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Din cuprins: 
pag. 04- 06:  

Evenimente „Şcoala 
Neveanu”: 

� Din suflet de copil 
� Şcoala 7 arte altfel 
� Banatule, colŃ de Soare 
� Împreună sărbătorim România 
� Şi eu exist, sunt ca tine! 

pag. 08-12:  

English is funny: 
� Spring Day: celebrate Europe 

in your school 
� Itinerariu prin Timişoara 
� Kids ``Spring Day for Europe`` 

  
pag. 17-19:  

Uniunea Europeană- de 
la vis la realitate 

� 9 mai sărbătorit de elevii cu c.e.s. 
� Cultură generală despre Uniunea 

Europeană 
� ŞtiaŃi că... 

pag. 26- 27:  

Campania „Înternet mai 
sigur pentru copii”: 

� 28 Februarie: Ziua siguranŃei pe Internet 
� S-a lansat SafeTube, prima platforma online 

de galerii video dedicata sigurantei pe Internet 
Portalul revistei şcolare „Împreună” a fost 

declarat de FundaŃia „SalvaŃi Copiii” România, 
websiteul anului. 
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Alte teme 

 
pag. 14- 15: Divertisment: 

� Cântecul nepotrivirilor 
� Ghicitori de la orele de ştiinŃele mediului 
� Pilda stiloului 
� Grai şi suflet românesc: Drăgaica 
 

pag. 20- 25: Biblioteca „Împreună” 
� 2012: anul „Caragiale” 
� Multe din replicile operei celui ce „a râs de toŃi şi 

de toate” au devenit celebre... 
 

pag. 20- 25: Tineri reporteri pentru mediul 
înconjurător 

� Animalele comunitare şi orele de sprijin 
� Gălbioru’, un „elev” aparte la orele de sprijin 
� Labradorii şi ajutorul lor pentru oamenii cu 

deficienŃe de vedere 
 

Note editoriale: 
� ContribuŃiile propuse pentru numerele viitoare sunt 
recepŃionate exclusiv pe adresa de e-mail 
revistaimpreuna@gmail.com, până în data de 5 
Decembrie, pentru publicarea materialului propus în 
numărul aferent semestrului I şi 5 Mai pentru numărul 
aferent semestrului al II-lea al anului şcolar în curs. 
Coordonatorul revistei îşi rezervă dreptul de a selecta 
contribuŃiile propuse. InformaŃii suplimentari puteŃi obŃine 
accesând adresa www.impreuna.yolasite.com. 
� Întreaga responsabilitate asupra conŃinutului precum 
şi dreptul de autor al materialelor propuse spre publicare 
aparŃine exclusiv autorilor / semnatarilor. Prin expedierea 
acestor materiale către revista „Împreună”, se cedează 
integral, automat, exclusiv şi gratuit,  fără alte pretenŃii, 
dreptul de autor şi toate alte drepturi conexe acestuia. 
� Materialele publicate în ediŃia prezentă a revistei nu 
reflectă în mod obligatoriu poziŃia oficială a Centrului 
Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă «Paul Popescu 
Neveanu» din Timişoara şi nici a partenerilor acestuia. 
� Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei 
publicaŃii nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio 
formă şi prin niciun mijloc, fie el electronic, mecanic, 
fotocopiere, înregistrare sau de altă natură, fără acordul 
scris al deŃinătorului de copyright. 
� În limita posibilităŃilor tehnice, numerele publicate pot 
fi descărcate, în format .pdf, urmând linkul: 
http://impreuna.yolasite.com/revista-impreuna.php 
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evenimente 
„Şcoala Neveanu” 

Din suflet de copil 
ExpoziŃia „Din suflet de copil”, organizată cu 

ocazia sărbătorilor pascale, în cadrul Săptămâna „Şcoala 
altfel”,  aflată la prima ediŃie, s-a dovedit a fi benefică, elevii 
implicaŃi în proiect fiind receptivi, cooperanŃi şi dornici de a 
realiza produse pentru Paşte,  dar şi de a afla lucruri noi 
despre cultura şi tradiŃiile anglo-saxone. 

Partenerii spanioli au trimis câteva desene cu 
ocazia acestei expoziŃii şi au explicat faptul că în Spania, în 
Săptămâna Sfântă se fac procesiuni religioase, precum 
„înfrăŃiri religioase”. Oameni mascaŃi  ies pe stradă împreună 

cu confraŃii lor şi poartă pe umeri o platformă mare, alegorică, prezentându-l pe Iisus sau pe Fecioara 
Maria. ParticipanŃii care fac parte din suita alegorică, înveşmântaŃi în tunici şi coifuri, cu faŃa acoperită, 

realizează pe parcursul traseului, până la destinaŃia finală, 
mai multe opriri. Aceştia se numesc „nazarenos” sau 
„penitentes”. 

Copiii centrului nostru au trimis copiilor spanioli 
câteva povestioare, explicându-le faptul că aici vine Iepuraşul 
încărcat de cadouri, se vopsesc şi se ciocnesc ouă, se merge 
la biserică în Noaptea Învierii şi se aprind lumânări.  

 ActivităŃile s-au desfăşurat într-o atmosferă de 
bună-voie, bucurie, observându-se la copiii implicaŃi în proiect 
creşterea încrederii în sine, fiind mândri că participă cu 
desene şi produse realizate de ei pentru expoziŃie,  alături de 
colegi spanioli, urându-şi reciproc „Paşte Fericit”. 
 La final, elevii care au dat dovadă de implicare şi 

dăruire, au fost recompensaŃi cu diplome. 
prof. RAMONA HELLER 

Şcoala 7 arte altfel 
 Elevii integraŃi în învăŃământul special la Şcoala Gimnazială „Sf. Maria” din Timişoara cu structuri 
de sprijin oferite prin carele didactice itinerante ale Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul 
Popescu Neveanu” din Timişoara au participat la proiectul „Şcoala 7 arte altfel”. Proiectul a fost iniŃiat de 
prof. Corneliu Dragomir, iar din echipa proiectului au făcut parte şi prof. Rodica Muică (director adjunct 
Şcoala Gimnazială „Sf. Maria” Timişoara), prof. Adrian Şoica (profesor logoped C.J.R.A.E. Timiş, prof. 
Angela Ana Aconi, prof. Anca Ardelean, înv. Gabi Strinu, prof. Gia Novacovici, prof. Mihaela Puricică). 
Proiectul a fost cofinanŃat de Consiliul JudeŃean Timiş şi este inclus în Agenda manifestărilor cultural-
artistice, de tineret şi sportive a judeŃului Timiş, 2012.  
 La acest proiect au participat elevi cu/fără cerinŃe educative speciale din ciclul primar şi 
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gimnazial, un total de peste 100 de elevi. ActivităŃile proiectului s-au organizat pe 3 ateliere, anume 
atelierul de terapie ocupaŃională, atelierul de artă teatrală şi atelierul de fotografie. Aceste activităŃi au 
avut loc în cadrul Săptămâna „Şcoala altfel”. 
 La atelierul de terapie ocupaŃională au participat peste 50 de elevi, aceştia realizând felicitări, 

obiecte decorative şi de artizanat specifice sărbătorilor pascale. Chiar 
şi elevii de gimnaziu s-au arătat dornici să-i ajute pe prichindeii din 
clasele mai mici la activităŃile ce au presupus o atenŃie sporită pentru 
decupajele realizate. Cele mai reuşite lucrări au fost expuse pe holul 
principal al şcolii 7. 
 Atelierul de fotografie a avut cel mai mare succes. Interesul 
deosebit pentru tehnica foto-video a fost amplificat şi de oportunitatea 
elevilor de a învăŃa diferite „secrete din arta fotografică” de la 
coordonatorii activităŃii, prof. Adrian Şoica şi prof. Dragomir Corneliu. 
Elevii au realizat o expoziŃie tematică permanentă „Itinerariu în 
cartierul meu: Calea Lipovei” găzduită de sala de maeditaŃii de la etajul 
trei al clădirii N şi amfiteatrul şcolii 7. 

 Atelierul de activităŃi teatrale a fost coordonat de doamnele prof. Ana 
Angela Aconi şi înv. Gabi Strinu şi a presupus organizarea unei şezători, 
numită generic „Primăvara”. După ce şi-au creat repertoriul, elevii au prezentat 
cântecele şi poeziile învăŃate în cadrul galei finale a proiectulu, ce a avut loc la 
sfârşitul săptămânii „Şcoala altfel”. Cei mai emoŃionaŃi au fost copii cu c.e.s. 
care au fost puşi într-o ipostază inedită, aceea de a recita scurte poezii în faŃa 
unui public numeros. 
 În cadrul galei finale a proiectului elevii cei mai cuminŃi, care au dovedit 
o implicare deosebită, au fost recompensaŃi cu câte un breloc „Şcoala 7 arte 
altfel”. ToŃi elevii au primit diplome de participare. 

prof. ANA ANGELA ACONI 

Banatule, colŃ de Soare   
          Lumea este supusă unui proces de modernizare continuu şi alert astfel că există pericolul de a ne 
pierde tradiŃiile şi ceea ce ne defineşte ca naŃiune. De aceea avem datoria ,ca prin diferite activităŃi sau 
mijloace să  reînviem şi să promovăm unele din tradiŃiile pe care le mai cunoaştem. 
           În acest sens, activitatea cultural - artistică „ Banatule ,colŃ de soare”, înscrisă în agenda 

culturală a C.J.T. ,  a avut ca scop promovarea imaginii copilului cu 
şi fără disabilităŃi în societate, prin implicarea acestora într-o 
activitate artistică unde copiii au prezentat momente care surprind 
tradiŃii din zona Banatului  şi au reînviat, prin intermediul unor poezii 
şi cântece, graiul bănăŃean .      
          Practic, activitatea a constat în  prezentarea unui ritual 
tradiŃional , care avea loc în preajma Sărbătorilor Pascale, mai exact 
în a doua săptămână de Paşti, în satele din Banat şi recitarea de 
cântece şi poezii în grai bănăŃean, culese de elevi de la Şcoala cu 
clasele I-VIII Maşloc de la bătrânii satelor în care locuiesc. 
          Deoarece activitatea s-a referit la Sărbătorile Pascale, copiii au 
pictat, în acuarelă, ouă ,cu diverse modele. De asemenea , au 
confecŃionat coşuleŃe pentru acestea . Produsele muncii lor au 
constituit  obiectul unei expoziŃii , la finalul momentului artistic , 

prezentat de elevi pe data de 4 mai, care s-a desfăşurat la C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu” Timişoara. 
         Prin această activitate  am urmărit ca elevii să-şi dezvolte simŃul artistic, să promoveze tradiŃiile 
specifice zonei în care trăiesc şi să cultive respectul pentru tot ceea ce înseamnă tradiŃie. 
          Aşadar,  acest eveniment s-a circumscris politicilor instituŃionale specifice şcolilor incluzive şi 
integratoare şi si-a propus dezvoltarea capacităŃilor de comunicare , de socializare şi artistice la copiii 
cu şi fără disabilităŃi, îndemnând la conservarea şi promovarea  valorilor tradiŃionale.   

prof. ANCA FELICIA GUJBĂ 
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Împreună sărbătorim România 
 Copiii din învăŃământul special de la Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu 
Neveanu” din Timişoara, alături de cei de la Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia şi Şcoala cu cls. I-VIII Maşloc au 
marcat, sub genericul „Împreună sărbătorim România”, ziua de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor 
Române.  

