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««««A fi împreună 

 este un început,   
a rămâne împreună  

este un progres,  
 a lucra împreună  

este un succes!»»»»    H. FordH. FordH. FordH. Ford    
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Cuvinte potrivite: 
 Cea mai frumoasă istorie a unei şcoli  se regăseşte în sufletul elevilor căci ea, şcoala, face parte 
din viaŃa lor. Astfel, se arată încă odată, dacă mai era cazul, că “nu zidurile fac o şcoală ci spiritual care 
domneşte într’ânsa”: speranŃa, încredere, toleranŃa, patriotismul, respectul, munca, cultura. 
 Grigore Vieru spunea: „Copilul este taina dezvăluirii viitorului”, ca elev el dă sens, semnificaŃie şi 
valoare activităŃii noastre de dascăl şi, mai mult decât atât, prin frământările lui, prin năzuinŃele sale, 
puterea de crede şi puritatea lui de a visa, noi înşine redevenim mai buni, mai sinceri, mai tineri, mai 
încrezători; redescoperim ceea ce nu am pierdut încă: bucuria de a trăi, sinceritatea şi lumina credinŃei şi 
a gândului bun căci „copilăria este locul unde Dumnezeu poate fi substituit cu un simplu surâs”.  
 Într-un loc al entuziasmului şi al frământărilor, elevii noştri, toŃi împreună şi fiecare în parte, îşi 
construiesc identitatea, acel fel al lor de a fi şi de a gândi. „Copilul trebuie primit cu respect, crescut cu 
iubire şi apoi lăsat în libertate deplină”. Munca noastră, a celor ce suntem dascăli, este aceea de a ajuta 
mlădiŃe să devină arbori, de a sprijini copiii să devină oameni mari căci a fi om e lucru mare. Iorga a spus 
„Şcoala este aceea în care înveŃi, înainte de toate, a învăŃa”. Nouă ne pasă de elevii nostri, ne sunt 
dragi, îi preŃuim pentru că sunt copiii comunităŃii noastre.  
 Prin activitatea noastră valorizăm şi valorificăm calităŃile lor umane, unică pentru fiecare, căci 
fiecare copil este special. Rezultatele şcolare ale copiilor noştri sunt obŃinute cu multă muncă şi stăruitor 
efort, dar nu poate fi osteneală mai frumoasă decât să dăruieşti şi să şti că darul tău este păstrat în 
minte şi suflet. Cuvinte rostite de tine în faŃa clasei sau la cabinet rămân în mintea şi sufletul fiecărui 
copil căci „nu victoria, performanŃa, urcă pe podiumul aprecierii ci ideea pentru care ai luptat.” 
 Revista „Împreună”, realizată de copii de la „Neveanu” împreună cu cei de la Pişchia şi, de acum 
înainte, cu cei de la Maşloc, Remetea Mică şi Alioş, este dorinŃa, interesul şi puterea de a merge mai 
departe pentru şcoală şi copilărie căci „cel a avut o copilărie frumoasă şi fericită şi-a adunat comoara 
necesară în care să-şi regăsească mângâierea şi în cele mai dureroase clipe ale vieŃii sale”. Revista 
„Împreună” păstrează în paginile sale piese din această frumoasa comoară. 

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

 
 
Note editoriale:  

 Editorul revistei este Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă «Paul Popescu 
Neveanu» din Timişoara. Pentru anul şcolar 2010-2011, parteneri ai proiectului de faŃă sunt 
Şcoala cu cls. I-VIII, com. Maşloc, Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia.  
 Revista «Împreună» include suplimentul «Paul Popescu Neveanu».  
 Sunt invitaŃi a publica  în paginile revistei noastre cadre didactice şi elevi (inclusiv cei 

integraŃi în învăŃământul de masă prin cadre didactice itinerante/de sprijin) ai Centrul Şcolar 
pentru EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu-Neveanu” Timişoara, Şcoala cu cls. I-VIII, com. 
Maşloc, Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia, precum şi parteneri ai acestora. 
 ContribuŃiile sunt recepŃionate exclusiv pe adresa de e-mail 

revistaimpreuna@gmail.com. Bordul revistei îşi rezervă dreptul de a selecta contribuŃiile 
propuse în funcŃie de calitatea acestora, conform cu regulamentul „Politică editorială şi 
condiŃii de publicare” ( accesibil on-line la adresa www.impreuna.yolasite.com). 
 Întreaga responsabilitate asupra conŃinutului şi drepturilor de autor ale materialelor 

propuse spre publicare aparŃine exclusiv semnatarilor. Materialele publicate nu reflectă în 
mod obligatoriu poziŃia oficială a Centrului Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă «Paul Popescu 
Neveanu» din Timişoara 
 Toate numerele publicate pot fi descărcate, în format .pdf, urmând linkul: 

http://impreuna.yolasite.com/revista-impreuna.php.  
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““4455  ddee  aannii    
îînnsseeaammnnăă  iissttoorriiee””  

„C.Ş.E.I. «Paul Popescu - Neveanu» este o şcoală care nu 
discriminează şi nu exclude, care încearcă să valorifice cât mai bine 
potenŃialul copiilor şi îi ajută să se integreze cât mai performant în 
societate. Cadrele didactice de la acest centru sunt cele care se 
străduiesc să asigure un mediu educaŃional şi terapii specifice la cele 
mai înalte performanŃe pentru copiii cu nevoi speciale.” 
 
 “Au răspuns invitaŃiei noastre la această manifestare directori de şcoli din Timişoara şi din 
judeŃ, reprezentanŃi ai administraŃiei locale şi judeŃene, reprezentanŃi ai Consiliului JudeŃean, DirecŃia 
pentru AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Timiş, ai Inspectoratului Şcolar Timiş, Centrul JudeŃean 
de AsistenŃă Psihopedagogică Timiş, ai UniversităŃii de Vest din Timişoara, de la Universitatea 
“Tibiscus”,  ong-urilor, reprezentanŃi din Ungaria.  
 Pentru că prezentul are întotdeauna un trecut, era firesc ca această zi aniversară să fie 
sărbătorită împreună cu foşti directori ai acestei instituŃii şcolare, cu foste cadre didactice, cu 
absolvenŃi şi foşti angajaŃi. Le mulŃumim tuturor pentru participare; celor prezenŃi aici şi celor care nu 
au putut veni dar care ne-au transmis gândul lor la ceas aniversar.  

Şcoala a fost înfiinŃată în 1964, pe str. IndependenŃei. Un an mai târziu îşi schimbă locaŃie 
pe str. Musorgski, actualmente str. Titu Maiorescu şi a funcŃionat o bună bucată de timp în trei clădiri 
şcolare: clădirile 1, 3 şi 4. În 1990 şcoala se şcindează în Şcoala Ajutătoare nr. 1 (actualul C.Ş.E.I. “Paul 
Popescu Neveanu”) şi Şcoala Ajutătoare Nr. 2 (actualul C.Ş.E.I. “Dumitru Ciumăgeanu”).  
 FinanŃarea şi administrarea patrimoniului au fost asigurate o bună perioadă de timp de către 
Inspectoratul Şcolar Timiş iar începând cu anul 2001 este asigurată de Consiliul JudeŃean Timiş. 
Dotarea de care dispunem noi astăzi se datorează atât I.S.J. Timiş cât şi C.J.T şi ong-urilor din Ńară şi 
din străinătate care ne-au ajutat mult pentru ca condiŃiile oferite copiilor să fie de calitate.  
 Astăzi dispunem de  soli de clasă special amenajate, de cabinete specializate bine dotate şi 
ateliere de pregătire practică, spaŃii adecvate activităŃii noastre. 
 În ceea ce priveşte fluxul de elevi în cei 45 de ani de activitate pot spune că instituŃia şi-a 
început activitatea cu două clase de elevi şi s-a dezvoltat, numărul elevilor deserviŃi de şcoala noastră 
crescând continuu. Până în 1996, au învăŃat împreună elevi cu deficienŃă mintală proveniŃi din familii 
şi elevi de la Casa de Copii. Fluxul elevilor este şi în funcŃie de modalităŃile şi posibilităŃile de investigare 
şi evaluare a acestora dar şi, pe o altă parte, de politica naŃională educaŃională.  
 Important este că din 1990 şcoala noastră a apelat la politică incipientă, la acea vreme, de 
integrare a copiilor cu deficienŃă mintală în şcolile de masă, în cadrul unui proiect naŃional pilot la care 
şcoala noastră a aderat. A fost începutul, s-a continuat în mod special după 2000 când s-a trasat ca 
Ńintă strategică în proiectul nostru de dezvoltare instituŃională integrarea copiilor cu disabilităŃi uşoare 
în învăŃământul public. Atunci nu exista un cadru legislativ care să ne permită să facem acest lucru 
astfel încât angajaŃii noştri au făcut muncă de voluntariat şi au oferit servicii de sprijin şi terapii 
specifice, au efectuat cercetării şi au efectat psihodiagnoze de identificare. Acest lucru ne-a 
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permis nouă că în 2002 să fim prima instituŃie de învăŃământ special care a angajat în mod oficial 
primii profesori itineranŃi care să ofere servicii educaŃionale de sprijin învăŃământului public. Apăruse, 
între timp,  metodologia elaborată de Ministerul EducaŃiei în acest sens. 
 Serviciile educaŃionale ale şcolii noastre sunt organizate acum pe două direcŃii, sunt elevi 
şcolarizaŃi în instituŃia noastră cu curriculum de învăŃământ special şi elevi ai învăŃământului public cu 
curriculum adaptat, sprijiniŃi de către noi cu intervenŃii specializate, în funcŃie de nevoile reale de 
corectare, compensare şi abilitare a acestor elevi. 
 În total, Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara are un 
număr de 239 de copii şi aropape 200 de elevi integraŃi în învăŃământul public. Rezultatele lor sunt nu 
numai în plan recuperator ci şi artistic, am obŃinut în urma muncii cu elevii noştri importante premii 
pe toată perioada existenŃei acestei şcoli. ExcepŃionalele coruri au ajuns şi la faza naŃională a diferitelor 
concursuri, avem rezultate frumoase în cadrul olimpiadelor sportive, atât la nivel naŃional cât şi la nivel 
internaŃional - am obŃinut performanŃe deosebite: medalii de aur, argint şi bronz.” 

prof.psih. DOINA PĂŞCUłĂ 
director C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 

 
 “Doresc să primiŃi salutul şi mesajul nostru, din partea UniversităŃii de Vest din Timişoara, 
implicit şi al FacultăŃii de Sociologie şi Psihologie şi al Catedrei de ŞtiinŃele EducaŃiei: «La mulŃi ani». Noi 
avem relaŃii foarte bune cu şcoala dumneavoastră şi prin studenŃii noştri de la secŃia de psihopedagogie 
specială care îşi fac practica aici. 
 DaŃi-mi voie ca în nume personal să adresez câteva cuvinte: „Cu un sfert de jubileu / Mă pot 
mândri si eu!”. Asta înseamnă că unsprezece ani din viaŃa mea profesională mi-am petrecut-o aici. Orice 
aniversare este o interpretare subiectiv-afectivă a vieŃii. Eu, de pildă, îmi amintesc că într-un octombrie 
1979 am trăit o frumoasă evoluŃie profesională. Treptat însă, colegii adevăraŃi pe care i-am găsit aici şi 
copii care nu erau chiar aşa de diferiŃi pe cum mă temusem eu m-au făcut să regăsesc aici şi şcoala 
mea, m-au făcut să mă maturizez treptat şi să constat că datorez câteva lucruri capitale acestei şcoli: 
dorinŃa de afirmare şi de a mă realiza şi altfel, profesional, mi-au dăruit câte un pic din dorinŃa de a mă 
implica în educarea copiilor cu cerinŃe educative speciale, m-au făcut să realizez cum arată această 
lume şi să dedic trei dintre cărŃile mele acestui univers, cel al educaŃiei incluzive. 
 După 1989, şcoala dumneavoastră s-a transformat definitiv, a evoluat spectaculos şi este astăzi 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu” de mare renume în această parte a Ńării şi nu numai.  
 DaŃi-mi voi să vă urez, cu mult drag, «La mulŃi ani !»” 

