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din cuprins...

Bun de tipar: Volum colectiv al parteneriatului edu-
cational ”Metode și tehnici de lucru innovative în 
învățământul special și special integrat

Tradiții locale din vechi izvoare: Aratul bătăturii și 
primenirea sobei în prag de sărbătoare

Oameni de poveste: Pișty de la Dumbrăvița sau
fotbalul devine o partitură muzicală la pian

Aventuri în aer liber: Jocurile dibăciei pe ulița 
copilăriei 

Din caietul de compunere: Dar de  primăvară

De vorbă fără catalog: Cu gratitudine despre recu-
noștință 

Cred într-Unul Dumnezeu: SLAVĂ– 
popoarele creștine 

Contribuţiile propuse pentru numerele viitoare sunt recepţionate 

exclusiv pe adresa de e-mail revistaimpreuna@gmail.com, conform 
calendarului afişat pe pagna web a revistei, impreuna.yolasite.com.  
Întreg conţinutul propus (word-ul cu textul informaţional şi fotografiile) 
se trimit ataşate unui singur mail. Se pot publica reportaje de la diferite 
activităţi şcolare şi extraşcolare (relatarea profesorului coordonator/ 
participant, impresii ale elevilor, fotografii relevante/ de grup), informaţii 
despre performanţe deosebite la concursuri, ce implică elevi, 
experienţe didactice de interes, poezii şi compuneri pe teme date, 
curiozități, divertisment, note de lectură, evocări, exerciţii/jocuri de 
perspicacitate, articole ştiinţifice etc. Tehnoredactarea materialului 
propus se realizează cu diacritice, în limba română, Times New 
Roman, 12pp, aliniere stânga– dreapta, cu excepţia titlului, autorului şi  
instituţia şcolară de apartenenţă, care se scriu centrat, bolduit (nu se 
folosesc majuscule). Este imperativă corectarea materialului propus şi 
tehnoredactarea textului conform cerinţelor Institutului de Lingvistică 
“Iorgu– Iordan” Bucureşti (se admit maxim 3-4 greşeli ortografice de 
tehnoredactare într-un text, pe o pagină A4, fără a prejudicia 
inteligibilitatea textului) . Întreaga responsabilitate asupra conţinutului 
precum şi dreptul de autor al materialelor propuse spre publicare 
aparţine exclusiv autorilor / semnatarilor. Prin expedierea acestor 
materiale către revista „Împreună”, se cedează integral, automat, 
exclusiv şi gratuit,  fără alte pretenţii, dreptul de autor şi toate alte 
drepturi conexe acestuia. 

Echipa revistei îşi rezervă dreptul de a selecta contribuţiile propuse.  

Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând adresa 
www.impreuna.yolasite.com, secţiunea propunere articole, de pe 
pagina de index. Materialele publicate în prezentul număr al revistei nu 
reflectă în mod obligatoriu poziţia oficială a C.Ş.E.I. «Paul Popescu 
Neveanu» din Timişoara, Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița sau 
a partenerilor și finanțatorilor, membrilor boardului revistei. Toate 
numerele publicate pot fi descărcate în format .pdf, urmând linkul: http://
impreuna.yolasite.com, secţiunea arhivă/ numere publicate. Toate 
drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicaţii 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 deţinătorului de copyright.  

Sunt folosite fotografii din timpul activităților școlare sau extrașcolare 

conform legislației. Orice înregistrare fotografică prezentă în această 
publicație s-a realizat  în baza art. 272, alin. 3 și alin. 5, din Legea 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Fotografiile realizate și 
publicate au ca scop promovarea modelelor de bună practică în 
învățământul de masă, special și special integrat, fără a aduce atingere 
demnității umane a celor fotografiați în spații publice precum instituții de 
învățământ. 
 

 

Această publicație este editată încadrul proiectului 
Cercul de journalism școlar ”Împreună”, proiect educa-
tional înscris în Calendarul Activităților Șoclare și Ex-
trașcolare al Inspectoratului Școlar al Județului Timiș. 
Publicația este editată ca parteneriat interșcolar înche-
iat între Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul 
Popescu Neveanu” din Timișoara și Școala Gimnazială 

Comuna Dumbrăvița. 
Costurile de tipărire ale revistei sunt suporttate de 

Primăria și Consiliul local Dumbrăvița, finanțare acor-
dată prin Agenda culturală. 

 

bord revista ”ÎMPREUNĂ” 
prof. Mioara NOVAC, director  

C.Ș.E.I. ”P. P. Neveanu”, Timișoara 
prof. Adrian NICOLA, director  

Școala Gimnazială Com. Dumbrăvița 
prof. Ioana DODIU, director adjunct  

C.Ș.E.I. P. P. Neveanu, Timișoara 
prof. Ildiko DENEȘ, director adjunct 

Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița 
 

Coordonator proiect,  
psih. Dragomir Corneliu 

Note editoriale  
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paginile 4-6 

 Împreună luptăm impotriva 
discriminării– proiect național 
 Proictul nostru, inclus inițial în 
Calendarul Național al Activităților 
Educative al Ministerului Educației 
Naționale, a ajuns la ediția 2022. Organizat 
din 4 în 4 ani, acesta se bucură nu numai 
de o impresionantă participare dar și de... 

  paginile 8-9 

  

 Fiecare participare a revistei 
noastre la Concursul naţional de reviste 
şcolare, etapa judeţeană, organizată de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, a fost 
încununată de succes, an de an obţinând 
premii sau menţiuni: 

1. mai 2009- Menţiune, secţiunea reviste gimnaziale, anul şcolar 2008-
2009; 

2. mai 2010- Menţiune, secţiunea reviste gimnaziale, anul şcolar 2009-
2010;  

3. mai 2011- Premiul al III-lea, secţiunea reviste gimnaziale, anul şcolar 
2010-2011;  

4. iunie 2012- Premiul al III-lea, secţiunea reviste gimnaziale, anul 
şcolar 2011-2012; 

5. iunie 2013: Menţiune, secţiunea reviste gimnaziale, anul şcolar 2012-
2013; 

6. mai 2016: Premiul al II-lea, secțiunea reviste gimnaziale, anul școlar 
2015-2016; 

 La Concursul Național de Reviste Școlare, ediția 2016, etapa 
județeană, revista Împreună a primit premiul special din partea Inspectoratului 
Școlar al Județului Timiș. 

 La Concursul naţional "Tineri jurnalişti în devenire",  inclus în 
Calendarul Activităţilor Educative Naţionale: 

 ediţia mai 2014, revista şcolară "Împreună" a obţinut locul I, faza 
naţională, secţiunea reviste şcolare gimnaziale. 

 ediţia 2013, revista şcolară "Împreună" a obţinut premiul al II-lea la faza 
finală a concursului.  

 La Concursul regional "Aripi", , etapa finală, organizat de 
Ministerul Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi 
Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” Breaza:  

 ediţia 2018: revista şcolară "Împreună" a obţinut premiul I la faza finală a 
concursului. 

 ediţia 2019: revista şcolară "Împreună" a obţinut premiul al II-lea la faza 
finală a concursului. 

din cuprins... 

