
 

 Anul al III-lea, Numărul 7, Aprilie 2011 
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„.Cel ce 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”1
  

Werner Heyde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
            Proiect cofinanŃat de Consiliul JudeŃean Timiş   

 Activitate publicistică inclusă în Agenda manifestărilor cultural - artistice şi sportive 
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Darul cuvintelor 
 Dacă frunzele toamnei se zbuciumă în furtună până acceptă căderea, daca norii se frământă 
dureros până trimit pământului răcoarea ploilor şi dacă soarele se arată mereu generos în drumul lui 
cosmic, înseamnă că fiecare dintre noi suntem datori acestei lumi cu ceva. Pentru ca există un timp al 
trăirii şi al mărturisirii, sufletul omenesc caută cuvintele potrivite pentru a da glas şi formă emoţiilor, 
amintirilor şi năzuinţelor.  
 A lăsa un semn, a te risipi cu dăruire pentru ceilalţi, a încerca să te defineşti ca esenţă înseamnă a 
scrie.  
 Revista „Împreună” este revista timpului tânăr, a copilăriei şi adolescenţei, este puntea între 
generaţii prin harul cuvântului şi prin tăria gândurilor sincere şi curate, iar tinereţea generaţiei de astăzi 
nu este doar o stare, ci o coordonată pe care se înscriu fapte şi speranţe. Filele revistei deschid lumea 
talentului liber întrupat în magia poeziei, în flux narativ sau în interjecţia neliniştită a eseului. 
 Ştiinţă şi artă, adevăr şi fantezie, talent şi muncă, multa şi plăcută trudă făcută de dascăl şi elevi, 
împreună, pentru bucuria lăuntrică şi pentru cei de mâine, pentru că trebuie şi pentru că vrem, se naşte 
încă o data revista „Împreună”,  prin numărul 7,  
revistă de suflet şi simţire, de iubire şi omagiu. 
          Convingerea noastră este că orice gând creator este o formă de supravieţuire 
în timp, deci… cititorule, de astăzi sau de mâine, răsfoieşte paginile acestei publicaţii 
şi vei găsi un semn al trecerii noastre prin această şcoală ce respiră simţire şi cultură: Centrul Şcolar 
pentru Educaţie Incluzivă «Paul Popescu - Neveanu» din Timişoara. 

prof. CORNELIU DRAGOMIR 
coordonator proiect editorial 
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Cuprins 
Să protejăm 
mediul 
prof. Daniela PESECAN 
[pagina 7] 

Împreună 
facem  şcoală! 
prof. Adrian NICOLA 
[pagina 6]  

Primăvara  
gândurilor frumoase  
şi a sentimentelor 
sincere 
prof. Ramona HELLER  
[pagina 16] 

Joc şi joacă în 
lumea copilăriei 
Prof. Felicia Anca GUJBĂ, 
prof. Angelica SANDU 
[pagina 22] 
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Riscuri şi 
vulnerabilităŃi 
în cotidianul 
agrar din 
Pişchia 
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Copilul dvs., 
viitorul nostru 
elev 
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Sărut mâna, 
mamă! 
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Ce pot face 
două mâini 
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Fascinanta 
lume a 
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ce animă 
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noastră 
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Şcoala în 
cuvinte şi 
culori, ediŃia a 
II-a 
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Anotimpurile, 
proiect 
activităŃi 
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Proiectul „Fiecare este special” a ajuns la ediŃia a doua şi în activităŃile sale sunt 
implicate instituŃii şcolare din România şi Serbia. Manifestările din cadrul 
proiectului sunt incluse în Agenda manifestărilor cultural artistice şi sportive a 
judeŃului Timiş şi finanŃate de Consiliul JudeŃean Timiş. 
 
 Fiecare dintre noi este special şi fiecare avem dreptul la a fi apreciaŃi, la a ne dezvolta şi a avea realizările 
pe care ni le dorim.  „Fiecare este special”, ajuns la ediŃia a II-a, este un proiect amplu. Proiectul a fost iniŃiat în anul 
şcolar 2009-2010 de către Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara, prin 
prof. Corneliu Dragomir, şi organizat în parteneriat cu Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Constantin 
Pufan” din Drobeta Turnu Severin, prin activitatea prof. Nicolae MâŃu şi jr. Achimescu AristiŃa. La manifestările de 
anul trecut au mai luat parte şi Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia şi Şcoala cu cls. I-VIII Liebling.  
 Anul acesta parteneriatul s-a lărgit şi alături de noi au intrat şi Şcoala cu cls. I-VIII Maşloc şi Şcoala cu cls. I-
VIII Giarmata, iar perspectiva dezvoltării perteneriatelor din acest proiect este mare, vom colabora cu instituŃii 
şcolare din Serbia, Spania şi din  
Ungaria, astfel că de la ediŃia viitoare proiectul va avea un caracter internaŃional.  Chiar şi acum putem spune că 
proiectul nostru se bucură de o participare internaŃională prin colaborările cu şcolile din Negotin, Republica Serbia. 
 Scopul acestui proiect este de a valoriza fiecare copil în contexte educaŃionale şi sociale diferite, de a 
dezvolta abilităŃi de relaŃionare şi comunicare, de a forma comportamente adaptabile în comunitate.  
 Am vrea să subliniem ideea că sintagma „Fiecare este special” are o conotaŃie profundă şi ne invită pe toŃi 
la toleranŃă şi la respect reciproc.  

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

Împreună sărbătorim România- prezentare succintă a 
evenimentului 
 Triplu eveniment la Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” din Timişoara cu 
ocazia zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române. AjutaŃi de cadrele didactice ale şcolii, elevii au 
organizat o expoziŃi de desene în acuarelă, un spectacol tematic şi au lansat chiar şi un nou număr al revistei 
şcolare “Împreună”.  
 Momentele artistice din cadrul spectacolului, organizat cu acest prilej au fost susŃinute de elevi de la 
grădiniŃa din cadrul Centrului Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” din Timişoara, de la 
Şcoala cu cls. I-VIII Maşloc şi de la clasele gimnaziale ale şcolii “Neveanu”. Au fost prezentate piese de teatru 
precum  “Moş Ion Roată”, dans şi un recital de muzică populară. Elevii au fost îndrumaŃi de profesorii Mihaela 
Bloancă, prof. Adrian MoguŃ, prof. Adrian Baloş,  prof. Mioara Novac, prof. Corneliu Dragomir, prof. Felicia 
Gujbă, prof. Vandana Cotoc şi prof.Loredana Becu.  
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 ExpoziŃia de desene în acuarele la care au 
expus elevi cu şi fără disabilităŃi  de la Centrul 
Şcolar pentru EducaŃie Inlcuzivă “Paul Popescu 
Neveanu” din Timişoara, Şcoala cu cls. I-VIII 
Maşloc, Şcoala cu cls. I-VIII Giarmata, Şcoala cu 
cla. I-VIII Pişchia, Centrul Şcolar pentru EducaŃie 
Incluzivă “Constantin Pufan” din Drobeta Turnu 
Severin, Şcoala Generală Nr. 6 Turnu Severin. 
Şcoala Specială “Semenii” din Negotin, Republica 
Serbia şi Liceul de muzică “Ştefan Vasici” din 
aceeaşi localitate, a fost organizată în sala de 
festivităŃi a centrului şcolar. Cele mai reuşite 
compoziŃii au fost recompensate cu diplome din 
partea organizatorilor.  

 Ultimul act al manifestării a fost lansarea numărului 6 al revistei şcolare “Împreună”, publicaŃie editată de 
Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă “Paul Popescu Neveanu” din Timişoara în parteneriat cu Şcoala cu cls. I-
VIII Maşloc. În acest număr au colaborat elevi şi cadre didactice de la C.J.R.A.E. Timiş, Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia, 
Şcoala cu cls. I-VIII DumbrăviŃa, şi chiar de peste hotare, din Spania şi Italia. Acest număr a inclus şi suplimentul 
de sinteze teoretice şi studii practice în domeniul psihopedagogiei speciale “Paul Popescu Neveanu”, ajuns la 
ediŃia a IV.  
 La manifestările proiectului iau parte şi Şcoala cu cls. I-VIII Giarmata, Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia, Şcoala 
Specială “Semenii” şi Liceul de Muzică din localitatea Negotin. 
 La finalul manifestării, cu mic cu mari, cu toŃii s-au prins într-o frumoasă şi emoŃionantă horă a unirii.  
  Manifestarea a fost amplu mediatizată de tion.ro, cotidianul Ziua de Vest Timişoara şi cotidianul „Datina” 
din Drobeta Turnu Severin şi TV Datina.  

Şcoala în cuvinte şi culori  
 Cu ocazia Zilei de 21 Mai 2011, Ziua SfinŃilor 
„Constantin şi Elena” sărbătoriŃi de Calendarul 
Ortodox, Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă 
„Constantin Pufan” din Drobeta Turnu Severin îşi 
sărbătoreşte ziua patronilor săi spirituali. În cadrul 
manifestărilor organizate cu acest prilej va avea loc şi 
festivitatea concursului „Şcoala în cuvinte şi culori”, 
ediŃia a II-a, iniŃiat de Centrul Şcolar pentru EducaŃie 
Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara, 
prin prof. Corneliu Dragomir.  
 Concursul este organizat în cadrul 
proiectului „Fiecare este special” şi este dedicat 
elevilor cu cerinŃe educative speciale integraŃi în 
învăŃământul special sau de masă din toată Ńara şi 

chiar de peste hotare.  
 SecŃiunile concursului sunt: 

� Concurs de desene în acuarele realizate de elevi din clasele I-IV, subsecŃiunea învăŃământ 
special şi învăŃământ special integrat 
� Concurs de desene în acuarele realizate de elevi din clasele V-VIII, subsecŃiunea 
învăŃământ special şi învăŃământ special integrat 
� Concurs de poezie şi proză, dedicat elevilor din clasele V-VIII, subsecŃiunea invăŃământ 
special şi special integrat 

 În anul şcolar trecut concursul a avut un ecou răsunător, participând elevi din toate colŃurile tării, peste 25 
de judeŃe şi peste 100 de lucrări.   

 prof. CORNELIU DRAGOMIR 
C.Ş.E.I. «Paul Popescu-Neveanu», Timişoara 
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„„ÎÎmmpprreeuunnăă  
ffaacceemm    şşccooaallăă!!””  

A fost lansat proiectul „Împreună facem şcoală”, proiect local la 
care participă elevi cu/fără disabilităŃi din satul Maşloc. Durata 
proiectului este de opt luni. Au fost proiectate câte activitate/lună, prima 
activitate  a proiectului s-a desfăşurat în data de 28.03.2011, ora16,00, 
în incinta unităŃii de învăŃământ, fiind momentul oficial de lansare a 
proiectului „Împreună facem şcoală!  
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prof. ADRIAN NICOLA, director adjunct 

Şcoala cu cls. I-VIII Maşloc 
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RRiissccuurrii  şşii  vvuullnneerraabbiilliittăăŃŃii  îînn  
ccoottiiddiiaannuull  aaggrraarr  ddiinn  PPiişşcchhiiaa..  
Pe parcursul anului şcolar 2009-2010, elevi cu/fără cerinŃe educative speciale de 
la Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia, îndrumaŃi de prof. Daniela Popescu, prof. Dragomir 
Corneliu (C.Ş.E.I. «Paul Popescu Neveanu » din Timişoara) şi Ioana VinŃan au 
participat la programul «Tineri reporteri pentru mediul înconjurător ». Participarea 
noastră, realizată cu sprijinul C.Ş.E.I. «Paul Popescu Neveanu » din Timişoara, a 
ajuns până la faza naŃională a competiŃiei.  
 
