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A fost un moment 

foarte plăcut să te vezi 

înconjurat de foarte 

mulţi liceeni care m-au 

făcut să înţeleg că nu 

mai sunt un copil şi că 

trebuie să învăţ foarte 

bine pentru a-mi asigura 

viitorul! 

C O J O C A R I U 

A d r i a n a - G a b r i e l a 

(clasa a IX-a K) 

Clipe de emoţii puternice au trăit astăzi 

elevii Liceului Tehnologic Alexandru Vlahuţă 

Şendriceni, atunci când au auzit sunetul clopo-

ţelului. Ne-am adunat cu toţii, elevi, cadre 

didactice şi părinţi, în spaţiul generos şi primi-

tor din curtea liceului. 

Festivitatea de deschidere a anului şcolar 

2012-2013 a început cu un Te Deum, oficiat 

de preotul Bistriceanu Constantin, care le-a 

urat totodată elevilor, cadrelor didactice, con-

ducerii şcolii şi părinţilor un an şcolar cu să-

nătate, elevilor le-a transmis multă putere de 

muncă şi să fie ascultători, să-şi deschidă su-

fletul, astfel încât dascălii lor să poată sădi 

sămânţa înţelepciunii care va da roade bogate 

peste ani. 

Domnul director Tudor Bunduc a urat ele-

vilor şi cadrelor didactice un an şcolar plin de 

realizări, a asigurat părinţii că elevii sunt în 

siguranţă atunci când sunt la şcoală, colectivul 

de cadre didactice va avea grijă ca elevii să 

plece de la şcoală cu un bagaj de cunoştinţe 

mult mai bogat, astfel încât, la sfârşit, să ne 

întâlnim cu toţii şi să sărbătorim împlinirile 

din anul şcolar 2012-2013. 

Festivitatea a fost încheiată de domnul di-

rector-adjunct Viorel Dohotariu, care a citit 

pentru prima dată cataloagele clasei a IX-a, 

boboceii liceului, care aşteptau cu nerăbdare şi 

emoţii să-şi cunoască colegii şi profesorii diri-

ginţi. 

Mult succes în noul an şcolar! 

ŞULCU Adrian (clasa a IX-a C) 

Îmi amintesc şi acum prima zi în care am 

pornit spre poarta liceului cu paşi mărunţi şi 

încărcaţi de emoţii. Eram curioasă să aflu ce 

se află după acele porţi mari.  

Când am pătruns în acea clădire imensă m-

am întâlnit cu viitorii mei colegi şi cu domnul 

diriginte, dar şi cu alţi elevi din alte clase mai 

mari. Şi acum îmi amintesc de feţele speriate 

pe care le aveam, dar şi de bătăile inimii mele, 

care se accentuau cu fiecare secundă care tre-

cea. După o mică prezentare a liceului am fost 

conduşi în clasă de domnul diriginte împreună 

cu viitorii mei colegi. Într-o clasă de treizeci şi 

doi de elevi, unul mai timid ca altul, mi s-a zis 

că îmi voi petrece următorii patru ani de liceu 

cu persoanele din această încăpere spaţioasă. 

Timpul a trecut şi pot să spun că m-am îm-

prietenit cu toţi colegii din clasă, dar şi cu 

profesorii, şi acum suntem uniţi ca o adevărată 

familie! Mulţumesc destinului că am ajuns în 

acest liceu unde m-am regăsit pe mine însămi! 

CRUŞNISCHI Ionela-Mihaela (clasa a 

IX-a K) 

Era o zi răcoroasă de toamnă când am păşit 

pentru prima dată pe poarta liceului Alexandru 

Vlahuţă. Mi-am făcut drum prin mulţimea 

gălăgioasă de elevi dezorientată şi timidă. 

Ardea în mine dorinţa de a-mi cunoaşte noii 

mei colegi cu care voi petrece cei patru ani de 

liceu, împărtăşind clipe de bucurie, cât şi cele 

mai grele. 

În faţa şcolii au fost strigaţi toţi elevii clasei 

noastre, apoi am pornit împreună în clasă, 

îndrumaţi de noul nostru diriginte. Nu vom 

putea uita vreodată prima zi de liceu! Va ră-

mâne în inima şi memoria mea şi nu o voi lăsa 

să treacă pe tărâmul uitării! 