 La eveniment au mai luat parte elevi, 
părinŃi şi cadre didactice de la Liceul Teoretic 
J.L. Calderon, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 „Sf. 
Maria”, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 24, Şcoala cu 
cls. I-VII Nr. 13 din Timişoara şi  Şcoala cu 
cls. I-VIII Nr. 2 Jimbolia şi Şcoala cu cls. I-VIII 
DumbrăviŃa. 
 Manifestarea a inclus momente 
artistice dedicate precum jocuri, dansuri 
populare şi recitări de poezii. Mai mult, tot cu 
acest prilej s-a organizat şi o expoziŃie de 
desene în acuarele dedicate evenimentului. 
Cele mai reuşite lucrări expuse în cadrul 
vernisajului găzduit în amfiteatrul Centrului 

Şcolar pentru EduaŃie Incluzivă „Paul Popescu 
Neveanu” din Timişoara au fost recompensante cu 
diplome. La finalul manifestări s-a lansat numărul 8 al 
revistei „Împreună”. 
 Manifestarea a fost cofinanŃată de către 
Consiliul JudeŃean Timiş şi a fost inclusă în Agenda 
manifestărilor cultural-artistice, de tineret şi sportive a 
judeŃului Timiş, 2012. Ajunsă la ediŃia a III-a, această 
activitate extraşcolară este organizată sub egida 
revistei şcolare „Împreună”.  
Obiectivele manifestării vizează stimularea 
sentimentului de patriotism şi multuculturalitate la copii 
cu cerinŃe educative speciale, implicarea activă şi 
conştientă a copiilor cu c.e.s. în comunitatea şi 

activarea interesului pentru consum de cultură. 
 La finalul manifestării au lua cuvântul directorii unităŃilor şcolare partenere. Prof. Doina PăşcuŃă, 
director Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara, a menŃionat că 
este forte important să valorizăm copiii, indiferent de particularităŃile lor şi să valorificăm munca lor. 
Doamna prof. Kalmar Kristina, director la Şcoala cu cls. I-VIII din comuna Pişchia a menŃionat că se 
bucură foarte mult că participă la acest proiect, atât domnia sa cât şi elevii şi cadrele didactice 
participante. 

prof. CORNELIU DRAGOMIR 

Şi eu exist, sunt ca tine! 
Proiectul se doreşte a fi un sprijin în procesul de recuperare şi integrare a copiilor cu disabilităŃi, 

prin organizarea unor activităŃi care să le pună acestora în valoare abilităŃile artistice şi să-i promoveze 
în comunitatea şcolară şi locală.  

AcŃiunea se adresează atât elevilor din şcolile speciale, cât şi elevilor din şcolile publice, pentru a 
oferi şanse egale tuturor copiilor ce posedă talent artistic de a-şi valorifica şi populariza rezultatele 
muncii lor. 

Proiectul îşi propune să creeze oportunităŃi de afirmare, valorizare şi integrare socială a copiilor 
cu cerinŃe educative speciale prin implicarea şi participarea lor la diferite evenimente si activităŃi comune 
cu elevii din alte scoli din judeŃe precum NeamŃ, BistriŃa-Năsăud, GalaŃi, Argeşi, etc. 
 Astfel, Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă “Paul Popescu- Neveanu” în parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar JudeŃean Timiş, Consiliul JudeŃean Timiş, Centrul de Resurse şi AsistenŃă 



http://ppneveanu.scoli.edu.ro/revista-scolii.html 
numărul 9, anul IV, anul şcolar 2011-2012, Semestrul al II-lea 

 

 

777 , 

EducaŃională Timiş,Trupa de teatru “Tam-
Tam” au organizat proiectul “Şi eu exist, sunt 
ca tine!” Proiectul a fost cofinatat de 
ConsiliulJudeŃean Timiş şi inclus în Agenda 
Menifestărilor cultural-artistice şi sportive 
Timiş.  
 În cadrul proiectului a avut loc şi un 
concurs, organizat pe 3 sectiuni: picture-
desen, colaj şi obiecte decorative.  
Participarea din acest an a avut un character 
naŃional. Numroasele lucrari au fost expuse în 
sala profesorala. Concursul a avut loc în luna 
Iunie, cu ocazia zilei copilului. Proiectul a fost 
inŃiat şi coordonat de prof. Doina PăşcuŃă, 
prof. Mioara Novac, prof. Daniela Veşigan, 
prof. Ivănescu Gabriela, prof. Iuhasz Mihaela, 
prof. Miloş Loredana, prof. Goruian Mărioara. 
 Scopul proiectului a fost promovarea 
imaginii copilului cu ces prin valorificarea 
potenŃialului său creativ.  

   prof. DANIELA VERŞIGAN 

Ce trebuie să ştim despre rubeolă.... 
 Rubeola se manifestă prin febră uşora, gât şi glande inflamate, îndeosebi în spatele urechilor, 
iritaŃia durează 2-3 zile adesea erupând pe faŃă şi apoi răspândindu-se spre restul corpului. Petele pot 
da un aspect roşiatic pielii. 
 Singurul lucru semnificativ legat de rubeola e riscul major provocat unei femei însşrcinate. 
 Majoritatea copiilor sunt vaccinaŃi împotriva rubeolei dar orice copil infectat cu acest virus trebuie 
Ńinut deoparte de femeile însărcinate din cauza riscului la care se supune fătul nenascut- incluzând 
surzirea, orbirea, deficienŃele cardiace , pulmonare sau moartea. Copiii afectaŃi de rubeolă trebuie să 
stea acasă în perioada contagioasa care durează de la începutul simpotomelor până la cel puŃin o 
săptămână după apariŃia erupŃiilor pe piele. 
 Dacă suferiŃi de această obişnuită infecŃie virală, ar trebui să vă odihniŃi, să evitati contactul cu 
alte persoane. 
 Remediile pe bază de plante- este nevoie de multe lichide iar ciaiurile (pot fi indulcite cu sau 
aromate cu miere, pasteurizata -pentru copiii mici) pe baza de plante ideale sunt:, lamaie, lemn dulce 
sau esenta de mentă. Exista multe plante calmante sau racoritoare incluzând balsamul de lămâie, 
salvia, muşeŃelul, galbenelele, siropul. 
Se prepară un lichid astfel: florile de soc, gălbenelele şi muşetelul sunt un amestec indicat: folositi 1-2 
linguriŃe la o cană cu apă (în funcŃie de vârstă). Capsulele cu echinaceea ajută la combaterea infecŃiei cu 
rubeolă. Ceaiul de salvie, chimen sau turtiŃa-mare ajută la ameliorarea gâtului sau a glandelor inflamate. 
 Arototerapie: se pot utiliza levănŃică, muşetelul, arborele de ceai, eucalipt. Muşetelul şi levanŃica 
pot atenua iritaŃia provocată de erupŃiile pe piele; arborele de ceai şi eucaliptul ars şi în vaporizator 
contribuie la impiedicarea răspândirii virusului. Se pot utiliza la baie câteva picături de muşetel şi 
levanŃică; pot fi utilizate (şi arborele de ceai) şi în apa caldă pentru a spăla copii cu un burete. ArdeŃi sau 
vaporizaŃi eucalipt şi arbore de ceai, folositi-le într-un “spray” cu apă în camera pacientului. 
 Homeopatie: Aceasta este de obicei o afecŃiune uşoara care nu necesită tratament homeopat. 
Daca o femeie  a fost expusă la contaminare şi rămâne însărcinată în această perioadă, se poate 
proteja luând câte 3 doze de Rubeolla 30c la fiecare 12 ore. 
 Nutritie: Lichidele sunt absolut vitale. BeŃi sucuri de fructe diluate pentru vitamina C care 
stimulează sistemul imunitar, sucul de ananas conŃine enzime calmante. 
 Profilaxie: Nu puteŃi preveni rubeola decât prin vaccinare. Este, însă important să menŃineŃi 
imunitatea la un nivel cât mai ridicat.  

prof. ELENA CRISTINA [DOBRICĂ] IVĂNCESCU 
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English 
is funny         y  
Spring Day: celebrate Europe in your school 
                  Primăvara este anotimpul renașterii și al schimbării. Sufletul se îmbogățește prin explozia de 
culoare, sunet și lumină. Colțul crud al ierbii și bogăția de culoare a florilor de brândușe, de liliac, 
toporași, narcise, ghiocei și viorele ne umple de optimism, de speranță într-un nou început. Soarele cu 
razele lui blânde dezmiardă fiecare ființă și o îndeamnă să se apropie într-un joc candid al cunoașterii și 
al iubirii. 
              Concertul păsărilor venite din migrație vor să ne amintească că primăvara este cântec și voie 
bună. Întregul concert al naturii este o invitație la uniune, cooperare și pace. Farmecul naturii se ascunde 
în armonia pe care primăvara o aduce omenirii. Din gesturile ei, civilizația poate învăța traiul „unității în 
diversitate„ deviza sub care Uniunea Europeană își pune speranța într-un destin comun, mai prosper si 
mai bun pentru fiecare membru al uniunii.  
             Primavara este o armonie a culorilor și a sunetelor învăluite de razele soarelui blajin, tot astfel, 
bătrânul continet, Europa înflorește prin diversitatea culturală și unitatea dintre state învâluită de 
farmecul unei speranțe comune: împreună suntem mai buni, mai puternici și mai creativi. 
             Inițiatorii și colaboratorii proiectului  şcolar, English is funny! organizează un eveniment special 
dedicat primăverii. Evenimentul este surprins atât din perspectivă astronomică, modificarile din natură 
care încep odată cu echinocțiul de primăvară, dar și primăvara europeană, sărbătoarea având drept Ńintă 
promovarea istoriei şi a valorilor cultural europene ” the European history and values, countries and 
cultures, and animals and plants.” 
          Evenimentul va viza două secțiuni, prima secțiune va fi expoziția-concurs:  „Spring Day” - Spring 
begins! Elevii care au pregătit diferite desene și picturi sub îndrumarea cadrelor didactice de la catedra 
de limba engleză, vor expedia lucrările la concursul organizat în cadrul C. S. E. I. „Paul Popescu 
Neveanu„ Timișoara. Lucrările vor surprinde: peisaje, flori de primăvară, evenimente religioase din 
perioada primăverii, activităŃi ale oamenilor desfășurate primăvara și orice moment care amintește de 
magia primaverii, pot fi admise în prezenta expoziție. Obligatoriu lucrările trimise la concurs vor avea un 
mesaj în limba engleză cu trimitere la anotimpul primavara.  
            Cea de a doua secțiune, concurs de creație literară, intitulată ”Spring Day for Europe”  va fi o 
prezentare a unuia dintre statele Uniunii Europene, iar  la această primă ediție a proiectului, statul ales 
va fi Regatul Unit. Elevii împreună cu profesorii-coordonatori realizeză un material scurt și succint despre 
cultura şi civilizaŃia anglo-saxonă, ”More about United Kingdom”. Prezentările admise sunt lucrări în 
power point sau movie maker, dar și prezentări realizate din colaje şi alte materiale.  
           La ambele secțiuni, elevii și cadrele didactice vor fi recompensate prin diplome.  
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           Pentru prima ediție, inițiatorii proiectului 
English Is Funny! au dat liber creativității elevilor 
pentru a realiza o călătorie imaginară prin 
intermediul internetului și a revistelor turistice, în 
Marea Britanie, țara a cărei limbă străină o 
studiază: engleza. Marea Britanie sau Regatul Unit, 
stat membru al Uniunii Europene, își va dezvălui 
treptat atracțiile sale elevilor noștri. Ei vor descoperi 
printr-o cercetare dirijată împreună cu profesorul de 
limba engleză: relieful variat al Regatului Unit, 
brăzdat de țărmuri stâncoase cu mări întinse, 
dealuri și câmpii de un verde veșnic crud, păduri și 
lacuri pe unde, probabil, încă bântuie misteriosul 
vrăjitor Merlin, munți cu piscuri semețe precum Ben 
Nevis. Faimoasele orașe englezești, precum și, 
încântătoarea capitală London vor atrage cu 
siguranță atenția călătorului dornic de frumos și 
măreție. Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de 
Nord, împreună formează o țară mică, dar 
înfloritoare și cu o economie puternică. Regatul Unit 
a știut să conserve cu dibăcie fiecare detaliu al 
existenței sale: palate, castele, monumente dintre 
cele mai diverse, precum Stonehenge. Literatura 
universală s-a îmbogățit sub penița unor poeți, 
dramaturgi, eseiști și romancieri englezi.  
              Fiecare țară a Uniunii Europene aduce cu 
sine zestrea sa culturală, tradițională pe care o 
perpetuează de-a lungul secolelor. Pentru a 
cunoaște un pic din frumusețea culturii și civilizației 
fiecărui stat-membru, trebuie doar să-ți deschizi 
sufletul spre cunoaștere, să accepți cu seninătate 
că poate exista „unitate în diversitate.„ Responsabili 
suntem fiecare de cum știm să ne acceptăm în 
această diversitate, pentru că doar o compoziție 
muzical-instrumentală cu mulți  artiști face simfonia 
mai complexă și mai melodioasă, așa cum lasă de 
înțeles chiar fragmentul din Imnul european 
Simfonia a IX, de Ludwig van Beethoven. Și dacă 
vom duce comparația mai departe,  Uniunea 
Europeană este o explozie de culoare, de nații, de 
idei, de concepte, de ideologii, de speranțe precum 
o primăvară care veșnic uimește prin optimism și 
forța renașterii. 
              În acest miraj al culorii și armoniei, 
partenerii proiectului English Is Funny! își îndeamnă 
elevii să descopere ce este cel mai frumos într-o 
Primăvară Europeană- Spring Day for Europe.  
             Mulțumim pentru participare și implicare 
tuturor colegilor din instituția noastră și celor din 
școlile partenere în proiect. De-asemeni pentru 
sprijinul acordat și ideile valoroase, mulțumim 
directorilor:  prof. Pășcuță Doina, C.S.E.I. „Paul 
Popescu Neveanu„ Timișoara, jud. Timiș; prof.  
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Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă «Paul Popescu - Neveanu», Timişoara 
 în parteriat cu  Şcoala cu cls. I-VIII, com. Budureasa, jud. Bihor 
  Colegiul National ««««Mihai Eminescu»»»», mun. Petroşani, jud. Hunedoara 
  Scoala Nr. 14 ««««Alexandru Davila»»»», mun. Piteşti, Argeş 