prof.univ.dr. DOREL UNGUREANU 
Facultatea de Sociologie şi Psihologie  
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 “Colaborările strânse cu 
Inspectoratul Şcolar, cu Consiliul 
JudeŃean şi cel Local, alte şcoli şi 
organizaŃii nonguvermanemtale sunt 
benefice instituŃiei nu numai pentru 
dezvoltare materială ci şi pentru 
dezvoltarea serviciilor de consiliere şi 
sprijin pentru copii, formare şi 
dezvoltare de activităŃi extracuriculare şi 
extraşcolare şi schimburi de experienŃă. 
 C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu” 
este o şcoală care nu discriminează şi 
nu exclude, care încearcă să valorifice 
cât mai bine potenŃialul acestor copii şi 
îi ajută să se integreze cât mai 

performant în societate. Cadrele didactice de la acest centru sunt cele care se străduiesc să 
asigure un mediu educaŃional şi terapii specifice la cele mai înalte performanŃe pentru copiii 
cu nevoi speciale.  
 Prin programele de perfecŃionare şi autoperfecŃionare, proiectele şi parteneriatele 
întreprinse de profesori şi educatorii acestei instituŃii, s-a facilitat accesul la educaŃie şi 
afirmare, dezvoltarea capacităŃilor intelectuale şi fizice la un nivel maxim.  
 Ideea organizării simpozionului internaŃional “Teorie şi practică în psihopedagogia 
specială”, acum, la ceas aniversar, reprezintă o oportunitate, o şansă de actualizare a 
eforturilor şi strategiilor de dezvoltare a copiilor cu cerinŃe educative speciale într-un context 
academic, profesionist şi inventiv. Prezentarea lucrărilor şi organizarea celor două 
workshopuri vin în sprijinul participanŃilor pentru o implicare mai eficientă care să permită şi 
discuŃii centrate pe domenii de interes în funcŃie de practica care o desfăşoară în viaŃa 
profesională fiecare participant. 
 La 45 de ani de activitate doresc să felicit colectivul de cadre didactice, conducerea 
şcolii, care a reuşit, reuşeşte şi va reuşi să menŃină Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă 
“Paul Popescu Neveanu” Timişoara la nivel de şcoală model. «La mulŃi ani»” 

inspector de specialitate, învăŃământ cu nevoi speciale, prof.psih.  DIANA BUMBĂCILĂ 
Inspectoratul Şcolar JudeŃean Timiş 

 

 “Aş dori să mulŃumesc în numele DirecŃiei Generale pentru AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului Timiş pentru că ne-aŃi făcut părtaşi la această mare bucurie pe care o aveŃi 
în suflet. Aş vrea să aduc aminte colaboratorilor noştri de lunga noastră colaborare, 
fructuoasă, în sprijinul copiilor extrem de puŃin favorizaŃi de soartă: copii fără părinŃi cu 
disabilităŃi. Vă rog să îmi scuzaŃi emoŃiile.  
 Împreună, încercăm să-i sprijinim, încercăm să le dăruim un drum drept în viaŃă, atât 
noi, cei ce suntem, într-un fel, părinŃii lor, cât şi dumneavoastră, cadrele didactice ale acestei 
şcoli care sunteŃi adevăraŃi îndrumători ai lor în şcoală şi în viaŃă. 
 Colaborarea noastră este una îndelungată şi plină de succese. Dorim să continuăm 
împreună drumul pe care l-am început. 
 Vă felicităm pentru tot ceea ce aŃi făcut şi suntem convinşi că o veŃi face în continuare. 
Un sincer «La mulŃi ani!» din tot sufletul. Sperăm să fim împreună şi la alte manifestări la 
care participăm cu tot dragul.  
 Vă transmitem salutările conducerii instituŃiei noastre, felicitări şi încă odată un sincer 
«La mulŃi ani!» ” 

psih. RAMONA SUCIU 
DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Timiş 

  
 “Bine că suntem împreună la ceas aniversar când emoŃiile tulbură limbajul, probabil şi 
pe direcŃia coerenŃei dar şi a ideilor. Mă gândeam că 45 de ani este o vârstă, 45 de ani 
înseamnă istorie, 45 de ani ai unei instituŃii de talia C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu” 
Timişoara uneşte istoria [personală] a fiecărui om care a trecut pe aici, fiecărui copil, fiecărui  
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cadru didactic, fiecărei persoane care cu dăruire de suflet şi de minte  a format ceva, a lăsat 
ceva.  
 Am văzut aici, într-un videoclip, etapele istoriei acestei instituŃii. Este impresionant 
cum a crescut instituŃia şi cum au crescut oamenii. Alături de mine, aici, sunt colegi de 
facultate, unii ajunşi pe trepte academice înalte, mă gândeam la colegul meu, prof.univ.dr. 
Dorel Ungureanu.  
 Sunt, în prezent, în şcoală, generaŃii de cadre didactice care în mod sigur se află aici 
pentru că iubesc copiii, iubesc profesia şi vor ca să lase propriei vieŃii, istoriei instituŃiei şi 
istoriei personale amintiri, gânduri şi persoane formate.  
 Sunt proiecte înălŃătoare aici, tocmai pentru că cei de aici pun în centrul activităŃii 
educative copilul, [...] părintele, comunitatea. Ce a făcut în ultimii ani această şcoală-centru? 
A sprijinit beneficiarul, elevul, care a pornit în viaŃa lui cu ceea ce a învăŃat, ceea ce i s-a 
dăruit de aici.  
 Acum, privesc cu emoŃie generaŃiile de cadre didactice care se află aici şi vă urez 
tuturor, din suflet, putere, puterea sufletului şi a minŃii ca mai departe să dăruiŃi ceea ce aveŃi 
mai bun şi ceea ce doriŃi să daŃi tuturor.  
 «La mulŃi ani» acestei instituŃii, «La mulŃi ani» oamenilor care au trudit, care au făcut o 
instituŃie de renume: Centrul Şcolar „Paul Popescu Neveanu”   

prof.psih. LUCIA ANUCUłA 
director Centrul JudeŃean de AsistenŃă Psihopedagogică Timiş 

 
 "Demult nu am mai vorbit în faŃa unei asistenŃe atât de alese şi atât de numeroase. În 
primul rând aş vrea să mulŃumesc în nume personal şi în numele colegilor mei pentru 
invitaŃia de a participa la acest frumos eveniment şi să vă aduc salutul tuturor colegilor care 
au lucrat în această şcoală şi pe care, poate, starea de sănătatea, vârsta, sau alte probleme îi 
împiedică să fie astăzi împreună cu noi. 
 Antevorbitorii mei au spus că sunt deosebit de emoŃionaŃi... Sper că îmi permiteŃi şi mie 
să fie tot pe atât de emoŃionată... Vreau să vă spun că ştiu ce se ascunde în spatele pregătirii 
unui asemenea eveniment. Eu însemi am experienŃe similare, am fost implicată efectiv şi 
afectiv în organizarea unor simpozioane similare în 1984 (20 de ani de la înfiinŃarea şcolii). 
Era pe vremea când învăŃământul special, şcolile speciale formau un mic sistem aproape 
paralel  cu marele sistem de învăŃământ şi în care manifestările de acest gen se desfăşurau 
numai între noi, cei din cadrul reŃelei. Atunci au participat cadre didactice din zece judeŃe ale 
Ńării şi cadre universitare, aşa cum şi astăzi se desfăşoară.  
 Următoarea aniversare a avut loc în decembrie 1994, la puŃin timp după ce se adoptase 
«DeclaraŃia de la Salamanca» în care se configura problematica educaŃiei speciale şi de 
asemenea, promovarea egalizării şanselor şi pentru persoanele cu handicap. Era perioada în 
care şcoala specială îşi deschisese porŃile către comunitate.  
 Într-un număr trecut al revistei noastre aniversare, doamna profesoară E. Vaida făcea 
referire la modul în care instituŃia noastră şcolară se poziŃiona în zona învăŃământului 
timişan. Spunea că şcoala părea fortificată, metaforic vorbind, de nişte ziduri. În interiorul 
acestor ziduri se petreceau lucruri nemaipomenite, lucruri frumoase, lucruri folositoare. După 
1990 a urmat “escaladarea” acestor ziduri pe care o simŃim ca o eliberare în sensul că unele 
din cele mai prestigioase cadre didactice ale şcolii noastre, cu calităŃi şi competenŃe dovedite şi 
în această şcoală, au devenit cadre universitare, inspectori şcolari, persoane resursă pentru 
învăŃământul de masă. Această escaladare a zidurilor s-a petrecut şi pentru copiii acestei 
şcoli, împreună am escaladat, am dărâmat aceste ziduri ce ne înconjurau. Am început să 
ieşim din perimetrul PieŃei Traian şi am mers mai departe. Copiii noştri au socializat, au 
participat la concursuri, au participat la evenimente ale comunităŃii. 
 «La mulŃi ani !»”          

prof. HEPCAL SPERANłA (director 1980-2000) 
Şcoala cu cls. I-VIII “Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 
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ActivitãŃile extracurrriculare valorificã aspecte ale stimei de sine pentru copiii cu cerinŃe 
educative speciale, imaginea de sine fiind un element esenŃial în procesul autocunoaşterii, 
asigurând o integrare socialã cât mai bunã. 

Fiecare copil trebuie înŃeles ca un participant activ la procesul de creaŃie, pentru cã fiecare 
aduce cu sine o experienŃã, un model social, un ritm personal, un mod de abordare. Aceasta face 
ca fiecare elev sã se simtã valoros, stimat, apreciat. 

Fiecare copil participant la activitãtile extracurriculare învaŃã şi se dezvoltã prin faptul cã 
interacŃioneazã cu ceilalŃi. Şcoala nu este numai un teritoriu al cunoştinþelor academice, ci şi 
unul al experienŃelor practice şi al relaþiilor interumane. 

În acest sens s-au organizat numeroase expoziŃii tematice în diferite locaŃii din Timişoara ;i 
cu diverse ocazii, cum ar fi ziua de mãrŃişor, Paştele, Craciunul, Halloween, de Ziua persoanelor cu 
disabilitãşi şi multe altele. 

Important este ca elevii cu C.E.S. sã fie suŃinuti şi încurajaŃi în acŃiunile lor pentru a le 
întãri convingerea cã pot fi la fel de buni ca ceilalŃi. 
Astfel, s-au dovedit la fel de buni atunci când au 
realizat pentru expoziŃia organizatã la începutul 
primaverii mãrŃişoare, felicitãri şi obiecte ce au 
încântat privirile vizitatorilor. S-au simŃit speciali şi 
apreciaŃi atunci când au dãruit aceste lucruri cu 
dragoste persoanelor vârstnice la cãminul unde 
aceştia îşi trãiesc bãtrâneŃile. 
 Bucuria din sufletele lor a fost transpusã în 
icoane, obiecte decorative, ouã încondeiate, cu ocazia 
sãrbãtorilor de Paşte. Culoarea şi veselia au invadat 
PiaŃa Operei, culoarele Inspectoratului Şcolar şi ale 
Centrului Comercial Iulius Mall, atrãgând numeroşi 
vizitatori.  

