unor tehnici de evaluare diferenţiată; 

 Obiectivele: 
1. diminuarea semnificativă a numărului de elevi cu rămâneri în urmă la învăţătură prin 

lichidarea lacunelor intervenite în instruirea anterioară a copiilor, folosind modalităţi 
diferite de evaluare; 

2. utilizarea unor metode şi procedee cu grad sporit de dif icultate pentru elevi cu 
posibilităţi intelectuale deosebite; 

3. consolidarea deprinderilor de muncă independentă, folosind tehnici de evaluare 
adecvată; 

 Subiecţii investigaţiei: 
 Cercetarea s-a desfăşurat în cadrul sălii de clasă, pe un eşantion de 23 de elevi, din 
clasele I-IV, de la Şcoala cu cls. I- IV Bencecu de Jos, judeţul Timiş. Materialele utilizate au vizat în 
special manualele şcolare alternative, culegerile şi caietele de muncă independentă cuprinzând 
teste cu grade diferite de dif icultate. 
 Metode şi procedee: 
 Am încercat să acopăr o gamă cât mai largă, căutând să împletesc aplicarea tehnicilor  
moderne cu cele clasice, astfel: 

1. observarea sistematică a evoluţiei progresului şcolar şi a comportamentului f iecărui elev  
pe tot parcursul experimentului; 

2.  testarea pe grupe şi colectivă prin intermediul probelor scrise şi orale. 
3. exerciţiul 
4. conversaţia 
5. demonstraţia 
6. problematizarea 
7. munca independentă 

 Ipoteze: 
 IPOTEZA 1: Este posibilă reducerea procesului de elevi cu rămâneri în urmă la învăţătură 
dacă se vor depista la t imp distorsiunile intervenite în instruirea anter ioară prin utilizarea unor  
strategii de evaluare diferenţiată. 
 IPOTEZA 2: Este posibilă creşterea nivelului general de învăţare (al tuturor elevilor) pe 
baza tehnicilor de evaluare diferenţiată prin: 

a. programe de recuperare speciale a golurilor intervenite în cunoştinţele elevilor pe timpul 
învăţării în clasă; 

b. controlul permanent al progresului instruirii pe baza testelor formative aplicate la sfârşitul 
f iecărei lecţii, elevii identif icând şi eliminând singuri erorile prin prisma obiectivelor  
operaţionale stabilite de cadrul didactic; 

c. controlul periodic prin teste sumative 
d. activităţi de muncă suplimentară cu conţinut motivant pentru învăţare.
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