Proiect cofinanŃat de Consiliul JudeŃean Timiş, 2012 
Inclus în Agenda manifestărilor cultural – artistice a judeŃului Timiş 
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Goina Teodor, Școala cu clasele I-VIII, Budureasa, jud. Bihor; prof. Danciu Gilbert, Colegiul National 
„Mihai Eminescu„ Petroșani, Hunedoara și prof. Manoloiu Gabriel, Școala Nr. 14 „Alexandru Davila”, 
Pitești, Argeș. 

Itinerariu prin Timişoara 
 Se spune că fiecare oraș își are farmecul și atracțiile lui, iar uneori citadinilor le este greu să 
surpindă ce dă farmec orașului lor. Însă, atunci când oaspeții veniți de prin alte părți descoperă cu 
încântare arhitectura, istoria, parcurile, orașul capătă o altă dimensiune și o altă valoare. Nu e ușor să fii 
ghid, dar nici nu este nevoie, ca toți să îmbrățișăm această meserie, însă ar fi ideal ca fiecare să aibă un 
mic volum de cunoștiințe despre comoara pe care orașul său o ascunde începând cu cele mai vechi 
ziduri ale cetății și până la cel mai avangardist edificiu din oraș, de la cel mai faimos festival, la cele mai 
complexe manifestari artistice, teatru de stradă, expoziții, târguri și evenimente religioase. 
 În cadrul proiectului interjudețean English Is Funny!, elevii Școlii cu clasele I-VIII, Budureasa, 
județul Bihor, însoțiți de profesorii implicați în proiect au vizitat C. Ș. E. I „Paul Popescu 
Neveanu„,Timișoara, jud. Timiș. Veniți din inima Munților Apuseni, din paradisul neprihanit al pădurii de 
zadă, stejar și brazi, elevii au reușit să petreacă împreună câteva ore în care au învâțat câte ceva despre 
orașul de pe Bega- Timișoara, despre ce înseamnă modernism într-un oraș aflat în continuă schimbare. 
Orașul cosmopolit aflat la confluența mai multor culturi, s-a lăsat agale descoperit. 
 Întâmpinați de d-mna director, prof. Pășcuță Doina și d-mna director adj., prof. Novac Mioara, 
oaspeții noștri au vizitat centrul nostru: grădinița, cabinete psihopedagogice, kinetoterpeutice și sala de 
Art-terapie. Istoria clădirilor în care s-a dezvoltat școala noastră i-a impresionat prin vechimea lor: prima 
Școală de Neuropsihici din Timișoara, o fostă cazarmă militară și o fostă mănăstire de maici. Toate 
aceste clădiri stau strajă unei curți mari unde elevii își iau pauzele bine meritate sau joacă un meci de 
fotbal amical. 
 De aici Timișoara, le-a dezvăluit prima piață , Piața Traian unde Palatul Mercur, Biserica Sf. 
Gheorghe și Clopotul Durerii și-au depănat istoria prin intermediul profesorilor însoțitori. Piața Traian a 
rămas în urmă, lăsând loc pieței de legume, zarzavaturi și fructe din Badea Cârțan, apoi urmând Fantana 
de la Punctele Cardinale, Parcul Botanic și apoi Julius Mall. Plimbarea pe sub umbra pomilor de pe 
Calea Al. Ioan Cuza, a adus un strop de culoare oarșului primăvăratic ce își răsfăța oaspeții și îi pregătea 
pentru intrarea în piața baroc, Piața Unirii. În centrul 
pieții monumentul Sf. Treime- St. Trinity Monument, îți impune pietate și respect. De jur împrejur Piața 
Unirii- Unirii Square face istorie- The Baroque Palace, Palatul Baroc, Domul, Vicariatul Sârbeasc. Și tot 
așa, străbătând la pas, grupul plimbăreț descoperă Piața Libertății cu Statuia lui Nepomuk și a Sf. Maria, 
Primăria Veche, Palatul Deschan și Cazinoul Militar. 
 Ajunși în inima Timișoarei, Piața Victoriei te întâmpină cu Opera Română deoparte și cu 
Catedrala Mitropolitană de celaltă parte, aici animație mare Târgul de Paști, forfotă și veselie, doarpentru 
asta ne-am întâlnit cu toții să spunem: „We are together to learn and have fun!” 
 A –ți cunoaște țara înseamnă să știi să povestești despre ea atât în limba maternă, dar și întro 
limbă de circulație internațională, așa cum elevii bihoreni și timișoreni au descoperit, Timișoara în 
pliantele Centrului de informare turistică și din istorisirile profesorilor gazdă despre orașul de pe Bega 
în limba engleză. 

prof./ed. ADINA LOREDANA BECU 

Kids ``Spring Day for Europe`` 
            Preşcolarii de la grăiniŃa C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu” Timişoara , au realizat lucrări de 
desen şi pictură pe tema ``Primavara`` pe care le vor prezenta în cadrul a două parteneriate 
interjudeŃene Anotimpurile şi English Is Funny! 
            Lucrările realizate de preşcolari au surpins anotimpul primăvara cu farmecul ei, unde a fost 
invadată de culorile şi bucuria primăverii. 
           Preşcolarii au demonstrat abilităŃi artistico-plastice şi au dat dovadă ca şi ei, copii cu cerinŃe 
educaŃionale speciale, pot avea dezvoltat simŃul estetic şi conştientizează nevoia de frumos. Prin munca 
depusă de fiecare preşcolar a avut loc stimularea creativităŃii şi expresivităŃii prin pictură  şi  desen, 
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educarea dragostei pentru frumos şi natură: anotimpul primăvara.           
            Educarea capacităŃii de a sesiza detaliu şi de a înŃelege frumosul din natură au făcut principalul 
scop al activităŃii noastre. 

           O parte din lucrările copiilor  au fost trimise pe adresa şcolii din 
judeŃul Bihor, Şcoala cu clasele I-VIII, Budureasa, alături de lucrările 
preşcolarilor din judeŃul Hunedoara şi judeŃul Argeş,  unde s-a realizat o 
expoziŃie cu lucrările copiilor de pictură şi desen pe tema Primavara. 
          O altă parte din lucrări vor forma un moment aparte în cadrul 
proiectului English Is Funny!, unde prichindeii grupei mijlocii C vor prezenta 
o expoziŃie de desene şi picturi pentru Spring Day for Europe.  Ei sunt 
invitaŃii surpriză ai evenimentului din data de 3 mai 2012, fiind invitaŃi să 
aducă prin lucările lor un pic din magia primăverii şi câteva urări de bun 
venit, în limba engleză, partenerilor în proiectul English Is Funny! 
           Cu siguranŃă şi prichindeii vor face o mică jurizare a lucrărilor trimise 
de elevii şcolilor partenere şi vor desemna ``Cea mai frumoasă lucrare 
văzută prin ochii copiilor``- o diplomă specială daruită de copii pentru copii. 
           Având în vedere lucrările deosebite realizate de preşcolarii şi elevii 
celor două parteneriate, jurizarea se anunŃă a fi una dificilă, dar pentru care 

toŃi copiii vor fi felicitaŃi şi recompensaŃi pentru participarea lor. 
ed./prof. ANGELICA ONCEA 

Spectacol de primăvară 
 Iarna a plecat şi zăpada s-a topit. Norii cu fulgi de zăpadă au fost goniŃi de către cumătrul 
Soare.   
 Pământul nu mai este alb la faŃă pentru că plapuma de zăpadă s-a topit. Ca doi 
magicieni, ploaia şi Soarele s-au unit şi au făcut ca iarba să crească mare şi stufoasă. Din loc 
în loc au apărut buchete de flori: ghiocei, lalele, brânduşe şi zambile. 
 Şi copacii sunt mai veseli, multe flori s-au aşternut pe crengile lor. Păsările cântă muncind 
cu sportpentru a-şi face cuibul în care se vor odihnii în nopŃile de vară şi unde îşi vor creşte 
puişorii. 
 Natura este mai frumoasă, oamenii sunt mai fericiŃi şi plini de viaŃă. 

elev BRANCU DIANA CRISTINA1 
îndrumare, prof. DRAGOMIR CORNELIU  

Primăvara ieşim la joacă 
 Eu mă bucur foarte mult că a venit primăvara pentru că pot să mă joc pe afară fără sa mai 
fiu gros îmbrăcat. 
 Primăvara eu mă plimb cu bicicleta până la haltă (halta C.F.R. a satului) şi înapoi, seara îi 
ies în cale mamei mele care vine de la serviciu şi o ajut să care bagajele până acasă. Ca 
răsplată, ea îmi cumpără ceva dulce.  
 Cu colegii mei de la şcoală ne jucăm mult, alergăm toată ziua prin sat, pe uliŃe, jucăm 
fotbal şi de v-aŃi ascunselea, raŃele şi vânătorii, Ńară, Ńară, vrem ostaşi şi multe jocuri din 
acestea.  
 La mine în sat sunt foarte puŃini copii cu care mă pot juca dar nu pierdem nici o clipă fără 
să mai facem câte o boacănă.   

elev TUDOR ANDREI ŞTEFAN2 
îndrumare, prof. DRAGOMIR CORNELIU  

  
                                                 
1 Elev integrat în învăŃământul de masă la Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 „Sf. Maria” din Timişoara cu stucturi de sprijin oferite de cadre didactice 
itinerante de la Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara. 
2 Elev integrat în învăŃământul de masă la Şcoala cu cls. I-VIII Maşloc cu stucturi de sprijin oferite de cadre didactice itinerante de la Centrul 
Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara. Compunere realizată în anul şcolar 2010-2011. 
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Poezii de primăvară... 
Flori de liliac 

Prin parcuri și grădini 
Copiii veseli vin. 
Ei au brațele pline 
De flori ce miros bine. 
Flori albe 
Adunate-n salbe, 
Flori violete 
Stau pe ram cochete 
Și te îmbată  
Cu mireasma adunată 
De la roua cerului 
Adusă în bătaia vântului. 
 