Revista «Împreună»  
pe treptele performantei 

Volum colectiv al parteneriatului edu-
Metode și tehnici de lucru innovative în 

învățământul special și special integrat” 
pagina 10 

Aratul bătăturii și 
primenirea sobei în prag de sărbătoare 

pagina 18 

Pișty de la Dumbrăvița sau… când 
fotbalul devine o partitură muzicală la pian… 

pagina 19 

Jocurile dibăciei pe ulița 

pagina 22 
Dar de  primăvară-n dar 

pagina 23 
Cu gratitudine despre recu-

paginile 24-25 
SLAVĂ– un cuvânt pentru 

pagina 26 
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C âștigarea unui proiect Erasmus + pentru un centru școlar de educație 

incluzivă este mai mult decât o provocare, înseamnă depășirea unor 

limite pentru profesioniștii din învățământul special. Aplicația colegelor 

noastre, prof. Novac Mioara, prof. Ivănescu Gabriela și prof. Verșigan Daniela, 

declarată câștigătoare, a însemnat o reală bucurie, satisfacție dar și asumarea unor 

responsabilități pentru implementarea proiectuui propus. În aces sens ne-au răspuns 

la câteva întrebări. 

- Ce a presupus inițierea unui proiect Erasmus Plus? În ce a constat demersul și ce ați 
simțit când ați câștigat? 
- Ideea acestui proiect a apărut ca o materializare firească a direcțiilor cuprinse în Proiectul 

de Dezvoltare European al C.S.E.I. „Paul Popescu Neveanu”. Calitatea și diversitatea 

serviciilor educaționale și 

terapeutice oferite în cadrul 

centrului nostru, este o 

preocupare constantă a 

instituției noastre. Mai mult 

decât atât, dorința de 

perfecționare profesională 

continuă a specialiștilor noștri 

ne-a motivat să scriem 

candidatura pentru finanțarea 

acestui proiect și să pornim în 

„călătoria Erasmus Plus”. 

„Drumul” până aici nu a fost 

nici simplu și nici ușor, însă 

beneficiile implementării 

acestui proiect merită efortul 

depus.   
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- Care este proiectul câștigat prin efortul dvs.? 
- Proiectul nostru se numește „Șanse egale pentru 
toți” (Equal chances for all) - 2020-1-RO01-KA101-
079234 și este finanțat prin programul de finanțare 
al Uniunii Europene Erasmus Plus, acțiunea cheie 1 
- educație școlară, valoarea totală a gratului 
aprobat fiind de 44760 euro. Proiectul este unul 
care presupune și desfășurarea de activități de 
mobilitate, în cadrul cărora cadrele didactice 
implicate participă la cursuri de formare organizate 
de partenerii noștri. Furnizorii de curs implicați în 
cadrul acestui proiect sunt: Hrvatska udruga 
pripovjedača „Pričalica“ din Croația, Asociação 
EDU2GROW din Portugalia și Erasmus Learning 
Academy din Italia 
- Care este scopul și care sunt obiectivele 
propuse în cadrul acestui proiect? 
- Scopul proiectului nostru vizează dezvoltarea 
competențelor de specialitate ale cadrelor didactice 
ale C.S.E.I. „P.P.Neveanu” prin participarea la 
cursuri de formare profesională finanțate prin 
programul Erasmus+, în vederea creșterii calității 
serviciilor educaționale oferite și a nivelului de 
incluziune socio-școlară a copiilor cu cerințe 
educaționale speciale (CES). 
Un prim obiectiv specific al proiectului propus de noi 
vizează dezvoltarea competențelor de specialitate 
pentru un număr de 18 cadre didactice de la CSEI 
„P. P. Neveanu”, prin participarea la cursuri de 
formare profesională finanțate prin programul 
Erasmus+ în perioada de mobilitate a proiectului, în 

vederea creșterii calității serviciilor educaționale 
oferite elevilor cu CES. Un alt obiectiv este 
transmiterea cunoștințelor dobândite de către 
cadrele didactice participante la cursurile de 
formare profesională E+, cadrelor didactice din 
învățământul special și special integrat din centru și 
un obiectiv foarte important îl considerăm a fi și 
creșterea nivelului rezultatelor școlare (media la 
purtare și media generală) și a incluziunii socio-
școlare a elevilor centrului prin implementarea 
metodologiilor educaționale inovative învățate de 
către cadrele didactice participante la cursurile de 
formare profesională Erasmus+. 
- Care sunt activitățile proiectului finanțat? 
- În cadrul proiectului „Șanse egale pentru 
toți” (Equal chances for all) - 2020-1-RO01-KA101-
079234 sunt prevăzute trei cursuri structurate, și 
anume CREATIVE METHODS IN SPECIAL 
NEEDS EDUCATION, organizat de Hrvatska 
udruga pripovjedača „Pričalica“  în perioada 06.02. - 
12.02.2022, în Barcelona, Spania, un alt curs este  
INCLUSIVE CLASSROOM INNOVATIVE 
TEACHING METHODOLOGIES, organizat de 
Asociação EDU2GROW în perioada 02.03 - 
06.03.2022 în Santa Cruz de Tenerife, Spania și, 
nu în ultimul rând mențiăm cursul SPECIAL NEEDS 
AND INCLUSIVE EDUCATION, THE ITALIAN 
EXPERIENCE OF OVERCOMING 
SEGREGATION, organizat de Erasmus Learning 
Academy din Italia în perioada 27.03. - 02.04.2022 
în Bologna, Italia. 
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- Ce provocări, care sunt dificultățile 
întâmpinate în implementara activităților? 
- Cea mai mare (și neașteptată) provocare în 
implementarea acestui proiect a fost 
pandemia de coronavirus. Întreaga lume a 
suferit limitări, pierderi, schimbări. Am făcut o 
analiză a riscurilor, am discutat, am căutat 
soluții, ne-am adaptat. Am considerat foarte 
importantă desfășurarea fizică a activităților 
de mobilitate, am respectat toate normele de 
siguranță impuse și am reușit să organizăm 
cu succes cele trei fluxuri. 
- Cine beneficiază de proiectul dvs? Ce 
plusvaloare aduce proiectul propus, după 
implementarea sa în școala noastră? 
- La cursurile de formare propuse au 
participat 18 cadre didactice ale C.S.E.I. 
„Paul Popescu Neveanu”. Dincolo de 
dezvoltarea profesională a acestora și de 
valoarea culturală adusă, proiectul reprezintă 
o resursă extraodinară pentru copiii noștri. Ei 
sunt cei care, în final, vor beneficia de un 
proces de învățare și mai accesibil, mai 
creativ, frumos sau 
atractiv. 
- Gândurile dvs. de 
mulțumire, cui se 
adresează pentru acest 
succes? 
- Gândurile noastre de 

mulțumire se îndreaptă 

către doamna Mărioara Ene, Expert I - 

Departament Proiecte de Mobilitate din cadrul 

Agenției Naționale pentru Proiecte și 

Programe Comunitare în Domeniul Educației 

și Formării Profesionale, către domnul 

inspector Ciprian Blaj, Inspectoratul Școlar 

Județean Timiș și către consilierii Centrului 

Național Europass România. Nu în ultimul 

rând suntem recunoscători colegilor noștri 

care au ales să participe la această aventură 

extraordinară care este Erasmus Plus.  