ZEGREA Elisa-Estera (clasa a X-a K) 

Prima zi din viaţa unui licean este precum 

prima zi din clasa I, în care cu toţii suntem 

conştienţi că am avut emoţii. Acelaşi lucru s-a 

întâmplat şi în prima zi din viaţa de liceu. 

Cu nerăbdare aşteptam să-i cunosc pe cole-

gii şi profesorii mei! De când am făcut primii 

paşi pe coridoarele şcolii, intensitatea emoţiei 

creştea mereu! Domnul diriginte ne-a condus 

în clasă şi ne-am dat seama că suntem mai 

numeroşi faţă de clasele gimnaziale. Am aflat 

de la fiecare coleg din ce sate vin şi cum se 

numesc. 

Pentru mine anii de liceu sunt o perioadă 

care îmi completează viaţa şi care îşi lasă am-

prenta într-un mod aparte! Ei reprezintă o 

nouă schimbare deosebită, pe care o aşteptam 

de mult timp! Mi-am dorit din adâncul sufle-

tului să se apropie de mine cât mai repede 

posibil această nouă etapă din viaţa mea, ca 

răsăritul soarelui! Dar, în cazul meu, îmi do-

resc ca anii de liceu să nu mai apună nicioda-

tă! 

Cu siguranţă că nu vom uita acele clipe 

când am pornit pe un nou drum! 

COŞMAN Gabriela (clasa a IX-a K) 

Sosise şi clipa mult aşteptată cu multe emo-

ţii şi bucurii pentru anul şcolar care va începe. 

Eram foarte fericită, dar şi foarte emoţionată 

gândindu-mă la ce colegi şi ce profesori voi 

avea. Când am intrat pe poarta şcolii m-a cu-

prins un fior înspăimântător, urmat de multe 

emoţii ciudate. Dar am început să mă mai 

liniştesc abia după ce m-am întâlnit cu unii 

dintre foştii mei colegi.  

Apoi a început slujba susţinută de părintele 

Bistriceanu care m-a impresionat pentru că 

acele vorbe înţelepte te îndrumă spre bine. A 

venit şi clipa mult aşteptată când am fost stri-

gaţi de către domnul diriginte şi am fost con-

duşi în clasa în care vom învăţa pentru viitorul 

nostru! Domnul diriginte, cu glasul lui suav şi 

sincer, a început să ne vorbească despre acest 

nou an şcolar. 

COJOCARIU Adriana-Gabriela (clasa a 

IX-a K) 

1. Un nou început. 

Prima zi din viaţa de licean 



2.Ediţia a II-a a Concursului Interjudeţean de 

Creaţie Literară şi Pictură 

Alecu Ivan Ghilia 

Pagină 4 FRÂNGURELE 

Ediția a II-a Concursului Interjudețean de 

Creație literară și Pictură ALECU IVAN GHILIA 

a avut loc pe 18 mai 2012, la Liceul Tehnologic 

Al. Vlahuță Șendriceni. Finalitatea concursului a 

constat în crearea revistei literare on-line Alecu 

Ivan Ghilia (revista fiind postată pe site-ul şcolii 

şi înregistrată la Biblioteca 

Naţională a României având 

codul ISSN L 2285 3979) şi 

realizarea expoziţiei cu dese-

nele/picturile elevilor. 

Partenerii concursului au 

fost următoarele instituţii: 

Casa Corpului Didactic Boto-

şani, C.N. Mihai Eminescu 

Botoşani, Liceul Teoretic N. 

Iorga  Botoşan i ,  C.N. 

A.T.Laurian Botoşani, Liceul 

de Artă Ştefan Luchian Boto-

şani, Şcoala cu clasele I-VIII, 

nr.8 Mihail Kogălniceanu 

Dorohoi și Casa de Cultură 

Dorohoi, prin următorii repre-

zentanţi, profesori-membrii ai 

juriului: Manoli Gică, 

Rînghilescu Mariana, Siustius 

Liliana, Zvanciuc Cristina, 

Hreniuc Angela, Bordeianu 

Cristina. 