Flori de liliac 
În parcuri se defac. 
Pe sub razele de soare 
Albe, roze, mirositoare, 
Mov curtenitoare 
Tu ridici în jur altare. 
Floare divină, 
Parfumul tău m-alină. 
Podoabă a primăverii, 
Tu, floare a candorii! 
În jurul tău aduni 
Copii, bătrâni și juni 
Ce rămân și se închină 
La ciorchinii din lumină. 

prof. BECU LOREDANA ADINA 

Primăvară... 
Prin stropi de ploaie argintii 
Se Ńes raze aurii, 
Mângâind cu a lor căldură 
Mândra ta făptură. 
 
Multe flori ne-apar în cale, 
Vântul bate iar pe vale. 
Fluturi coloraŃi plutesc uşor, 
Mierla cântă cu dor. 
 
Primăvară ce splendoare 
Să faci câmpia înfloritoare, 
Să vii cu nori şi soare 
Pentru tine o sărutare. 
 
De undeva din depărtare, 
Vin miresme de cicoare. 
În jur totul e visare 
Eu cu tine la plimbare. 
 
Voios cântec de păsărele 
Ascunse printre flori de viorele, 
Se îmbină cu un sunet de vioară 
Din zori și până-n seară. 
 
Frumoasă eşti primăvară 
Când te-aşterni în a mea Ńară! 

prof. BECU LOREDANA ADINA 

La început de mai 
Se aude de departe 
O fanfară în pădure. 
Poarta soarelui deschide 
Cu o cheie argintie. 
 
Pastelul petalelor de nuferi 
Frunze reflectate-n soare, 
O cascadă argintie, 
Lumea-i plină de culoare. 
Flori de mai au apărut, 
Zbor gingaş de păsărele, 
Fluturi, gâze şi un cuc 
Şi-a semnat azi numele. 

elev SOFIA NEMETH3 
îndrumare, prof. LENUłA SIDOR 

 

Cerul de acasă 
“Cât vei umbla prin lume cu folos 
Câtă lumină vei avea pe masă, 
Niciunde nu-i în viaŃă mai frumos 
Ca cerul tău înveşnicit de-acasă... 
Acolo unde Ńi-a fost dat întâi 
Însemnul Lui, cel creştinesc pe tâmple, 
Acolo te întorci ca să rămâi 
Când va fi tăcerea să se-ntâmple... 
Culoarea lui nu are-semănare 
Şi toată rugăciunea ta o-ncape 
Cerul de acasă e o sărbătoare 
Ce-o porŃi, copile, p’ale tale pleoape 
De-s furtuni, sau fulgere, vreodată 
Nu-Ńi fie teamă de mânia lor 
Acolo-n, casa ta, pe vatră 
Muică ta scoate pâinea din cuptor 
Cât vei umbra prin viaŃă măsurat, 
Cu amăgirea ei ce te apasă,  
Nu-i nicăieri în lume mai curat 
Ca cerul tău, cel curăŃat, de-acasă. 

prof. DANIELA MIŞCODAN 

                                                 
3 Elev, cls. a IV, Şcoala cu cls. I-VIII „Mihai Eminescu”, mun. BistriŃa,jud. BistriŃa-Năsăud. 
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Divertisment... 
Cântecul nepotrivirilor... 

Ce “nepotriviri” ai observat? 
  

(I) Într-o zi de vară 
 Viscolea afară 
 Şi era aşa de cald 
 Că de frig mai n-am crăpat. 
  
II) Dacă fratele mai mare, 
 Cu trei ani mai mic ca mine 
 Incălzindu-se la soare 
 Se dă-n casa cu patine 
 
III) Asta vară la Crăciun 
 M-am suit intr-un salcâm 
 Şi-am mâncat atâtea mere 
 Ca m-am săturat de pere. 
 
IV) Şi era o zi frumoasă 
 Luna strălucea pe cer, 
 Iar eu cu o barca-n casa 
 Mă plimbam ca un boier. 
 

Culese de prof. RAMONA HELER 
sursa: www.didactic.ro/materiale-

didactice/.../128580 
 

 

 

Pilda stiloului 
Un stilou,  

Aproape nou 
Şi un pix cu patru culori  

Cu capul în nori 
Se certau... nu vă spun: 
Care dintre e-i mai bun? 

Pixul zise îngânfat: 
-Patru culori am d’arătat: 

Albastru, negru, roşu şi chiar 
verde 

 

-Vai, ce se-ncrede!  
Zise micul stilou. 

Pe mine mă umple stăpânul 
cu ce fel de cerneală pofteşte 

Şi scrie cu mine oricând în 
viaŃa lui doreşte! 

Ba chiar şi bunicul meu, 
domnul Toc, 

Nu s-a odihnit deloc 
Pe când la tine nici măcar nu 

se gândeau 
Oamenii cu el scriau 

Şi-ajută cu dezinvoltură  
La scrierea celor mai 

frumoase pagini din  literatură 

- Lasă-Ńi strămoşii, 
dovedeşte aici ce poŃi 

- Vedem după un an ce mai 
face fiecare? 

La următoarea întâlnire 
stiloului îi mergea ca pe roŃi 

Pixului i se terminase 
fiecare culoare 

Şi-a fost aruncat în coşul de 
gunoi 

Un alt îngânfat a dispărut 
dintre noi! 

prof. LIGIA NEŞCU 
 

 

Ghicitori... de la ora de ştiinŃele 
mediului 
 
E bun dobitoc 
Foarte încăpăŃânat 
Urechi lungi, 
Minte nu are, 
Are cruce pe spinare. 
(măgarul) 
 
 
Frunze n-are, 
Nu-i nici floare. 
În păduri şi pe ogor, 
Prin grădini si-n deal la vie 
Stă mereu într-un picior. 
(ciuperca) 
  

 

culese de elev VASILE ROBERT BUTNARU 
îndrumare, prof. DRAGOMIR CORNELIU 

surs: www.părinŃi.ro 
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Grai şi suflet românesc: „Drăgaica” 
  Drăgaica, nume dat în mitologia românească unei categorii de Iele care, potrivit superstiŃiei 

folclorice, se răzbună pe oameni opărindu-i cu apă clocotită.  
 În ziua de Drăgaică, sărbătoare populară, consacrată 

coacerii grânelor,  coincizând cu ziua de Sf. Ioan Botezătorul 
(24 iunie) se crede că se pot aduna cu succes buruienile de 
leac din păduri.  

Dimitrie Cantemir identifica personajul „Drăgaica” cu 
zeiŃa agrară romană Ceres: Drăgaica pare că arată numele 
[zeiŃei] Ceres. Într-adevar , în anotimpul când grânele încep 
să se coacă , se adună toate fetele din satele vecine şi aleg 
pe cea mai frumoasă şi mai chipeşă dintre ele , dându-i 
numele de Drăgaică. Pe aceasta , încoronând-o cu o cunună 
de spice, împodobind-o cu mai multe marame brodate cu 
măiestrie şi atârnându-i de mâini cheile hambarelor, o 
însoŃesc cu mare alai pe ogoare. Împodobită astfel ,întinzând 
mâinile şi punând maramele în bătaia vântului, încât pare că 
zboară, Drăgaica se întoarce de la câmp acasă, străbătând cu 
cântece şi dansuri toate satele prin care trecuse cu alaiul 
înconjurată de toate celelalte fete care o numesc deseori, în 
cântece deosebit de frumoase, sora şi stăpâna lor. Fetele de 
la Ńară sunt foarte dornice de asemenea cinste, deşi o tradiŃie 
neîntreruptă spune că aceea care a jucat rolul de Drăgaică nu 
se mărită trei ani.  

Călătorul italian, Antonio Maria del Chiaro, scrie că, în łara Românească , Drăgaica este o 
întruchipare a Irodiadei deoarece în ziua Sf. Ioan Botezătorul ar fi dansat cu sabia în mână .Uneori 
Drăgaicele sunt confundate cu „Sînzienele”. Despe Sânzâiene veŃi citi mai multe în numărul următor. 

prof. LIGIA MIHAELA NEŞCU 

 
Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă   InstituŃii partenere: 
 «Paul Popescu Neveanu» din  Timişoara   Inspectoratul Şcolar JudeŃean Timiş 
Proiect cofinanŃat de Consiliul JudeŃean Timiş şi inclus în Fundació „Mira'm”, Valencia, Spania 
Agenda manifestărilor cultural-artistice şi sportive, 2012 Centrul pentru Cultură şi Artă Timiş 
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    Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă    Proiect cofinanŃat de Consiliul JudeŃean Timiş şi inclus în 
    «Paul Popescu Neveanu» din  Timişoara    Agenda manifestărilor cultural-artistice şi sportive, 2012 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

      InstituŃii partenere: 
       Consiliul JudeŃean Timiş 
       Fundació „Mira'm”, Valencia 
       Inspectoratul Şcolar Timiş 
       Casa pentru Cultură şi Artă Timiş 
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UNIUNEA 
EUROPEANĂ 
de la vis la realitate 
Parteneriat cu FundaŃia „Mira’M”, Valencia 

Acest proiect este o  acŃiune de cooperare europeană între  instituŃii de învăŃământ preuniversitar 
şi urmăreşte, în primul rând, consolidarea dimensiunii europene a învăŃământului, oferind elevilor şi 
profesorilor posibilitatea de a face schimb de experienŃă, de a-şi îmbunătăŃii cunoştinŃele, de a descoperi 
elemente  comune sau distincte în diversitatea culturală, socială şi economică a Europei, precum şi o 
mai bună înŃelegere a diverselor puncte de vedere cu privire la un domeniu de interes comun. 
          AcŃiunea urmăreşte consolidarea dimensiunii europene a educaŃiei prin încurajarea cooperării 
transnaŃionale dintre instituŃiile din învăŃămânul preuniversitar, promovarea multiculturalismului, a 
cooperării în domeniul educaŃional, precum şi încurajarea inovaŃiei în ceea ce priveşte metodele 

pedagogice şi tehnicile informaŃionale. 
In acelaşi timp se urmăreşte participarea elevilor în 

pregătirea proiectului şi la activităŃile legate de implementarea 
acestuia, cu scopul de a cunoaşte realitatea educaŃională din 
Spania şi România ,,elaborarea de materiale didactice şi 
schimbul de bune practici în materie de educaŃie”. 

Proiectul vizează promovarea sensibilităŃii faŃă de alte 
culturi, în special care contribuie la combaterea rasismului şi a 
xenofobiei şi care vizează elevii cu nevoi speciale în materie de 
educaŃie. 
           Cu o puternică dimensiune europeană, manifestarea 
promovează sentimentul de apartenenŃă al copiilor la marea 
familie a cetăŃenilor Uniunii Europene, ei înşişi devenind 
cetăŃeni europeni conştienŃi şi activi civic. 