Un interviu realizat de  

elev. Luis BACIU și elev Raul BACIU 

Școala Gim. Com. Dumbrăvița 

îndrumare, psih. Corneliu DRAGOMIR 
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         Activitatile  de expresie grafica si plastica au valente 
formative ce  conduc la aparitia unor  situatii de invatare 
valoroase si cu efecte terapeutice deosebit de eficiente in 
interventiile psihopedagogice. Un alt obiectiv al 
psihoterapiei de expresie este cel de a da copilului un ideal 
estetic ,formandu-I atitudini si un comportament estetic 
dezvoltandu-I deplin si unitar personalitatea prin valorile 
artei.  
        Aceasta introduce frumosul ,nevoia acesteia, 
constientizarea acestei nevoi in viata si activitatea 
elevului .Prin acest mod de terapie se intregeste 
personalitatea copilului, se diminueaza diferentele dintre 
elevul cu CES si cel obisnuit ,deziderat realizabil prin 
imbinarea si dezvoltarea cat mai eficienta a celor trei mari 
componente ale personalitatii: aptitudinile, temperamentul si 
caracterul. 
          Astfel, in cadrul activitatilor de terapie grafica si 
plastica copii realizeaza diferite desene grafice libere, cu 
tema sau dupa model; folosesc culorile cautandu-se sa le 
imbine cat mai armonios si mai adecvat , efectueaza pictura 
digitala sau cu pensula pe hartie ,sticla sau alte suporturi 
folosind acuarela ,tempera etc. fiind stimulati sa-si 
manifeste imaginatia, creativitatea. 
         Prin psihoterapia de expresie grafica si plastica se 
realizeaza asimilarea principalelor elemente de limbaj 
plastic, dezvoltand capacitatea de a se exprima uneori mai 
repede si mai usor decat prin comunicarea verbala. 
              Copilul dizabil cognitiv este lipsit de echipamentul 
psihologic al primei copilarii ceea ce impune ca printr-o 
educatie sistematica sa se reia si sa se completeze 
achizitiile privitoare la mecanismele motorii si 
psihomotricitatii care constituie baza pentru toate 
mecanismele mentale pregatind formele de activitate 
intelectuala superioara.  
      Astfel, printre obiectivele urmarite in cadrul acestei 
terapii se numara : 
realizarea unor lucrari simple, utile, estetice- de exemplu: 
felicitari, podoabe de Craciun ,martisoare, diferite colaje etc. 
folosirea corecta a unor unelte simple: pensula, sfoara, etc. 

pentru a realiza diferite picturi; 
    Organizarea tuturor acestor activitati educational-
terapeutice trebuie sa se faca in functie de nivelul achizitiilor 
psihomotrice ale fiecarui elev. 
           Orice mijloc de creatie, în special artistic oferã câmp 
de actiune psihoterapeuticã. Se folosesc: cãile de expresie 
plasticã, pictura, modelaj si sculptura; expresivitatea 
mimicogestualã, creativitatea poeticã, expresivitatea 
scenicã si dansul.  
        Art-terapia il ajuta pe copil sa se inteleaga pe sine, sa 
se elibereze de anxietatile acumulate, de tensiuni si sa 
dezvolte abilitati de comunicare si insertie sociala, facilitand 
elaborarea unor strategii de rezolvarea conflictelor. Acest tip 
de terapie permite copilului un timp si un loc sigur pentru a 
constitui, reconstitui evenimentele si pentru a le analiza. 
Este utila atat in cazul copiii mai mici cat si al celor mai 
mari,inclusiv adolescenti. 
        Personalitatea copilului se formeaza, se dezvolta printr
-o permanenta receptie, asimilare si organizare a normelor 
existente in societate. Copilul invata sa se integreze 
cucerind pas cu pas lumea complicata a valorilor umane, 
sociale, in timp ce fiecare pas il transforma intr-o 
personalitate si mai complexa, mai cuprinzatoare si mai 
ales intr-o personalitate cu grad mai mare de adecvare fata 

de realitatea valorica.  

      Ioan Alexandru scria, în Jurnalul său de 
poet, că “arta însufleţeşte viaţa, calea artei fiind 
calea inimii”.  

un material de  
prof. Maria TĂUT 

C.Ș.E.I. ”P.P. Neveanu”, Timișoara 

Activitățile de expresie  
grafică și plastică 
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 Proictul nostru, 
inclus inițial în Calendarul 
Național al Activităților 
Educative am Ministerului 
Educației Naționale, a 
ajuns la ediția 2022. 
Organizat din 4 în 4 ani cu 
scopul de a promova 
egalitatea de șanse în 
rândul elevilor, acesta se 
bucură nu numai de o 
numeroasă participare din 
țară, dar și de sprijinul oferit 
de partenerii și finanțatorii 
nostrii.  
 Despre proiectul 
inițiat de noi se spune că 
reprezintă un model de 
bună practică în domeniul 
educațional prin mesajul 
clar transmis de noi dar și 
organizarea activităților. 
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A 
ctivitățile proiectului sunt organizate conform 
scopului și obiectivelor propuse prin demersul 
inițial de proiectare, oferind sustenabilitate și 
rigurozitate. Acestea constau în recepționarea, 

selecția și ierarhizarea lucrărilor de promovare a egalității 
de șanse pentru toții elevii din România, indiferent de 
particularitățile lor psihointelectuale sau neurofizice, atât 
pentru secțiunea de creație literară cât și cea de afișe. 
Informații detaliate despre consițiile de particpare, 
criteriile de selecție și procesul evaluativ al lucrărilor se 
pot obține din regulamentul de organizare a concursului, 
disponibil pe pagina web a proiectului. Un obiectiv al 
propus pentru proiectul nostru este editatea unuivolum 
colectiv cu cele mai frumoase lucrări realizate de 
participanții la acest proiect, de-a lungul celor cinci eduții 
naționale. 

T 
ot în cadrul acestui proiect național de realizează 
și noi numere ale revistei școlare Împreună, 
publicație editată de Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu” din 

Timișoara în parteneriat cu Școala Gimnazială Comuna 
Dumbrăvița. Acestă publicație școlară s-a bucurat de-a 
lungul timpului de aprecieri din partea partenerialor 
noștrii, fapt concretizat și prin numeroase premii obținute 
de noi. 
 Egalitatea de şanse este conceptul conform 
căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte 
capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de 
roluri stricte. Conceptul are la baza asigurarea participării 
depline a fiecărei persoane la viata economica și socială, 

fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârsta, 
dizabilități sau orientare sexuală. Dreptul la egalitate de 
şanse este un drept fundamental în cadrul Uniunii 
Europene. Valorificarea diversității culturale, etnice și a 
diferențelor de gen, de vârsă sunt premise pentru 
dezvoltarea societății si asigura un cadru în care relațiile 
sociale au la baza valori precum toleranta șegalitatea. 
Uniunea Europeană a declarat data de 5 mai Ziua 
europeană pentru luptă împotriva discriminării și a 
egalității de șanse.  

O 
rganizat sub egida revistei şcolare "Împreună", 
concursul C.A.E.N. "Împreună luptăm împotriva 
discriminării" își propune formarea unei culturi a 
toleranţei în rândul comunităţii şcolare şi locale 

prin exersarea competenţelor psiho-sociale de 
comunicare, cooperare şi lucru în echipă. 
Prin această acţiune dorim marcarea zilei de 5 mai, Ziua 
europeană de luptă împotriva discriminării şi egalităţii de 
şanse. Această zi are o însemnătate deosebită, 
promovând toleranţa în rândul cetăţenilor Uniunii 
Europene, cetăţeni în rândul cărora ne aflăm şi noi. 
 

Un text de 
psih. Violeta GEMENE 

profesor educator 
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Volum colectiv al parten-

eriatului educational ”Metode 
și tehnici de lucru innovative 
în învățământul special și 
special integrat” 

 

R 
ealizarea volumului colectiv ”Metode și tehnici de lucru 

innovative în învățământul special și special integrat” 

este nu numai o activitate metodică realiată în cadrul 

parteneriatului nostru educațional, l acare iau parte 

specialiști practivieni din domeniul educației speciale si special-integrate,  

nici un demers publicistic în mod expres ci un 

demers de schimb de experiență, model de 

bună practică și dezvoltare profesională. 