Invitații la festivitatea de premiere a concur-

sului au fost: maestrul Alecu Ivan Ghilia; inspec-

tor pentru educație permanentă, prof. dr. Alexan-

dra Hrincescu, inspector pentru religie, preot 

Chichioacă Georgel; director CCD Botoșani, 

prof. Manole Gică; președintele Societății pentru 

Cultură Românească Mihai Eminescu-Cernăuți, 

Ucraina, Bâcu Vasile; președintele Consiliului 

Județean Botoșani, Mihai Țâbuleac; directorul 

Palatului Copiilor Botoșani, Dupu Maricel; pri-

marul comunei Șendriceni, Nistor Petrică; consi-

lier local, Hurmuz Rodica; profesorul Mandache 

Romeo; profesoara Beșleagă Mihaela de la Gru-

pul Școlar Regina Maria Dorohoi, profesoara 

Clisu Adina de la Școala nr. 7 A.I. Cuza Dorohoi; 

profesoara Dănilă Adina de la Colegiul Național 

Grigore Ghica Dorohoi; profesoara Zvanciuc 

Cristina de la C.N. A.T. Laurian Botoşani; preo-

tul Bistriceanu Constantin; profesor-dr. 

Redinciuc Nicoleta de la Școala cu clasele I-VIII 

Chișcăreni, Șipote, Iași; pictorii Antal Aurelian și 

Livadaru Ioan, scriitorii Lucian Alecsa și Moro-

șanu Stelorian, reprezentanți ai presei din orașul 

Dorohoi și ai presei din Ucraina (fotoreporter-

profesor Haucă Nicolae). 

Numărul spectatorilor la această ediție a fost 

de 200 de persoane (elevi, profesori, părinți). 

Premiile concursului au constat în diplome și 

bani, după cum urmează: 

- trofeul concursului=500 de lei; (obiectul-

trofeu=1300 de lei) 

- premiul I=300 de lei; 

- premiul al II-lea =200 de lei; 

- premiul al III-lea=100de lei. 
Trofeul concursului - Palancanu Eduard Con-

stantin de la Școala cu cl. I-VIII Chișcăreni, Și-

pote, județul Iași, îndrumat de profesor-doctor 

Redinciuc Nicoleta. 

La gimnaziu, clasamentul a 

fost următorul: 

* secțiunea creație literară: 

- premiul I: Avram Ruxandra 

Maria, Școala nr. 4 Râmnicu 

Vâlcea, județul Vâlcea, profe-

sor îndrumător Corendea Da-

niela; 

- premiul al II-lea: Ostafe Na-

dia Roberta, Școala cu cl. I-

VIII, nr.1 Șendriceni, profesor 

îndrumător Grădinariu Viole-

ta; 

- premiul al III-lea: Miron 

Raluca, Școala cu cl. I-VIII, 

Borlești, județul Neamț, profe-

sor îndrumător Iliuță Melania 

Elena; 

* secțiunea pictură: 

- premiul I: Drăghicescu Ro-

xana, Școala nr. 4 Râmnicu 

Vâlcea, județul Vâlcea, profe-

sor îndrumător Deaconu Dani-

ela; 

- premiul al II-lea: Guragata Răzvan, Școala 

cu cl. I-VIII, nr. 7 A.I.Cuza Dorohoi, județul 

Botoșani, profesor îndrumător Clisu Adina; 

- premiul al III-lea: Șerban Adina, Grup Șco-

lar Roznov, județul Neamț, profesor îndrumător 

Clopoțel Mirela; 

 La liceu, clasamentul a fost următorul: 

* secțiunea creație literară: 

- premiul I: Pătrășcanu Marius, Grup Școlar 

Regina Maria Dorohoi, județul Botoșani, profe-

sor îndrumător Beșleagă Mihaela; 

- premiul al II-lea: Rodu Dorina, Grup Școlar 

Industrial Bucecea, județul Botoșani, profesor 

îndrumător Paviliuc Anca; 

- premiul al III-lea: Ursu Alexei, Grup Școlar 

Industrial Ion Mincu, Vaslui, profesor îndrumă-

tor Chirica Anca; 

* secțiunea pictură: 

- premiul I: Boghian George, Grup Școlar Al. 