9 Mai- sărbătorit la „Neveanu” 
 Cu ocazia zilei de 9 mai vor avea loc activităŃi specifice 
ce constă în trimiterea unei invitaŃii şcolii colaboratoare în 
vederea realizării desenelor pe tema Uniunii Europene precum 
şi organizarea şi selectarea celor mai frumoase desene ( cele 
mai interesante, mai originale, mai creative). Lansarea 
expoziŃiei de desene va avea loc în 9 mai – Ziua Europei.  
 Tot în9mai va avea loc şi un concurs de cultură 
generală: „Uniunea Europeană” şi premierea câştigătorilor (9 
mai – Ziua Europei).  
 Proiectul a fost iniŃiat de prof. Ramona Heler, C.Ş.E.I. 
„P. Popescu Neveanu”, Timişoara, România şi 
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Director Cristina Gallego, Fundació Mira'm, Valencia, Spania. Coordonatorii proiectului sunt prof. 
PăşcuŃă Doina, Director  C.S.E.I. „P. Popescu Neveanu”, prof. Novac Mioara, dir. adj. C.S.E.I. „P. 
Popescu Neveanu”, prof. Ramona Heler - prof.  C.S.E.I. „P. Popescu Neveanu” şi prof. Dragomir 
Corneliu – prof. C.S.E.I. „P. Popescu Neveanu”; 
 Manifestarea a fost cofinanŃată de către Consiliul JudeŃean Timiş şi a fost inclusă în Agenda 
manifestărilor cultural-artistice, de tineret şi sportive a judeŃului Timiş, 2012.  

prof. RAMONA HELLER 
 

Ce este „frumos” să ştim despre Uniunea Europeană 

9 mai - ziua Europei 
Ziua de 9 mai 1950 a reprezentat primul pas către, ceea ce este astăzi Uniunea Europeana. In 

acea zi, la Paris, Ministrul de Externe al FranŃei, Robert Schuman, a citit presei internaŃionale o 
declaraŃie prin care chema FranŃa, Germania si celelalte popoare ale Europei sa isi unească producŃiile 
de otel si cărbune, ca prima fundaŃie concreta a unei federaŃii europene. Propunerea lui avea ca scop 
crearea unei comunitati in cadrul căreia membrii sa isi pună sub control comun producŃia de otel si 
cărbune ca baza a puterii lor militare -, in scopul evitării izbucnirii unui nou război. Tarile cărora li se 
adresa in primul rând aceasta provocare : FranŃa si Germania fuseseră in război timp de aproape 100 de 
ani, iar cel de-al doilea război mondial aproape ca le distrusese. In 1985, când proiectul construcŃiei 
europene era deja clar conturat, cele zece state membre care formau la acea data Comunitatea 
Europeana, au hotărât ca ziua de 9 mai sa devina Ziua Europei. 

Moneda unică – Euro 
La originea conceptului de moneda unica se afla tratatele care stau la baza Uniunii Europene. 

Tratatul de la Roma (1957) declara ca piaŃa comuna este unul dintre obiectivele Comunitatii Europene 
ce va contribui la o "uniune mai strânsa intre popoarele Europei". Tratatul Uniunii Europene (1992 - 
Maastricht) introduce Uniunea Economica si Monetara si pune bazele monedei unice. Iar in decembrie 
1995, Consiliul European de la Madrid decide ca moneda unica sa poarte numele de "euro". Începând 
cu 1 ianuarie 2002, Euro a intrat propriu-zis in circulaŃie si in buzunarele cetăŃenilor europeni. In acel 
moment, doar 12 din cele 15 state membre au adoptat-o, ulterior li s-a alăturat Grecia. Euro a devenit 
un simbol al Uniunii Europene. Monedele si bancnotele naŃionale ale statelor din Zona Euro au fost 
scoase din circulaŃie pe 28 februarie 2002. 
         Reprezentarea grafica a monedei unice a fost inspirata de litera greceasca epsilon, ea trebuind 
sa facă legătura atât cu leagănul civilizaŃiei si democraŃiei europene, cat si cu prima litera din cuvântul 
"Europa". Cele doua linii paralele din simbolul grafic sunt un indicator al stabilităŃii euro. 
         Aceasta moneda a înlocuit monedele naŃionale ale statelor care participa la zona euro. La 
aceasta zona participa toate statele membre UE cu excepŃia Marii Britanii, Danemarcei si Suediei. Inca 
de la 1 ianuarie 2001 euro a apărut pe piaŃa sub forma banilor de cont. Tot de la acea data tarile care 
fac parte din zona euro au început sa afişeze preturile la produse si servicii si in moneda naŃionala dar 
si in euro. Începând cu 1 ianuarie 2002 euro a luat si o forma fizica intrând in circulaŃie in paralel cu 
moneda naŃionala a statelor participante la zona euro. Începând cu 28 februarie 2002 unităŃile 
monetare naŃionale s-au retras de pe piaŃa.  

Deviza 
"Unita in diversitate" este deviza Uniunii Europene. A fost folosita pentru prima data in 2000 (cu 

aproximaŃie) si a fost pentru prima data menŃionata oficial in Tratatul de instituire a unei ConstituŃii pentru 
Europa, încheiat in 2004.       

  Imnul 
Tot Consiliul Europei a fost cel care a decis, in 1972, ca "Oda bucuriei" (ultima parte a Simfoniei 

a IX-a de Beethoven) sa devina imnul sau, iar in 1985, Statele Membre UE l-au adoptat, si ele, ca imn 
oficial al Uniunii Europene.   Uniunea Europeana nu a urmărit, prin aceasta decizie, sa înlocuiască 
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imnurile naŃionale ale Statelor Membre. Alegerea acestei melodii ca imn subliniază aspiraŃia spre valorile 
comune, unitatea in diversitate si idealurile de libertate, pace si solidaritate care stau la baza Uniunii 
Europene. 

Steagul 
Steagul, cu cele 12 stele, aşezate in cerc, pe un fond albastru, înseamnă unitatea si identitatea 

popoarelor Europei. Cercul reprezintă solidaritatea si armonia, iar stelele, in număr de 12, reprezintă 
perfecŃiunea (si nu numărul statelor membre UE cum s-ar putea crede). Istoria steagului începe in 1955. 
Intai, el a fost folosit de Consiliul Europei, organizaŃie internaŃionala aparatoare a drepturilor omului si 
valorilor culturale europene. In anul 1985, statele membre UE l-au adoptat ca steag al Comunitatilor 
Europene (CEE), începând cu 1986 el este utilizat de către toate instituŃiile Uniunii Europene. 

ŞtiaŃi că...  
 Anul acesta marchează cea de-a 52-a aniversare a Tratatului de la Roma. 
 Această aniversare reprezintă ocazia ideală de a discuta despre realizările Uniunii Europene şi 

de a intensifica dezbaterile despre viitorul Europei, un viitor pe măsura nevoilor şi aşteptărilor tinerelor 
generaŃii. 

 Noua ediŃie a „Primăverii europene” va avea loc între 21 martie si  9 mai, Ziua Europei. 
 Cele două date reprezintă momentele culminante ale unei manifestări dedicate atât şcolilor din 

Uniunea Europeană, cât şi celor din statele în curs de aderare şi din statele candidate. 
 Şcolile din întreaga Europă vor găzdui o paletă largă de manifestări precum competiŃii, expoziŃii, 

dezbateri, conferinŃe şi discuŃii on-line între elevii din Ńări diferite şi liderii politici de la nivel local, naŃional 
şi european.     

 Uniunea Europeana (U.E.) este o comunitate de state europene independente, reunite in jurul 
unor valori politice, economice,culturale si sociale comune. 

prof. GIANINA HORVATH  

Prichindel... e un dulce 
 

- Prichindel poftă de mâncare ai? 
- Câte-odată am, căte-odată n-am? 
- Şi când nu ai? 
- După ce am mâncat! 

 
În firobuz... 

- Vai Princhindel, te rog, nu te deranja… 
Lasă, stai pe scaun, eu ştiu că eşti un 
elev politicos… 

- Dar daŃi-mi voi… 
- Nu, nu, să creşti tu mare şi să fi la fel de 

cuminte… 
- Dar daŃi-mi voie… 
- Eu ştiu că elevii bine educaŃi simt nevoia 

să cedeze loculunor persoane mai 
vârstnice… 

- Dar daŃi-mi voi doamnă, trebuie să 
cobor, nu merg până la cap de linie. Am 
ajuns acasă, trebuie să cobor. 

 

- Princhindel, Prichindel, papagalul nu mai 
este în colivie... Nu şti ce s-a întâmplat cu el? 
- Nu ştiu tati dar am auzit că pisica 
noastră vorbeşte... 
- În română sau în engleză? 
 
- Prichidel, am uitat să cumpăr de la mall 
un cozonac... 
- Mami, pe vremea asta nu scoŃi afară nici 
un câine! 
- Atunci du-te fără câine. 
 
- Prichindel, l-ai văzut pe Domnul profesor 
Ciuciulete? 
- Da... 
- Dar de ce eşti supărat? 
- Păi m-a văzut şi el pe mine. 
- Când?  
- La lucrarea de control.

Culese şi adaptate de  
prof. DANIELA MIŞCODAN 

Sursa: www.parinti.ro/copiiihaslii.php 
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Şcoala „Pufan” din Tr. Severin  
împlineşte 35 de ani de activitate 
 Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Constantin Pufan” din Drobeta Turnu Severin 
împlineşte 35 de ani de activitate. Cu acest prilej nu putem decât să urăm partenerilor noştri multe 
realizări şi de acum încolo, atât elevilor şi cadrelor didactice cât şi instituŃiei înseşi. 
 Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Constantin Pufan” s-a implicat activ şi susŃinut în 
numeroase proiecte realizate sub egida revistei „Împreună”, publicaŃie editată de Centrul Şcolar pentru 
EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” in Timişoara: „Împreună sărbătorim România” (ediŃia I, anul 
şcolar 2009-2010 şi ediŃia a II-a, anul şcolar 2010-2011), „Împreună luptăm împotriva discriminării” 
„ediŃia a III-a, anul şcolar 2011-2012), „Şcoala în cuvinte şi culori” (ediŃia I, anul şcolar 2009-2010 şi 
ediŃia a II-a, anul şcolar 2010-2011), „Maratonul toleranŃei” (ediŃia I, anul şcolar 2009-2010). Elevii celor 
două instituŃii şcolare au interacŃionat, s-au distrat şi au realizat spectacole împreună, s-au efectuat 
excursii la Drobeta Turnu Severin în Mai 2010 şi în ianuarie 2011. 
 MulŃumim pentru frumoasele momente petrecute împurenă şi „La mulŃi ani!” 

echipa revistei şcolare „Împreună” 

Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Constantin Pufan”, 
Drobeta Tr. Severin 

 
 Şcoala Ajutătoare a funcŃionat începând cu anul şcolar 1975-1976, în cadrul Casei 
de Copii din Drobeta Turnu Severin, cu un numar de 2 clase. Ulterior, Consiliul 
JudeŃean a emis o hotărâre de înfiinŃare a Şcolii Ajutătoare din Drobeta Turnu Severin, 
avand locaŃia în vecinătatea Casei de Copii, str.Călugăreni nr.1bis. 
 Unitatea a funcŃionat până în anul 1991, cu statutul de Casa de Copii (Şcoala 
Ajutătoare), care a predate la DirecŃia pentru ProtecŃie a Copilului, elevi cu C.E.S. 
orfani, rămânând doar cu statutul de unitate de învăŃământ special. În 1990, şcoala a 

funcŃionat în baza HG 
nr.586/1990. 
 În anul 1997, 
Şcoala Ajutătoare s-a transformat 
în Şcoala Specială. În anul 2005, 
în baza HG nr.1251/2005, Şcoala 
Specială s-a transformat în 
Centrul Şcolar pentru EducaŃie 
Incluzivă, la propunerea FacultăŃii 
de Psihopedagogie – sub 
îndrumarea prof. univ.dr. Verza 
Emil, în amintirea ilustrului prof. 
Constantin Pufan, originar de pe 
plaiurile mehedinŃene. 