Astfel, în paginile acestui volum se regăses 

semnăturile și munca colegilor noștrii care 

lucrează cu elevii cu cerințe educaționale 

speciale din învățământu de masă și 

învățământul special. 

B 
unele experiențe didactice ne sunt 

redate sub formă de articole 

semnate de participanții noastrii, 

precum: Lucia ALBU,  Ana Maria 

ANIȚESCU- BORCAN, Domnica BARBU,  

Adina Loredana BECU,  Dana Mihaela 

BUZATU,  Sevastia DICU,  Corneliu 

DRAGOMIR,  Georgiana GHERGHESCU,  

Alina GRIGORESCU, Alexandra Simona 

GUNARU- STAN, Cristina Mihaela ILIESCU,  

Adrian NICOLA, Daniela OLAR, Claudia 

PLĂVEȚ, Vichi Mariana POLEXĂ,  Mihaela 

SCHEIBLING, Iuliana SCHIOPU,  Dana 

Mihaela SÂRBU. Laura Adela Georgiana 

SPRIRIDON și  Luciana Ancuța VASILUȚĂ, 

care este și coordonatorul și inițiatorul acestui 

volum. 

un material de  
prof. Luciana VASILUȚĂ 

C.Ș.E.I. ””C-tin Pufan”, Drobeta Tr. Severin 
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Karatele, sport de perfor-
manță al răbdării și controlu-
lui, nicidecum al violenței 

 

 
 
 
 
Karatele este jocul meu preferat. Este chiar un sport de performanță. Mulți cred că acest 

sport înseamnă bătaie. Acest sport nu te învață să te lupți, te învață să ai răbdare, concentrare și 
nu în ultimul rând te învață sa te controlezi. La karate, miăcările pe care le folosim au denumire 
japoneze. La karate există două tipuri de probe: prima este kara care reprezintă lupta cu un adver-
sat imaginariar a două, kumite,  este lupte cu un adversar real. La proba kumite există protecții 
pentru aproape tot corpul: cască, proteză, platoșă, pieptar pentru fete, tibire, botoșei, scoică pentru 
băieți. Există foarte multe federații de carate care au diferite stiluri ale acestui sport. Din fericire, 
acesta va devein și un sport olimpic. Acest sport este original din Japonia. La karate există reguli 
foarte stricte. Spre exemplu, până la vârsta de 16 aninu avem voie să atungem la față adversarul. 
Dacă încălcăm această regulă, prima sancțiune este avertismentul și mai apoi descalificarea. 

Ca în orice sport nu contează atât de mutl talentul pe cât de important este antrenamentul 
și seriozitatea. Importantă este disciplina, relația cu antrenorul tău și cel mai importantă o consider 
a fi motivația. Eu cred că nu poți face performanță dacă nu faci o bună echipă cu antrenorul tău. Ca 

la orice sport, și la karate există mai multe 
nivele de performanță. Este de la sine înțeles 
că o față nu poate fi la fel de puternică, din 
punct de vedere fizic, precum un băiat, dar 
făcând karate, o față poate învăța cum să 
imobilizeze un atacat ca mai apoi să fugă. 
Karate este o disciplină care te învață multe 
lucruri frumoase și cu ajutorul lor orice copil 
se dezvoltă mai frumos . 
 Sunt foaret bucuroasă că fac acest 
sport la nivel de semiperformanță. Antrenorul 
meu este campion mondial, european și mul-
tiplunațional, fiind un model demn de urmat. 
 

un text de Francesca COPIL 
îndrumare, psid. Corneliu DRAGOMIR 

Școala Gimnazială Com. Dumbrîvița, Timiș 
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A 
m lucrat şi lucrez cu copii din această categorie 
pentru că sunt obligată de lege, dar imi dau seama pe 
zi ce trece că nu pot face mare lucru pentru ei din 
moment ce , ceilalti 23 încep să copie de la aceştia , 

nu numai comportamentul ci şi ţipetele, ieşirile de furie....La 
PREŞCOLARI, categoric aş interzice accesul acestora in grupă 
fără profesorul de sprijin.... Din punctul meu de vedere, poate 
să mi se dubleze salariu şi nu aş mai lucra cu copii cu cerinţe 
educaţionale speciale....  

Prof. Paul Crăciun,  
Gradinița cu Program Normal Ruginești 

 

C 
hiar dacă nu dă bine ce spun, nu sunt de acord atâta 
vreme cât ”valoarea” noastră e dată de rezultatele la 
clasă. E clar că adesea comportamentul atipic este o 
frână în desfășurarea eficientă a orelor. La vârsta 

școlii mulți copii sunt cruzi, cu greu învață compasiunea, iar 
cei în cauză mai mult au de suferit... Dacă s-ar programa doar 
câteva ore - poate altul ar fi impactul...  

Prof. Georgeta Șalgău,  
Școala Gimnazială Ion Agarici, Muntenii de Sus 

 

E 
 atât de specială tema încât nu pot să-mi 
spun părerea conștient fiind că-ți trebuie 
studii de specialitate și ceva experiență încât 
părerea să aibă relevanță și substanță. Fiica 

mea tocmai a devenit profesor logoped, îmi 
povestește sumedenii de situații de criză, primele 
concluzii fiind că sistemul românesc de formare a 
educatorilor nu-i pregătește pentru aceste situații, nu 
există legislație clară în domeniu atât referitoare la 
regimul de muncă al unui astfel de profesor, 
drepturile lui de promovare în sistem și de salarizare 
și ce-i mai grav colectivele de cadre didactice nu sunt 
pregătte să accepte situația. Cum empatia e una din 
variantele de lucru în a emite o judecată de valoare și 
un răspuns cât de cât adecvat, punându-mă în situația 
unui părinte de copil cu astfel de cerințe educaționale, 
NU aș vrea să-mi fie exclus din colectivitate copilul 
ci aș dori ca sistemul de învățământ să găsească 
metodele, instrumentele, mediul și oamenii cei mai 
competenți în problemă încât copilul meu să nu 
rămână în urma generației lui privind formarea și 

educația.  
Prof. Sebastian Alexandru,  

Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași 
 

L 
ucrez cu astfel de copii de două generații la nivel 
primar și să știți că este foarte greu neavând profesor 
de sprijin, te epuizează fizic și mental, iar părinții nu 
știu să aprecieze acest efort al cadrelor didactice, și-ar 

dori să poți face în patru ore dintr-un copil cu probleme un 
copil normal cu rezultate deosebite, uită că ți-au spus că ei nu 
au răbdare cu propriul lor fiu/fiică și vor să faci tu totul.  
Prof. Mihaela Florina Fulgă,  
Școala Gimnazială Izbiceni, Olt 
 

L 
ucrez cu un copil cu autism din clasa 0, acum suntem 
in clasa a III-a.Am marele regret că nu pot face mai 
mult pentru el. Cât despre răsplată... cred că vine din 
altă parte.  