 
 Un grup de 11 elevi ai Scolii cu cls I-VIII, comuna Pischia, alaturi de psiholog scolar Corneliu Dragomir, de 
la Centrul Scolar Paul Popescu Neveanu din Timisoara, cu sprijinul prof Ioana Vintan (geograf) si prof Danila 
Popescu (director) au pus bazele unui proiect de cercetare ce are ca finalitatea buna intelegere, asumarea culturala 
si educatia civica in domeniul agriculturii ecologice. Pentru acesta, elevii implicati, Darius Mihai Vlaicu, Nicolae 
Nicola, Catalin Viorel Molnar, Emanuela Gaita, Marina Florea, Florin Laza, Alexandra Iasmina Mandrean, Abel 
Burleanu, Radu Kristjan, Cristina Morcan, Ana Maria Morosan, au parcurs un sumar stagiu de initiere in 
metodologia si tehnica tercetarii in management agricol si tehnici de redactare a unui raport de cercetare.  
 Ariile tematice ale cercetarii propuse a se realiza sunt :  

1. Riscuri şi vulnerabilităŃi în cotidianul agrar : scurt inventar al problematicii privind mediul înconjurător al 
comunei Pişchia. 

2. Exploatarea raŃională şi adaptarea activităŃii agricole la topografia comunei Pişchia.  
3. VulnerabilităŃi naturale în activitatea cotidiană agricolă : degradarea solului, suprasaturarea cu compuşi 

chimici (îngrăşământ în exces), gospodărirea resurselor (apă), hazardele climatologige, invazii de animale 
sălbatice şi insecte, inundaŃiile, alunecările de teren, ect  

4. VulnerabilităŃi antropice în activitatea cotidiană agricolă : accesul şi gestionarea informaŃiilor, 
specializare, etică şi responsabilitate civică, ecologică 

şi alimentară, supasolicitarea utilajelor uzate şi a 
tehnologiilor depăşite, îmbătrânirea populaŃiei 
activ agrare, degradarea culturilor agricole prin 
furt şi acŃiuni distructive premeditate ;  

5. Agricultura de subzistenŃă şi calitatea vieŃii 
cotidiene : eşecul politicilor agricole, 
birocratizarea accesului la resursele financiare şi 
tehnologice, hibridizarea soiurilor şi 
productivitatea scăzută, practica valorificării 
produselor obŃinute.  

6. Istoric al activităŃii cotidiene agricole din comuna 
Pişchia.  

7. Între etnografie rurală şi agricultură ecologică : 
valori umane, manifestări colective, scule şi unelte 
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în specificul agricol al comunei Pişchia (calendar agrar).  
8. Pragmatism în identificare de soluŃii şi oportunităŃi- între soluŃiile specialiştilor şi modele oamenilor din 

mediul rural. 
 Prin portofoliu realizat ne propunem a identifica vulnerabilităŃile şi riscurile din activitatea agricolă a 
satului Pişchia, judeŃul Timiş, România. Cotidianul agrar al comunei Pişchia, cu specificul său 
antropogeomorfologic, se bazează pe tradiŃie etnografică şi inovaŃie tehnologică. Acum, acesta traversează o 
perioadă de tranziŃie spre agricultura ecologică. Riscul major al acestei tranziŃii prelungite şi târzii, agricultura de 
subzistenŃă, duce la dezechilibrele majore privind conservarea şi valorificarea eficientă şi eficace a resurselor 
naturale, umane, tehnice şi tehnologice cu ample implicaŃii asupra calităŃii vieŃii localnicilor şi educaŃiei ecologice 
manifeste in comportamentul lor. 
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Munca şi poductivitatea sa 
 România se situeaza pe penultimul loc în rândul statelor uniunii europene în functie de 
productivitatea muncii / angajat. Institul NaŃional de Statistică anunŃă o sitaŃie dramatică : cu 8,6% 
a scăzut productivitatea muncii în industrie în anul 2009 faŃă de aceeaşi persoadă a anului anterior, 
România fiind codaşă pe plan european.  
 Dar în agricultură cum stau lucrurile ? În agricultura nu au fost studii elocvente. În cele ce 
urmeaza, ne propunem a observa cum stau lucrurile într-o zona rurală în care noi locuim, comuna 
Pişchia, judeŃul Timiş. Astfel, avem ca obiectiv analiza unor date statistice privind producŃia de 
cereale. Pentru aceasta, ne-am adresat institutiei administrative locale, Perimăriei Comunei Pişchia, 
pentru a culege date privind productivitatea de cereale/ha şi suprafetele cultivate în ha. Deşi au fost 
amabili, încercând să sprijine demersul nostru, personalul acestei instituŃii nu ne-a putut pune la 
dispoziŃie astfel de date statistice. Noi estimam că, în general, veniturile în urma activităŃilor agricole 
au scăzut,dar lent, cu implicaŃii asupra agriculturii de subzistenŃă şi calitatea vieŃii cotidiene.  
 Estimarea noastră are la bază observarea directă, noi trăind în aceste sate, şi părerea 
părinŃilor noştrii. Noi credem că din acest motiv interesul localnicilor pentru acest domeniu de 
activitate este scăzut, şi, implicit, şi pentru activitatea agricolă ecologică.  
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„Cotidian pastoral”  
din Câmpia Banatului, 
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prof. CORNELIU DRAGOMIR 
C.Ş.E.I. «Paul Popescu-Neveanu», Timişoara 
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elev CONSTANTIN TITEL AILENEI,  
îndrumare, prof. CORNELIU  DRAGOMIR 
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CCooppiilluull    
dduummnneeaavvooaassttrrăă,,  

vviiiittoorruull  nnoossttrruu  eelleevv  
Personalitatea viitorului elev poate fi influenŃată pozitiv prin strânsa 
colaborare  dintre: familie, grădiniŃă şi şcoală. De cele mai multe ori, 
această cooperare rămâne doar la nivelul: familie-grădiniŃă, însă cel 
mai îngrijorător fenomen este dacă această relaŃie nu există. 
Manifestarea tardivă a relaŃiei dintre familie-grădiniŃă şi familie-şcoală 
se poate solda mai târziu cu eşecul şi abandonul şcolar. ��&����� �����
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ed./prof.  LOREDANA BECU,  
C.Ş.E.I. „Paul Popescu - Neveanu”, Timişoara 
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Primăvara 
Primăvara a sosit 
Ghiocelul a-nflorit 
Când copii se adună 
Glasul cristalin răsună 
De prin văi îi vezi venind 
Culegând cât-o floricică frumuşică 
Pentru mama lor iubită. 

elev IDRICEANU LARISA 
tehnoredactare, elev EMANUEL DANIELESCU 

 
 

Este primăvară  
pentru că... 

 Elevii clasei a V-a A de la Centrul 
Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă ”Paul 
Popescu Neveanu” Timişoara, au scris câteva 
cuvinte despre primăvară. 

�� ����� ������ ������� �
���� �
���� � ! � ��� 1���� �(���� ��	
��� �� 1
���
prof. DANA VOCHIN 

C.Ş.E.I. „Paul Popescu - Neveanu”, 
Timişoara 

 
...ies ghioceii şi  încep să facă pomii 
muguri. 
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elev SEBASTIAN ANDRESCU 
îndrumare, prof. DANA 

AVRAMESCU 
 

... păsările călătoare se întorc liniştite din tările calde. 
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elev WEBER RAUL 

îndrumare, prof. DANA AVRAMESCU 
 

... oamenii merg la sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos. 
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�� $
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elev APRO MARIUS 

îndrumare, prof. DANA AVRAMESCU 
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GGrraaii  ddee  pprriimmăăvvaarrăă  
Prelucrare lirică a poveştii populare „FloriŃa din codru”, realizată de  
prof. Loredana Adina Becu. Lucrarea face parte dintr-un viitor volum 
de poezii ce conŃine prelucrări de proză şi poetică populară. 
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prof. LOREDANA ADINA BECU 

C.Ş.E.I. „Paul Popescu - Neveanu”, Timişoara 
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SSăărruutt  mmâânnaa,,mmaammăă!!  
Cu ocazia zilei de 8 Martie, Ziua internaŃională a femeii, elevii de la 
Şcoala cu cls. I-VIII Maşloc, integraŃi în învăŃământul de masă cu 
structuri de sprijin oferite de Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă 
„Paul Popescu Neveanu” din Timişoara, au realizat felicitări. Copiii din 
clasele a III-a şi a IV au realizat şi un frumos program artistic. 

ExpoziŃie de felicitări 
 ÎndrumaŃi de prof. Felicia Gujbă, prof. Corneliu Dragomir (Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul 
Popescu Neveanu” din Timişoara) şi prof. Angelica Sandu (Şcoala cu cls. I-VIII Maşloc), elevii cu cerinŃe educative 
speciale au realizat o emoŃionantă expoziŃie cu felicitări relaizate cu ocazia zilei internaŃionale a femei, şi dedicată 
celei mai iubite fiinŃe de pe pământ, mama. ActivităŃile s-au realizat în cadrul proiectului „Sărut mâna mamă!”, 
iniŃiat de doamna profesor Anca Gujbă şi realizat împreună cu prof. Angelica Sandu şi prof. Corneliu Dragomir. 
Proiectul educaŃional a fost organizat Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din 
Timişoara în parteneriat cu Şcoala cu cls. I-VIII Maşloc.  
 Felicitările au fost expuse pe holurile şcolii şi, la iniŃiative doamnei prof. Alina Spineanu, şi in sala în care s-
a realizat lansarea proiectului „Împreună facem şcoală”. 
 La finalul activităŃilor elevii au fost recompensaŃi cu diplome oferite de către conducerile celor două 
instituŃii implicate în proiect. Copiii şi părinŃii s-au bucurat foarte mult de această experienŃă subliniind importanŃa 
valorizării copiilor şi valorificări calităŃilor artistice ale lor. 

 
 

Program artistic dedicat mamei 
 Cu acelaşi prilej, părinŃii copiilor din clasele a III-a şi a 
IV-a au fost invitaŃi să ia parte la un program artistic dedicat 
mamei. Programul a fost susŃinut de elevi de la Şcoala cu cls. I-
VIII Maşloc, şi organizat sub îndrumarea doamnei prof. Ana 
Hrin, prof. Maria Pavlovici şi prof. Aurora Szigeti. 
 Elevii au prezentat două recitaluri de poezii, o scenetă şi 
au susŃinut momente muzicale. PărinŃii s-au declarat bucuroşi să 
participe la evenimente de acest gen. 
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Mama, tata şi bunicii sunt... cei mai iubiŃi de pe pământ 
 În cadrul unor ore de sprijin am propus unor elevi din cls. a IV-a să realizeze câteva caracterizări dedicate celor mai 
apropiate fiinŃe de sufletul lor. În rândurile scrise de ei, elevii au arătat că cele mai iubite fiinŃe de pe pământ sunt părinŃii şi 
bunicii lor.  
 Cel mai frecvent, caracterizările realizate s-au încheiat cu sincere gânduri de mulŃumire adresate celor ce îi cresc şi îi 
iubesc pe elevii noştri. 
 