Vlahuță Șendriceni, județul Botoșani, profesor 

îndrumător Irimia Corina Elena; 

- premiul al II-lea Ursu Raluca, Grup Școlar 

Economic Administrativ și de Servicii Călimă-

nești, județul Vâlcea, profesor îndrumător 

Cheran Mirela; 

- premiul al III-lea: Bortă Adelina, Grup Șco-

lar Regina Maria Dorohoi, județul Botoșani, 

profesor îndrumător Beșleagă Mihaela; 

 

OSTAFE Nadia Roberta 

clasa a VIII-a 

Alecu Ivan Ghilia  

Eduard-Constantin Palancanu 

George Boghian 

câştigătorii concursului 
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Lumea a trecut în era 

informaţiei, iar educatorii sunt 

sub incredibila presiune de a 

utiliza şi de a preda cu ajutorul 

tehnologiilor informatice. Dacă 

profesorii sunt cu adevărat 

cheia către schimbare, atunci 

există o uriaşă provocare 

pentru a-i ajuta pe elevi să 

înceapă tranziţia necesară. 

(Schrum& Fitzgerald, 1996, 

p.2). 

Participanţii la cursul 

de formare continuă  

 

 

3.Altfel…  
În perioada 2-9 iulie 2012 am participat în 

cadrul Programului Învăţare pe tot parcursul 

vieţii, Componenta Comenius, Acţiunea Mobili-

tăţi Individuale – Formare continuă pentru perso-

nalul implicat în educaţia şcolară din învăţămân-

tul preuniversitar, la cursul de formare continuă – 

EU – MAGIC. EffectiveUse of Modern Technolo-

gy and Games in Classrooms.  

Furnizorul de formare a fost Facultatea de 

Ştiinţe ale Educaţiei din Praga. Bursa a fost fi-

nanţată de către ANPCDEF, iar cursul a fost 

înregistrat în catalogul de cursuri Comenius care 

se găseşte la adresa http://ec.europa.eu/

education/trainingdatabase 

Activitatea de formare s-a axat pe prezentarea 

de soft-uri educaţionale utile în activitatea didac-

tică şi care se pot plia pe mai multe discipline. A 

pornit de la ideea sensibilizării participanţilor că 

soft-urile educaţionale şi jocurile didactice îşi au 

rolul lor în procesul de formarea competenţelor 

elevilor. Formatorii au apelat la experienţa parti-

cipanţilor la curs pentru a prezenta, analiza, stu-

dia şi evalua câteva experienţe deja realizate în 

activitatea didactică cu folosirea soft-urilor edu-

caţionale şi a jocurilor didactice. A continuat cu 

prezentarea criteriilor de selecţie a soft-urilor şi 

jocurilor în activitatea de predare – învăţare – 

evaluare, prezentarea avantajelor şi dezavantaje-

lor folosirii acestora.  

De ce formare profesională prin cursuri 

Comenius?  

Cursul de formare profesională la care am 

participat, s-a desfăşurat la Istanbul, au fost pre-

zente 64 de cadre didactice din 17 ţări europene 

(Lituania, Polonia, Cehia, Slovenia, Slovacia, 

Portugalia, Spania, Belgia, Grecia, Cipru, Aus-

tria, Irlanda, Islanda, Ungaria, Finlanda, Letonia, 

România).  

O mare diversitate, nu-i aşa!?  

Prin diversitatea culturală şi prin sistemele 

educaţionale care intră în contact, se oferă parti-

cipanţilor posibilităţi importante de dezvoltare pe 

plan profesional, de creştere a competenţelor 

didactice, de modele de bună practică din care 

toţi avem de câştigat.  

Beneficiarii proiectelor europene aduc nota 

europeană ca plus valoare în viaţa lor, dar şi în 

viaţa celor din jur, în mediul profesional şi asu-

pra instituţiei, asupra mentalităţilor sau motivării 

resurselor umane, dar şi în sfera strategiilor şi 

instrumentelor, a viziunii şi a perspectivelor în 

viitor.  