Prof. Valentina Birtea,  
Școala Gimnazială Nr 3 Târgu Ocna, Sibiu 
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 Activitățile de cercetare realizate de cadrele 
didactice din învățământul preuniversitar reprezintă un 
demers foarte important pentru a armoniza resursele 
sistemului de învățământ cu expectanțele pe care le 
au beneficiarii direcți ai sustemului: elevii.  
 Astfel, utilizând resursele oferite de paltforma 
de colaborare națională a cadrelor didactice din 
România, am realizat un demers investigativ calitativ 
prin care am avut ca scop a identifica dacă cadrele 

didactice din învățământul de masă ar accepta în 
clasa lor un copil cu cerințe educaționale speciale 
pentru care să existe adaptare/diferențiere în procesul 
de predare-consolidare-evaluare, primind un sport de 
15%. Principala întrebare adresată a fost ”Ai accepta 
in clasa ta un copil cu cerinte educationale speciale 
pentru care sa existe adaptare/ diferente in procesul 
de predare-consolidare, evaluare, primind un spor de 
15%? 
 La întrebările noastre au răspuns un număr de 
75 de persoane. Limitele cercetării sunt date de 
reprezentativitatea datelor, în sesul că rezultatele nu 
pot fi extrapolate decât la lotul de respondenți. 
 Un procent de 69% dintre cadrele didactice din 
România care au răspuns la chestionarul nostru au 
precizat că doresc să integreze elevi cu cerințe 
educaționale speciale fără a solicita drepturi financiare 
în plus/ un număr de 16% consideră că se cuvine un 
suplument salarial în contextul integrării educaționale 
a elevilor cu cerințe educaționale speciale și un prcent 
de 15% refuză să lucreze cu elevii cu cerințe 
educaționale speciale, nu din rea voință ci pentru că 
sistemul nu are resurse să pună la dispoziția cadrelor 
didactice și nu are suficienți specialiști pregătiți.  

C 
eea ce este foarte interesant, este că cel mai 
mare număr al cadrelor didactice dispuse să 
lucree cu elevii cu C.E.S. fără a beneficia de 
un bonos salarial este dat de profesorii care 

au peste 15 ani vechime, dar și cei care au sub 10 ani 
experiență la catedră.   

E 
xperiența didactică, putem concluziona, nu 
motivează sau demotivea dorința de implicare 
în integrarea elevilor cu cerințe educaționale 
speciale. mai mult numărul mare de profesori 

care sunt interesați de integrarea elevilor cu C.E.S. 
fără a primi remunerație suplimentară, relevă o 
tendință spre muncă voluntară. 

S 
coala și-a loializat cadrele didactice spre 
muncă fără performanță financiară, ceea ce 
este în disens cu valorile societății capilaliste. 
Se poate releva, ne punem întrebarea, că 

tinerii educați și crescuți cu un puternic spirit capitalist-
financiar, cu educație financiară, care valorizează 
performanța, evită să lucreze în domeniul educațional 
unde munca voluntară este o valoare colectivă? 
 

O cercetare de  
psih. Corneliu DRAGOMIR 

profesor de sprijin 
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Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa 
Újszentesi Általános Iskola 

str. Str Petofi Sandor nr. 29, 307160, Dumbrăvița, jud. Timiş  
tel/ fax 0256 21 42 74,  http:scoaladumbravitatm.ro, scoala_dumbravita_tm@yahoo.com  

 1892, prin iniţiativa Bisericii Reformate se 
înfiinţează şcoala primară din Dumbrăviţa, 
cu predare în limba maghiară; 

 1973  şcoala se  transformă, 
devenind şcoală cu două secţii de predare: 

română şi maghiară.  
 

 1892 – ben   jött létre a magyar tannyelvű 
iskola,  a református közösség 
kezdeményezésére; 
 1973 - ban az iskola átalakul 
két tannyelvűvé  magyar és 
román. 
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”A dărui” 
înseamnă 
mai mult 
decât ”a 
primi”:) 
 
 Iată-ne ajunşi la a zecea ediţie a proiectului 
educaţional “A DĂRUI” ÎNSEAMNĂ MAI MULT 
DECÂT “A PRIMI” în care, cu dăruire şi entuziasm, 
ne-am mobilizat pentru a aduce în şcoală spiritual 
datinilor de Crăciun, printr-un program de colinde. 

P 
rin acţiunea de a dărui mici cadouri şi de a 
pregăti o masă cu bunătăţi, în jurul 
bradului împodobit, am fost alături unii de 
ceilalți.  În acest an, ineditul programului 

de colinde, a fost participarea, alături de elevii 
actuali cu cerințe educaționale speciale, a colegilor 
din clasa a VIII şi a doi foşti elevi cu C.E.S., care 
care au acompaniat grupul cu chitara şi tamburina.  
 A fost o zi specială, cu oameni cu suflet 
frumos, cu colinde, cu daruri și cu povestioare 
spuse în jurul bradului și a mesei încărcate și 
acompaniate de acorduri muzicale plăcute, la 
chitară.☺  
Am înțeles cu toții încă o dată că a dărui înseamnă 

mai mult decât a primi!  

Un material de 
prof. Gabriela Viorica Nuţaş Vancea Pop 

C.Ș.E.I. ”P. P. Neveanu” Timișoara– Școala 
Gim. Nr. 1 Timișoara  

(structura Școala Gim. Nr. 4 Timișoara) 
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Comportamentul uman a fost mereu în 
centrul atenției, și pentru că unii oameni au 
manifestat ceea ce numim o conduită anormală, 
care se îndepărta mult de limitele normale ale unui 
comportament acceptat de societate, au fost 
etichetați și stigmatizați. Un comportament neplăcut, 
deviant, neobișnuit a fost imediat taxat de societate. 
În Papirusul din Theba, anul 1558 î.Hr apar primele 
cazuri semnalate de persoane cu dizabilități mintale. 
Faptul că sunt menționate astfel de persoane 
demonstrează că deveniseră o problemă pentru 
comunitățile tribale ale acelor timpuri. În Antichitate 
situația se înrăutățește pentru că persoanele cu 
dizabilități nu aveau nici o șansă la viață: copii cu 
dizabilități erau aruncați de pe stânci, abandonați, 
lăsați pradă animalelor sălbatice. Nici ca urmare a 
promovării Vechiului Testament situația nu se 
îndreaptă, ci din contră, bebelușii, copiii și adulții cu 
diverse tulburări erau considerați ”însemnați de la 
Satana”,  pentru că omul a fost creat ”după chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu” iar un copil diform, un 
alienat nu ar fi demn de a se prezenta în ”casa 

Domnului”. Tot pe acest tip de considerente, s-a 
menținut ideea că ”originea relelor era vrăjitoria sau 
posesiunea demonică.” (Melgarejo, 2013, p. 15) 
Alungați de biserică, batjocoriți de semeni, 
persecutați de toți cei din jur, destinul lor era sortit 
pieirii. Din păcate, medicina nu putea să le ofere 
niciun fel de sprijin. Medicina acelor timpuri căuta să 
soluționeze astfel de probleme prin procedura de 
trepanație. În perioada Renașterii, mulți din cei cu 
probleme mintale și comportamente anormale ajung 
pacienții sanatoriilor și azilelor. Toți acești pacienți 
nu aveau acces la educație și nici acces la servicii 
de sănătate, nu primeau tratament, deci, situația lor 
se înrăutățea. Specialistul în neuroștiințe și 
psihologie, John Gabrieli amintește în una din 
prelegerile sale cum în Londra anilor 1800 pentru 
câțiva penny plătiți grădinii zoologice, cetățenii 
puteau vedea persoane cu grave tulburări fizice și 
psihice închise în cuști destinate animalelor 
sălbatice. De la acest om problemă, numit diform 
sau ciudat, nebun sau posedat s-a ajuns la studii 
ample care au depășit limitele filosofiei și au ajuns la 
ceea ce numim azi psihologie, psihiatrie, 
psihopatologie. Personalități diverse au făcut 
cercetări valoroase în domeniul psihologiei și 
psihoterapiei: Freud, Jung, A. Adler, E.L. Thorndike, 
J.L.Moreno, Egas Moniz ș.a. 