 S-au făcut demersuri pe lângă Ministerul 
InvăŃământului şi pe lângă Parlamentul României, ca unitatea 
sa poarte denumirea de Centrul Şcolar pentru Educatie 
Incluzivă “Constantin Pufan” din Drobeta Turnu Severin.  
Din totdeauna, învăŃământul special a şcolarizat, recuperat şi 
format elevi cu cerinŃe educative speciale atât din municipiul 
Drobeta Turnu Severin, cât şi din judeŃul Mehedinti. După 
absolvire, elevii au fost îndrumaŃi către şcoli de arte şi meserii 
în localitatile Balş, Halânga, Şimian, Timişoara, devenind şi ei 
utili, in limita posibilităŃilor lor, societăŃii. 
                În prezent, unitatea funcŃioneaza cu un număr de 
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130 elevi în locaŃie proprie şi cu învăŃământ special 
integrat în şcoala de masă, având clase în şcolile 
din municipiu – 700 elevi. Aceşti elevi sunt integraŃi 
în clase din învăŃământul de masă, cu învăŃători şi 
profesori de sprijin, iar rezultatele sunt 
mulŃumitoare atât pentru părinŃi, cât şi pentru 
cadrele didactice. 
 În mândria noastră, elevii participă la 
competiŃiile locale, judeŃene, interjudeŃene şi 
internaŃionale în cadrul Strategiei NaŃionale de 
AcŃiune Comunitara şi în cadrul Special Olympics, 
obŃinand premii şi medalii de aur, argint si bronz. 
 Există parteneriate cu scoli, licee şi cu unităŃi 
de învăŃământ special din municipiu, judeŃ şi din 
tara, unde se fac schimburi de experienŃă reciproc 
privind recuperarea, formarea autonomiei 
personale. 
 Am însăilat în câteva cuvinte activitatea de 
decenii a învăŃământului special mehedinŃean de 
la înfiinŃare până în prezent. 

dir. prof. NICOLAE MÎłU,  
C..Ş.E.I. „C-tin Pufan”, Tr. Severin 

 
 

 

Proiect cofinanŃat de Consiliul JudeŃean Timiş 
Activitate inclusă în Agenda manifestărilor cultural – artistice, 2012 

Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă  
„Paul Popescu Neveanu”, mun. Timişoara, jud. Timiş 
 

 

 

 

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                îîîîîîîîmmmmmmmmpppppppprrrrrrrreeeeeeeeuuuuuuuunnnnnnnnăăăăăăăă 
 

„ÎnvaŃă-mă şi voi uita 
Arată-mi şi voi Ńine munte 

Implică-mă şi voi înŃelege” 
5 mai: Ziua europeană de luptă 

împotriva discriminării 
 
 
 

Parteneri: Inspectoratul Şcolar JudeŃean Timiş, Centrul 
Şcolar „C-tin Pufan” Tr. Severin, Şcoala cu cls. I-VIII 
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Şelimbăr-Sibiu, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 13 Timişoara, 
Centru pentru Cultură şi Artă al judeŃului Timiş 
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 Proiectul „Împreună luptăm 
împotriva discriminării” este organizat de 
Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă 
„Paul Popescu Neveanu” din Timişoara în 
parteneriat cu Centrul Şcolar pentru 
EducaŃie Incluzivă „Constantin Pufan” din 
Drobeta Turnu Severin, Şcoala Specială 
„Semenii” din Negotin-Serbia, Şcoala cu 
cls. I-VIII Nr. 13 din Timişoara şi Şcoala 
cu cls. I-VIII Şelimbăr, jud. Sibiu, sub 
egida revistei şcolare „Împreună”. 
Parteneri ai proiectului sunt şi 
Inspectoratul Şcolar JudeŃean Timiş şi 
Centrul pentru Cultură şi Artă al JudeŃului 
Timiş.  
 Manifestarea a ajuns la ediŃia a III-
a, este inclusă în Agenda manifestărilor 
cultural-artistice a judeŃului Timiş 2012 şi 
este cofinanŃată de Consiliul JudeŃean 
Timiş. Echipa proiectului este alcătuită din 
prof. Doina PăşcuŃă (director C.Ş.E.I. „P. 
P. Neveanu”, Timişoara), prof. Mioara 
Novac (director adjunct C.Ş.E.I. „P. P. 
Neveanu”, Timişoara), prof. Corneliu 
Dragomir (coordonator proiect), prof. 
Ramona Heler.   În acest an şcolar 
manifestarea se organizează sub forma 
unui vernisaj de afişe realizate de elevi 
cu/ fără cerinŃe educative speciale la care 
pot lua parte grupe de câte 2-3 elevi din 
toată Ńara. Cele mai reuşite lucrări vor fi 
recompensate cu diplome din partea 
organizatorilor. Au fost recepŃionate 
lucrări realizate e grupe de elevi din 
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judeŃele Timiş, MehedinŃi, BistriŃa-Năsăud, Mureş, GalaŃi şi Sibiu. Unii colegi au trimis chiar şi poze cu 
elevii în timp ce lucrau la realizarea materialului prezentat în cadrul competiŃiei.  
 Scopul proiectului este promovarea sentimentului toleranŃei în rândul elevilor şi al cadrelor 
didactice participante. Obiectivele manifestării vizează dezvoltarea capacităŃilor de comunicare, 
cooperare şi socializare la elevi cu/fără c.e.s, oferirea unui model sociopsihopedagogic de petrecere a 
timpului liber şi joc, prin organizare de activităŃi recreativ-curative, dezvoltarea personalităŃii prin 
creşterea stimei de sine şi formarea unui comportament prosocial prin eradicarea atitudinilor 
discriminatorii.  
 
 
Rezultatele evaluării lucrărilor participante la proiectul “Împreună 
luptăm împotriva discriminării” 
ediŃia a III-a, anul şcolar 2011-2012 

SecŃiunea I: învăŃătânt de masă 
Nr. 
Crt. 

DistincŃia 
oferită 

InstituŃia şcolară Cadru didactic 
îndrumător 

Echipa de elevi 

1 LOCUL I Colegiul Tehnic de AdministraŃie şi 
Turism “Dumitru MoŃoc” 
mun. GalaŃi, jud. GalaŃi 

Prof. IVAŞC MARIELA Codrea Tabita 
Nechita Grabriela 

2 LOCUL  
al II-lea 

Şcoala cu cls. I-VIII “M. Viteazu” 
loc. Şelimbăr, jud. Sibiu 

Prof. Olar Daniela Samoilă Petrică 
Lucaciu Sebastian 
Ciorgovean Filip  

3 LOCUL  
al III-lea 

Liceul de Muzică, Negotin, Serbia  Prof. Voia Kajitik Parvanovic Violeta 

4 MENłIUNE Şcoala Generală “Mihai Eminescu” 
mun. Năsăud, jud. BistriŃa Năsăud 

Prof. Sidor LenuŃa TureŃchi Magda 
Sici Isaura 
Rastaş DănuŃ 
Moldovan Cătălin 

5 SPECIAL Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 13 
mun. Timişoara, jud. Timiş 

Prof. Mişcodan Daniela Bucur Maria Denisa 
TruŃ Duşan 
Stan Roxana 

 
SecŃiunea a II-a: învăŃământ special şi special integrat 
Nr. 
Crt. 

DistincŃia 
oferită 

InstituŃia Şcolară Cadru didactic 
îndrumător 

Echipe de elevi 

1 LOCUL I C.Ş.E.I. “C-tin Pufan” Drobeta Turnu 
Severin- Şcoala cu cls. I-VIII Vânători 
jud. MehedinŃi 

Înv. Moroiu Ion Tudor Adrian 
Vlad Alin 

2 LOCUL  
al II-lea 

Şcoala Specială “Emil Gârleanu” 
Mun. GalaŃi, jud. GalaŃi 

Prof. Melinte Aurelia Călin Gina Paraschiva 
Tănase Livia Grabiela 
Borş Alexa Alin 
GheorghiŃă Gelu 
Năstase 

3 LOCUL  
al IIl-lea 

C.Ş.E.I. Tg. Jiu- Şcoala Generală 
“Pompiliu Mercea” 
mun. Târgu Jiu, jud. Gorj 

Prof. Văcaru Florentina Buioacă Andrada 
Dicu Robert Mihai 
Berindei Ionela 

4 MENłIU
NE 

C.Ş.E.I. “C-tin Pufan” 
loc. Drobeta Tr. Severin, jud. 
MehedinŃi 

Prof. Petrescu Gabriela Predeşteanu Bogdan 
Motoi Vasile 

 

 



http://ppneveanu.scoli.edu.ro/revista-scolii.html 
numărul 9, anul IV, anul şcolar 2011-2012, Semestrul al II-lea 

 

 

222444 , 

biblioteca „Împreună” 
2012: anul Caragiale 

 Anul acesta, noi, românii, am 
sărbătorit la sfârşitul lunii ianuarie, 160 de 
ani de la naşterea marelui dramaturg român 
Ion Luca Caragiale. În memoria celui care a 
ironizat fin, cu pana sa, în pagini celebre, 
aspecte ale timpului său, anul 20012, în 
literatura română, este „anul Caragiale”. 
MeriŃi pe deplin, „nene Iancule”, acest lucru! 
 Satul în care a văzut lumina zilei 
viitorul dramaturg se numea, ironic, 
Haimanale, azi Ion Luca Caragiale.  
 Afară... ningea şi viscolea de rupea 
pământul în acea zi de 30 ianuarie 1852, 
când Ecaterina i-a adus pe lume, soŃului ei, 
Luca, un băiat sănătos şi dolofan. PărinŃii i-
au pus nume românesc, Ion, dezmierdat 
Iancu. Ca de atâtea ori, Dumnezeu a 
vegheat marele eveniment din altarul 
mănăstirii Mărgineni, unde micul IancuŃu a 
fost apoi şi botezat. Naşă i-a fost bunica 
Maria, dinspre tată, grecoaică ce venise cu 
soŃul Ştefan în łara Românească, în alaiul 
lui Caragea-Vodă. 
 Făcându-se „copăcel”, IancuŃu creşte 
până la şapte ani în libertatea neîngrădită a 
pruncilor de la Ńară: bătea coclaurile, asculta 
poveşti de la bătrânii satului şi făcea 
nenumărate năzdrăvănii. Când băiatul 
împlineşte şapte ani şi sora mai mică, Lenci 
(Elena), patru ani, părinŃii se mută la Ploieşti. 
Aici îşi începe viitorul mare dramaturg 
studiile primare. Încă de pe acum el este 
atras de teatru, căci fraŃii tatălui, Costache şi 
Iorgu, sunt actori. Când trupa unuia din ei 
poposea la Ploieşti, el era prezent la 
spectacole, imitând apoi, acasă, actorii. 
PărinŃii doreau ca odraslele lor să termine 
liceul. De aceea, pleacă cu toŃii în Capitală. 
Dar Iancu nu face purici mulŃi la liceul 
bucureştean. El este atras tot mai mult de 
patima scenei. Ucenicia de actor i-a folosit 
foarte mult în scrierea comediilor şi a 
inegalabilelor schiŃe. După moartea 
neaşteptată a tatălui, Ion porneşte pe calea 
teatrului, a gazetăriei şi literaturii, pentru a-şi 
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întreŃine mama şi sora. În cârciumile bucureştene, în compania prietenilor, cunoaşte fel de fel de tipuri 
omeneşti pe care le va surprinde, apoi, în opera sa. Inteligent, cu limbă ascuŃită şi cu mult umor, 
biciuieşte defecte omeneşti ca: prostia, incultura, lipsa de educaŃie. 
 Gazetăria şi teatrul nu-i aduc prea mulŃi bani, el şi familia lui trăind în continuare destul de 
modest. Dar Marele Creator îl iubeşte pe nenea Iancu, căci primeşte o moştenire de la o vară a mamei 
sale. Deşi devenise acum om cu stare, Caragiale continuă să scrie, căci patima scrisului nu l-a părăsit 
până la moarte. 
 Opera marelui dramaturg este alcătuită din: piese de teatru, schiŃe, povestiri, nuvele. 
Capodopera lui este comedia „O scrisoare pierdută” jucată de zeci de ori pe scenele teatrelor din Ńară şi 
de peste hotare, bucurându-se de un deosebit succes. Din volumul „Momente şi schiŃe” amintim 
cunoscutele schiŃe „D-l Goe”, „Vizită”, „Bacalaureat”, „LanŃul slăbiciunilor” care au drept eroi copii din 
familii bogate care au primit o educaŃie greşită. 