Aprecierile făcute de vizitatori le-a umplut 
sufletele de bucurie, utilitate şi mulŃumire.Copiii au 
relaŃionat, au comunicat şi au povestit cu vizitatorii 
care s-au oprit pentru o clipã sã admire expoziŃia. 
Scopul tuturor acestor expoziŃii este educarea 
relatiilor umane în cadrul comunitãŃii, valorificând 
potenŃialul de creativitate al copiilor, contribuind în 
acelaşi timp la cultivarea capacitãŃilor de comunicare, 
relaŃionare, a prieteniei şi omeniei, toate acestea 
pentru o mai bună socializare şi integrare socialã. 

prof. psihoped. MIOARA NOVAC,  
dir.adj. CŞEI “P. P. Neveanu”, Timişoara 
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PPrriieetteennii  
ffăărrăă  ffrroonnttiieerree  
 „ Copilul trebuie primit cu respect, crescut cu iubire şi apoi lăsat în 
libertate deplină” (R. Steiner) 
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PROF./ED. BECU LOREDANA ADINA 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 
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Alte activităŃi proiectate a se organiza în cadrul proiectului: 

    1. Concursul şi expoziŃia dedicată sărbătorii de Paşti va fi organizata în grădiniŃa din cadrul C.S.E.I. Paul 
Popescu Neveanu, Timişoara şi se va intitula „Sărbătoarea de Paşti”. Copiii vor prezenta în expoziŃie şi concurs 
desene colorate de ei. Responsabilul manifestării este ed./înv. Reschl Daniela. Momentele activităŃii sunt realizarea 
lucrărilor de desen-colorare, expunerea lucrărilor, jurizarea şi premierea copiilor. Institutia organizatoare va 
prezenta un scurt moment artistic conform temei. 
 
 2. Ziua de 1 Iunie va fi prilej de bucurie şi sărbătoare pentru copiii celor două Ńări: Ungaria şi România. 
Această acŃiune se va intitula: „Sărbătorim copilăria” iar preşcolarii vor expune picturi pe tema sus-amintita. 
Responsabilul manifestării este ed./prof. Becu Loredana, acesta fiind organizată împreună cu colaboratorii 
Budureasa. Loc de desfăşurare este gradinita din cadrul Scolii cu clasele I-VIII, Budureasa, Bihor. Momentele 
activităŃii sunt realizarea lucrărilor (picturi), expunerea lucrărilor şi jurizarea şi premierea copiilor. InstituŃia 
organizatoare va prezenta un scurt moment artistic conform temei. 
 
 3. Organizarea unei mese rotunde „Împreună pentru copii” de către instituia şcolară din Ungaria- Mako, 
care va încununa rezultatele celor trei ani de parteneriat derulaŃi între cele două Ńări. Se vor prezenta imagini şi 
filmuleŃe din timpul  acŃiunilor trecute, vor fi promovate imagini ale celor trei instituŃii,  se vor prezenta materiale 
didactice, traduceri, referate despre copiii cu cerinŃe educative speciale, modalităŃi de socializare si terapii aplicate 
în cele doua tari. 
 
 4. Vor fi redactate si publicate de către participanŃii la proiect diferite materiale de prezentare din timpul 
pregătirii copiilor pentru concurs, de la concurs si expoziŃii, din timpul programului artistic, de la simpozion. 
Materialele vor fi publicate în revista scolii si pe site-ul revistei „Împreună”, în suplimentul „Prieteni fără frontieră”. 
Profesor responsabil al activităŃii este Corneliu DRAGOMIR .  
Traducerea si interpretarea româno-ungara va fi coordonata de prof. Raica Liliana. 
  
 Coordonatorii proiectului sunt prof.Tăut Maria (coordonator proiect), înv/ed Reschl Daniela, ed./prof. Becu 
Loredana, prof. Raica Liliana şi prof. Corneliu Dragomir (responsabili organizare activităŃi). Prof. Dragomir Corneliu 
a realizat demersurile necesare pentru înscriere activităŃilor acestui proiect în Agenda manifestărilor cultural 
artistice şi sportive a judeŃului Timiş, 2011. 

prof. MARIA TĂUT 
prof. CORNELIU DRAGOMIR 

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

BBrrăădduuŃŃuull  mmeeuu......  ;� �����	 ��������	�� �:����������	�� ������� �������� ���������	� �� �	�� �6���� ����5�� � ������8�� �������� ���	����� ��������	 �����
 

;� ���� �� ���������� ���ș��	���� �� 	� �������
ț
� ���� ��ș�5�����������

ț
� �� ������ ������� �������  ���ș� ș

� �	���� �	���� � ��6� A �� 	�
Ș
���	� �� �	���	� �6���� ��ș�5��� ��������ț

� �� ������ ���2� �������� ��	������ �	����� �� ����� �� 	� �� 3����
ț
� �� ������ �������

ț
��

ș
� �

ș
��	���A������ � �����8����� ����� ���������� ���2�ș

����� �� �����	��������	�� �������� �������� �������������	 �������� ����� ��������ț
� ���� �� ��� ���2�

ș
��� ����������	 �������	�� ��

ș
��	��

ș
� �� �� ���� �����	���� ���

ș
��	���	��

ș
��	���	�� ������ � ���2����� ���������� ���������� �:���������	 �� ������������ �������� �� ������3��� 	� ��������� ��������������	�� �� ���� ���������

prof. KRISTINA KALMAR 
Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia 
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„A fost odată un sat, în care, în fiecare primăvară, pădurea renăştea, florile 
împodobeau drumurile, peştii umpleau râurile, iar păsările călătoare poposeau şi îşi ocupau 
locul hărăzit în natură. Dar, cu timpul, farmecul pădurii s-a stins. Recoltele se vestejeau, 

puii nu mai ieşeau din găoace, peştii nu se mai înmulŃeau, păsările nu mai veneau." J. R. 
Openheimer 
 
 Proiectul de educati ecologica si protectie a mediului “ INGERII MEDIULUI”  are ca scop principal  
stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea şi protejarea pădurilor din zona în care trăiesc. 
  
 O nouă zi de şcoală: copii veseli, copii trişti, rutina orelor de curs, graba din pauze, acelaşi aer monoton, 
obositor inundă holurile şcolii, clasele. 

Soneria ne aminteşte că e timpul să ne facem datoria aşa cum ştim mai bine, încep orele cu trăirile, 
emoŃiile impuse: ,,dacă dau test, am încurcat-o”, ,,pe mine nu mă vede”, ,,gata – a închis catalogul, nu m-a prins 
că nu mi-am pregătit lecŃia”. 

Afară plouă din nou şi e rece, în clasă e bine iar copiii îşi pregătesc caietele. Pe strada din faŃa şcolii trec 
uneori maşini încărcate cu buşteni. Câte un copil exclamă: ,,Unde se duc? Numai azi câŃi pomi au murit! Uite, 
parcă plâng...”. 

A apărut prima întrebare: ,,Ca exponent al didactismului nu pot face nimic? Nu este păcat să nu-i învăŃăm 
pe copii de mici să respecte mediul înconjurător şi să-l ocrotească?” 

Dorim ca şi ei să fie printre cei care strigă: „Nu mai distrugeŃi pădurile! Suntem în pericol!” 
În urma discuŃiilor avute cu elevii am constatat că există o slabă cultură ecologică. Deşi oamenii trăiesc 

înconjuraŃi de pădure nu ştiu să o respecte, să o protejeze şi să o îngrijească. Elevii trebuie să-şi însuşească şi să 
conştientizeze funcŃiile pădurii: 

- de producŃie, reprezintă recoltarea de material lemnos; 
- de protecŃie, comuna este înconjurată de păduri de stejar mai ales dar şi de alte specii de pomi. Mai 

există şi un lac de acumulare situat la marginea pădurii spre Murani. 
Şi totuşi defrişările continuă. Zilnic, sute de arbori sunt dărâmaŃi de nemiloasele drujbe. 
Prin urmare, dezastrele ecologice au apărut: alunecările de teren îşi fac simŃită prezenŃa în fiecare an, 

specii de animale, din ce în ce mai multe, nu-şi mai găsesc hrană şi adăpost. Impactul ecologic ne va afecta pe noi 
toŃi !  

Emblema comunei este rezervaŃia de fazani aflată în pădurea din apropierea Pişchiei. Acesta este locul în 
care dorim să-i facem pe elevi să iubească pădurea, s-o înŃeleagă, să-şi dorească s-o protejeze. 

Desfăşurând o parte din activităŃi în pădure, elevii vor afla că unele specii de plante de aici sunt rare şi că 
s-au adaptat greu condiŃiilor climatice ale zonei. 

Vom încerca să le dezvoltăm elevilor sentimentul patriotic, mândria că s-au născut şi trăiesc pe aceste 
meleaguri de basm, care trebuiesc  ocrotite. 
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instit. ADRIANA BUCUR 

Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia 

Doi copii... 
Doi copii stau pe-o bancuŃă 
Şi privesc la bunicuŃă. 
Stau miraŃi şi se întreabă: 
-Oare n-are treabă? 
Ce se închină şi se învârte, 
Ce tot caută prin curte, 
Stă la pom şi se tot uită 
Parcă numără “o sută.” 
-Ce să fie oare, 
Zilele cu soare? 
-Anii ce-au trecut ? 
Ce mai are de făcut ? 
 
Dintr-o dată bunicuŃa 
Se îndreaptă spre băncuŃa : 
- Astă toamna cea sucită, 
Şi aşa de veştejită! 
Strecurată printre ramuri, 
Toamna şi-a luat daruri: 
A luat dălii şi crăiŃe 
Păpădii şi garofiŃe 
Şi-a rămas curtea tăcută, 
Frunza cade încet şi mută, 
Căutam la rândunele 
Dar s-au dus dragele de ele. 
 
-Toamna mi-a lăsat  
Frunze multe de-adunat; 
Mi-a înnegrit pământul 
Şi a adus vântul; 
Mai aud şi-un strănutat 
Văd că gripă a semănat. 

ed/prof. ADINA LOREDANA BECU 
C.Ş.E.I. „Paul Popescu – Neveanu”, Timişoara 
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TTiimmiişşuull    
îînn  lluunngg  şşii--nn  llaatt  
Peste 80 de elevi de la Şcoala cu cls. I-VIII, com. Maşloc, Timiş, au 
vizitat, în Noiembrie 2010, Muzeul Satului BănăŃean, Grădina Zoologică 
din Timişoara şi fabrica de globuri de la Gottlob. Scopul didactic al 
activităŃii a fost, pe de o parte, acela de a promova interacŃiunea 
pozitivă între elevi, indiferent de particularităŃile lor, şi, pe de altă parte, 
cunoaşterea nemijlocită a specificului cultural-economic al judeŃului 
Timiş.  

   
Eu îmi amintesc că am vizitat Muzeul Satului şi 

Grăina Zoologică de la Timişoara.  
La Grădina Zoologică îmi aduc amine că am 

văzut lame, struŃi, bibilici, canguri, maimuŃe, urşi, cocoşi 
şi găinuŃe de munte, raŃe, lebede, iguanele, cameleon.  

Ursul se ridica în două labe şi apoi s-a jucat cu 
lemnele: el dădea cu gheara în ele. MaimuŃa se căŃăra 
prin copaci şi puii de urşi dormeau. Îmi aduc aminte că 
lamele scuipau şi era un miros urât, cocoşul cânta şi ne-
am jucat cu veveriŃele şi cu iepurii care erau foarte 
blânzi, deşi nu aveam voie să punem mâna pe ei. Am mai 
văzut Ńestose şi porcuşori de guineea. Ultima data ne-am 
jucat acolo, unde erau un părculeŃ de joacă. 

La Muzeul Satului am vizitat un fel de ulită a 
satului, unde am văzut o şcoală veche, ‚chiar am intrat 
într-o sală de clasă în care băncile erau foarte vechi şi 
urâte, şi am învăŃat că elevii de atunci scriau pe tăbliŃă cu 
o peniŃă. Apoi am vizitat biserica unde am văzut obiecte 
vechi bisericeşti, locul unde se aprindeau lumânările de 
morŃi şi de vii. Am mers pe scenă, am cântat şi am făcut 
poze cu doamna dirigintă şi cu alŃi profesori. 