Tot de la J. Gabrieli, reținem prima idee 
despre psihopatologie, faptul că este știința ”despre 
minte, creier și comportamente atipice” (Gabrieli, 
2012). A doua idee despre psihopatologie vine de la 
autorul N. Sillamy, care spune că aceasta este 
”situată la jumătatea drumului dintre psihologie și 
psihiatrie” (Jurca, 2018, p. 10) 

Psihopatologia are în vedere descrierea și 
explicarea comportamentelor dezadaptative. 
Specialistul trebuie să știe cum să diagnosticheze 
diferitele tablouri clinice și să recunoască diferite 
patologii psihologice. 
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”Psihopatologia este disciplina științifică 
care studiază originea, cursul și manifestările 
proceselor anormale ale minții și ale 
comportamentului uman care împiedică dezvoltarea 
unui subiect în viața sa de zi cu zi și, prin urmare, 
pot influența lipsa sa de sănătate.” (Lupón, , 
Torrents, & Quevedo) 

Pentru a studia specificul bolilor mintale, 
psihopatologia apelează la diferite abordări sau 
modele, cum ar fi cele psihodinamice, biomedicale, 
biologice ( cauzate de leziuni ale creierului sau 
dezechilibre între neurotransmițători), sociale 
(cauzate de probleme familiale, de muncă, sărăcie)  
și psihocomportamental, (cauzate de lipsa afectivă, 

experiența unor situații traumatice). 
Psihopatologia lămurește granița dintre 

sănătatea psihică și boala psihică, între normalitate 
și anormalitate. 

Anormalitatea face trimitere spre 
exagerare, exces, defect a unui comportament sau 
trăsături, este un obstacol în calea dezvoltării 
persoanei și trebuie să fie asociată și cu alte  
probleme. 

Caracterul interdisciplinar al psihopatologiei 
se recunoaște prin termenii și cunoștințele pe care 
le împarte cu Psihologia sănătății, Psihologia 
clinică, Psihiatria, Psihologia medicală. 

A cunoaște psihopatologie înseamnă o mai 
bună ”cunoaștere de sine și dezvoltare personală”, 
înseamnă ”a învăța modalități noi de relaționare cu 
diferite tipuri de personalități” (Jurca, 2018, p. 17)  

În concluzie, a avea cunoștințe minime de 
psihopatologie va ajuta viitorul student în orice 
profesie va îmbrățișa, dar și în relația de cuplu, de 

familie. Comportamentul și mintea umană sunt într-
o dinamică continuă. A înțelege gândirea și 
comportamentul altuia, a avea răbdare cu fiecare, a 
oferi sprijin moral, fizic celui aflat în suferință ține de 
firea umană. A ne îngriji de sănătatea mintală ar 
trebui să fie un scop al vieții noastre.  
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Un articol de 
prof. Loredana Adina BECU 

C.Ș.E.I. ”P. P. Neveanu”, Timișoara 
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Aratul bătăturii și 
primenirea sobei în 
prag de sărbătoare 
 
 
 

Z 
ilele de primăvară sunt o bucurie pentru gospodăria 
banațeanului. El își ară ogorul pentru însămânțare și curața 
bătătura de toate bălăriile adunate de peste iarna grea din 
pusta Banatului. Pomii sunt curățați și văruiți pentru roade 

bogate iar activitatea agricolă este în toi. Vine primăvara cu dar de 
verde proaspăt și aer curat, cu gălăgia copiilor ce stau la givan pe 
ulițele satului. 
 

D 
ar primăvara vine și cu sărbătorile Paștelui. Astfel, odaia 
cea pentru oaspeți, soba cum se spune prin partea 
Banatului de câmpie, se primenește cu aștenuturi curate, 
alese și frumos așezate. Se așteaptă oamenpeți căci la 

masa bănățeanului, în prag de sărbătoare, cu fală mare este să vine 
goști din neamuri de departe. 
 

A 
șa este primăvata, 
plină de bucurie și 
alese bucate 
bănățene. 

 
 
 

un material de  
prof. Mihaela SCHEIBLING 

C.Ș.E.I. ”Paul Popescu 
Neveanu”,  

mun. Timișoara 
– Școala Gim. Nr. 7 ”Sf. 

Maria”, Timișoara 
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Pișty de la Dumbrăvița sau… 
când fotbalul devine o partitură 
muzicală la pian… 

 

o
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i 

d
e 

p
o
v
es

te
 

Ștefan Dobay s-a 
nascut pentru pasiunea sa, 
fotbalul, în Dumbrăvița. era 
alintat de prietenii lui Pișta. 
La 7 ani a rămas fără tată și 
familia sa s-a mutat la 
Timișoara. Urma cursuri de 
pian și făcea fotba din pasi-
une, prima dată pe mai-
danele Timișoarei, mai apoi 
a fost selectat echipele mari 
de fotbal ale Timișoarei. 

După o perioadă 
petrecută la Banatul 
Timișoara, la vârsta de 21 
de ani este admis în lotul 
mare al echipei FC Rip-
ensia. Pe parcursul celor 10 

ani petrecuți la FC Ripensia 
Timișoara, alături de coe-
chipierii lui câștigă zece 
titluri de campion național și 
două ediții ale Cupei 
României. Performanțele 
sale profesionale au fost 
remarcate de marii forbalului 
românesc, recompesându-l 
cu patru titluri de goalgeter. 
Avea o alergare de tip gal-
lop, fiind poreclit de coechip-
ierii lui Calul. Legenda su-
turilor sale năprasnice care 
nu dădeau nicio șansă de 
apărare celui aflat în poarte 
echipei adverse pornește de 
la o faptă reală, când, la un 

medi din Divizia A dintre FC 
Juvents București și FC Rip-
ensia Timișoara, acesta a 
șutat de la zece metrii însă 
comentatorii de radio au re-
latat că nu a fost un șut ci o 
adevărată torpilă căci 
mingea efectiv a spar plasa 
porții și a ieșit afară. 

 
un text de  

elev Raul MARIȘ 
Îndrumare, prof. 
Minodora FARC 

Școala Gimanzială 
Com. Dumbrăvița 
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Proiectului de parteneriat eTwinning- 
Schools of the future a luat naștere din dorința 
școlilor parterenere, Școala Gimnazială 
Comuna Dumbrăvița și Școala Žarko Zrenjanin 
- Novi Sad - Serbia, de a deschide drumul 
elevilor spre noi modele de viață, spre 

diversitate și integritate culturală. Proiectul 
derulat în perioada decembrie 2021- iunie 2022 
are drept scop întărirea dimensiunii 
educaționale, oferind elevilor și profesorilor din 
școlile partenere oportunitatea de a cunoaște 
realitățile educaționale și culturale din Serbia și 
România. 

A 
ctivitățile desfășurate în cadrul 

Proiectului de parteneriat 

eTwinning, Schools of the 

future au vizat, într-o primă 

fază, cunoașterea școlilor partenere. Astfel, în 

luna decembrie 2021, elevii și profesorii școlilor 

partenere, au făcut cunoștință prin intermediul 

Twinspace-ului. În luna ianuarie- 2022, elevii 

celor două școli au realizat prezentări 

PowerPoint și diverse 

afișe ce au avut drept 

scop prezentarea 

instituțiilor în care sunt 

formați. În urma 

vizualizării acestor 

materiale, elevii au 

identificat similaritățile și 

diferențele existente între 

școli, analizând: orarul, 

rutina zilnică, materiile 

studiate, vacanțele, 

temele pentru acasă, 

mărimea claselor, sport, 

pauze, climat, sărbători, 

zile speciale, precum și 

alte particularități.  