Multe din replicile operei celui ce „a râs de toŃi şi de toate” au 
devenit celebre... 
Fiind citate în diverse împrejurări şi având un efect deosebit, acestea,cu trecerea timpului, sunt mai 
actuale decât oricând. Enumerăm, mai jos, câteva dintre ele din comedia „O scrisoare pierdută”: 
• „Famelie mare, remuneraŃie mică, după buget” (Pristanda) 
• „E comedie mare, Fănică!” (Trahanache) 
• „… unde nu e moral, acolo e corupŃie, şi o soŃietate fără prinŃipuri, va să zică că nu le are” 
(Trahanache) 
• „… trădare să fie,… dar să o ştim şi noi!” (Farfuridi) 
• „… vreau ceea ce merit în oraşul acesta de gogomani, unde eu sunt cel dintâi” (CaŃavencu) 
• „… istoria ne învaŃă anume că un popor care nu merge înainte stă pe loc” (CaŃavencu) 
• „FraŃilor! După lupte seculare care au durat aproape treizeci de ani, iată visul nostru realizat!” 
(CaŃavencu) 
 

 

 
sursa foto:www.caragiale.ro 

prof. DRAGOMIR CORNELIU 
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Campania 
«Internet mai sigur 
pentru copii» 

28 Februarie: Ziua siguranŃei pe Internet 
 Ziua Sigurantei pe Internet este promovat[ de Comisia Europeană, fiind un eveniment anual 
organizat sub egida Insafe (European Internet Safety Network). Cu această ocazie, au loc sute de 
evenimente naŃionale şi locale, în 70 de Ńări din toată lumea, constând în diverse concursuri şi acŃiuni de 
conştientizare privind navigarea pe Internet în siguranŃă în cadrul familiei.    Scopul 
evenimentului este acela de a evidenŃia importanta accesului tuturor copiilor la calculator şi Internet (atât 
in mediul urban, cât şi rural) dar şi de a atrage atenŃia asupra rezultatelor cercetărilor naŃionale şi 
europene recente care evidentiază o situaŃie gravă pentru România: 

Procentajul părinŃilor care nu monitorizează activitatea 
copilului este de 62% în România, mai ridicat decât media 
UE (49%); 
Doar 4,9% dintre părinŃii români cunosc mijloace de filtrare 
sau blocare a conŃinuturilor dăunătoare, comparativ cu 
media europeană de 29%; 
 Cercetarea realizată în cadrul programului Virtual 
Stages Against Violence desfăşurată în Germania, Austria, 
Italia şi România, program reprezentat la nivel naŃional de 
organizaŃia “SalvaŃi Copiii” a concluzionat că: 
90% dintre tinerii din România au un cont pe cel puŃin o 
reŃea de socializare, ocupând primul loc dintre cele patru 
Ńări, însă doar 41% dintre aceştia au un profil securizat, 

clasând Ńara noastră pe ultimul loc, faŃă de media europeana de 58%; 
40% dintre copii au declarat că au fost hărŃuiŃi online cel puŃin o dată, media europeana fiind de 20%, iar 
71% au primit mesaje cu caracter sexual. 73% dintre copii îşi caută prieteni pe Internet, adăugând 
persoane necunoscute în listele create pe reŃelele de socializare; 
30% dintre copii îşi neglijează alimentaŃia şi somnul în favoarea utilizării mediului online şi 65% trăiesc 
frustrări intense dacă le este interzis accesul la Internet. 

S-a lansat SafeTube, prima platforma online de galerii video 
dedicata sigurantei pe Internet 
 SafeTube oferă utilizatorilor posibilitatea de a vota clipurile preferate, permite adăugarea de 
comentarii pentru fiecare clip uploadat, posibilitatea de share cu prietenii din diferite reŃele sociale şi de 
asemenea clipurile pot fi preluate prin intermediul unui link şi postate pe paginile utilizatorilor. 
 A fost lansata prima platforma online dedicată exclusiv postării de clipuri video, audio sau flash 
cu scop informativ sau educativ privind utilizarea în conditii de siguranŃă a calculatorului, Internetului şi 
tehnologiilor mobile. Aceasta poartă numele de  SafeTube.eu. 
 Lansarea oficială a avut loc în cursul zilei de 28 Februarie 2012 în cadrul conferinŃei de presa 
organizate de ConsorŃiul Sigur.info, coordonatorul naŃional al Safer Internet RO Center, în cadrul 
programului Safer Internet Plus al Comisiei Europene. 
 Platforma nou lansata SafeTube.eu, se doreşte a fi un spaŃiu on-line unde fiecare poate învăŃa 
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ceva util cu privire la siguranŃa pe Internet şi face parte, impreuna cu Saferpedia.ro şi Saferpedia.eu, din 
proiectul national Sigur.info. 
 Safetube.eu este o platformă interactivă cu un design simplu şi uşor de utilizat, fiind accesibil 
utilizatorilor de orice vârsta. În prezent, sunt încărcate aproximativ 350 de clipuri împărŃite în 12 categorii 
dar conŃinutul poate fi oricând dezvoltat de către utilizatori, care pot încărca filmuleŃe pe tema siguranŃei 
online fie prin upload direct pe Safetube.eu fie prin legături de pe alte platforme de galerii video cum este 
Youtube. 
 Ce puteti vizualiza pe SafeTube?  

1. Clipuri privind siguranŃa online realizate in cadrul consorŃiului sau de catre alte centre Europene; 
2. Tutoriale (cum sa-mi setez contul de Facebook doar pentru prieteni, Cum sa setez motorul de 

cautare pe cautare sigura, cum sa utilizez un cont de Twitter, etc) 
3. Cele mai bune proiecte video realizate de participantii la concursul organizat anual de Consortiul 

Sigur.info in perioada decembrie – februarie; 
4. Diferite spot-uri de promovare a proiectului Sigur.info. 

Materialele ne-au fost puse la dispoziŃie de 
voluntar IRINA NICULAI- FundaŃia „Salva copiii” România 

voluntar TEODORA STOICA- consorŃiul „sigur.info” 
 

Portalul revistei şcolare „Împreună” a fost declarat de FundaŃia „SalvaŃi Copiii” 
România, websiteul anului.   
 Revista noastră şcolară are o pagină web oficială de prezentare, găzduită pe site-ul şcolii 
noastre: www.ppneveanu.scoli.edu.ro. Pe această pagină găsiŃi informaŃii despre revista „Împreună”, 
poze reprezentative de la diferite manifestări organizate sub egida revistei „Împreună” şi un link spre 
portalul revistei. Tot aici puteŃi găsi şi detalii despre proiectul „Împreună-artterapie prin identitate şi 
cultură”, proiect ce a stat la baza lansării revistei „Împreună”. Pentru că spaŃul de găzduire pe serverul 
scoli.edu.ro este limitat, echipa de cadre didactice care coordonează realizarea revistei au propus şi au 
realizat un portal web care să ofere mult mai multe informaŃii privind revista noastră şi activităŃile 
realizate în cadrul revistei, anume www.impreuna.yolasite.com. 
 Portalul www.impreuna.yolasite.com găzduieşte o pagină dedicată prezentării revistei şcolare 
„Împreună”, acolo găsindu-se şi arhiva tuturor numerelor publicate anterior. Tot în acea pagină web 
puteŃi găsi modalităŃile de colaborare cu revista noastră şi o broşură unde sunt prezentate performanŃele 
revistei. Aici se găsesc şi anunŃuri cu privire la tematicile numerelor ce urmează a fi publicate.  
 În paginile portalului www.impreuna.yolasite.com puteŃi găsi informaŃii cu privire la unele proiecte 
realizate de cadrele didactice de la Centul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din 
Timişoara cum ar fi „Prieteni fără frontiere”, „U.E.- de la vis la realitate”, „English is funny” şi „Fiecare 
este special” 
 O pagină separată prezintă experienŃa participării noastre la concursul „Un condei numit fair-play” 
de-a lungul timpului. Sunt prezentate poze şi materiale video de la festivităŃile de premiere la care elevii 
din echipa noastră au obŃinut rezultate notabile la nivel judeŃean şi naŃional. 
 O altă pagină aparte pune la dispoziŃia voastră diferite materiale privind siguranŃa pe internet ca 
urmare a participării noastre la campania „Înternet mai sigur pentru elevi”. Campania este organizată de 
FundaŃia „SalvaŃi copii România” în parteneriat cu Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. Aici puteŃi răsfoi o serie de poveşti interesante, sfaturi practice pe înŃelesul vostru despre 
siguranŃa pe internet precum şi clasamentele participărilor la Gala siguranŃei pe internet, organizată în 
luna Februarie 2012.  
 Şi educaŃia ecologică este importantă pentru echipa revistei „Împreună”, de aceea participarea la 
campania „Tineri reporteri pentru mediul înconjurător”, organizată de C.C.D.G. România reprezintă o 
experienŃă unică şi interesantă pentru grupele de elevi participanŃi, Dacă acum doi ani au participat elevii 
cu/făfă cerinŃe eduaŃionale speciale de la Şcoala cu cls. I-VIII din Pişchia, acum la această campanie 
participă un grup de 4 elevi cu cerinŃe educaŃionale speciale integraŃi în învăŃământul de masă la Şcoala 
Gimnazială „Sf. Maria” Timişoara cu structuri de sprijin oferite de Centrul Şcolar pentru EducaŃie 
Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara. Tema portofoliului din acest an este problematica 
câinilor comunitari şi prezentarea unor soluŃii pentru îmbunătăŃirea vieŃii lor.  

prof. CORNELIU DRAGOMIR 
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 Începând cu anul şcolar 2011-2012, prin demersurile iniŃiate de prof. Ramona 
Heler, s-au pus bazele unei colaborări cu publicaŃia online Canal "Down21", editată de 
FundaŃia "Ibeloamericană" din Spania, ce se concretizată prin schimburi de informaŃii şi 
articole din domeniul psihopedagogiei speciale, consilierii psihopedagogice şi integrării 
educaŃionale adresate celor interesaŃi de problematica Sindromul "Down". Ca un prim 
pas al colaborării, ne propunem a traduce articole şi materiale informative în limba 
română care să fie publicate în paginile revistei "Împreună" şi pentru arhiva Canal 
"Down21".  
 Jesús Flórez, Director, Canal Down21: "Es para nosotros una satisfacción saber 
que desea traducir nuestros articulos de la revista, y tiene plena libertad" [traducere 
prof. Ramona Heler: Pentru noi este o satisfacŃie să ştim că doriŃi să traduceŃi articolele 
noastre din revistă şi aveŃi plină libertate de a o face]."Cuanta más los difundamos tanto 
mejor no le parece?"[Cu cât o facem cunoscută mai mult, cu atât mai bine, nu credeŃi?]  

Editorial: HABLAN SÍNDROME DE DOWN 
 Un grupo de padres con sus hijos con síndrome de Down se reúne en un curso, en unas 
jornadas, en un congreso, en una convención. Personas de diferentes países, de diferentes regiones, 
con diferentes idiomas, conviven unos días y todos se entienden, todos saben de lo que hablan, sin 
saber exactamente lo que dicen. Y es que todos ellos hablan síndrome de Down. Es un idioma distinto, 
nuevo, que no sabe de fronteras, que no diferencia credos, ni razas, ni niveles económicos, ni sexos, ni 
culturas. Es un idioma universal. 
 Cuando una familia, con un niño con síndrome de Down, viaja por el extranjero y se encuentra 
en un restaurante o en un hotel (¿por casualidad?) con otra niña con síndrome de Down, se acercan y, 
sorprendentemente, se produce una conexión íntima, telepática, inexplicable, pero inmediata, que les 
lleva a comprenderse de forma incomprensible. Porque hablan síndrome de Down. 
 Cuando los padres de niños, de jóvenes, de adultos con síndrome de Down se juntan para 
charlar, para aprender, para intercambiar experiencias y dudas, al momento se crea entre ellos un nivel 
de armonía, de empatía, que no sienten en ninguna otra situación y con ninguna otra persona, ni 
siquiera con sus propios padres o hermanos. Todos estos padres han pasado por una fase en la que su 
escala de valores sufre una radical transformación, volteándose como un calcetín, de forma que 
recoloca en su mente lo que es importante y lo que no tiene la menor importancia. Y es que todos ellos 
hablan síndrome de Down. 
 La madre, el padre, afirman que solamente se sienten comprendidos por quienes comparten con 
ellos ese idioma, un idioma que no se puede aprender en ningún país ni en ninguna escuela, sino que 
se adquiere en la vida, y se interioriza de forma repentina e instantánea cuando nace tu hijo con 
síndrome de Down. Comparten, por ejemplo, la felicidad de los pequeños logros, la paciencia infinita, la 
capacidad de sorprenderse ante lo cotidiano, de maravillarse ante las pequeñas cosas que la vida nos 
ofrece y que son, a última hora, las únicas importantes. Hablan todos síndrome de Down. 
 Al adentrarse en este mundo, asimilan de manera natural y sin consciencia ni esfuerzo, como si 
de un eficaz programa de inmersión lingüística se tratara, las bases de un nuevo sistema de 
comunicación, que se expresa a través del corazón y de los sentimientos. Y sienten, cada vez que se 
cruzan con otra familia con un miembro con síndrome de Down, que hay algo que les une más allá de 
cualquier diferencia, de cualquier contraste, de cualquier distancia, con el fuerte lazo del idioma común. 
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 Las personas con síndrome de Down y sus familiares más cercanos forman una gran familia 
universal que puede comunicarse con quienes comparten su condición sin necesidad de 
presentaciones, ni de protocolos, ni de traductores, a través del lenguaje común del síndrome de Down. 
Un lenguaje de códigos ocultos que, de forma milagrosa, es desvelado a quienes comparten la trisomía 
y que les hermana desde el principio y para siempre. 