 În această compunere eu voi povesti despre mama mea. 
 Mama este slabă, înaltă, tânără, are ochii verzi, părul şaten şi este cea mai frumoasă mamă de pe pământ. Mama este 
bună, este sufletistă, înŃeleaptă şi credincioasă.  
 Eu o iubesc pe mama pentru că este bună la suflet. 

elev ADELINA MĂZĂRAN, 
 îndrumare, prof. ANCA GUJBĂ 

 În această caracterizare voi povesti despre mama. 
 Mama mea este mai în vârstă, înaltă, slabă, are părul brunet ochii căprui şi este foarte frumoasă. Mama mea este bună, 
este inteligentă şi este foarte iubitoare.  
 Eu o iubesc pe mama. 

elev DANA ADRIANA,  
îndrumare, prof. ANCA GUJBĂ 

 Eu vă voi povesti despre mama. Voi prezenta câteva trăsături fizice şi apoi morale şi sufleteşti. 
 Mama mea este mai în vârstă şi mai plinuŃă, are părul negru şi ochii verzi.  
 Mama mea este gospodină şi îi place să gătească pentru noi. Mama este blândă şi inteligentă, are un suflet milos, este 
înŃelegătoare, iubitoare şi credincioasă.  
 Eu o iubesc pe mama pentru că şi ea ne iubeşte pe noi. 

elev DENISA CLAUDIA STANCA, 
 îndrumare, prof. CORNELIU DRAGMIR 

 În această compunere voi vorbi despre bunica mea. 
 Ea are şaizeci şi cinci de ani, are părul albit de vreme şi ochii albaştrii. Bunica mea este mai scundă şi mai... plinuŃă. 
Bunica mea este foarte harnică, gospodină, iubitoare şi bună la suflet, înŃeleptă şi credincioasă.     
 Eu o iubesc pe bunica mea pentru că mă creşte singură şi pentru că mă iubeşte foarte mult.. 

elev ANDREI COSTEA,  
îndrumare, prof. ANCA GUJBĂ  

 În această compunere voi vorbi despre tati meu. 
 Tati este înalt, are ochii albaştrii şi părul creŃ. Tata este bun, este înŃelegător, este înŃelept, vorbeşte foarte frumos cu 
noi şi ne spune cum să ne purtăm şi are un suflet foarte bun.     
 Eu îl iubesc pe tati foarte mult. 

elev VALENTINO COSTEA,  
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
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prof. MIHAELA LIGIA NEŞCU 
Centrul JudeŃean de AsistenŃă Psihopedagogică, Timişoara 



 
 
 
             

 

 

 Primăvara  
gândurilor frumoase  
şi a sentimentelor sincere 
Un grup de elevi de la C.Ş.E.I. „P. P. Neveanu” însoŃiŃi de prof. Mioara 
Novac, prof. Ramona Heler, prof.Mihaela Bloancă, prof. Adrian Baloş 
au vizitat, cu ocazia zilei mamei, un cămin de bătrâni Timişoara. 
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prof. HELER RAMONA

C.Ş.E.I. “Paul Popescu-Neveanu” Timişoara 
 În data de 8 martie am fost în vizită la azilul de 
bătrâni.  
 Am cântat şi am spus poezii. După aceea am dăruit 
felicitări şi mărŃişoare confecŃionate de noi, dar şi flori, 
inclusiv unei bătrâne care are aproape 100 de ani. Am făcut 
fotografii. Alături de noi au fost şi cei de la Analog TV 
Timişoara, care ne-a luat interviuri.  
 Le-am adus lacrimi de bucurie şi nostalgie 
bătrânilor in azil, au fost impresionaŃi că cineva îi vizitează 
şi se gândesşte cu dragoste la ei.” 

                                                               elev RADU PLOTUNA 
îndrumare, prof. RAMONA HELLER 
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 “Am văzut la căminul de bătrâni şi oameni bolnavi care 
stăteau în cărucioare, dar care au fost bucuroşi şi au început să 
plângă atunci când ne-au văzut... ca pe copiii lor. 
 Le-a părut rău când am plecat înapoi spre şcoală. În urma 
acestei vizite am învăŃat că trebuie să ne respectăm părinŃii, 
bunicii, să-i iubim şi să-i îngrijim atunci când vor avea nevoie.” 

                                  elev VIOREL STANCIU 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu-Neveanu” Timişoara 

 
 

 

Mamă dragă te iubesc... 
Mamă dragă te iubesc 
Şi îŃi spun că te doresc 
Eu mă rog lui Dumnezeu 
Să te Ńină sănătoasă şi frumoasa 
Pentru că tu eşti cea care ne creşti 
Eşti o mamă iubitoare şi iŃi dau în dar o floare 
Că astăzie e propria tasărbătoare. 

elev IDRICEANU LARISA 
tehnoredactare, elev EMANUEL DANIELESCU 
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CCee  ppoott  ffaaccee    
ddoouuăă  mmââiinnii  ddiibbaaccee......  
 Serialul iniŃiat de prof. Adriana Bucur şi prof. Lucia Bonchiş, de la Şcoala cu 
cls.I-VIII Pişchia a avut un răsunet deosebit, aşa că frumoase relatări privind 
experienŃe cretive ale elevilor de la Şcoala cu cls. I-VIII Maşloc, cls. a IV-a, la 
orele de abilităŃimanuale sunt redate şi în acest număr prin compunerile elevilor 
Valentino, Emanuel, Larisa şi Bianca. 

RoboŃelul Robby 
 În această compunere noi vom povesti cum am creat un 
robot, pe care l-am botezat Robby. 
 Acest robot este făcut din materiale reciclabile, anume: 
sticle de plastic, pahare de plastic şi hârtie glasată. Aceasta 
hartie este colorată şi lipită pe sticlă în culorile steagului 
Romăniei,pentru că noi suntem patrioŃi. 
 Sticlele au fost cumpărate şi primite de la ziua colegei 
noastre Gabriela. Le-am tăiat şi le-am îmbinat una în alta. La 
fabricarea acestui robot au contribit mai multi colegi: Manu, 
Vali, Larisa si Bianca. 
 Acest robot a fost pus la expoziŃia clasei cu celelalte 
creaŃi ale celor altor colegi din clasa noastră. Ei au facut cuiburi 
de păsărele şi ghivece de flori. 
 Toate creatiile sunt foarte frumoase! Noua, copiilor din 
clasa a IV-a, ne-a făcut plăcere să construim astfel de obiecte şi, 
sperăm că o să mai facem şi alte obiecte! 

elevi EMANUEL DANIELESCU si VALENTINO SEBASTIAN COSTEA 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 

 
 În acestă compunere noi vom povesti despre cum am realizat câteva suporturi 
de lumânări, în clasă, cu doamna noastră învăŃătoare, la ora de abilităŃi manuale.  

Noi am inceput cu colorarea cd-urilor cu culorile rosu şi albastru si cu 
invelirea capacelor cu folie de aluminiu,apoi am lipit cu aracet capacele de cd-uri si 
am facut diferite ornamente florale realizate din flori de camp,apoi am pictat puncte 
pe flori si am lipit diferite frunze. Dupa ce am lipit toate aceste lucruri, noi am pus o 
lumanare rosie în mijlocul capacului. Am folosit culorile:roşu,portocaliu,verde,albastu 
si roz. 

Noi credem că doamna învăŃătoare doreşte să ne înveŃe să iubim 
frumosul,cum se realizează obiectele decorative şi să organizăm o expoziŃie.  

Nouă ne-a plăcut să realizăm aceste obiecte decorative şi ne-ar place să 
participăm la o expozitie cu vânzare. 

 elevi BIANCA BALABAN şi IDRICEANU GABRIELA 
îndrumare, prof. MARIA PAVLOVICI PĂTRUł 
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DDiipplloommăă  „„ddiinn  ddrraaggoossttee””  
ppeennttrruu  rreevviissttaa  „„ÎÎmmpprreeuunnăă””  

În cadrul proiectului „Dragobetele dunărean”, organizat de C.Ş.E.I. „C-
tin Pufan” din Drobeta Turnu Severin, un moment aparte a fost dedicat 
colaborării cu C.Ş.E.I. „P. P. Neveanu”, din Timişoara. 
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prof. NICOLAE MÎłU, director 
jr. ARISTIłA ACHIMESCU, secretar şef 

C.Ş.E.I „Constantin Pufan”, Drobeta Tr. Severin 
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Fascinanta lume 
 a personajelor 
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prof. CORNELIU DRAGOMIR 
C.Ş.E.I. „Paul Popescu - Neveanu”, Timişoara 
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elev ANITA CLAUDIA COSTEA, îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
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 îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
  

 Personajele despre care voi povesti sunt Ionel şi Domnu’ Goe din operele 
dramaturgului Ion Luca Caragiale.  
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elev RAUL BIŞOC, îndrumare, prof CODRUłA VANCI 
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elev DARIUS SABO,  îndrumare, prof CODRUłA VANCI 
 
 Goe merge la mare împreună cu mama, tatăl şi sora lui. De dimineaŃă, aceştia îşi 
încarca bagajele în BMW-ul de călătorii al familiei şi pornesc la drum.  
 Pe drum, tata porneşte manelele, dă volumul la maxim şi deschide geamurile maşinii. 
Goe, neastâmpărat, în timp ce maşina mergea cu viteză, îşi scoate capul pe geam. Vorbind la 
telefon, acesta îl scapă în timpul mersului. Mama începe să îl certe, dar tata îl liniştete spunându-
i că nu este nicio problemă şi că îi va cumpăra altul de îndată ce vor ajunge la mare. 
 În timpul drumului, tata opreşte maşina la o benzinărie. Acolo, Goe, din nou 
neastâmpărat se joacă cu pompa de benzină şi se murdăreşte. Angajatul benzinăriei iese furios la 
el, dar tata îi sare repede în ajutor, îi dă acestuia nişte bani şi îl scapă pe micul răsfăŃat. 
 Ajunşi la mare, pe plajă, Goe intră în apă fără să spună la nimeni. Nu ştie să înoate şi 
începe să Ńipe. Salvamarii îl scot din apă, iar părinŃii îl duc în parcul de distracŃii, fericiŃi că 
acesta nu a păŃit nimic. 

elev ALEXABDRU ARDELEAN, îndrumare, prof CODRUłA VANCI 
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JJoocc  şşii  jjooaaccăă  
ÎÎnn  lluummeeaa  ccooppiillăărriieeii  

Jocul dezvoltă personalitatea copiilor în mod armonios, în timpul 
său activându-se toate dimensiunile personalităŃii individuale. ����
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prof. FELICIA ANCA GUJBĂ 
C.Ş.E.I. “Paul Popescu-Neveanu” Timişoara 
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îndrumare, prof. GUJBĂ FELICIA 
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elev DARIUS MARIUS FECHETE 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
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elev ADELINA GÎLIA 

îndrumare, prof. ANGELICA SANDU 
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elev, MIOARA AILENEI 

îndrumare, prof. GUJBĂ FELICIA 
 

Mari descoperiri făcute din greşealã 
Gafele şi greşelile au stat de multe ori la baza marilor invenŃii ale lumii moderne. 