L 
una februarie i-a purtat pe elevi 

pe alte tărâmuri, cele ale 

viitorului, aceștia având 

posibilitatea de a-și da frâu liber 

imaginației și de a-și exprima ideile cu privire la 

o școală ideală, o școală a viitorului.   

 eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+  
Programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport. 
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 Activitățile din lunile următoare au în vedere  

cunoașterea culturii țărilor partenere. Elevii vor 

realiza diverse materiale video, prezentări 

PowerPoint și afișe ce vor fi prezentate în cadrul 

întâlnirilor online.     

C 
oordonatorii și inițiatorii proiectului, 

numiți în limbaj eTwinning membrii 

fondatori ai proiectului, sunt prof. 

Miruna Irina Popi, de la Școala 

Gimnazială Com. Dumbrăvița și Adriana Lorenc 

Černek (Fondator), OŠ „Žarko Zrenjanin", Нови 

Сад / Novi Sad, din Serbia. La proiect mai participă 

și umătoarele cadre didactice: Adrian Nicola, 

director la Școala Gim. Com Dumbrăvița, psih. 

Corneliu Dragomir, prof. Vioina Luca, prof. Andreea 

Lupșa și prof. Narcisa Resiga de la Școala Gim. 

Com. Dumbrăvița, iar din partea partenerilor noștrii, 

OŠ „Žarko Zrenjanin", Нови Сад / Novi Sad, mai 

participă Ljiljana Petrović, Aleksandra Spasic și 

Isidora Vukelić. 

P 
rin prisma activităților desfășurate 

în cadrul proiectului de parteneriat 

eTwinning, ce presupune muncă în 

echipă, urmărim promovarea 

competenţelor interculturale, sociale şi de 

comunicare, consolidarea cunoştinţelor în domeniul 

tehnologiilor comunicării, dezvoltarea creativității 

elevilor și familiarizarea acestora cu o altă cultură. 

 
 

 
 

prof. Irina Miruna POPI  
director adjunct,  

Școala Gim. Com. Dumbrăvița 
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Jocurile dibăciei pe 
ulița copilăriei 

 
Îmi place foarte mult să joc șotron, vara nu trece o zi 

fără a juca acest joc. Jocul nu este unul foarte dificil și ține 
mult de noroc.  Pentru acest joc trbuie să ai răbdare de-
oarece este destul de lung, adică cere mult timp. Numărul 
de jucători poate fi oricât de mic sau mare. 

Jocul are și reguli: fiecare rebuie să aibă o piatră pe 
care o va păstra pânăl sfârșitul jocului, o altă regulă este 

aceea că fiec-
are jucător are 
dreptul la o 
singură arun-
care până îi va 
veni rândul din 
nou, dar cel 
mai important 
este să fim 
corecți și să nu 
trișăm. 

elev Andra 
MARCU,  

Școala Gim. Com. 
Dumbrăvița  
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Drepturile omului... 
în versuri 
 

Drepturile omului sunt legi 
fundamentale 
Dacă sunt încălcate produc răni letale 
Toţi oamenii din lume sunt egali 
Şi nu trebuie să fie între ei rivali. 
 
Pe 10 DECEMBRIE 1948 au fost 
adoptate 
Aducându – le oamenilor aminte de 
fraternitate, 
Nu trebuie să existe războaie în lume 
Ci trebuie să se săvârşească lucruri 
bune. 
 
Dacă aceste legi sunt încălcate 
Grave măsuri sunt luate: 
Toţi din lumea asta suntem fraţi 
Iar cei care se opun trebuie 
deşteptaţi. 
 
În lume trebuie să triumfe democraţia 
Aducând în lume bucuria. 
Oamenii între ei nu trebuie 
discriminaţi 
Pentru că toţi suntem egali, deci fraţi! 
 

elev Ştefania BALINT,  
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”  

Săbăoani – Neamţ 
Îndrumare, prof. Angela VĂCARU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egalitate pe Pământ  
 
Cu toții suntem egali pe Pământ 
Și în fața legii, oricând! 
Regulile sunt pentru toți, 
Fie sărmani, bogați sau hoți. 
 
Dar, totuși, unii sunt marginalizați, 
Câteodată inuman tratați. 
Sunt disprețuiți, porecliți, 
Ocoliți sau batjocoriți. 
 
Unii au dizabilități 
Sau anumite incapacități. 
Alții sunt rromi 
Și sunt și ei domni! 
 
Doar pentru că-s de culoare 
Nu au prvilegii, 
Mai puține drepturi 
Și nu sunt diferiți sub soare!  
 
Deci, prin urmare: 
” A fi om e lucru mare 
  A fi domn e-o întâmplare! ” 

 
elev Cuciureanu Alexandra, Școala 
Gimnazială Nr.1 Cristești, Botoșani  

Îndrumare, prof. Oana Andreea 
NEMȚOIU 
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A  dialoga cu elevii generației noastre despre recunoștință reprezintă nu 
numai un exerciuțiu didactic extracurricular ci și un demers de a întele-
ge cum concep elevii zilelor noastre gratificarea. Definirea proprie și 

exemplele oferite din propria lor experiență se dovedesc a fi o reflexie a lumii în 
valorile copiilor din zilele noastre. 
 Lectură plăcută… 
 

Cum am define recunoștința? Ce înseamnă a fi recunoscător? 
Lucas Istrati: Recunoștința este un semntiment de mulțimire care apare atunci când cineva îți 
face un bine și tu vrei să îi returnezi acel bine, in felul tău. Recunoștința ține de conștiința noastră ca 
oameni. 
Taisia Ciobănescu: Eu cred că recunoștința este un sentiment de bucurie și de mulțmire când 
cineva ți-a făcut un bine și tu ai acel sentiment de a-i dărui acel bine printr-un desen, să-l ajuți cu ceva. 
Darius Nicoară: Recunotșința este un sentiment un sentiment pe care îl simți când cineva iți 
spune ceva frumos, te încurajează, te ajută să treci peste un impas și tu la rândul tâu, când simți că el 
are nevoie, vrei să îl ajuți.  L-aș complete pe Lucas, aș spune că și anumalele ne sunt recunăscătoare 
când le salvăm sau le îngrijim și ele îți oferă afecțiune, cum ar fi cazul pisicii. 
Larissa Roșu: Eu cred că recunoștința este un sentiment de bucurie când cineva îți dăruiește un 
cadou sau când te ajută. Afi recunoscător înseană a fii mulțumit de ceva făcut bine pentru altcineva. 
 