Consider că pentru a ne înscrie ca popor, în 

evantaiul complex al culturii europene, trebuie să 

valorizăm ceea ce a creat spiritul românesc, în 

toate domeniile. Acest demers este şi va fi reali-

zat cu succes numai dacă elevii de astăzi vor 

descoperi formula care să le permită să-şi reali-

zeze optimal vocaţia de cetăţeni europeni. Iar 

noi, dascălii de azi, să-i orientăm spre disponibi-

litate la colaborare şi cooperare, implicare, obiec-

tivitate în apreciere şi autoapreciere, acceptarea a 

ceea ce este diferit, în raport cu experienţa lor de 

viaţă, identificarea şi însuşirea a ceea ce este de 

valoare în propria lor cultură, dar şi în cultura 

multinaţională, toleranţă, respectarea demnităţii 

umane.  

De ce soft educaţional şi joc didactic?  

Lumea a trecut în era informaţiei, iar educa-

torii sunt sub incredibila presiune de a utiliza şi 

de a preda cu ajutorul tehnologiilor informatice. 

Dacă profesorii sunt cu adevărat cheia către 

schimbare, atunci există o uriaşă provocare 

pentru a-i ajuta pe elevi să înceapă tranziţia 

necesară. (Schrum& Fitzgerald, 1996, p.2). 

Soft-ul educaţional este o metodă alternativă 

de predare – învăţare care încurajează studiul, 

dezvoltă spiritul de echipă, elevii rezolvă sarcini 

de lucru în ritmul propriu şi sunt stimulaţi şi cei 

cu o gândire mai lentă. 

Frecventarea şcolii, problemele stârnite la 

rezolvarea temelor, de asimilarea noilor cunoş-

tinţe, nu aduc copilului o abandonare a dorinţei 

de a se juca, ci din contră, o dorinţă stringentă de 

a evada din lumea plină de griji a şcolarului în 

cea a jocului. Aşa stând lucrurile, cadrul didactic 

care integrează jocul didactic în cadrul procesu-

lui didactic nu face decât să răspundă unei nevoi 

interioare a copilului de a se juca.  

Jocul didactic este un ansamblu de acţiuni şi 

operaţii care, paralel cu destinderea, buna dispo-

ziţie şi bucuria pe care le provoacă, îndeplineşte 

un set de obiective de pregătire intelectuală, teh-

nică, morală, fizică. Prin joc didactic nu ne pro-

punem prezentarea unor termeni ştiinţifici pre-

tenţioşi, ci cunoştinţe logice, simple, polivalente, 

cu ajutorul cărora elevul să se descurce în viaţa 

cotidiană din prezent sau de mai târziu.  

Nu se văd rezultate spectaculoase, dar ceea ce 

contează este faptul că elevii capătă încredere în 

forţele proprii, se implică mai mult în cadrul 

orelor de curs, participă voluntar, capătă siguran-

ţă şi tenacitate, se pun bazele unor deprinderi 

practice elementare şi de muncă organizată, de-

prinderile învăţate se transferă şi în cadrul altor 

discipline, iar profesorul are satisfacţia profesio-

nală că exploatează mai mult din potenţialul 

elevului.  

În zilele noastre este necesară o educaţie care 

să deplaseze accentul spre conştientizare, coope-

rare, gândire critică, spre adaptabilitate şi inter-

pretarea lumii mereu schimbătoare. Introducerea 

acestui tip de educaţie are ca punct de plecare 

patru imperative ale societăţii: să cunoşti, să faci, 

să trăieşti alături de ceilalţi, să exişti, care traduse 

în termeni de sarcini, devin:  

 A învăţa să cunoşti,  

 A învăţa să faci;  

 A învăţa să trăieşti alături de ceilalţi;  

 A învăţa să exişti. 

Am identificat o serie de avantaje ale învăţării 

susţinute de soft-urile şi jocurile educaţionale, 

cum ar fi:  

 Sprijină şi facilitează procesul de învăţare;  

 Încurajează construcţia activă a cunoştinţe-

lor;  

 Promovează reflecţia;  

 Stimulează activitatea intelectuală, creativi-

tatea, competitivitatea, lucrul în echipă;  

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase


 Procesul de învăţare devine dinamic, intui-

tiv şi participativ;  

 Creşte calitatea actului pedagogic;  

 Substituie materiale şi instrumente didacti-

ce scumpe sau greu de procurat;  

 Folosirea soft-urilor şi a jocurilor educaţio-

nale conduce la dezvoltarea indivizilor şi 

poate avea impact foarte mare asupra siste-

mului educaţional, dar şcolile şi profesorii 

nu vor dispărea, deoarece funcţia lor trece 

dincolo de simplul transfer de cunoştinţe, ei 

trebuie să transmită norme şi valori, să 

formeze atitudini.  