Vă prezentăm doar câteva exemple care confirmă această teorie. 
 
 

 1. Banda adezivă
�
 
� 1��� ���������� ������� ���� � ��������� ���� �� 
�	���� �� �����
������ ������� 
��� 
� ������� ������	������� �� �� ������ ���� � ������� � � ������� ���
 ��� �����1�� $�� ��������� �����	������ ��������� � � ��� ����� 1� ���
����� ���� �����1�� �� ����1��� ,������- � � ������ �� �
��&�
 �����
�� ������

 2. Cuptorul cu microunde
� 4� ����� �����3 $����� ����� �� ��	 �
������� ��������� � ���&��� �� �������� ����� ������� &����
�� � ,���- �� �������� � � ����� �	����� �� �����
��� �� ��� � ���� %� 	������ ��$����� �� � ��� ������ %���	��� �����(������ %� &����
� � ����� 1� &����� �� 	������&��� �� ��������� ����
� ��
� %������������ �� 1��� 1��	��� ���� �� �� �������1
����
�
��

3. Sticla incasabilă
� �#������
 1����� ������0��������� 
��� �� � ��
���� �� ����� �� ��
�
������ 1�� �� ���� � ������ ��� �(�� ���	��� ����������� ��� � ������� ��� ��
���� ����������$�� ���� 
�� �������� �
 � ��������� �������� ���	���� �� � �� ����� �� ��� � �� ����������� ������� �������� ��� � �������� �� ��
�����

 4. Chibriturile
� 4� ����� ��&
���
 ��#���
5� %����� �� �	���� 1���
� ���� ����.�
���	�
� 4� ���� �� �������� ��	������
� �� ��	����� �� 
���� � �	����� �� �� ���
 ��� ������
��������� �� ������ � ������� ��� ��������
��������� �
 � %������ �� �� ����� 	���
�1��(��� 
 �� ������ 4� 
�� �� ����� �� ��	��������� �� 
������ ������� � 
��� 1��� ��� ��1���������� �
� ��
5� �� � � �	���� �� ��������������� � ��� ���������� ��� �� �������� 
�� �1��� ,1����- �� �
��� �

 
 

preluare: www.didactic.ro 
culese de elevi TUDOR ANDREI ŞTEFAN şi ALEXANDRU PAUL SÂNGEAP 

îndrumare, prof. Corneliu Dragomir 
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ŞŞccooaallaa  îînn  ccuuvviinnttee  şşii  ccuulloorrii  
eeddiiŃŃiiaa  aa  IIII--aa  

Trei elevi de la Şcoala cu cls. I-VIII Maşloc, integraŃi în învăŃământul de 
masă cu structuri de sprijin oferite prin Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă 
″Paul Popescu Neveanu”, Timişora, au participat la ediŃia a II-a a concursului de 
compuneri „Şcoala în cuvinte şi culori”, organizat la C.Ş.E.I. „C-tin Pufan”, Drobeta 
Turnu Severin. Participarea celor trei elevi a fost încunată de succes, Cristian 
RaŃă obŃinând locul I, Casapu Cristian şi Rosuş IonuŃ câte o menŃiune. 
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elev, CRISTIAN RAłĂ 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
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elev, CRISTIAN CASAPU 
îndrumare, prof. FELICIA ANCA GUJBĂ 
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elev RAUL ŞORBAN 
Şcoala cu cls. I-VIII MAŞLOC 
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ANOTIMPURILEANOTIMPURILEANOTIMPURILEANOTIMPURILE … … … … 
proiect  educaŃional  extracurricular 

 Este un proiect 
de activităŃi extracurriculare, cu desfăşurarea pe parcursul unui an şcolar,  ajuns 
la a III-a ediŃie. De-a lungul anilor au fost mai mulŃi parteneri implicaŃi în 
activităŃile organizate cu elevii dintre care amintesc: C.S.E.I. “ P. P. Neveanu” 
Timisoara, Primăria Pişchia, Consiliul Local Pişchia, tutorii legali ai elevilor 
claselor implicate în proiect. 
           O serie de activităŃi s-au desfăsurat în şcoală, dar au fost şi activităŃi 
desfăşurate în exteriorul şcolii şi aici amintesc activitatea coordonată de prof. 
Ligia Nescu :”Zambetul REAL al copiilor fără egal” care s-a desfăşurat la 
supermarketul “Real” Timişoara, sau excursia tematică la “Peştera Urşilor”, 
jud. Bihor, coordonată de inst. I Adriana Bucur.  
            În urma implementării proiectului se aşteaptă următoarele rezultate: 

� dezvoltarea capacităŃilor creatoare ale elevilor prin organizarea 
de activităŃi practice educative; 

� dezvoltarea simŃului estetic  prin urmărirea unor minifilme despre diferite evenimente sau opera 
ale unor mari artişti; 

� formarea şi exersarea unor capacităŃi interpretative prin 
cântarea în colectiv sau individual a unor cântece pentru copii 
specifice anotimpurilor sau diferitelor sărbători; 

� formarea   capacităŃilor afective care să permiă elevilor 
exprimarea propriilor emoŃii şi sentimente; 

� conştientizarea afectivităŃii de grup ca suport al prieteniei; 
 Prin activităŃile cuprinse în acest proiect dorim să însuşim elevilor 
diferite modele comportamentale, să le dezvoltăm simŃul estetic, să le dovedim 
utilitatea muncii lor prin valorificarea şi punerea în practică a capacităŃilor 
dobândite, să le educăm spiritul de muncă în echipă, dezvoltarea simŃului 
practic.  
           Nu e uşor, probleme şi greutăŃi apar la tot pasul, dar uităm repede de ele 
atunci când privim satisfacŃia din ochii copiilor pentru roadele muncii lor.   

           Să fim mai buni, mai îngăduitori cu vlăstarele pe care le creştem şi le educăm.   
 Câteva imagini de la acivităŃile desfăşurate: 
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Retragerea socială 
şi socializarea 
 
Retragerea socială-implică un comportament care păstrează o personă la distanŃă faŃă de altă persoană, atât 

fizic cât şi emoŃional ( Kaufman, J., M., 1981 pag 221). 
InteracŃiunea umană este un proces de dependenŃă fundamentală, activă şi reciprocă a indivizilor, prin care 

actele unuia se resfrâng asupra comportamentelor celuilalt/celorlalŃi şi invers. InteracŃionează atât indivizii, cât şi 
grupurile umane prin procese de influenŃă intergrupală reciprocă (DicŃionar de psihologie socială, 1981, pag 122). 

InteracŃiunea interpersonală este un fragment mai mare al interacŃiunii de grup, şi în grup, grupul social fiind 
creat din necesitatea rezolvării în comun a anumitor sarcini (DicŃionar de psihologie socială, 1981, p.209). 

De obicei, retragerea socială este acompaniată de un comportament imatur, sau inadecvat. Copiii retraşi par 
a nu fi capabili să-şi ofere bucuria, satisfacŃia, de a avea relaŃii sociale. Dacă nu sunt determinaŃi să-şi schimbe 
comportamentul, ei devin privaŃi de contactele cu alte persoane, şi de avantajele pe care le poate oferi 
interacŃiunea socială. 

Copiii retraşi au probleme serioase în însuşirea abilităŃilor sociale, ei se comportă într-un mod care inhibă 
cultivarea şi menŃinerea unor raporturi sociale satisfăcătoare. Copiii al căror comportament este inadecvat, nu 
reuşesc să înveŃe modurile în care să se raporteze în mod corect la condiŃiile mediului ambiant. Ei pot fi superficiali 
în relaŃionări, evită contactul vizual, comunicarea sau joaca cu ceilalŃi copii. De obicei,  nu se angajează nici în 
reciprocităŃi sociale. Copilului retras îi lipsesc atributele necesare iniŃierii şi menŃinerii relaŃiilor sociale. 

Un mod de identificare a copiilor retraşi este acela al chestionarelor sau al jocurilor, în care copiii sunt 
întrebaŃi pe care dintre colegii lor îi preferă cel mai mult, şi pe care nu. Un alt mod este cel al observaŃiei directe, de 
zi cu zi, şi înregistrarea comportamentului copilului. În acest mod, copiii retraşi ar putea fi definiŃi ca fiind cei care au 
iniŃiat un număr mai mic de contacte sociale decât colegii lor. Când interacŃiunile sociale sunt măsurate în mod 
direct, şi continuu, există posibilitatea stabilirii cu precizie a unei metode de intervenŃie care ar putea fi folosită în 
scopul învăŃării modurilor de iniŃiere a contactelor sociale ( Kaufman, J., M., 1981 pag 221-223). 

PrudenŃa faŃă de străini este un fenomen normal în partea a doua a primilor ani de viaŃă, şi un grad mai mare 
sau mai mic de anxietate socială este normal pentru mica copilărie, când copilul întâlneşte situaŃii noi, străine, sau 
social-ameninŃătoare. 

Copiii retraşi manifestă răspunsuri sociale contradictorii, pot aborda o mimă abătută, privesc fix, sunt ezitanŃi 
şi opun rezistenŃă la mângâiere. În unele cazuri pot arăta interes faŃă de alŃi copii de vârstă apropiată lor, dar jocul 
social este împiedicat de răspunsuri emoŃionale negative (Lăzărescu, M., 1998 pag 330). 

ModalităŃile de socializare ale copiilor sunt foarte diferite, în funcŃie de societatea în care sunt practicate, 
putând influenŃa foarte puternic tipurile de interacŃiuni sociale în care sunt implicaŃi copiii. 

Socializarea are loc întotdeauna în contextul unei structuri sociale specifice. Nu numai conŃinutul său, dar şi 
măsura succesului său presupun anumite condiŃii socio-culturale, şi au consecinŃe socio-culturale (Berger,P.,1999, 
pag 189). 

Prin procesul de socializare, copilul învaŃă să se conformeze normelor societăŃii, şi să acŃioneze adecvat. 
Deşi acest proces poate implica expectanŃe diferite de la o societate la alta, în principiu, există trei modalităŃi 
principale de încurajare a socializării la copil, prin procesul de imitare şi identificare, prin educaŃia directă, implicând 
pedepse şi recompense şi prin transmiterea expectanŃelor sociale. MulŃi teoreticieni ai învăŃării sociale, consideră 
că procesul de imitare şi de identificare este cel mai important din cele trei (Hayes, N., 1997 pag 333). 

Dezvoltarea psihologică a copilului se exprimă printr-o evoluŃie progresivă, globală a tonusului, a mişcării, a 
afectivităŃii, a inteligenŃei, a limbajului. Aceste niveluri interacŃionează strâns. Orice anomalie a unuia se reflectă 
asupra celorlalte. Dezvoltarea copilului este rezultanta predispoziŃiilor genetice, maturizării fiziologice şi contextului 
familial, cultural şi economic. InfluenŃa stimulativă a celor din jur este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului, 
şi pentru a învăŃa să-şi folosească propriile capacităŃi (Morand de Jouffrey, 1998, pag 13).  