       Tot ceea ce am văzut mi-a plăcut foarte mult. 
elev TUDOR ANDREI ŞTEFAN 

îndrumare, prof. DAGOMIR CORNELIU 
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 În excursie mie mi-a plăcut cel mai mult 
că am văzut Fabrica de globuri din comuna 
Gottlob. Acolo erau o mulŃime de lucruri 
interesante : maşinării care făceau globuri, 
beteală, brazi artificiali, bibelouri care 
reprezentau personaje specifice Crăciunului. 
 În prima sală am primit beteală, apoi în 
următoarea sală am primit globuri. În a treia 
sală am văzut brazi artificiali de diferite culori şi 
diverse forme, unii fără ornamente alŃii 
împodobiŃi. Am văzut un brad care era cu susul 

în jos şi mi s-a părut supertare. 
 În ultima sală am văzut cum se 
împachetau globurile şi ornamentele, apoi 
am fost la magazinul fabricii din sat de unde 
am cumpărat globuri, beteală şi căsuŃe de 
iarnă. 
 De la Fabrica de globuri am plecat spre 
casă, iar pe drum am cântat şi ne-am distrat 
împreună cu profii noştri. 
 A fost foarte frumos în excursie şi mie 
mi-ar mai place să mergem şi altădată  să 
vizităm şi alte locuri interesante din Ńara 
noastră. 

elev, SÂNGEAP ALEXANDRU 
îndrumător, prof. COTOC VANDANA 

Cernobîl: amintirea unui 
dezastru ecologic 

 

 

 
 În dimineaŃa zilei de 26 aprilie 1986, o explozie în 
reactorul unităŃii 4 al Centralei Electrice Nucleare din Cernobâl, 
Ucraina, a dus la eliberarea în atmosfera a unui nor de praf.  
 Acest nor conŃinea de mai multe ori radiaŃia creată 
de bombele atomice aruncate asupra oraşelor Nagasaki şi 
Hiroshima in Japonia la sfârşitul celui de- al doilea război 
mondial(1939-1945).  
 Praful radioactiv a căzut sub forma de ploaie pe 
intinderi foarte mari de păduri şi teren agricol pe întreaga emisfera 
nordica, unde o mare parte din el a rămas.  
 Efectele continue pe care le-a avut explozia de la 
Cernobâl asupra sănătăŃii umane, asupra economiei şi a mediului 
sunt aproape incalculabile. Efectele sale vor fi simŃite timp de 
mulŃi ani şi in viitor. 

elev RAUL ŞORBAN 
Şcoala cu cls. I-VIII, com. Maşloc 
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BBIIOONNIICCAA,,      
ddee  llaa  pprroocceessee  bbiioollooggiiccee    
sspprree  ssiisstteemmee  tteehhnniiccee  
Bionica a apărut atunci când omul a descoperit că "invenŃiile" uimitoare 
ale naturii sunt superioare soluŃiilor sale. 
 
 Fizica este una dintre cele mai vechi discipline academice, prin intermediul unei subramure ale sale, 
astronomia, ar putea fi considerată chiar cea mai veche ştiinŃă. Fizica a devenit ştiinŃă modernă începând cu 
secolul al XVII-lea şi „este ştiinŃa care studiază proprietăŃile şi structura materiei, formele de mişcare ale acesteia 
precum şi transformările lor reciproce”. Fenomenele chimice sunt strâns legate de fenomenele fizice, deoarece 
substanŃele acŃionează între ele atât prin proprietăŃile lor chimice, cât şi prin cele fizice (masa moleculară, starea de 
agregare, punctul de topire, punctul de fierbere, duritate, densitate, solubilitate, conductibilitate).  
 Astfel, cunoscându-se structura chimică, pot fi descrise proprietăŃile sale generale, sau invers, 
cunoscându-se proprietăŃile generale, se poate stabili uşor structura chimică. 
  Limitele intre fizica si chimie se şterg în lumea vie, dar tocmai strânsa întrepătrundere a fenomenelor fizice 
cu cele chimice caracterizează fenomenul vieŃii.  

 
 

 

În secolul al XVII-lea, Leonardo da Vinci, marele pictor, om de 
ştiinŃă şi gânditor italian, a studiat zborul păsărilor şi folosind 
legile mecanicii, şi-a imaginat un aparat de zbor cu un fuselaj 
asemănător corpului aerodinamic al păsărilor. Acestea au fost 
sursa de inspiraŃie pentru fabricarea aparatelor de zbor. 
Principalele adaptări ale păsărilor la zbor sunt: 

� forma aerodinamică 
� transformarea membrelor anterioare în aripi 
� reducerea greutăŃii corpului 

 
 

 
 

Orientarea prin ultrasunete este întâlnită la lilieci şi animale 
acvatice (balene, delfini, rechini). Sonarul a fost construit după 
ce a fost studiat mecanismul de orientare al liliecilor. Aceştia 
emit ultrasunete care se reflectă atunci când întalnesc un 
obstacol. 

 

 
 

Calculatorul, prezent peste tot în activitatea noastră zilnică, se 
aseamănă foarte bine cu sistemul nervos. Aşa cum organele 
de simŃ fac legatura între organism şi mediu, tot aşa 
calculatorul comunică cu utilizatorul prin echipamentele 
periferice de intrare şi ieşire. 
 

 
 Încercăm permanent să ne îmbunătăŃim viaŃa prin construirea unor maşini şi aparate, de la simple la tot 
mai complicate. Bionica este învăŃare sistematică de la natură. Bionica este disciplina care studiază structura 
organismelor şi a proceselor biologice pentru crearea unor sisteme tehnice cu funcŃie asemănătoare organismelor 
vii. 
 Bionica presupune fizica, chimie, biologie, ştiinŃe tehnice (inginerie) şi, după caz, arhitectură, design, 
filozofie. 

elev FECHETE VALENTINA 
elev CĂPRICERU ALEXANDRA 

îndrumare, prof. SPINEANU ALINA 
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MMaaggiiaa......  
ssăărrbbăăttoorriilloorr  ddee  iiaarrnnăă 
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prof. GUJBĂ FELICIA ANCA 
C.Ş.E.I. „Paul Popescu-Neveanu”, Timişoara 
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UUnn  NNaattaallee    
ppeerr  bbaammbbiinnii  „„ssppeecciiaallii””    
llaa  ssccuuoollaa  ««««««««NNeevveeaannuu»»»»»»»»  

Un Crăciun pentru copiii „speciali” de la şcoala „Neveanu”.  
  text:  profesoressa Maria Luisa Lombardo, traduttor 
 Istituto Comprensivo "E. Giacich" di Monfalcone (GO) 
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traducere şi adaptare text: de ed./ prof. Loredana Adina Becu 
CŞEI „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 

 
  

                                                 
2Indică un articol interesant care vorbeşte despre realitatea din şcoala italiană, în cazul persoanelor cu handicap, semnat de  
Maria Giovanna Faiella, intitulat elocvent "Şcolile speciale: uneori se întorc." A se vedea 
http://www.corriere.it/salute/disabilita/10_aprile_15/scuole-speciali-ritornano_6742dd98-3b28-11df-80d0-00144f02aabe.shtml 
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Colind cules de elev FRĂłILĂ ANDREI 

Şcoala cu cls.I-VIII, com. Maşloc 
de la FrăŃilă Ana, localnică din satul Alioş 

 
 
 
 
Mare Minune 
 
„Mare minune se arată 
La Vifleem  astă dată 
De îngeri şi de păstori  
Păcurarii de la oi   bis 
 
Rânduită este acum 
Spre răsărit la magi numai 
Ostea lucită, frumoasă 
Şi cu raze luminoase bis 
  
Aduse laudă multă 
Lângă peştera cea sfântă 
Srigau păstorii toŃi tare 
Laudă Domnului Prea Mare.”     Bis 
 
 

Edene, Edene 
Edene, Edene 
Şi tu Vifleeme, 
Găteş-te bine 
Că Mesia vine bis 
 
Casa ta, Eufrato 
ÎnfrumuseŃeaz-o, gat-o 
Că Maria Preacurată 
În tine va să nască bis 
 
Auzi, Ioachime 
Şi Ana cu tine 
SăltaŃi cu strigare mare 
Feciori şi fecioare bis 
 
Tu peşteră mică 
Cu iesluŃă , srigă 
Mărire Împărate łie, 
Născute Mesia! bis 
  

Colinde culese de elev IOVĂNESCU MIHAI 
Şcoala cu cls.I-VIII, com. Maşloc 
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GGâânndduull  bbuunn  
ppeennttrruu  MMooşş  CCrrăăcciiuunn  
 ÎndrumaŃi de prof. CodruŃa VANCI, profesor de sprijin al Centrului Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă «Paul Popescu - 
Neveanu» pentru Şcoala cu cls. I-VIII DumbrăviŃa, câŃiva elevi zglobii dar şi cu imaginaŃie, i-au scris scrisori lui Moş Crăciun. 
Pentru că nu au reuşit să afle adresa lui de email, i le vor adresa prin revista noastră.  

 ����� ����	
�
 Numele meu este Mario, am 11 ani şi sunt elev la Şcoala DumbrăviŃa.  
 Te rog frumos să-mi aduci, când vii, un avion şi un telefon. Te rog să-mi aduci pentru şcoală un system 
solar şi un telescop. Dacă nu voi fi cuminte până când vii tu, te rog să nu-mi aduci nimic, iar dacă nu am fost 
cuminte până acum, din tot ce Ńi-am cerut, te rog să-mi aduci doar ce crezi tu că merit.  MulŃumesc Moş Crăciun.  
 Cu drag, Mario! 
 ����� ��� �������
 Eu anul acesta am fost foarte cuminte. Am ascultat de mama şi de 
tata şi am avut grijă de frăŃiorul meu mai mic. Aşa că te voi ruga să-mi 
aduci şi mie nişte palete de tenis şi un skateboard. Te rog să nu uiŃi şi de 
frăŃiorul meu mai mic şi să-I aduci şi lui multă sănătate şi jucării.  
 Cu drag, Răzvan! 
 ����� ����	
�
 Te rog să-mi aduci două păpuşi Hanna Montana şi o căsuŃă Barbie 
şi multe, multe dulciuri.  
 Te iubesc Moş Crăciun şi aştept să vii.  
 Cu drag, Maria! 

 ����� ��� �������
 Lui mami te rog să-I aduci sănătate multă ca să aibă grijă de mine şi un parfum. Adu-i şi lui tati multă 
sănătate şi bucurie. Nici de bunici să nu uiŃi. Să-i aduci bunicii un parfum şi bunicului o maşină de bărbierit şi un 
băŃ mare să mă pedepsească când sunt neascultător. Şi mie te rog să-mi aduci un pian de jucărie, o macara de 
jucărie şi un atv pentru copii, unul adevărat, nude jucărie☺. 
 Dar numai dacă crezi tu că am fost cuminte. Dacă nu, să nu-mi aduci nimic.  
Cu drag, Alex! 
 
 
 

elevi: Santa Marius, clasa a III-a M, Gladun Răzvan, clasa a VII-a,  
Pop Maria, Clasa a II-a B şi Lădariu Alexandru, Clasa a VII-a 
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Motanel cel suparat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                      
 
 

 
 

 
 
 

  
 

Într-un coş mare-mpletit 
Mă întreb: “-Cine stă 

pitit?” 
E un pisoi cu blană 

albuŃă 
Smiorcăit ca o babuŃă. 

 
El se vaită de zor 

Că n-a avut astăzi spor, 
C-a intrat prin hol în 

casă 
Să ia bunătăŃi de pe 

masă. 
 