Sunt profesor de matematică şi de-a lungul 

anilor am observat că elevii percep matematica 

ca pe ceva greoi, prea abstract, iar pe profesorii 

de matematică, ca pe cele mai dure persoane din 

şcoală.  

Dar matematica s-a născut din nevoile practi-

ce ale omului, ca atare se impune stimularea 

intelectului, a gândirii logice, a judecăţii mate-

matice la elevi, iar această disciplină să devină 

una plăcută, atractivă, convergentă spre dezvolta-

rea raţionamentului, creativităţii şi muncii inde-

pendente. Acestea se pot realiza prin utilizarea 

metodelor active de învăţare în cadrul lecţiilor de 

matematică şi alegerea unor strategii de prezenta-

rea conţinuturilor bine elaborate.  

Folosirea jocurilor educaţionale şi a soft-

urilor educaţionale reprezintă o modalitate reală 

de creşterea motivaţiei învăţării, chiar şi cei care 

se tem de matematică vor începe s-o îndrăgească.  

Matematica făcută cu creionul pe hârtie, res-

pectiv cu creta şi tabla, capătă mai puţină impor-

tanţă şi devine mult mai importantă utilizarea 

unei varietăţi de obiecte care trebuie manipulate 

în procesul învăţării. Se trece de la memorarea de 

reguli şi socoteli la activitatea de rezolvarea de 

probleme, încercări, implicare activă în situaţii 

practice, căutare de soluţii dincolo de cadrul 

strict al celor învăţate, ceea ce va conduce la 

centrarea procesului de învăţământ pe elev, la 

individualizarea acestui proces.  

 

profesor DOHOTARIU Nicoleta 

4. Din activitățile școlii 

 

Tabără gratuită la Ipotești pentru copii cu rezultate 

bune la învățătură 
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profesor 

DOHOTARIU Nicoleta  

În perioada 21.09-23.09.2012, Memorialul 

Ipotești-Centrul de studii Mihai Eminescu a orga-

nizat programul Tabără gratuită la Ipotești pentru 

copii cu rezultate bune la învățătură, în colabora-

re cu Consiliul Județean Botoșani. Am participat 

la această tabără 15 elevi din Școala Gimnazială 

Alecu Ivan Ghilia, însoțiți de doamna profesoară 

de limba română Grădinariu Violeta. Am fost 

cazați la pensiunea din cadrul Memorialului Ipo-

tești și am beneficiat de următorul programul de 

vizite organizat de personalul instituției pentru 

cele trei zile: Mediateca Bibliotecii Județene 

Mihai Eminescu Botoșani, Biblioteca Mihai Emi-

nescu Botoșani, Muzeul Județean Botoșani, Casa 

Memorială Nicolae Iorga, Muzeul de Științe ale 

Naturii Dorohoi, Muzeul George Enescu Doro-

hoi. 

De când am aflat vestea, am zâmbit întruna şi 

am aşteptat cu nerăbdare ziua de 21 septembrie. 

Mă tot întrebam cum vor fi copiii cu care vom 

sta trei zile. Oare sunt prietenoşi, glumeţi, ştiţi 

voi, genul acela de copii pe care ai vrea să-i vezi 

toată ziua sau nişte năzdrăvani puşi doar pe năz-

bâtii?  

Drumul până la Ipotești a fost plin de suspans. 

Toţi eram entuziasmaţi de priveliştile din jurul 

pensiunii. Câte doi sau câte trei am intrat în ca-

mere, am lăsat bagajele, i-am întâlnit pe ceilalţi 

turişti care erau aşa cum speram. Împreună am 

vizitat toate obiectivele turistice, apoi am luat 

cina. În prima zi m-a impresionat Muzeul de 

istorie. Ghidul ne-a povestit aşa de bine, încât 

credeam că sunt într-o călătorie în timp. 