J. Piaget şi Inhelder, B., în Psihologia copilului ( 1966) notează că în cazul socializării, fiecare acceptă 
caracterul indisociabil şi paralel al dezvoltării cognitive şi al celei afective sau sociale, iar metoda cea mai sigură 
constă în folosirea ca fir conducător a rezultatului cercetărilor asupra atitudinilor intelectuale proprii nivelului 
preoperatoriu. Precauzalitatea constituie, în această privinŃă, un exemplu remarcabil de situaŃie în care subiectul 
are convingerea de a fi atins mecanismele exterioare şi obiective ale realităŃii, în timp ce, din punctul de vedere al 
observatorului este limpede că el se limitează la asimilarea lor la un anumit număr de caractere subiective ale 
acŃiunii sale proprii. Ceea ce este evident în cazul precauzalităŃii, este mai puŃin aparent în cazul non conservărilor 
şi al tuturor reacŃiilor preoperatorii.  

Astfel, se poate spune că diferenŃa esenŃială dintre nivelul preoperatoriu şi cel operatoriu constă în faptul că, 
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în cazul primului  domină asimilarea la acŃiunea proprie, în timp ce în cazul al doilea percumpăneşte asimilarea la 
coordonările generale ale acŃiunii, deci la operaŃii. 

Din fragmentul anterior, rezultă o posibilă analogie cu fazele procesului de socializare. Coordonarea 
generală a acŃiunilor, care caracterizează nucleul funcŃional al operaŃiilor, înglobează în aceeaşi măsură acŃiuinile 
interindividuale ca şi acŃiunile intraindividuale, în asemenea măsură încât este evident faptul că operaŃiile 
individuale  sunt generate de cooperarea cognitivă. La fel, este evident că la nivelul operaŃiilor concrete se 
constituie noi relaŃii interindividuale, de natură cooperativă, şi nu există nici un motiv ca ele să se limiteze la 
schimburi cognitive, deoarece aspectele cognitive şi afective ale conduitei sunt indisociabile. 

Este foarte probabil ca schimburile sociale proprii nivelului preoperatoriu să aibă un caracter precooperativ, 
adică să fie în acelaşi timp sociale, din punctul de vedere al subiectului, şi centrate pe copilul însuşi şi pe propria sa 
activitate, din punctul de vedere al observatorului. 

În ciuda faptului că Piaget însuşi a considerat identificarea celor patru perioade drept partea cea mai puŃin 
importantă a teoriei sale ( dezvoltarea copilului în teoria structuralistă), acestea au fost predate mulŃi ani, pe scară 
largă, profesorilor care lucrau în şcolile de stat, ca motivaŃie pentru a le cere copiilor să efectueze doar activităŃile 
corespunzătoare perioadelor de dezvoltare. 

Totuşi, aceste idei au avut un impact mai redus asupra profesorilor care lucrează în şcolile pariculare, care 
au continuat să-i înveŃe pe copii să numere şi să socotească de foarte devreme. Ca urmare, a apărut o diferenŃiere 
pronunŃată în legătură cu expectanŃele legate de capacităŃile copiilor din şcolile de stat şi din cele particulare. 

Criticile mai generale la adresa abordării lui Piaget se concentrează asupra faptului că Piaget considera 
copiii ca fiind activi în totalitate în încercarea lor de a înŃelege mediul. Teoria sa a avut implicaŃii importante pentru 
mulŃi educatori, care,  luând teoria ad litteram, consideră că varianta optimă constă în a-i lăsa pe copii să 
descopere  şi să înveŃe despre mediul lor acŃionând ei înşişi, cu un minim de supraveghere şi de intervenŃie din 
partea adulŃilor. Copilul nu trebuie să fie constrâns să urmărească planul profesorului sau să construiască anumite 
lucruri, ci trebuie să fie încurajat să meargă în direcŃia proprie. 

O altă implicaŃie care derivă din această teorie este că fiecare copil are propriul său ritm de a trece prin 
perioadele de dezvoltare, deci nu poate fi împins de către profesor. 

Jerome Kagan ( 1971, apud Hayes, N., 1997, pag 362) , critică abordarea lui Piaget pentru eşecul de a 
recunoaşte rolul important jucat de către mediul domestic al copilului şi de societatea în care trăieşte, în 
promovarea dezvoltării sale intelectuale. În opinia sa, copilul poate învăŃa prin intermediul influenŃelor externe, la fel 
cum poate învăŃa din propriile sale acŃuini. 

MulŃi cercetători contemporani ai dezvoltării cognitive consideră că studiul cogniŃiei sociale este un domeniu 
mai promiŃător decât abordarea structuralistă a lui Piaget şi se realizează tot mai multe cercetări în acest domeniu. 
Bearison ( 1982, apud Hayes, N., 1997, pag 365) susŃinea că nu este posibil să se explice dezvoltarea cognitivă a 
copiilor din perspectiva confruntărilor individuale cu mediul. El a demonstrat că învăŃarea se realizează mult mai 
rapid şi mai eficient atunci când copiii lucrează împreună, decât atunci când lucrează singuri.  

Deşi, deocamdată,  teoria lui Piaget este cea mai influentă dintre teoriile dezvoltării cognitive, este foarte 
posibil să fie devansată în următorii ani de abordarea socio-cognitivă ( Hayes, N., 1997, pag 362-365).  
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Impactul  terapiei raŃional-
emotive şi comportamentale 
asupra copilului preşcolar 
 Terapia raŃional-emotivă şi comportamentală REBT este definită ca o “formă ştiinŃifică şi umanistă de psihologie 
care susŃine că indivizii dornici să muncească asupra lor au un considerabil control, refuzând astfel să devină anxioşi, 
deprimaŃi, să se urască, să se înfurie, să-şi plângă de milă în legatură cu aproape orice” (Elis ,1987, p.364). Albert Ellis, 
autorul terapiei raŃional-emotive şi comportamentale şi unul din susŃinătorii de frunte ai gândirii raŃionale în acest secol 
considera că oamenii indiferent de vârstă sau nivel de instruire se perturbă ei inşişi într-o măsură mai mare decât sunt 
perturbaŃi de forŃe nefavorabile din mediul lor timpuriu sau din mediul lor social de mai târziu, dar ei au unica şi 
remarcabila putere de a întelege ceea ce au de facut pentru a fi mai putin nevrotici, a-şi schimba gândurile iraŃionale, 
simŃămintele inadecvate şi comportamentul disfuncŃional, pentru a deveni sănătosi sub aspect mental şi a putea să se 
dezvolte comform propriilor obiective” (Elis , 1987, p. 364). 
        FiinŃa umană are această superbă posibilitate încă de timpuriu, din perioada copilariei, de a-şi putea 
constata disfuncŃionalităŃile, de a depăşi  limitele, de a detecta barierele potrivnice şi de a-şi folosi potenŃialul pentru a se 
dezvolta şi pentru a funcŃiona optim .  
        Să fii copil fericit în această perioadă de dezvoltare a societăŃii omeneşti nu e tocmai simplu dată fiind 
multimea de stresori care nu apăreau la generaŃiile anterioare şi care pot deveni copleşitori când vin alături de 
problemele generale de dezvoltare şi determină o accentuare a problemelor sănătăŃii micuŃilor . 
       Intrând în lumea copiilor înarmaŃi cu terapia REBT s-au obŃinut rezultate remarcabile , îmbunătăŃiri 
semnificative, iar sutele de studii au dovedit că diverse forme de terapie cognitiv-comportamentală care au urmat 
modelul REBT ajută în mod semnificativ pacienŃii mai mult decât o fac alte forme de terapie sau proceduri non-
terapeutice .    
       Terapia REBT dezvoltată de Ellis se bazează pe asumpŃia că ceea ce gândim determină în mod direct 
ceea ce simtim şi modul în care ne comportăm. S-a creat astfel modelul ABC  al problemelor emoŃionale pentru a 
explica relaŃia dintre evenimente activatoare  A , convingeri B şi consecinŃe emoŃionale şi comportamentale  C . 
       Conform acestei teorii elementul activator nu creează problemele emotionale , dar ceea ce credem despre aceste 
evenimente ne determină reacŃiile emoŃionale şi comportamentale .Ellis susŃine că emoŃiile negative, disfuncŃionale, 
sunt cauzate de gânduri absolutiste, rigide, pe care le etichetează ca iraŃionale. Gândurile iraŃionale pot fi incluse în trei 
categorii : ar trebui, trebuie, este imperativ, care reflectă cerinŃe nerealiste asupra situaŃiilor sau oamenilor; evaluarea 
valorii, care reflectă nevoia de performanŃă şi de aprobarea celorlalŃi pentru a te convinge că eşti o persoană valoroasă; 
nevoile absolutiste care se referă la convingerea că este absolut nevoie ca viaŃa să fie controlabilă şi lipsită de frustrări. 
Pentru copii ar trebui, trebuie, este imperativ  sunt transpuse în forma expectanŃelor, ar trebui să fac întotdeauna ce 
vreau, oamenii ar trebui să mă trateze exact aşa cum vreau eu şi totul în viată trebuie să fie întotdeauna corect. 
Evaluarea valorii este transpusă în judecăŃi evaluative: trebuie să fiu perfect, nu trebuie să fac greşeli, dacă alŃii mă 
resping sau dacă nu sunt performant înseamnă că sunt un copil lipsit de valoare. Nevoile absolutiste reflectă convingeri 
iraŃionale conform carora totul în viaŃă trebuie să fie usor: nu ar trebui să lucrez prea mult sau să fac lucruri care sunt 
plictisitoare, nu suport disconfortul. Aceste credinŃe iraŃionale au ca rezultat emoŃii negative intense, care impiedică 
copiii să îşi rezolve eficient problemele . 
 REBT este usor de înŃeles şi de adaptat copiilor de vârste şi culturi diferite, precum şi de nivele de inteligenŃă 
diferite. Este şi o abordare terapeutică de scurtă durată. Acest aspect este important şi datorită modului particular de 
percepere a trecerii timpului la aceasta varstă, a copilăriei, când nu sunt bine primite contractele terapeutice pe termen 
lung, când asteptările de rezolvare a problemelor sunt pentru un moment cât mai apropiat de acum... 
 Oferta pretioasă a REBT este cea privind şansa dată copiilor de a interveni asupra lor inşişi. Copiii sunt atât de 
puŃin implicaŃi în controlul asupra evenimentelor ce le umple viaŃa, fiind prea adesea receptori ai deciziilor celorlalti. Ei 
sunt de cele mai multe ori doar spectatori în destramarea familiei sau căsătoria părinŃilor, a dependenŃei de alcool al 
părinŃilor, a pierderii veniturilor acestora etc. Prin REBT copiii învată metode de autocontrol comportamental şi 
emoŃional, fiind ajutati să înŃeleagă legătura dintre gânduri, emoŃii şi comportamente. Sunt ajutaŃi să facă faŃa realist şi 
funcŃional evenimentelor care pot sau nu să determine schimbări de viaŃă. 
 REBT se poate aplica la o serie mare de probleme normale de dezvoltare sau la anumite probleme 
situaŃionale. Focalizarea pe sine, problemele de prietenie, competiŃia sau alte probleme conjuncturale pot fi tratate 
eficient prin abordare imediata şi prin faptul că micul pacient învată cum să gândească clar şi să rezolve problemele 
singur. 
            Pentru a determina copiii să participe la terapie sunt incluse în intervenŃia REBT alături de alte strategii  jocuri, 
arta, jocuri de rol, activitati muzicale, poveşti etc. 
 IntervenŃia terapeutică asupra copiilor este mult diferită decât cea asupra adulŃilor datorită unor aspecte 
particulare deosebit de importante. La vârsta preşcolară gândirea preoperaŃională caracterizează dezvoltarea lor 
cognitivă şi limitează accesarea conceptelor abstracte, dar şi gandirea logică .  Copii sunt de asemenea egocentrici fiind 
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foarte dificil , chiar imposibil să accepte şi să înteleagă perspectiva celuilalt. Stima de sine este destul de dezvoltată şi 
au tendinŃa de a-şi supraevalua abilităŃile, crezând ca pot face chiar şi lucruri imposibile. Sentimentul de autoeficacitate 
percepută poate fi folosit ca un atu în terapie. Spre sfâşitul acestei perioade se constată şi un bun control al impulsurilor 
. 
 O problemă serioasă care poate fi o barieră în prelucrarea raŃională a realităŃii este şi o defectuoasă inŃelegere 
a intenŃionalităŃii comportamentelor celorlalŃi de aici şi o interpretare inadecvată a acestora .  
 Expresia emoŃională la vârsta prescolară nu este foarte nuanŃată şi de aceea manifestarea primeşte adesea o 
formă comportamentală. Spre sfârşitul acestei periode de dezvoltare se poate vorbi însă de o înŃelegere a emoŃiei 
celuilalt la care răspunsul copilului poate modifica acea stare (îl îmbrăŃişează pe cel care plânge şi îi cere să se 
liniştească). 
 În REBT pentru a ilustra punctele de vedere ce urmează a fi explicate trebuie să fie modelate strategiile de 
intervenŃie utilizând jocuri şi tehnici concrete, căci dezvoltarea personală, emotională, socială , fizică şi cognitivă 
influenŃează modul în care copiii fac orice interpretare. Ori interpretările acestor aspecte au implicaŃii semnificative 
pentru diagnoza corecta a problemelor şi pentru selectarea intervenŃiilor potrivite. PercepŃia evenimentelor de viaŃă 
poate fi distorsionată datorită specificului perioadei de dezvoltare a copiilor . 
 Nivelul de dezvoltare afectează modul în care răspund la probleme tipice de dezvoltare dar şi la probleme 
situaŃionale mai serioase, dar şi gradul de gândire iraŃională joaca un rol foarte important influentând modul de raspuns 
al fiecăruia . 
 O problema în abordarea copiilor este stabilirea unei relaŃii terapeutice adecvate. Micii pacienŃi cred că merg la 
medic, nu înŃeleg ce se intâmplă, de ce este necesar să întâlnească o personă străină pentru a fi mai fericiŃi. O atitudine 
prea directivă poate conduce instantaneu la refuz şi neimplicare. Dar învătând despre interesele şi lucrurile care le plac, 
adoptând o atitudine de acceptare necondiŃionată, fiind sincer interesaŃi de ceea ce ei povestesc, inducând ideea de 
speranŃă şi fiind sinceri şi umani fără a adopta însă comportamentul unui părinte, fiind creativi, flexibili si răbdători se 
poate construi o relaŃie terapeutică corectă . 
 Deşi în REBT se impune restructurarea convingerilor iraŃionale uneori acest lucru este imposibil deoarece 
nivelul de dezvoltare va funcŃiona ca o piedică. Ellis şi Dryden au observat că în unele cazuri pot fi făcute schimbări 
directe ale situatiei  (A) deşi nu acesta este modul preferabil de practică REBT.   Ar fi dificil de disputat convingerea unui 
copil de 5 ani ca un prieten bun trebuie să-i fie loial şi nu trebuie sa aibă prieteni alŃi colegi de gradiniŃă. O solutie 
practică ar putea fi lărgirea sferei de prieteni, pentru a nu se baza doar pe unul şi de a fi exclusivist în relaŃionare. 