Era lapte dulce-n 
farfurie, 

Pulpe bune şi prăjite în 
tigaie, 

Ba, erau şi sărmăluŃe-n 
oală 

Ca la o adevarată gală. 
 

Şi-a promis pe loc 
motănel 

Că v-a spăla tot după el. 
O să lingă farfuria 

Şi-i va face doamnei 
bucuria; 

C-a spălat şi-a curăŃat 
Cum ea nici nu a visat. 

 
Dar stăpâna, cum l-a 

văzut 
Cu mătura l-a bătut. 
Şi cum rău l-a mai 

certat 
De acasă mi l-a alungat: 
La trimis la vânătoare 

După şoareci, rozătoare. 
 

Trist, tăcut şi-
ngândurat 

Multe azi a îndurat. 
Când să iasă din 

ogradă: 
Tocmai pe Azorel să-l 

vadă! 
Câinele fălos se laudă  

C-a primt un os să 
roadă. 

Vesel şi dând din 
coadă, 

Mârâe spre motănel : 
-Vai ce s-a mai speriat 

de el ! 
 

Şi acum atent îmi stă la 
pândă: 

-Doamne, de n-ar fi o zi 
flămândă! 

Spune-n sinea lui 
motănel: 

-Dar, uite iese-un 
şoricel! 

 
Sare iute, se smuceşte, 

se răsuceşte, 
Scoate şi gheruŃa, ce se 

mai zburleşte! 
Însă şoricel istet 

S-a ascuns sub podeŃ. 
Şi-a pierdut masă 

gustoasă 
În această zi frumoasă. 

 
Supărat şi istovit 
Şade-n coş trântit 

Şi tot bombăne într-
una 

Că stăpâna e nebuna 
Şi cu toŃii l-au uitat: 

-Ce mai foame l-a 
apucat ! 

 
-Cine credeŃi că apare 
Si in ajutor îi sare ? 

Ambra, mica surioară 
Şi cu voce dulce, clară 

Miaună si spune: 
-łi-am adus un şoricel. 

Hai, joacă-te cu el! 
Nu fi supărat 

Că Ńi-am dat eu de 
mâncat.  
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Soare de octombrie 
Viclean stă sus pe cer 
Un nor cu formă de echer 
Şi printre crengi golaşe, 
Raze palide şi laşe 
A unui soare de octombrie 
Te amageşte şi te-ndeamnă: 
La copilărie, dulce reverie! 
 
Prin grădini la plimbare 
Mi-a ieşit de pe cărare 
Un copil cu păr bălai 
Întrebându-mă de-un ceai. 
M-a văzut că mi-e cam rece; 
Ca strănut şi că nu-mi trece. 
-Ăsta-i soare de octombrie 
Te amageşte şi te-ndeamnă: 
La copilărie, dulce reverie! 
. 
 
Râde vântul care-adie 
C-a zburat frunze o mie 
Şi ăsta-i semn de vijelie. 
-Oare cine să mai ştie? 
-Ăsta-i soare de octombrie 
Te amageşte şi te-ndeamnă: 
La copilărie, dulce reverie! 

ed/prof. ADINA LOREDANA BECU 
C.Ş.E.I. „Paul Popescu – Neveanu”, Timişoara 

Dacă un copil, trăieşte...  
▬ ������������ �	 
���� �� ��������
▬ ����	������� �	 
���� �� 	����
▬ ������	������� �	 
���� �� ��� �����
▬ ��	������ �	 
���� �� ��� ��������
▬ ������������ �	 
���� �� ���� 
��������
▬ ������������� �	 
���� ���������
▬ ��������� �	 
���� �� ���� ������� 

culese de prof. LIGIA MIHAELA NEŞCU 
C.J.A.P. - C.J.R.A.E. Timiş  
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EEdduuccaarr,,  ppoossssiibbllee  uunnaa  uuttooppiiaa  
EEdduuccaaŃŃiiaa,,  oo  uuttooppiiee  ppoossiibbiillăă  

Crece bajo las piedras y el silencio  
que enterraron los anos  

lleva siglos creciendo sin sosiego  
y crece para adentro.” 

(Á.G.A., La Suerte de Valldum) 
 
                                                                             

Este greu să aduni cele mai potrivite cuvinte atunci când vine vorba de autorul 
spaniol Ángel González de la Aleja. Activitatea sa bogată în cele mai variate domenii, te fac să 
înŃelegi de unde provine complexitatea şi profesionalismul său: profesor de fizică şi Formare 

Profesională; actor, dramaturg, producător şi fondator al teatrelor Acción  
Estable Teatro Cero şi CAL Teatro  din Alcazar de San Juan; narator, 
dramaturg şi poet cunoscut pentru volumele Septiembre en tu cintura, 
Colocos, La Suerte de Valldum, Gusanito de Luz. Apreciat şi  premiat de 
mai multe ori pentru activitatea sa de manager şi actor,  Ángel González 
de la Aleja este şi laureatul concursului Ateneo Jovellanos de Poesia, 
Asturia, 2010 pentru volumul “Espejismos”.  

ExperienŃa sa profesională, însă nu se opreşte aici, Ángel 
González de la Aleja şi-a dedicat timp pentru Programe compensatorii 
dedicate copiilor cu dificultăŃi de învăŃare. PrezenŃa sa printre rândurile 
revistei noastre aniversare cu articolul sugestiv  intitulat  EducaŃia: o 
utopie posibilă ne dau doar prilej de bucurie şi mândrie. 

În prezent autorul lucrează la un film despre viaŃa poetului José Corredor-
Matheos, dar cu siguranŃă într-o altă conjunctură ne va onora cu prezenŃa sa, iubind copii şi 
oraşul nostru Timişoara, în special. 

Cu încrederea că această frumoasă colaborare începută cu prilej aniversar va fi 
de bun augur pentru ambele părŃi, las ca vorbele şi timpul dedicat nouă de către profesorul-
poet Ángel González de la Aleja să ne dezvăluiască câte ceva din tainele educaŃiei.  

ed./ prof. LOREDANA ADINA BECU 
C.Ş.E.I. „P. P. Neveanu”, Timişoara  

 
 El hecho de formar parte de una comunidad que se define como  Estado Social y 
Democrático y de Derecho no supone la automática consecuencia de obtener un cheque en 
blanco o visado que permite traspasar la barrera que conduce hacia la definitiva justicia, 
hacia el bienestar social de todos y cada uno de los afortunados ciudadanos que la conforman 
y la comparten. Muy por el contrario, este acuerdo de convivencia sustentado en principios 
democráticos asumidos, afortunadamente, por la inmensa mayoría de los Estados más 
desarrollados del planeta, exige –y por esta misma razón- un constante y fluido manantial de 
participación, de integración, de expresión. Las aspiraciones y los temores, las iluminaciones y 
las dudas, las grandezas y las miserias de las que todos y cada un de nosotros somos 
portadores, forman parte de nuestro tejido social cuya máxima aspiración colectiva sería la 
consecución de un equilibrio  capaz de garantizar un nivel de justicia social acorde con los 
objetivos y principios expresados, de manera que nos permitieran disfrutar de una convivencia 
respetuosa y pacífica, donde la libertad sea un derecho real y posible para los ciudadanos, 
como máxima expresión de su desarrollo integral como personas. Palabras e intenciones que, 
en definitiva, nos recuerdan el norte de nuestro destino, así como las bases y los principios en 
los que ha de sustentarse cada una de las etapas y caminos recorridos en pro de la 
consecución de los derechos anunciados, acordados, perseguidos. 
 Sin duda, uno de estos es el derecho a la Educación. Derecho que, a su vez, ha de ser 
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generador de herramientas y estrategias que podrán ser utilizadas en la consecución de otros, 
tales como la independencia, la movilidad geográfica y, en resumen,  la posibilidad de elegir 
nuestro propio destino. Educación es la palabra. Y como todas las palabras, resorte para la 
creación de una  imagen que puede ser contemplada desde diversos y divergentes puntos de 
vista. El derecho a recibir una formación integral que facilite el desarrollo de las competencias 
y de los valores necesarios para conseguir la realización como ciudadanos libres, como 
personas, en una sociedad plural y pluralista, en constante evolución y abierta a los 
permanentes cambios que afectan de una manera directa a la mayoría de los sectores que la 
conforman y muy especialmente al núcleo familiar, en la que todavía se fundamenta. Es el 
objetivo que debe perseguir el Sistema Educativo que, según este punto de vista, se ha de 
conducir por vías integradas, paralelas a esos cambios sociales aludidos y debe ser permeable 
a las influencias que estos cambios generan en cuanto a la manera de entender las claves que 
nos permitan dar una respuesta educativa en concordancia con las necesidades de los 
ciudadanos y en función de esa imparable evolución del mundo en el que se desarrollan con 
todas las posibles variables y contradicciones, abarcando la diversidad de situaciones y 
necesidades de todos y cada uno de nosotros.  
 Porque el Sistema Educativo no es el Sistema Métrico Decimal. Para sobrevivir, tiene 
que moverse y tiene que percibirse el movimiento  como  resultado de la participación, en la 
medida que le corresponda, de cada uno de los sectores implicados en la consecución de los 
objetivos que se persiguen con su implantación.   
 Educar ya no es solamente instruir, no es adoctrinar, no es moldear a los particulares 
criterios de los que tienen esa delicada responsabilidad. Mucho menos debe ser manipular, 
segregar o humillar . No ha de ser, en definitiva, una manera de encarcelar el espíritu de los 
ciudadanos más jóvenes entre las mismas rejas que tenemos o hemos tenido encarcelado al 
nuestro. Los conocimientos, la información, los valores, pueden ser interpretados desde 
criterios particulares, siempre subjetivos. Pero en un Estado Social y Democrático y de 
Derecho no podemos encogernos de hombros  y ocultar la cabeza justificando nuestra 
inhibición con argumentos más propios de Estados con otros objetivos educativos distintos al 
que aquí y ahora tenemos acordados y se supone que aspiramos a conseguir. Los 
conocimientos, la información y, sobre todo, los valores donde ha de sustentarse la 
convivencia,  pueden y deben ser objetivos y  pueden y deben contemplar la diversidad de 
culturas, creencias, género, edad, capacidades, naturaleza o inclinación sexual ; pueden y 
deben ser el reflejo democrático de nuestra sociedad. Porque dime qué sociedad quieres y te 
diré el Sistema Educativo que necesitas o dime qué Sistema Educativo estás aplicando y te 
diré la sociedad en la que te desenvuelves. Se necesita un debate serio, sin hipocresías, sin 
tapujos, sin miserias, sin precipitación, sin ceder a la fácil tentación de marcar el paso a ritmo 
de legislatura y, por el contrario,  continuar persiguiendo la utopía de que la educación de los 
ciudadanos no debe ser objeto de batalla electoral sino que puede ser sujeto de acuerdo y 
motor para la adaptación al cambio sobre la base de unos valores que impregnen todo el 
entramado social y el medio con el que comparten su existencia. ¿Queremos una sociedad 
tolerante? Pues impregnemos nuestros Centros Educativos de tolerancia. ¿Perseguimos una 
sociedad más solidaria? ¿La queremos laica? ¿La queremos moderna, abierta y competitiva? 
¿Queremos una sociedad dinámica y cosmopolita? ¿La queremos diversa? ¿La queremos 
igualitaria? ¿La queremos limpia? Pues entonces, pongámonos manos a la obra. La tarea no 
es fácil. Queda un largo y, sin duda, apasionante camino por recorrer. Porque el único 
Sistema Educativo duradero debe ser aquél que sabe renovarse sobre la marcha de los 
acontecimientos sobre la base de un acuerdo entre los interlocutores de los sectores 
implicados.  Hay que poner manos a la obra cuanto antes porque mañana será demasiado 
tarde. 
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traducere şi adaptare text: de ed./ prof. Loredana Adina Becu 
CŞEI „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 

 Faptul de a aparŃine unei comunităŃi care se defineşte ca Stat Social şi Democratic de 
drept nu presupune consecinŃa automată de a obŃine un cec în alb sau o viză care să-Ńi  
permită traversarea unei bariere care duce la drepatatea definitivă, la bunăstarea socială a 
tuturor cetăŃenilor norocoşi de a-i aparŃine şi de a i se conforma. Dimpotrivă, acest acord 
bazat pe principii democratice de coexistenŃă asumate, din fericire, pentru marea majoritate a 
statelor dezvoltate din lume, pretind- şi tocmai din acest motiv, constanŃă şi flux continuu de 
participare, de integrare, de expresie. AspiraŃiile şi temerile, revelaŃiile şi îndoielile, grandoarea 
şi mizeria de care toŃi şi fiecare dintre noi suntem purtători, fac parte din textura noastră 
socială unde cea mai mare aspiraŃie colectivă ar fi realizarea  unui echilibru capabil să asigure 
un nivel just social în concordanŃă cu obiectivele şi principiile exprimate, astfel încât să ne 
permită să ne bucurăm de o coexistenŃă paşnică şi respectuoasă, unde libertatea să fie un 
drept real şi posibil pentru cetăŃeni, ca forma maximă de expresie a dezvoltării integrale a 
indivizilor. Cuvinte şi intenŃii care amintesc în cele din urmă de călăuza destinului nostru, 
precum bazele şi principiile pe care trebuie să se bazeze fiecare prin etapele şi căile de urmat 
în vederea realizării drepturilor anunŃate, convenite, urmărite . 