Editorial: VORBESC SINDROMUL DOWN  
 Un grup de părinŃi cu copii cu sindrom Down se reunesc la un curs, la întruniri, la un congres, la o 
convenŃie. Persoane din diverse Ńări, din diferite regiuni, cu diferite limbi convieŃuiesc câteva zile şi toŃi se 
înŃeleg, toŃi ştiu despre ce se vorbeşte, fără să ştie exact ceea ce spun. Şi asta pentru că toŃi vorbesc 
sindrom Down. Este o limbă diferită, nouă, care nu cunoaşte frontiere, care nu diferenŃiază crezuri, nici 
rase, nici niveluri economice, nici sexe, nici culturi. E o limbă universală.  
 Când o familie cu un băieŃel cu sindrom Down călătoreşte în străinătate şi se întâlneşte într-un 
restaurant sau într-un hotel (din întâmplare?) cu o fetiŃă cu sindrom Down, se apropie şi, în mod 
surprinzător, se produce o conexiune intimă, telepatică, inexplicabilă, dar imediată care îi face să se 
înŃeleagă într-un mod inexplicabil. Deoarece vorbesc sindrom Down.   
 Când părinŃii copiilor, tinerilor, adulŃilor cu sindrom Down se reunesc pentru a sta de vorbă, 
pentru a învăŃa, pentru a schimba experienŃe şi îndoieli, atunci se creează între ei un nivel de armonie, 
de empatie, pe care nu o simt în nicio altă situaŃie şi cu nicio altă persoană, nici măcar cu proprii părinŃi 
sau fraŃi. ToŃi aceşti părinŃi au trecut printr-o fază în care tot sistemul lor de valori a suferit o transformare 
radicală, întorcându-l pe dos, în aşa fel încât îşi reaşează în minte lucrurile care sunt cu adevărat 
importante şi ceea ce nu are nici cea mai mică importanŃă. Şi asta pentru că toŃi vorbesc sindrom Down. 
 Mama, tata, afirmă că se simt înŃeleşi doar de cei care împart cu ei această limbă, o limbă care 
nu se poate învăŃa în nicio Ńară, în nicio şcoală, ci se însuşeşte în viaŃă, se interiorizează în mod brusc şi 
instantaneu în momentul în care Ńi se naşte copilul cu sindrom Down. Împărtăşesc, de exemplu, fericirea 
micilor reuşite, răbdarea infinită, capacitatea de a se surprinde în faŃa cotidianului, de a se minuna de 
micile lucruri pe care viaŃa ni le oferă şi care sunt, până la urmă, singurele importante. Vorbesc toŃi 
sindrom Down.  
 A pătrunde în această lume, se asimilează într-un mod natural şi fără conştiinŃă, nici efort, ca şi 
când ar fi vorba de un program de imersiune lingvistică, bazele unui nou sistem de comunicare, care se 
exprimă prin intermediul inimii şi al sentimentelor. Şi simt, de fiecare dată când se întâlnesc cu altă 
familie care are un membru cu sindrom Down, că există ceva ce îi uneşte dincolo de orice diferenŃă, de 
orice contrast, de orice distanŃă, cu putenica legătură a limbii comune.   
 Persoanele cu sindrom Down şi rudele lor cele mai apropiate  formează o mare familie universală 
care poate să comunice cu cine împarte condiŃia lor fără a fi nevoie de  prezentări, nici de protocoale, 
nici de traducători, prin intermediul limbajului comun al sindromului Down. Un limbaj de coduri ascunse 
care, într-un mod miraculos este înfăŃişat celui care împarte trisomia şi celor care îi sunt aproape de la 
început şi pentru totdeauna.  

 
Editorialul Revistei Virtuale Canal „Down21” din luna octombrie 2011, numărul 125, cu titlul original 

“Hablan Sindrome de Down”, accesibil la link-ul: 
http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=article&id=2512%3Aeditorial-

autonomia-si-pero-con-sentido&catid=1065%3Aeditorial&Itemid=169 
publicat de FundaŃia Iberoamericană Down21, în publicaŃia Canal Down21.org  

Traducere şi adaptare: prof. Heler Ramona, C.Ş.E.I. «Paul Popescu- Neveanu» Timişoara,  
pentru revista «Împreună», I.S.S.N. 2066-4729. 
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Tineri reporteri  

pentru mediul înconjurător 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 „Tineri reporteri pentru mediul înconjurător” este o reŃea internaŃională de elevi şi profesori, care 
vor să realizeze investigaŃii pe probleme privind mediul înconjurător. 
 „Tineri reporteri pentru mediul înconjurător” este un program internaŃional iniŃiat de FundaŃia 
Mondială de EducaŃie pentru Mediul Înconjurător (FEE), în anul 1990. 
 În prezent, programul  este implementat în 26 de Ńări din întreaga lume: Canada, China, Cipru, 
Danemarca, FranŃa, Germania, Grecia, Irlanda de Nord, Iordania, Italia, Kazakhstan, Letonia, 
Macedonia, Malta, Muntenegru, Maroc, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, România, 
Slovacia, Slovenia, Statele Unite ale Americii, Turcia şi łara Galilor (UK). 
 Prin intermediul programului YRE, elevii participanŃi îşi pot dezvolta aptitudinile şi îmbogăŃi 
cunoştinŃele despre mediu. De exemplu, dobândind o mai bună înŃelegere a problemelor legate de 
dezvoltarea durabilă, tinerii din programul YRE sunt mai deschişi spre comunicare şi devin buni cetăŃeni, 
au propriile iniŃiative, lucrează în echipă, fac analize critice, devin mai responsabili şi îşi dezvoltă spiritul 
de lider. 
 Programul YRE le oferă tinerilor talentaŃi o viziune a lumii profesionale a jurnalismului şi îi poate 
determina pe elevi să devină jurnalişti pe viitor! 
 În România, programul „Tineri reporteri pentru mediul înconjurător” este coordonat de Centrul 
Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG). Programul Tineri reporteri pentru mediul înconjurător se 
adreseazǎ grupelor de elevi cu vârste între 11-21 ani (gimnaziu şi liceu). 
 Din partea noastră participă un grup de 3 elevi cu cerinŃe educaŃionale speciale, ciclul primar, 
integraŃi în învăŃământul de masă la Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 din Timişoara cu structuri de sprijin oferite 
de cadre didactice itinerante de la Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu”. 
Astfel, Cezar Spătar, DanuŃ Văleanu şi Raul Flrin Boseică au realizat un portofoliul de 3 articole care a 
fost încărcat pe pagina web a proiectului. Elevii au fost îndrumaŃi de prof. Dragomir Corneliu şi prof. Ana 
Angela Aconi.  

Animalele comunitare şi orele de sprijin 
 Foarte multe animale din oraşul nostru, mai ales câini şi pisici, sunt părăsite de stăpânii lor. După  
ce s-au bucurat de ele, oamenii le părăsesc pe străzile oraşului nostru şi ele trebuie sa se descurce 
singure, să-şi caute un adăpost care să devină casa lor, să-şi caute hrană şi apă. 
 La noi, în Timişoara, Primăria Municipiul raportează 246 de căini comunitari şi 120 de pisici fără 
stăpâni. Eu cred ca mult mai multe animale sunt prărăsite. 
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 La şcoala Discovery am văzut că 
animalele părăsite sunt agresive, ele muscă 
mai ales copiii şi bătrânii, atunci când se 
simt  ameninŃate sau nu găsesc alimente 
atât de necesare pentru a supravieŃui. Nu 
mai punem la socoteală faptul ca unele 
dintre animale sunt bătute de persoane 
care se distrează chinuindu-le sau 
batjocorindu-le. Şi animalele au suflet, şi ele 
se simt singure, fără ajutor şi atunci ele ne 
răspund la violenta şi nepăsarea noastra cu 
vioelenŃă şi nepăsare. 
 Parerea mea este ca aceste 
animale ar putea fi foarte folositoare. Spre 
exemplu AsociaŃia Persoanelor 
cu Deficiente de Vedere au prezentat, într-
un filmuleŃ, cât de utile sunt animalele 
precum câinii care, puŃin dresate, ar putea 
ajuta persoanele cu probleme de vedere să 
se descurce mai uşor şi să nu mai depindă 
de ceilalŃi oameni când îşi doresc să 
meargă în parc, la magazin sau la biserica.  
 O alta utilitate a câilor comunitari 
ar fi in domeniul zooterapiei. Domnul nostru 
profesor de sprijin face activităŃi de 
zooterapie cu câinii comunitari şi copiii care 
sunt răi la clasa. Copii sunt mai cuminŃi şi 
ascultători după câteva ore de zooterapie. 

Chiar şi eu când mă simt trist şi singur mă duc la cuşca câinilor comunitari găzduiti la noi la şcoala şi mă 
joc cu ei. După aceea parcă sunt puŃin mai vesel şi mai vioi. 

 elev SPĂTAR CEZAR VASILE 

Gălbioru, un “elev” aparte la orele de sprijin 
 La noi în curtea şcolii avem câini părăsiŃi de stăpânii lor din oraşul Timişoara şi două pisicuŃe.  
 Pe una dintre pisicuŃe o cheamă Gălbioru, are piciorul rupt din cauza unui accident rutier. 
 Noi cu Gălbioru ne jucăm şi îl mângâiem. Lui îi place foarte mult. De bucurie, el se întinde şi mai 
mult şi începe să toarcă.  
 Cel mai adesea, când ne jucăm cu căŃeii, noi alergăm iar el aleargă după noi. AlŃi copii se joacă 
cu mingea iar el aleargă după minge. 
 Din această experienŃă noi am învăŃat să ne purtăm frumos cu animalele, să le îngrijim că 
animalul are nevoie de dragoste şi de respect. 

elev BOSEICĂ RAUL FLORIN 

Labradorii şi ajutorul lor pentru oamenii care au deficienŃe de 
vedere 

În acest articol eu voi scris despre un câine care ajută oamenii orbi. 
Mie îmi plac căŃeii foarte mult, în special labradorii. Ei ajută omenii orbi să se meargă prin oraş, 

adică îi conduce.  
 Ei sunt dresaŃi de dresori să se joace cu oamenii care nu văd.  

Ei sunt mari, la fel ca rottweiler, dar mult mai blânzi. 
elev VĂLEANU DĂNUł 
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Lucrări  realizate de elevi  
de la C.Ş.E.I. 

„Paul Popescu - Neveanu”  
din Timişoara 

îndrumare, prof. M. Bloancă 
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