 Pentru ca preşcolarii sunt mai puŃin abili în a se exprima verbal sau s-ar putea să nu inŃeleagă unele concepte 
prea uşor creativitatea şi flexibilitatea psihologului va fi cea care îi va ajuta să acceseze şi să înteleagă aceste aspecte. 
 Convingerile iraŃionale ale copilului sunt gânduri distorsionate care rezultă în comportamente autodistructive şi 
emoŃii negative intense. Ellis (1996) a identificat cerinŃele absolutiste, toleranŃa scazută la frustrare sau anxietatea şi 
evaluarile globale de sine şi ale altora ca fiind credinŃe iraŃionale centrale. 
 Adesea pentru copii este dificil să descrie emoŃia pe care o simte.  De aceea e necesară utilizarea unor 
strategii care să-l ajute să  exprime cât mai adecvat trăirile. Selectarea dintr-o listă de cuvinte a celor care se aplică 
situaŃiei date, desenarea unei imagini, exprimarea prin gesturi a ceea ce simt, utilizarea unor marionete sau indicarea 
pe un grafic a feŃelor care exprimă emoŃia reprezintă unele strategii eficiente. Jocurile de rol şi interpretarea rolului unui 
personaj din unele povesti utilizate în scop terapeutic (Ex .Poveştile raŃionale ale Virginiei Waters)  pot duce la 
conştientizarea emoŃiei, a unor convingeri sau comportamente. 
 Povestile ca elemente bine integrate în lumea copilariei au o puternică funcŃie formativă şi ludică, personajele 
fiind modele de viaŃă bune de urmat sau evitat. Prin poveşti se pot identifica, dar şi modifica credinŃele iraŃionale care 
pot genera suferinŃă şi în paralel se asimilează credinŃe rationale care generează o stare de sanatate psihică, 
emoŃională şi comportamentală pentru copii .  
 Prin REBT se transpun cunoştinŃele de psihologie în forme accesibile majoritătii astfel încât, inŃelese şi urmate 
aceste modele să conducă la confort psihic, funcŃionalitate optimă şi echilibru.        
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3. Vernon A.(2008). Ce, cum, când în terapia copilului şi adolescentului. Manual de tehnici de consiliere şi 

psihoterapie. Cluj-Napoca , Editura RTSVernon A.(2008). Programul Paşaport pentru Succes în 
Dezvoltarea Emotională, Socială, Cognitivă şi Personală a copiilor  din clasele I -V. Cluj-Napoca, Editura 
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4. Waters V. (2003). Poveşti raŃionale pentru copii .Cluj-Napoca, Editura ASCR. 
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EducaŃia interculturală – 
promovare şi valorificare 
a diversităŃii culturale 
Motto “EducaŃia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată 
de secole, dar şi o pregătire pentru un viitor, în bună măsură, 
imprevizibil”.-Jacques Delors 
 
 Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană au apărut noi oportunităŃi de 
promovare a valorilor europene.În ultimii ani, în atenŃia organizaŃiilor internaŃionale a stat 
abordarea problematicii internaŃionale. Această nouă problematică a declanşat o 
multitudine de proiecte şi programe. Ele au generat educaŃii specifice, cunoscute sub 
numele de “Noile educaŃii”. Aceste “noi educaŃii” presupun, prin conŃinuturi specifice, 
activităŃi de formare, dezvoltare morală, intelectuală, estetică, tehnologică, psihică, fizică 
a personalitaŃii umane. 
 Tinerii sunt deschişi, în general, spre tot ceea ce este nou, dornici de a 
experimenta şi astfel vor avea un rol important în promovarea valorilor europene, a 
dialogului intercultural. Din această perspectivă, educaŃia interculturală recunoaşte 
interacŃiunile sociale, culturale, economice ale grupurilor etno-culturale dintr-o Ńară. 
Scopul educaŃiei interculturale constă în mărirea gradului de deschidere, de toleranŃă, de 
acceptare a celuilalt, care este diferit. 
 Interculturalitatea este astfel, înainte de orice, respectul diferenŃelor. 
 Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să-şi dezvolte inteligenŃa, 
creativitatea, sensibilitatea, să înveŃesă trăiască împreună unii cu alŃii. Suntem diferiŃi, 
dar toŃi avem un potenŃial valoric egal. 
 Tinerii trebuie să conserve valorile autohtone, să păstreze specificul naŃional într-o 
lume caracterizată prin globalizare şi diversitate. Diversitatea culturală este o realitate ce 
trebuie fructificată în şcoală; ea pune problema dialogului. 
 Interculturalitatea implică înŃelegerea, aprecierea, valorificarea culturii proprii, dar 
şi respectul faŃă de cultura etnică a celuilalt. 
 În acest context, rolul şcolii este de a-i învăŃa pe tineri cum să convieŃuiască într-o 
lume marcată de diferenŃe culturale şi lingvistice. Şcoala deŃine un rol important în 
educarea spiritului de toleranŃă, a demnităŃii şi respectului acordate celuilalt. 
 Acest tip de educaŃie este o modalitate de prevenire şi atenuare a conflictelor, de 
a-i învăŃa pe elevi drepturile omului, de a-i pregăti pentru viaŃă. 
 Din această perspectivă, scopul procesului educativ este pregătirea elevilor pentru 
realităŃile diverse ale societăŃii, pentru dezvoltarea respectului pentru moduri de viaŃă, de 
muncă, de învăŃare diferite. 
 Şcoala este principalul spaŃiu de învăŃare a pluralităŃii culturale prin preŃuirea notei 
distincte aduse de cultura fiecărui participant la actul de educaŃie. EducaŃia interculturală 
nu trebuie să se limiteze la transmiterea unor conŃinuturi, nu poate fi concepută doar 
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pentru mediul şcolar, ci şi în legătură cu extraşcolarul: familie, grupuri sociale, instituŃii, 
comunităŃi, mass-media. Profesorul nu mai are doar rolul de a comunica modelele, el 
trebuie să acorde o mai mare importanŃă iniŃiativei şi creativităŃii, centrul integrării acŃiunii 
fiind elevul. 
  Creeare unui curriculum intercultural se poate axa pe strategii eficiente. Iată 
câteva: 

- preŃuirea diversităŃii; 
- întărirea şi afirmarea propriei indentităŃi; 
- introducerea conŃinuturilor etnice şi a diferenŃelor culturale în toate formele de 

învăŃământ; 
- recunoaşterea sărbătorilor şi festivităŃilor specifice grupurilor etnice; 
- reflectarea diverselor realităŃi socio-culturale, compoziŃii plastice, etc.; 
- valorificarea resurselor comunităŃii locale, etc.; 

 Strategiile şi formele de realizare a educaŃiei interculturale urmăresc: 
- egalizarea şanselor, echitate între grupuri socio-culturale 
- cunoaşterea  şi întelegera diferenŃelor 
- combaterea oricărei forme de discriminare 

 În educaŃia interculturală se urmăreşte înŃelegerea mai bună a culturii în 
societăŃile moderne, o capacitate mai mare de a comunica cu persoane aparŃinând altor 
culturi şi o capacitate mai mare de a participa la interacŃiunea socială. Acest tip de 
educaŃie valoroifică pozitiv relaŃiile de egalitate dintre oameni şi, în acest sens, politica 
şcolară trebuie să asigure egalitatea şanselor. Şcoala trebuire să primească toŃi copiii, 
indiferent de condiŃia lor intelectuală, fizică, socială, emoŃională, lingvistică, religioasă 
sau de orice altă natură. 
 EducaŃia interculturală vizeaza astfel nevoile de învăŃare ale tuturor copiilor, 
urmărind dezvoltarea personalităŃii umane, respectarea drepturilor omului şi faŃă de 
libertăŃile sale fundamentale. De altfel, Consiliul Europei a susŃinut principiile 
interculturalităŃii, iar Comisia UNESCO pentru educaŃie în secolul XXI condusă de 
Jacqnes Delors a promulgat 4 principii ale educaŃiei pentru viitor: 