Fără îndoială, unul dintre acestea este dreptul la EducaŃie. Drept care, la rândul 
său, trebuie să fie generator de instrumente şi strategii care pot fi utilizate în urmărirea altora, 
aşa precum ar fi independenŃa, mobilitatea geografică şi, pe scurt, posibilitatea de a alege 
propriul nostru destin. EducaŃia este cuvântul. Şi la fel ca toate cuvintele, resursă pentru a 
crearea unei imagini care pot fi vizualizată din diferite şi divergente puncte de vedere. Dreptul 
de a primi o instruire complexă care să faciliteze dezvoltarea competenŃelor şi valorile necesare 
pentru împlinirea calităŃii de cetăŃeni liberi, indivizi, într-o societate pluralistă şi multiplă, în 
continuă evoluŃie şi deschisă la schimbările permanente care afectează în mod direct pe 
majoritatea sectoarele care o compun şi în special nucleul familiar, pe care deja se bazează. 
Acesta este obiectivul care trebuie urmărit de Sistemul de ÎnvăŃământ, în conformitate cu 
acest punct de vedere, acesta trebuie să fie condus pe căi integrate paralel cu aceste 
schimbări sociale la care s-a făcut aluzie şi trebuie să fie deschis la influenŃele pe care aceste 
schimbări le generează în ce priveşte înŃelegerea indiciilor care ne pot ajuta să oferim un 
răspuns educativ în conformitate cu nevoile cetăŃenilor şi în funcŃie de această evoluŃie 
neîntreruptă a lumii, unde se dezvoltă cu toate contradicŃiile şi variantele posibile, 
îmbrăŃişând diversitatea situaŃiilor şi nevoilor fiecăruia dintre  noi. 

Deoarece Sistemul de educaŃie nu este un Sistemul Metric Zecimal, pentru a 
supravieŃui, acesta trebuie să se mişte şi trebuie să-i fie percepută mişcarea ca urmare a 
participării, şi măsura în care aparŃine fiecare dintre sectoarele implicate în realizarea 
obiectivelor urmărite prin implementarea sa. 
                  A educa nu însemnă doar a instrui ori a îndoctrina, nici a modela după criterii 
particulare pe care o au  persoanele direct implicate în această delicată responsabilitate. Mult 
mai puŃin ar trebui să fie manipulare, segregare sau umilinŃă. Acesta nu ar trebui să fie, în 
cele din urmă, o modalitate de încarcerare a spiritului cetăŃenilor tineri între aceleaşi bariere 
pe care le am avut sau care ne-au încarcerat pe noi. CunoştinŃele, informaŃiile, valorile pot fi 
interpretate prin criterii specifice, întotdeauna subiective. Dar, într-un Stat Social şi 
Democratic de Drept nu putem să ridicăm din umeri şi să ne ascundem capul pentru a ne 
justifica propriile noastre inhibiŃii cu argumente mai apropiate de Stat, cu alte obiective 
educaŃionale, altele decât cele de aici şi pe care acum le-am amintit şi la care se presupune că 
aspirăm să le realizăm. CunoştinŃele, informaŃiile şi, mai presus de toate, valorile care 
trebuiesc să stea la baza coexistenŃei pot şi trebuie să fie obiective, şi pot şi trebuie să 
abordeze diversitatea culturilor, convingerilor, vârsta, sexul, capacitatea, natura sau 
orientarea sexuală, pot şi trebuie să să fie reflectarea societăŃii noastre democratice. Pentru că 
spune-mi ce societate doreşti şi îŃi voi spune de ce fel de Sistem EducaŃional ai nevoie sau 
spune-mi ce Sistem EducaŃional se aplică şi îŃi voi spune ce societate vei dezvolta. Este nevoie 
de o dezbatere serioasă, fără ipocrizie, fără ezitare, fără mizerie, fără grabă, fără a ceda uşor 
tentaŃiilor de a stabili demersul la ritmul legislaŃiei, şi prin contrast, continuând să se 
urmărească utopia prin  care  educaŃia cetăŃenilor nu trebuie să fie obiectul bătăliilor 



Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă «PAUL POPESCU NEVEANU», Timişoara 
Şcoala cu cls. I-VIII MAŞLOC    Şcoala cu cls. I-VIII PIŞCHIA 

ppneveanu.scoli.edu.ro/revista-scolii.html 
numărul 6, anul al III-lea, anul şcolar 2010-2011, Semestrul I 

222999 , 

electorale, dar poate fi obiectul unui acord şi motor pentru adaptarea la schimbări pe baza 
unor valori care pătrund întreagul cadru al societăŃii şi mediul în care coexistă. Dorim o 
societate tolerantă? Atunci aplicăm în Centrele EducaŃionale toleranŃa noastră. Urmărim o 
societate mai coezivă? O dorim una laică? Ne-o dorim modernă, deschisă şi competitivă? 
Dorim o societate dinamică şi cosmopolită? O vrem diversă? Sau o dorim egalitară? O vrem 
curată? Ei bine, atunci, să trecem la lucru. Sarcina nu este uşoară. Există o lungă şi, fără 
îndoială un interesant drum de parcurs.  Deoarece singurul Sistem de educaŃie durabil 
trebuie să fie acela care se ştie reînnoi din mers la evoluŃia evenimentelor pe baza unui acord 
între parteneri, între interlocutorii dintre sectoarele implicate. Trebuie să ne punem la muncă 
şi cât mai curând posibil, deoarece mâine va fi prea târziu. 
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CCuumm  îîll  mmoottiivveezz  ppee  ccooppiilluull  
mmeeuu  ppeennttrruu  îînnvvăăŃŃaarree      

Deoarece întrebarea „Cum îl motivez pe copilul meu pentru învăŃare?”  este din ce in ce mai 
prezentă în rândul părinŃilor, a celor care îi îngrijesc pe copii, dar şi în rândul dascălilor, am simŃit 
nevoia de a aborda acest subiect.  

Deşi talentul la scris nu face parte din apanajul fiinŃei mele, voi încerca totuşi să  deschid o 
conversaŃie  pe această temă, aici, unde ne întâlnim tot mai mulŃi oameni preocupaŃi de soarta 
viitoarei generaŃii. 

În viziunea mea, copilul este un pui de om care se formează continuu, fără oprire. 
AchiziŃionează fără discernământ ceea ce întâlneşte (comportament, trăiri etc.), pentru ca mai apoi 
să le folosească în diferite ipostaze (de cele mai multe ori inconştient şi/sau involuntar). Pornind 
de la această idée, pot spune că principal sursă a motivaŃiei este  respectul faŃă de copil. Prin 
respect înŃeleg a-i oferi atenŃie, a-l asculta cu seriozitate când vorbeşte, a-l ajuta să-şi organizeze 
informaŃiile şi să-şi ia propriile decizii (pe măsura capacităŃii sale) şi nu în ultimul rând să ne 
Ńinem de cuvânt şi să-i cerem şi lui toate aceste lucruri. Astfel devine mai curios, este mai atent, pe 
scurt mai motivat. Nu am pomenit nimic despre măsurile care încă se mai întălnesc în casele 
noastre, şi anume pedeapsă, ocară, jigniri, ba chiar bătaie (noi fiind trataŃi  aşa în copilărie, de cele 
mai multe ori, de către părinŃi şi chiar dascăli), deoarece doresc să le excludem din start. 

Ce legătură au toate acestea cu motivaŃia? Specialiştii au dovedit în diverse rânduri că 
există o  curiozitate înnăscută a omului, care se dezvoltă pe parcursul ontogenezei. Aceasta ar fi 
motivaŃia naturală.  Totuşi, această caracteristică a omului trebuie stimulată continuu. Copilul 
vine pe lume pregătit mai mult sau mai puŃin pentru a face faŃă evenimentelor din viata sa. Este 
fraged şi fără bariere emoŃionale şi mentale, lipsit de experienŃele din care să înveŃe. Aşadar este 
mult mai uşor de rănit, de atins. Vestea bună este că la fel de uşor este şi de iubit, stimulat şi 
educat. Cheia stă în iubire, respect şi răbdare.  Aici cred că este potrivit să spun că legătura dintre 
atitudinea noastră, a “oamenilor mari” faŃă de copil şi motivaŃia acestuia pentru activităŃi de 
învăŃare este foarte strănsă.  La copilul mic, motivaŃia este extrinsecă (vine din afară în cea mai 
mare parte) şi predominant afectivă (el învaŃă pentru mama, pentru tata…). Treptat, se transformă 
în motivaŃie intrinsecă (din interior, neimplicând o altă persoană). Nevoia de a învăŃa pentru a şti 
(sau alt Ńel propriu) ia locul nevoii de a învăŃa pentru a fi iubit, a primi atenŃie. 

Preşcolarii şi şcolarii sunt fericiŃi atunci când sunt recompensaŃi cu joaca alături de familie 
(pentru rezultatele bune la activităŃile de învăŃare). Cu cât participă mai mulŃi dintre cei dragi la  
jocul (activitatea) preferat(ă) , cu atât este mai fericit, dar şi mai motivat pentru a continua 
procesul de învăŃare al cărui rezultat i-a adus ceea ce-şi doreşte cel mai mult. 

La nivel de clasă, lucrurile sunt diferite. Este mai dificil pentru un dascăl să aplice acest 
procedeu de recompense. Este foarte important ca,  împreună cu întreaga echipă (părinŃi , 
profesori, psihopedagogi)  managerul clasei (învăŃator, diriginte, persoana de referinŃă) să dezvolte 
un sistem comun de valori.  

De exemplu, să luăm calificativele la copiii de clasa I. La început ele nu au nici o valoare 
pentru micii învăŃăcei. Pentru a-i ajuta, dar  mai ales pentru a-şi face munca mai eficientă, 
dascălul da valoarea cuvenită calificativelor, prin asocierea acestora cu anumite explicaŃii dar şi 
recompense (laude, încurajări, invitaŃie la activităŃi extracurriculare cu rol de recompense etc., şi 
obiecte cu valoare simbolică - în acest caz , ele primind valoare afectivă). Este important ca această 
abordare să fie continuată în familie.  