Sunt moment în viața voastră când ați dăruit recunoștință? 
Darius Nicoară: Da, i-am dăruit unui bun prieten recunoștință când m-a salvat: era să mă calce o 
mașină și el a sărut și m-a dat din calea mașinii. Și eu, l-a rândul meu, am intervenit când a căzut cu 
bicicleta și câțiva camarazi de joacă rădeau de întâmplarea lui. 
Taisia Ciobănescu: Nu este neaparat despre salvarea vieții, cum a fost în cazul lui Darius, dar 
întâmplarea ține tot de recunoștință: eram la o zi de naștere a unui prieten și ne jucam un joc, anume 
lupul înghețat. Eu eram mai mult pe cont propriu și la un moment dat un lup m-a prins și m-a înghețat. 
După aceea o altă prietenă  m-a dezghețat și eu la rândul meu, m-am revanșat. 
Lucas Istrati: Eu îi sunt recunoscâtor doamnei învățătoare că m-a inscris la o olimpiadă de ma-
tematică și când am dat barajul pe școală, era numai un loc. Doamna învățătoare s-a luptat ca să 
putem participa mai mulți, anume trei persoane, chiar dacă eram din clase diferite. M-am simțit recu-
noscător față de implicarea doamnei învățătoare și am luptat să obțin rezultatul maxim, 15 din 15 punc-
te. Acum mă simt obligat să învăț mai mult pentru a participa la faza națională, dar nu este foarte ușor 
pentru că eu nu am meditator. Singurul care mă ajută mai mult este tatăl meu care știe matematică. 
Roșu Larisa: Sunt drept mulțimită pentru o prietenă de-a mea care mi-a dăruit din timpul ei jucându
-se cu mine. Ca drept mulțimire i-am dăruit și eu câte ceva, de fiecare dată când mergea la ea acasă: 
suc, prăjituri, desese, îi dăruiam hainele de la mine care îi plăceau foarte mult… 

Istrate Lucas: Sunt convins că toți părinții se luptă să facă tot ce pot pentru copiii lor și ei le 
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sunt recunoscători, inclusiv și Larissa, Taisia, Darius. 
Sunt moment în viața voatră când v-a fost oferită recunoștință? 
Lucas Istrati: Eu cred că mi se oferă recunoștință când cineva îmi oferă ceva sau îmi spune ce-
va frumos. Am trăit un astfel de moment când am fost la biserică, când eram încurajat de doamnele 
învățătoare pentru Olimpiada biblică. Aceasta olipiadă presupune să ai temeinice cunoștințe din Biblie, 
din diferite părți ale sale cum ar fi Noul Testament sau Vechiul Testament. Acum doi ani, când am re-
prezentat grupa mea la olimpiada biblică, am simțit mult recunoștință și afecțiune din partea doamnelor 
profesoare de la Biserica Baptistă Betel Nr. 1 din Timișoara, cum ar fi Ema Bulica și doamna Irena. 
Larisa Roșu: Eu nu am simit că primesc recunoștință dar sunt momente când am primit un 
sincer ”Mulțumesc!”, ceea ce mă bucură foarte mult pentru că nu este prea des când primesc un asfel 
de cuvânt frumos. 
Darius Nicoară: O îmbrățișare din partea unei femei căria i-am dăruit un corn a fost mai mult decât 
recunoștință. Chiar m-am simțit foarte bucuros că am putu face un bine fără a face prea mult efort. 
Avea un copil mic și, cred, dificultăți financiare. 
Taisia Ciobănescu: Cu câțiva ani în urmă, cred că cu doi ani în urmă, stâteam până la șase 
seara și făceam activități creative. Împreună cu colega mea, Ema, ne ajutam recipric schimbând diferite 
obiete de care aveam nevoie. 
În cluconzie… 
Darius Nicoară: Recunoștința vine din lucruri mici, aparent nesemnificative dar care te fac să te 
simi bine. 
Taisia Ciobănescu: Eu cred că recunonța vine și din lucruri mici, și din lucruri mari: în cazul lui 
Darius i-a fosta salvată viața, dar în cazul meu, erau doar niște creioane de colorat… 
Lucas Istrati: Recunoștința vine din lucrui care sunt fapte mici. 
Larisa Roșu: Și eu aș alege ambele variante de răspuns, recunoștința vine și din lucruri mici dar 
și din lucruri mari… 
 

 
 

 
 
 
 

Un dialog de instit. Lucia BONCHIȘ 
Școala Gimnazială Com. Dumbrăvița 
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Un cuvânt pentru popoarele 
creștine: ”SLAVA” 
 

Î 
ntr-un loc aparte al sufletul deschis către comunicarea intimă cu Dumnezeu în 
numele credinței, limba și limbajul reprezintă nu numai canalul comun de 
comunicare, concretizat prin rugăciune, ci și o formă aparte de identitate culturală 
a comunității creștine de pretutindeni. Dincolo de diferențele și diferendele 

diferitelor culte creștine religioase, limbajul creștin conține o serie de mărci fatice ale 
limbajul ce însoțesc 
temeni specifici care ne 
fac să fim unici, fiecare în 
felul nostu, în numele 
credinței ce ne aduce 
împreune. 

D 
e origine 
slavă, cuvântul 
”SLAVA” este 
prezent nu 

numai în limbile latine ale 
popoarelor cu credință în 
Dumnezeu ci și în limbile 
slave, însele: limba rusă, 
ucraineană, sârbă, 
bosniacă... Acest fapt ne 
arată că, dincolo de 
diferențe și origini 
lingvistice, de limba ce o 
vorbim, umanismul ne 
aduce laolaltă prin puterea 
credinței și iubirea 
aproapelui nostru. 

P 
oate că ar 
trebuie să 
medităm mai 
mult la ceea ce 

ne unește ca oameni, 
credință și valori, în pofida 
a ceea ce ne diferențiază 
pe fiecare ca aspirații și 
ambiții. În fapt, ”SLAVA” 
nu înseamnă nimic altceva 
decât ”înaltul 
cerului” (glorie, 
preamărire). 
 

text de  
psih. Corneliu 

DRAGOMIR 

cr
ed

 î
n
tr
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”Abordarea traumei din 
perspectiva psihologiei 
adleriene” 

E 
ste o tradiție ca Centrul Școlar pentru Educație Inlcuzivă ”Paul Popescu 
Neveanu” din Timișoara să organizeze adevărate evenimente ce presupun 
schimburi de experiență între specialiștii care lucrează în învățământul special 
sau special integrat și consacrate nume din domeniul psihologiei. În acest 

context pandemic, s-a propus o întâlnire între specialiști din școala noastră și Jon 
Sperry, membru al corpului profesoral al programului de Consiliere Clinică în domneiul 
Sănătății Mentale al Universității Lynn, din Marea Britanie, Anglia. mai mult, domnul 
psiholog este teraput în cadrul Serviciului de Consiliere Psihologică al Universității 
Atlantic din Florida. Dincolo experiența sa în domeniul psihologiei clinice și o bagată 
activitate didactică și publicistică, domnul dr. Sperry a susținut work-shoppuri cu 
specialiști din domeniul psihiatriei, psihologiei și științelor educației în țări precum 

Bulgaria, Brazilia, Canada, China, Anglia, 
Germania, Irlanda, România, Slovacia, 
Coreea de Sud, Turcia... 

W 
ork-shopul propus psihologilor 
și cadrelor didactice de la 
Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă Paul Popescu 

Neveanu din Timișoara, organizat în 
ianuarie 2022, și-a propus abordarea temei 
trauma în cazul copiilor cu cerințe 
educaționale speciale, a copiilor cu retard 
mintal și handical grav, profund și asociat. 
Subiectele discuției nu au insclus doar 
relerințe despre terapia copilului care a 
suferit o traumă ci și cu privire la diagniza 
traumei în contextele date. Chiar dacă 
profesorii de la școala noastră nu au 
competența de a evalua trauma din 
pespectivă psihologic-clinică, aceștia pot 
identifica copilului supus unui act 
traumatizant și au obligația legală de a 
informa autoritățile statului cu privire la 
cele suspectate. 
 Această activitate a fost mai mult decât 
binevenită pentru actualizarea cunoștințelor 
specialiștilor cu privire la această problematică 
precum și în vederea internaționalizării 
nivelului de servicii educaționale oferite. 

 
un material de  

prof. Mioara NOVAC, director  
C.Ș.E.I. ”P. P. Neveanu”, Timișoara 
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