- a învăŃa să cunoşti 
- a învăŃa să înveŃi 
- a învăŃa să fi 
- a învăŃa să trăieşti împreună 
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Pentru integrarea 
şcolară a copiilor 
autişti 
        Liliana Kaufmann, licențiată în psihopedagogie, membră a Echipei Interdisciplinare pentru Patologiile 
Severe Infantile în Liga Argentiniano - Israelită contra Tuberculozei, consilier pedagogic la Institutul Superior al 
Învățământului Predării Limbilor Moderne  “Juan Ramón Fernández” este directoare a  “R.Ed.Es”. 
                                              

“Eu învăŃ lent, dar ştiu să mă joc” 
Deşi legea sprijină integrarea copiilor cu 

cerinŃe educative speciale, nu este uşor să 
schimbi tradiŃiile fiecărei instituŃii şi 

atitudinile fiecărui dascăl.”  
                                     
         InstituŃiile educaŃionale funcŃionează legitimând modele din care reiese de multe ori, din 
păcate, faptul că ce este diferit se exclude.  Exclus s-a simŃit şi Hugo, un băieŃel de 7 ani care 
frecventa al doilea ciclu de “recuperare”  într-o şcoală de masă.  Tatăl său afirmă că 
învăŃătoarea spusese că din cauza faptului că el deranja şi copia cu întârziere de pe tablă, nu a 
reuşit să treacă clasa şi din această cauză a rămas încă o dată în cel de-al doilea ciclu de 
“recuperare”.  ÎnvăŃătoarea se gândea că într-o zi îl vor trece alături de cei “normali”. “Silvia de 
recuperare” era numele pe care trebuia sa-l spui pentru a putea comunica cu învăŃătoarea.  Mi-a 
spus: “Nu ştim unde sa-l punem, deoarece pentru a trece clasa nu este pregătit şi nici pentru 
prima clasă un este potrivit,  deoarece deja ştie să scrie şi să citească. Nu ştim ce să facem, 
deoarece anul viitor se termină “recuperarea” în această şcoală. ” 

Copilul spune:  “Nu am prieteni, pentru că cei  ‘normali’ îmi spun că sunt prost. Eu le spun 
că învăŃ mai lent, dar ştiu să joc tinenti şi bile ca şi ei…, dar râd de mine. Nu e-aşa  că nu sunt 
prost?” 

Calitatea de eroi, în şcoala lui Hugo, ar fi să poată termina de copiat de pe tablă şi să 
răspundă adecvat şi la momentul oportun la ceea ce se aşteaptă de la ei. Acest lucru îi face  “de 
succes”, “abili”, “inteligenŃi” şi  “productivi” pe scala valorilor. Această scală de valori, care 
răspunde la clare concepŃii de bază în ceea ce priveşte educaŃia, şcoala   şi învăŃământul, şi 
care predomină în unele sectoare ale societăŃii , face ca acei copii cu cerinŃe educative speciale 
să adere la o  identitate care le este prezentată ca fiind  unica posibilitate. A fi “recuperabili” sau 
nu;  a fi “normali” sau a fi “speciali”, a fi “diferiŃi”. 

Dar istoria pare că vrea să se modifice în faŃa paradigmelor în relaŃie cu diversitatea. 
Integrarea educativă, în ultimii ani, apare cu mai multă forŃă în privinŃa posibilităŃii concrete a 
elevilor cu CES de a avea acces la curriculum   într-o şcoală de masă în funcŃie de dezvoltarea  
şi ritmul lor de învăŃare. Acest lucru este un drept, nu un privilegiu şi trebuie să fie parte a 
strategiei globale a unei educaŃii de calitate pentru toŃi. Schimbările legale care favorizează 
integrarea educativă au presupus un suport important în privinŃa acestei atitudini. Totuşi, noua 
normă juridică nu produce modificări directe nici modificări neapărat relevante în practica 
didactică. Incluziunea face aluzie la un proces de învăŃare instituŃional care se dezvoltă cu timpul 
şi în care intervin diverşi factori.      
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A lucra aspecte relevante ale culturii instituŃionale care compromite toată comunitatea 
educativă, identifică necesităŃile unei game ample de elevi, proporŃionează contexte de învăŃare 
diferenŃiate, evaluează învăŃământul diferenŃiat, face ca diversitatea şi diferenŃa să fie bine 
primită în clasă, gestionează un curriculum care să aibă în vedere cerinŃele şi abilităŃile copiilor, 
sunt unele dintre implicaŃiile  care stau la baza conceptului de atenŃie la diversitate în şcoala 
primară. 

Acest an am vizitat unele şcoli din oraşul Palma de Mallorca, Spania, unde se desfăşoară 
un program de integrare al Centrului Special pentru Copiii Autişti “Kaspar Hauser” care aparŃine 
AsociaŃiei Copiilor Autişti din Baleare şi conduce liceul M. Isabel Morueco. Modelul educativ pe 
care îl implementează pentru integrarea şcolară era cel de “Clasă  Specială”.  Oferă copiilor cu 
cerinŃe educative speciale o zona de învăŃare personalizată în şcoala generală şi posibilitatea de 
a se integra în diferite domenii  în funcŃie de interesele lor  şi de capacităŃile celorlalte cicluri din 
şcoală. Pe lângă dezvoltarea abilităŃilor cognitive şi diferitelor posibilităŃi de a interacŃiona social, 
ce le oferă acest model educaŃional, este de remarcat senzaŃia de stabilitate emoŃională pe care 
copiii o transmit atunci când desfăşoară activităŃi împreună cu restul şolii.              
 Se mai poate observa atitudinea celorlalŃi copii din şcoală  în privinŃa lor: îi ajută, îi includ în 
jocurile lor, le arată regulile activităŃilor când  au nevoie, şi de asemenea se ceartă cu ei ca şi cu orice alt 
copil. Toate aceste lucruri erau acŃiuni spontane, care se făceau  în mai mare sau mai mică măsură, 
după circumstanŃă. Şi fiecare dintre aceşti copii, în ciuda faptului că nu putea înŃelege sau 
realiza toate activităŃile, făcea parte din întregul şcolii.  ApariŃia unei experienŃe de integrare este 
o oportunitate pentru ca toată comunitatea educativă să se formeze pe baza drepturilor şi 
respectului pentru semenii săi. 
 
 
 
Traducere şi adaptare de prof. Ramona Heler. 
Textul original: 

Para la integracion escolar 
de los chicos autistas. 
Liliana Kaufmann, licenciada en psicopedagogía. Integrante del Equipo 
Interdisciplinario para Patologías Severas de la Infancia en la Liga Argentina 
Israelita contra la Tuberculosis. Asesora pedagógica del Instituto Superior de 
Enseñanza en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” es directora de 
“R.Ed.Es”. 
                                                 

“Yo aprendo despacio, pero sé jugar” 
Aunque la ley ya respalda la integración de los chicos con necesidades 

educativas especiales, no es fácil cambiar las tradiciones de cada institución y las 
actitudes de cada maestro. 

                                     
         Las instituciones educativas funcionan legitimando modelos, de los que, lamentablemente, 
muchas veces lo diferente queda excluido. Como excluido se sintió Hugo, un niño de 7 años 
que cursaba segundo grado de “recuperación” en una escuela “común”. Según el padre, la 
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maestra había dicho que, como molestaba y tardaba en terminar de copiar del pizarrón, no 
había podido pasar de grado y así quedó otra vez en segundo de “recuperación”. La maestra 
pensaba que algún día lo iban a pasar con los de “común”. “Silvia de recuperación” era el 
nombre que había que invocar para comunicarse con la maestra. Me dijo: “No sabemos dónde 
ponerlo, porque para pasar a segundo común no está preparado y para primero común tampoco 
porque ya sabe leer y escribir. No sabemos que hacer, porque el año que viene se termina lo 
“de recuperación” en esta escuela. 

El niño dice: “No tengo amigos porque los de ‘común’ me dicen que soy un tonto. Yo les 
digo que aprendo más despacio pero que sé jugar al tinenti y a las bolitas como ellos..., pero 
igual se ríen de mí. ¿No es cierto que no soy tonto?”. 

La cualidad de los héroes, en la escuela de Hugo, pareciera ser poder terminar de copiar 
del pizarrón y responder adecuadamente y en el momento oportuno a lo que se espera de ellos. 
Esto los coloca como “exitosos”, “hábiles”, “inteligentes” y “productivos” en la escala de valores. 
Esta escala de valores, que responde a ciertas concepciones básicas acerca de la educación, la 
escuela y el aprendizaje, y que predomina en algunos sectores de la sociedad, hace que los 
niños con necesidades educativas especiales adhieran muchas veces su identidad a aquello 
que se les presenta como única posibilidad de ser. Ser “recuperables” o no; ser “común” o ser 
“especial”, ser “diferentes”. 

Pero la historia parece querer modificarse ante al cambio de paradigmas en relación con 
la diversidad. La integración educativa, en los últimos años, surge con más fuerza como la 
posibilidad concreta de los alumnos con necesidades educativas especiales de acceder al 
currículum en una escuela común según su desarrollo y ritmo de aprendizaje. Esto es un 
derecho, no un privilegio, y debe formar parte de la estrategia global de educación de calidad 
para todos. Los cambios legales para favorecer la integración educativa han supuesto un 
respaldo importante a esta línea de actuación. Sin embargo, la nueva normativa jurídica no 
produce directa ni necesariamente modificaciones relevantes en la práctica docente. La 
inclusión alude a un proceso de aprendizaje institucional que se desarrolla a través del tiempo y 
en el que intervienen múltiples factores. 

Trabajar aspectos relevantes de la cultura institucional que compromete a toda la 
comunidad educativa, identificar las necesidades de un amplio abanico de alumnos, 
proporcionar contextos de aprendizajes diferenciados, evaluar el aprendizaje diferenciado, 
hacer que la diversidad y la diferencia sean bien acogidas en el aula, gestionar un currículum 
que tenga en cuenta las necesidades y las habilidades de los niños, son algunas de las 
implicaciones que subyacen al concepto de atención a la diversidad en la escuela primaria. 

Este año, visité algunas escuelas de la ciudad de Palma de Mallorca, España, en las que 
se lleva a cabo un programa de integración desde el Centro Específico Para Niños Autistas 
“Kaspar Hauser” que pertenece a la Asociación de Niños Autistas de Baleares y dirige la Lic M. 
Isabel Morueco. El modelo educativo que implementan para la integración escolar era el del 
“Aula Específica”. Proporciona a los niños con necesidades educativas especiales un ámbito de 
enseñanza personalizada dentro de la escuela ordinaria y la posibilidad de integrarse por áreas 
de acuerdo con sus intereses y capacidades en los demás grados de la escuela. Además del 
desarrollo de sus destrezas cognitivas, y de las diferentes posibilidades de interaccionar 
socialmente que este modelo educativo les ofrece, es destacable la sensación de bienestar 
emocional que los niños transmiten cuando comparten actividades con el resto de la escuela. 