Să ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă în clasa I, nu s-ar lucra pentru valorizarea 
calificativelor! CunoaşteŃi situaŃii în care elevii, chiar şi în clase mai mari sunt indiferenŃi faŃă de 
notele obŃinute? Este foarte probabil ca aceştia să fi avut neşansa unei astfel de abordări (la şcoală 
şi acasă).  

La început, şcolarul are nevoie de asistenŃă pas cu pas pentru a înŃelege lucrurile cele mai 
mărunte (ex: Lăsăm două pătrăŃele) şi pentru a se forma.  Orice pas sărit  creează o fisură care 
duce la dezinteres, neatenŃie, lipsa de motivaŃie. Odată cu achiziŃiile legate de sistemul comun de 
valori (elevi, părinŃi, dascăli), elevii vor fi motivaŃi de diplome, premii, paşii fiind din ce in ce mai 
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mari. Astfel ajung să-şi stabilească propriile Ńeluri. Şi aici mai avem un rol important. Lipsa de 
experienŃă le poate ascunde anumite aspecte şi şi-ar putea alege Ńeluri nefolositoare (după părerea 
părinŃilor). De exemplu elevul de 14 ani îşi alege un liceu care nu coincide în mod necesar cu ceea 
ce consideră părintele bun pentru viitorul copilului.  

Pericolul ca elevul să îşi piarda interesul nu a trecut. Acesta a existat continuu. Apar în 
plus şi particularităŃile vârstei, la care adaugăm anturajul. Acum motivaŃia , parŃial intrinsecă, 
poate fi chiar mai fragilă. Acum, mai mult ca niciodată, este necesar a sta de vorbă cu copilul cu 
răbdare, iubire, detaşare (poate părea utopic), astfel încât să-l ajutăm să privească toate aspectele 
care sunt implicate în legatură cu anumite decizii. Decizia finală este important să aparŃină 
copilului. În caz contrar, există pericolul să simtă ca viaŃa nu-i aparŃine şi că nu are nici un sens 
(drumul sigur spre lipsa motivaŃiei).  

Desigur, nu avem cu toŃii timpul, răbdarea, pregătirea, dăruirea sau talentul pentru toate 
intervenŃiile necesare, deşii cu toŃii ne iubim copiii. Pentru aceasta sunt specialiştii (psihopedagogi, 
logopezi, psihologi, profesori itineranŃi etc.),  ale căror servicii le găsim în multe şcoli, instituŃii în 
mod gratuit. Pe majoritatea dintre cei cunoscuŃi i-am găsit dedicaŃi muncii lor şi cu mare 
deschidere pentru consilierea întregii echipe (elevi, părinŃi, dascăli). MulŃi dintre dascăli sunt 
abilitaŃi la rândul lor pentru consiliere de acest gen. Este important totuŃi să nu uităm că ei au 
déjà o sarcină dificilă şi stufoasă, în stimularea cognitivă şi socioafectivă, la nivel de clasă. Are 
termene limită, programe, strategii de urmat etc, dar şi o viaŃă grea din pricina sistemului 
educaŃional românesc. Aşadar, fiecare profesionist are rolul său, iar când există o echipă bine 
închegată beneficiile elevilor sunt net superioare. Inclusiv modelul unei echipe funcŃionale este o 
sursă de motivare pentru copil. 
Fiind un subiect inepuizabil, dar mai ales fiind adepta dialogului şi a situaŃiei concrete, mă opresc 
aici.  Insă rămân deschisă conversaŃiei atât pe această temă, cât şi în legătură cu alte subiecte. 

 Prof. CRISTINA DRAGOTONIU 
C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara 
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SSeexxuuaalliittaatteeaa  llaa  
aaddoolleesscceennttuull  aauuttiisstt  
“În spatele uşilor închise ale inimii copilului dumneavoastră se află o lume pe care el arde de 
nerăbdare să o împartă cu dumneavoastră. Trebuie numai să-i daŃi sentimentul de siguranŃă de 
care are nevoie ca să aibă încredere să deschidă uşa şi să vă lase să păşiŃi înăuntru.” Barbara 
Chaignat-Schatzler 
 

         De ce adolescenŃa şi sexualitatea autistului? 
   Fără să atentăm la tabu-urile unor familii, ale unor grupuri de oameni, ale unor comunităŃi anume, 
trebuie să-i ajutăm şi pe copiii, adolescenŃii şi tinerii autişti să înŃeleagă realitatea, natura speciei 
noastre, să aibă concepŃii sănătoase despre viaŃă, să aibă repere morale, un cod al acestora, atât de 
necesar pentru a ne cunoaşte pe noi înşine, pe ceilalŃi şi pentru a convieŃui în armonie. 
   Şi pentru copiii şi adolescenŃii autişti este legitimă şi firească nevoia de a cunoaşte cât mai multe, de 
a explora. Maturizarea biologică, afectivă şi, în special, cea sexuală, sunt tot mai precoce, apar la vârste  
din ce în ce mai fragede; la fel şi nevoia de informare este mereu crescândă. 
    Ei au nevoie de adevărurile vieŃii…Nu pun întrebări dar tocmai această tăcere adesea devine retorică! 
Întrebările tacite rămân fără răspuns pentru că părinŃii şi dascălii deopotrivă ocolesc subiectul crezând 
speriaŃi că aceşti adolescenŃi alunecă prea devreme spre un domeniu considerat încă tabu. 
   O dată cu trecerea timpului copilul autist devine adolescent autist, vârstă minunată dar şi momentul 
marilor descoperiri…Sexualitatea nu întârzie să îşi facă apariŃia, de aceea este de datoria noastră, a 
adulŃilor, să fim pregătiŃi pentru această stare de fapt şi să o tratăm aşa cum se cuvine : natural şi 
firesc, deschis, adoptând o abordare frontală şi nicidecum ezitant şi evaziv. Să încercăm să oferim 
răspunsuri la întrebări nerostite pentru că …. “(…) atunci ochii se deschid mari, miraŃi asupra 
existenŃei.” (M. Barres) 
   Sexualitatea este o componentă importantă a personalităŃii ce îmbină aspecte biologice, psihologice şi 
sociale într-o relaŃie de interdependenŃă complexă. EducaŃia sexuală este un proces continuu, ce 
trebuie realizat de-a lungul întregii vieŃi, adaptând-o particularităŃilor fiecărei vârste şi fiecărui individ. 
Scopul său fundamental este de promovare a sănătăŃii sexuale şi implicit  fizice, emoŃionale, cognitive şi 
sociale, a stării generale de bine. De aceea, este cu atât mai important să discutăm deschis despre 
această latură umană atunci când avem de-a face cu adolescenŃii autişti.Trebuie să conştientizăm 
faptul că vorbind despre acest subiect (cu membrii familiei, cu alŃi părinŃi, cu specialiştii în domeniu) 
punem în discuŃie sexualitatea copilului nostru, a adolescentului cu autism, şi nicidecum nu discutăm 
despre propria sexualitate. 
  Am putea să ne simŃim uşor ruşinaŃi sau să fim evazivi, dar toate aceste sentimente trebuie să dispară 
fiindcă  “copilul cu autism este icapabil să aducă ordine în această lume. Tu trebuie să oferi această 
ordine. Autiştii pot să meargă într-un alt ritm, dar acel ritm poate fi plin de semnificaŃie.” ( Temple 
Grandin, o persoană afectată de sindromul Asperger). 
  ImaginaŃi-vă cum vă simŃiŃi să fiŃi într-o mulŃime de 2000 de oameni…ImaginaŃi-vă confuzia voastră 
pe măsură ce vă luptaŃi printr-o harababură haotică de picioare, chipuri, trupuri…ImaginaŃi-vă că 
încercaŃi să vă faceŃi loc prin mulŃime doar cu ajutorul indicatoarelor amestecate pe care să le urmaŃi, 
şi al direcŃiilor pe care doar parŃial le înŃelegeŃi…!Cam aşa se simte şi un adolescent cu autism atunci 
când sexualitatea îşi face apariŃia pe neaşteptate în viaŃa lui, fie mai devreme decât la copiii normali, fie 
mult mai târziu sau chiar foarte târziu, situaŃie care nu trebuie să îi găsească niciodată nepregătiŃi 
informaŃional , cât mai ales sufleteşte. 
  AdolescenŃii cu autism întâmpină dificultăŃi de înŃelegere a informaŃilor legate de deprinderile socio-
sexuale. Pe de altă parte, ei pot fi încurajaŃi greşit de cei din jur, persoane neavizate, să continue să 
menŃină comportamente inadecvate, infantile, mult după vârsta copilăriei. De cele mai multe ori, 
adolescenŃii autişti se pot afla în puŃine situaŃii în care să ia în considerare opŃiunea lor privind 
orientarea sau exprimarea sexuală proprie. De puŃine ori li se pemite să ia decizii şi să  înfrunte 
consecinŃele... 
   Nu mi-am propus ca acest articol să fie unul de specialitate care să abordeze sexualitatea din punct 
de vedere ştiinŃific, ci mai degrabă să fie un semnal de alarmă, sau , dacă vreŃi, un subiect care să dea 
de gândit tuturor celor care au în îngrijire, intră în contact sau cunosc un tânăr cu autism. PărinŃilor, 
fraŃilor şi surorilor copilului autist, rudelor şi dascălilor şi , de ce nu, necunoscătorilor dar empaticilor, 
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li se adresează acest articol.   
  E de datoria noastră să ne informăm despre acest aspect deoarece el există, chiar dacă vrem sau nu 
vrem, chiar dacă ne place sau nu; chiar dacă este un subiect mai delicat din viaŃa noastră nu trebuie 
să-l negăm, deoarece negându-l într-un fel sau altul, negăm o parte din noi. 
                 “Omul încă nu este Om doar Adolescent cu capul confuz, periculos. 
                   Omul va deveni Om 
                   Când îşi luminează sinele până în adâncurile fiinŃei 
                   Şi din lumina interioară emite raze în exterior.” ( S. Weares) 
 