También pude observar la actitud de los demás niños de la escuela hacia ellos: les 
brindan ayuda, los incluyen en los juegos, les enseñan las reglas de alguna actividad cuando 
así lo necesitan, y también se pelean con ellos como con cualquier otro chico. Todas esas eran 
actitudes espontáneas, que se daban en mayor o menor medida según la circunstancia. Y cada 
uno de esos chicos, a pesar de que no todas las actividades pudiera comprenderlas o 
realizarlas, era uno más en el conjunto de la escuela. Plantearse una experiencia de integración 
es una oportunidad para que toda la comunidad educativa se forme en los derechos por el 
respeto de sus semejantes. 
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Sindromul A.D.H.D.- 
strategii de intervenŃie în 
medii educative    
             “Un copil este o fiinŃă a cărei principală caracteristică este mişcarea, bucuria, creativitatea, imaginaŃia. Un 
copil este o minge în mişcare, o gălăgioasă şi veselă sonerie, o obraznică broscuŃă săltăreaŃă, o creatură magică şi 
surprinzătoare. Un copil este TOT, o lume în care ar trebui  să ştii cum să pătrunzi.” (Mónica Hael Suárez 
Cuayahuitl - María del Carmen Méndez Cisneros). 
            Copiii cu deficit de atenŃie sunt priviŃi ca fiind copii cu probleme, sunt acuzaŃi de iresponsabilitate şi respinşi. 
Acest lucru generează o mare devalorizare personală, o stimă de sine scăzută şi ca urmare o problemă de tip 
emoŃional, social şi pedagogic. 
               Reid, Vasa, Maag y Wright (1994), au făcut un studiu pe 449 învăŃători cu scopul de a determina 
percepŃiile acestora faŃă de  comportamentul elevilor săi. Rezultatele au arătat că învăŃătorii considerau că există 
patru bariere care împiedică atenŃia personalizată către copiii hiperactivi: 

� timp pentru a da atenŃie specială; 
� lipsă de captare a atenŃiei;  
� mărimea grupului 
� gradul de dificultate al problemelor.  

               CunoştinŃele şi acŃiunile învăŃătorilor rezultă ca fiind de importanŃă vitală pentru tratamentul şi atenŃia 
optimă a copiilor din această categorie. Cu privire la acet lucru, Kaste, Coury y Heron (1992) au examinat 
cunoştinŃele şi acŃiunile a 190 de profesori din şcoli de masă, dar şi din şcoli speciale pentru a  îmbunătăŃi folosirea 
stimulentelor în tratamentul deficitului de atenşie şi hiperactivităŃii. În general, profesorii cred că stimulentele sunt 
utile pentru tratament şi îl recomandă frecvent părinŃilor. Totuşi, recunosc că nu cunosc toate  efectele pe care 
aceste stimulente îl au asupra comportamentului copiilor, deoarece au puŃine informaŃii despre acest lucru. 
 S-a studiat şi rolul pe care îl joacă mediul familial în conduita  pe care copilul o prezintă în clasă. Margalit y 
Almougy (1991) au încercat să identifice diferitele tipuri de dificultăŃi de învăŃare pe care le prezintă copiii cu 
hiperactivitate, prin observarea conduitelor lor în clasă şi relaŃia cu climatul familial. Au format 4 grupuri de elevi a 
căror vârste erau între 7 şi 10 ani. 22 dintre subiecŃi prezentau dificultăŃi de învăŃare cu hiperactivitate; 22 nu erau 
hiperactivi, dar aveau dificultăŃi de învăŃare; 20 nu aveau probleme de învăŃare, dar aveau hiperactivitate şi 20 nu 
prezentau nicio problemă. S-a aplicat un inventar de conduită în clasă şi o scală care măsura mediul familial. S-a 
observant o mare ostilitate la elevii cu hiperactivitate în comparaŃie cu grupurile cu dificultăŃi de învăŃare. Familiile 
copiilor hiperactivi s-au demonstrat a fi răbdătoare şi tolerante. Ambele grupuri cu dificultăŃi de învăŃare au arătat 
relaŃii interpersonale mai dependente şi cu mai multe conflicte în familie. 
 Această tulburare este relaŃionată cu problemele de învăŃare din cauza faptului că perioadele de atenŃie ale 
acestor copii sunt foarte scurte, şi nu ajung să se concentreze în activităŃile ce le sunt destinate, nu ajung să 
înŃeleagă în totalitate explicaŃiile profesorului. Deseori lucrează într-un mod precipitat, ceea ce face ca lucrarea să 
nu aibă calitatea şi nici precizia dorită. Nu sunt atenŃi în totalitate la întrebările care i se pun, iar la examene lasă 
întrebări nerezolvate şi le dau înainte de expirarea timpului. De aceea este important ca aceşti copii să se afle în 
săli cu grupuri reduse. Este necesar să se utilizeze programe speciale pentru acei copii cu care trebuie să depui 
mai mult efort într-un anumit domeniu, să se realizeze evaluări săptămânale şi să se solicite vizita părinŃilor pentru 
a putea discuta cu ei despre evoluŃia copilului, să se formeze, din când în când, o clasă publică, în care fiecare 
elev prezintă o temă specifică, mărind astfel încrederea şi siguranŃa fiecărui copil. Tema pentru acasă trebuie să fie 
gândită pentru a o realiza în 1 oră - 1:30. Este important ca un părinte să supravegheze dacă s-a realizat cerinŃa. 
               Pe de altă parte, acest tip de copii  se expun la mustrări din cauza comportamentului inadecvat ( ceea ce 
are repercursiuni importante pentru stima de sine). Sunt etichetaŃi ca fiind rebeli, nevrând să se plieze normelor 
şcolii sau clasei şi astfel copilul va dezvolta un concept negativ despre sine.               
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               Între conduitele asociate acestei probleme este impulsivitatea, ceea ce implică răspunsuri prompte, 
acŃiuni în formă precipitată, nu-şi asteaptă rândul, vorbesc în afara subiectului, nu termină de ascultat instrucŃiunile 
înainte de a începe lucrul, fapt pentru care de multe ori sunt subiect de dezaprobare socială atât din partea 
colegilor, cât şi a părinŃilor şi profesorilor. Câteodată nu doresc să se implice în jocuri şi teme complexe, deoarece 
optează să nu se expună la situaŃii în care primesc critici sau continue observaŃii. 
              Sugestia pentru părinŃi şi profesori este că trebuie să menŃină un ambient foarte structurat, cu reguli şi 
consecinŃe clare, ceea ce-i va permite copilului să aibă un mai mare control asupra conduitei sale. Deşi prezintă 
dificultăŃi în a menŃine un autocontrol, este important şi controlul extern, care îl ajută să-şi regleze conduita. Un 
ambient haotic în casă sau la şcoală poate provoca multe din simptomele acestei tulburări; de aceea trebuie să se 
distingă dacă conduita copilului este rezultatul unei proleme de Deficit de AtenŃie sau frică, lipsă de structură, caz 
în care nu se va diagnostica tulburarea, ci mai degrabă ar trebui identificate condiŃiile mediului ambient care  au 
provocat în copil acest comportament.            
               Tratamentul acestor copii include stabilirea regulilor şi consecinŃelor clare, atribuirea de activităŃi de mare 
precizie, expunerea de instrucŃiuni clare şi concise pentru a acoperi lipsurile în concentrare pe care le are copilul şi 
asigurarea că acel copil este atent la instrucŃiuni înainte de a da un răspuns. Deasemenea este important să i se 
dea ajutor emoŃional pentru a dobândi un concept pozitiv de sine, ceea ce îl va face să evite comportamentele 
adiŃionale care răspund la critică socială.   
              Pentru a-i arăta copilului cum să-şi regleze conduita se recurge la strategii prin care i se arată să se 
concentreze înainte de a începe orice activitate, să  identifice în ce moment îşi pierde concentrarea şi să înveŃe să-
şi dezvolte un plan de acŃiune şi să-l realizeze, deşi la început sunt planuri scurte şi concise. 
              Este important să asculte instrucŃiunile adultului cu care lucrează şi să încerce să le urmeze. În 
următoarele momente se lucrează cu copilul pentru a ştii să analizeze apropierea paşilor pe care trebuie să-i 
urmeze pentru a rezolva orice problema, fie academică sau socială, pentru ca posterior aceste instrucŃiuni să vină 
automat şi să aibă un control asupra conduitei copilului. 
             Atunci când copilul învaŃă să-şi regleze singur conduita, poate avea rezultate favorabile în rezolvarea 
problemelor şi în manevrarea atenŃiei  şi conduitei sale, iar acest lucru face să nu se confrunte cu comentarii 
negative din partea persoanelor care stau cu  el. 
 
              Este important să se recunoască punctele forte, pozitive ale copilului. InvestigaŃiile au sugerat că cu cât 
părinŃii sunt mai critici, progresul psihologic al copilului este mai redus. Trebuie menŃionată gravitatea în care cade 
atunci când este comparat cu fraŃii săi, verişorii sau colegii de clasă.                     
             Un exerciŃiu foarte util este să se facă o listă care să includă aspectele valoroase ale copilului. Obiectivul 
este să se identifice aspectele pozitive pentru a recompensa copilul pentru ele. Recompensa, la fel ca pedeapsa, 
trebuie să vină imediat. Deseori cea mai bună recompensă este maniera în care reacŃionează cealaltă persoană.                    
             Mişcarea este parte indispensabilă a învăŃării şi gândirii. Fiecare mişcare pe care o facem se transformă 
într-un loc vital pentru învăŃare şi pentru procesul cerebral. S-a demonstrat că există o uniune puternică între 
exerciŃiu şi creier: exerciŃiul stimulează creşterea şi dezvoltarea creierului tânăr şi de asemenea previne 
deteriorarea creierului deja îmbătrânit. Mişcările musculare coordonate activează producerea de neutrofine şi  
creşterea numărului de conexiuni neuronale în creier.  
                În concluzie, importanŃa evaluării comportamentului hiperactiv trebuie să se centreze pe: 

1) O analiză integrală a mediului din jurul copilului, identificarea stimulilor care sunt asociaŃi răspunsului de 
hiperactivitate. 

2) O evaluare care dezvăluie ce stimuli asociaŃi conduitei perturbatoare au apărut cu mai mare frecvenŃă în locurile de 
observare. Se poate semnala şi faptul că delincvenŃa juvenilă a fost asociată cu problemele de atenŃie,  
hiperactivitatea şi eşecul şcolar. Din acest motiv este necesară intervenŃia timpurie la micuŃii care prezintă aceste 
caracteristici, cu scopul de a preveni un curs negativ în dezvoltarea adolescenŃilor cu ADHD. 
          Pentru a putea identifica conduita hiperactivă este necesar să se realizeze evaluări dese. Pentru acest lucru 
se recomandă folosirea tehnicilor de clasificare, evaluare multimodală, interpretarea rezultatelor şi desfăşurarea 
unui tratament. Evaluarea multimodală presupune: întâlniri cu părinŃii copiilor şi cu profesorii lor, interpretarea 
chestionarelor, observaŃii directe a comportamentului copilului şi informarea despre evoluŃia sa şcolară. Obiectivul 
de bază este acela de a stabili un bun diagnostic elevului şi implementarea, în funcŃie de el, a unui plan de 
tratament. "Cel mai bun mod de a ajuta un copil cu ADHD este o mare doză de dragoste, răbdare şi înŃelegere." 
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