    AdolescenŃa este vârsta celei de-a doua naşteri  -naştere întru maturitate (J.J.Rousseau), etapa celei 
de-a doua mari identificări- şi totodată perioada traversării punŃii dintre tărâmul copilăriei şi cel al 
maturităŃii, traversare pe un drum sinuos, nelipsit de obstacole datorită dificultăŃilor de adaptare la 
noul statut. La capătul drumului, ca printr-un tunel, se întrezăreşte un Om Matur în toată splendoarea 
sa. 
  Un înŃelept spunea: “sexualitatea este energia care animă întreaga noastră fiinŃă”, şi, într-un fel, avea 
dreptate, deoarece aceasta stă la baza multor aspecte din viaŃa noastră. Reprimarea sexualităŃii poate 
duce la unele dezechilibre fizice, psihice şi mentale, poate determina agresivitate, frustrare, 
anxietate…negarea ei duce la negarea noastră ca fiinŃă umană liberă şi cu drepturi depline. Mult mai 
constructivă ar fi canalizarea şi educarea sexualităŃii decât reprimarea ei sub orice formă. 
  Celor care pleacă capul ruşinaŃi le spun că sexualitatea nu este o ruşine, nu este ceva mizerabil sau 
urât doar pentru că aşa au fost învăŃaŃi în vechime; celor care se arată revoltaŃi le recomand să adopte o 
atitudine matură deoarece cu toŃii suntem sau vom fi adulŃi, iar sexualitatea este un dar al existenŃei 
pentru toŃi oamenii; pe cei care vor aborda subiectul cu deschidere îi felicit că au luat o atitudine 
înŃeleaptă. 
   Şi adolescenŃii cu autism au nevoi personale şi sexuale! 
   Este o realitate pe care nu mai trebuie să o blamăm, s-o interzicem sau s-o ignorăm…. 
   E timpul pentru a schimba ceva în mentalitatea care stigmatizează atâtea, care lasă urme în sufletul 
celor din jur şi care se opune realităŃii!…. 
     “TristeŃe, eşec, anxietate, dezamăgiri, anormal, neşansă sau răutate; toate acestea trăite duc la un 
moment dat la multe întrebări care-Ńi chinuie creierul, ajung apoi la suflet, iar pe urmă reuşesc să-Ńi 
atingă întreaga fiinŃă…. De fapt, e destinul…..e singurul răspuns dobândit atunci când constaŃi că Ńi s-
au spulberat toate visele frumoase. E ca şi cum începi să zbori iar cineva îŃi taie aripile atunci când 
reuşeşti să iai altitudine. Cazi, evident, te izbeşti puternic şi te trezeşti într-o lume total necunoscută, 
plină parcă de enigme şi goluri, nimic nu pare bun la prima vedere. Ai sentimentul că şi cerul va cădea 
curând peste tine şi că niciodată nu va mai răsări soarele. Cam aşa am simŃit atunci când am aflat 
diagnosticul lui F., fiul nostru. 
    …..ViaŃa, fără bune şi rele, ar fi monotonă şi nu ar avea sens. Mereu există ceva dincolo de aparenŃe. 
Tot răul cuprinde şi ceva bun , aşa încât toate întrebările noastre s-au dovedit o pierdere de timp, 
răspunsurile  nu ne-ar fi fost de folos; puterea de a renaşte este de fapt răspunsul pe care îl cauŃi şi-l 
vei găsi doar la tine…. 
   Problemele lui F. de exprimare, comunicare există încă…. 
    …..Dragostea pe care i-o purtăm e mult prea pură şi multă ca să poată fi exprimată pe “n” coli de 
hârtie, e acea dragoste veşnică, iar necunoscutele autismului au devenit pentru noi doar provocări…..” 
(din mărturisirile unei mame cu copil autist). 
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Aspecte ale personalităŃii  
ilustrate în desenele 
deficienŃilor mintali 

Cercetarea s-a dorit a stabili prezenŃa sau absenŃa comparativă a unor 
caracteristici ai personalităŃii şi afectului la copii între 10-12 ani cu deficit mintal şi 
cei cu intelect normal, S-au urmărit aspecte ce vizează anxietatea, agresivitatea şi 
ambivalenŃa afectivă, precum şi două aspecte temperamentale introversiunea şi 
extroversiunea.  

Pentru determinarea nivelului intelectual al subiecŃilor s-a utilizat testul 
Matricilor Progresive Raven, care au fost aplicate iniŃial unui număr de 70 de copii, 
din care 30 elevi ai Şcolii Generale cu clasele I-VIII Nr.1, iar 40 de copii elevi ai Şcolii 
cu clasele I-VIII, „Dumitru Ciumăgeanu”. În urma aplicării testului de inteligenŃă 
Raven, din cei 40 de elevi ai şcolii „Dumitru Ciumăgeanu” testaŃi iniŃial, am selectat 
33 de elevi în funcŃie de valoarea coeficientului de inteligenŃă QI, astfel încât să formez 
un lot experimental de copii cu deficit mintal. 

Copiilor din lotul de control şi celor din lotul experimental le-au fost apoi 
aplicate două teste proiective, testul familiei şi testul arborelui. După cotarea testelor 
şi sintetizarea rezultatelor, am obŃinut variabile care indică prezenŃa sau absenŃa: 
anxietăŃii; agresivităŃii; ataşamentului ambivalent faŃă de părinŃi; introversiunii şi 
extroversiunii.  

Ipotezele experimentale au fost formulate în urma consultării literaturii de 
specialitate, după cum urmează: 
Ipoteza experimentală 1. Ataşamentul ambivalent faŃă de părinŃi este influenŃat de 
nivelul dezvoltării intelectuale a copiilor.  

Am presupus că deficienŃa mintală influenŃează relaŃiile de ataşament pe care le 
dezvoltă copilul faŃă de părinŃi, la copii cu deficit mintal ambivalenŃa fiind mai frecvent 
întâlnită decât la copii cu dezvoltare intelectuală normală. Pentru verificarea acestei 
ipoteze am comparat frecvenŃa cu care a fost identificată prezenŃa ambivalenŃei 
ataşamentului faŃă de părinŃi la copii din lotul experimental comparativ cu frecvenŃa 
prezenŃei ambivalenŃei ataşamentului la lotul de control.  

Utilizarea testului de comparaŃie a frecvenŃelor χ2 a indicat în cazul rezultatelor 
testului familiei că ataşamentul ambivalent faŃă de părinŃi este mai frecvent la 
copii cu deficit intelectual.  Acest lucru nu a fost însă confirmat de rezultatele 
testului arborelui. 

Rezultatele obŃinute nu au fost concordante, apărând problema sensibilităŃii 
comparative a celor două teste proiective; astfel, testul familiei a identificat prezenŃa 
ataşamentului ambivalent la un număr mai mare de subiecŃi decât testul arborelui. 
Având în vedere aceste diferenŃe, am considerat că ipoteza experimentală formulată se 
confirmă, însă sub rezerva precizării testului proiectiv utilizat. Ataşamentul 
ambivalent faŃă de părinŃi, determinat cu ajutorul testului familiei, este 
influenŃat de nivelul dezvoltării intelectuale a copiilor.  

Ipoteza experimentală 2. Nivelul anxietăŃii şi cel al agresivităŃii este influenŃat 
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de nivelul dezvoltării intelectuale a copiilor.  

Am presupus că anxietatea şi agresivitatea copiilor cu deficit mintal sunt mai 
pronunŃate decât a copiilor cu intelect normal. Cotându-se cu 1 absenŃa agresivităŃii, 
respectiv al anxietăŃii, şi cu 2 prezenŃa acestora, am verificat existenŃa unei corelaŃii 
statistic semnificative (la un prag de semnificaŃie sig.<0,05) între nivelul dezvoltării 
intelectuale (QI) şi cel al anxietăŃii, respectiv agresivităŃii. Testul utilizat este testul de 
corelaŃie Pearson, dar rezultatele obŃinute nu au fost statistic semnificative pentru nici 
una din variabilele investigate. De aceea, ipoteza experimentală 2 se infirmă.  

Se confirmă ipoteza nulă: Nivelul de inteligenŃă nu afectează în nici un fel 
nivelul agresivităŃii şi anxietăŃii manifestate de copii.  De observat că în acest caz 
ambele teste (a familiei şi a arborelui) au dat rezultate concordante, indicând absenŃa 
unei legături între nivelul intelectual şi cel al agresivităŃii şi/sau anxietăŃii.  

Ipoteza experimentală 3. Introversiunea şi extroversiunea sunt caracteristici ale 
personalităŃii care se regăsesc cu frecvenŃe comparabile la copii deficienŃi mintal 
şi la cei cu intelect normal.  

Am presupus că introversiunea şi extroversiunea sunt caracteristici ale 
personalităŃii care nu au legătură cu nivelul de inteligenŃă. Am verificat dacă există un 
număr apropiat (comparabil, fără diferenŃe semnificative) de copii cu introversiune, 
respectiv extroversie, în lotul experimental şi cel de control. Pentru a verifica acest 
lucru am utilizat testul de comparaŃie a frecvenŃelor χ2. 

Din nou, testul familiei şi cel al arborelui nu au dat rezultate concordante. 
Astfel, testul familiei a indicat existenŃa unor diferenŃe semnificative, iar testul 
arborelui a indicat lipsa acestor diferenŃe. Acest lucru este valabil în cazul ambelor 
caracteristici investigate, introversie şi extroversie. Deoarece este vorba de teste 
proiective, a căror sensibilitate şi validitate comparativă este dificil de apreciat, am 
considerat că ipoteza experimentală formulată se confirmă sub rezerva precizării 
testului utilizat: 

Introversiunea şi extroversiunea ca şi caracteristici ale personalităŃii 
determinate cu testul arborelui, se regăsesc cu frecvenŃe comparabile la copii 
deficienŃi mintal şi la cei cu intelect normal.  

Rezultatele acestui studiu atrag atenŃia asupra importanŃei analizei unor 
concepte larg răspândite în populaŃia generală şi chiar în rândul celor ce se ocupă cu 
educaŃia copiilor cu nevoie speciale.   

Astfel, faptul că ambele teste au indicat că nivelul inteligenŃei nu influenŃează 
semnificativ anxietatea şi agresivitatea manifestate de copii  contrazic ideea că copii cu 
deficienŃe mintale ar fi inerent mai agresivi şi/sau mai anxioşi decât cei normali.  

De asemenea, deşi ataşamentul ambivalent faŃă de părinŃi poate fi prezent mai 
frecvent la copii cu deficit mintal, ar fi necesară o analiză mai atentă a acestui 
concept, luând în calcul şi condiŃiile speciale în care au fost crescuŃi copii respectivi 
(posibil în instituŃii, sau de rude sau chiar de străini) comparativ cu cei ce provin din 
familii normale.  

 Este recomandabilă deci utilizarea unor teste cât mai specifice şi mai precise 
pentru identificarea prezenŃei/absenŃei ataşamentului ambivalent şi a unor 
caracteristici temperamentale precum introversiune şi extroversiunea. 

 
 

 



numărul 6, anul al III-lea, anul şcolar 2010-2011, Semestrul I 

 
 

333666 , 

eeeccchhhiiipppaaa   îîîîîîîîîîîîmmmmmmmmmmmmpppppppppppprrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnăăăăăăăăăăăă            
editor: C.Ş.E.I. ««««Paul Popescu-Neveanu»»»», Timişoara 

parteneri: Şcoala cu cls. I-VIII Maşloc,  
Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia 

 

Bordul echipei: 
prof. Doina PĂŞCUłĂ,  
director,  
C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu” Timişoara 

prof. Aura DANIELESCU 
director,  
Şcoala cu cls. I-VIII, Maşloc  
prof. Daniela POPESCU,  
director,  
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 

prof. Mioara NOVAC,  
director adjunct,  
C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu” Timişoara 

prof. Adrian NICOLA,  
director adjunct,  
Şcoala cu cls. I-VIII Maşloc 
 

prof. Corneliu DRAGOMIR,  
coordonator proiect 
C.S.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 

 

Îndrumare, tehnoredactare, 
cocorectură: 

� prof. Vandana COTOC 
� prof. Corneliu DRAGOMIR 
� prof. Felicia Anca GUJBĂ 
� prof. Gabriela POP NUłAŞ 
� prof. Alina SPINEANU 
� prof. CodruŃa VANCI 
� prof. Mihaela BLOANCĂ 
� prof. Adrian NICOLA 

Au publicat în 
numărul curent: 
� Elevii:   

� Mioara AILENEI 

� Alexandra CĂPRICERU 

� Emanuel DANIELESCU 

� Valentina FECHETE 

� Andrei FRĂłILĂ 

� Răzvan GLADUN 

� Mihai IVĂNESCU 

� Alexandru LĂDARIU  

� Maria POP 

� Andrei Ştefan TUDOR 

� Marius SANTA 

� Alexandru Paul SÎNGEAP 

� Debora SOREAłĂ 

� Raul ŞORBAN 
 

� Cadrele didactice:  
� ed. Loredana Aina BECU 

� instit. Adriana BUCUR 

� prof. CodruŃa DANIELESCU 

� prof. Corneliu DRAGOMIR 

� prof. Cristina DRAGOTONIU 

� Angel GONZALES 

� prof. Felicia Anca GUJBĂ 

� prof. Kristina KALMAR 

� Maria Luisa LOMBARDO 

� Prof. Ligia Mihaela NEŞCU 

� prof. Maria TĂUT 

� prof. Delia łĂRANU 
 