A doua zi ne aşteptau plimbări prin Botoşani, 

un oraş minunat din toate punctele de vedere. M-

a impresionat centrul vechi al orașului. Ce arhi-

tectonică! Câtă eleganță! Mărturie peste timp a 

trecutului plin de stil.  

La Casa memorială Nicolae Iorga mi-a rămas 

în minte faptul că el, când a mers prima dată la 

şcoală, ştia deja să scrie şi să citească, deci era cu 

mult în faţa colegilor lui. Tot el a impresionat 

profesorul său, făcând linişte în clasă, doar glasul 

lui se auzea povestind. 

Fiecare zi se încheia cu ceaiul de la ora opt, 

când, împreună cu doamna profesoară, ne adu-

nam în jurul unei mese primitoare și făceam 

rezumatul zilei, ne spuneam impresiile, iar sufle-

tul nostru era un adevărat izvor de fericire. 

În ultima zi, cu părere de rău, am pornit spre 

casă, dar înainte de asta ne-am oprit și la unele 

obiective turistice din Dorohoi. La Muzeul Geor-

ge Enescu am fost sensibilizați de geniul enesci-

an. 

O astfel de tabără poate motiva obținerea 

rezultatelor bune la învățătură. 

 

 

IGNAT Ionela 

clasa a VIII-a 



ANUL XIV NR. 22, 2012 Pagină 7 

 

În fiecare semestru doamna profesoară de 

matematică Dohotariu Nicoleta ne mobilizează 

să mergem la teatru. În acest semestru am parti-

cipat la Sala Teatrului din Dorohoi la piesa de 

teatru Cerere în căsătorie. 

Ajunsă acolo m-am aşezat pe scaun, apoi am 

privit scenă unde se aflau nişte personaje foarte 

amuzante. Am râs aproape pe tot parcursul sce-

netei. Personajele erau incredibile, îşi jucau rolul 

foarte bine. Piesa de teatru a durat cam o oră, dar 

contează că ne-am distrat. Cu siguranţă voi mai 

merge la teatru de câte ori voi avea şansă deoare-

ce chiar am ce să văd, iar piesele sunt foarte 

frumoase. 

Teatrul, pentru mine este mai mult decât o 

artă, este o cale prin care mă întâlnesc cu mine 

însumi, o modalitate prin care meditez asupra 

vieţii, asupra relaţiei mele cu viaţa. Este o tentati-

vă de a trăi viaţa pe care n-o trăiesc. 

Copiii au nevoie să meargă la teatru la fel de 

mult cum au nevoie să alerge în aer curat. Au 

nevoie să citească şi să asculte poveşti potrivite 

pentru vârsta lor, la fel de mult cum eu nevoie să 

fie iubiţi şi îngrijiţi. 

Teatrul este ca o poezie ce se desprinde din 

carte şi devine omenească. 

 

 

PULHAC Luciana 

clasa a VI-a A 

Teatru 

Educaţia este arta de a forma bunele deprin-

deri sau de a dezvolta aptitudinile native pentru 

virtute ale acelora care dispun de ele. (Platon). 

Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educaţiei, 

noi, elevii Liceului Tehnologic Al.Vlahuţă Şen-

driceni, ne-am sărbătorit profesorii-oamenii care 

ne îndrumă zi de zi, care contribuie la dezvolta-

rea noastră personală şi ne asigură trecerea de la 

realitatea pur biologică, la cea socială, umană. 

Activitatea a cuprins o sesiune de referate pe 

tema educaţiei şi rolul educatorului, un recital de 

poezie dedicat profesorilor şi un concurs cu tema 

Educaţie şi educatori.  

Ziua Mondială a Educaţiei 



E miez de noapte. Dorm copiii-n pace, 

Un bec mai luminează undeva. 

Tu cauţi gânduri spre a rezolva. 

- La lecţia de mâine, ce voi face? 

 

Atunci în minte – nvăţătura toată 

De pe la dascăli, din biblioteci, 

Materia din carte cum s-o legi, 

Ce-ţi pare multă şi prea complicată... 

 

Vorbeşti în gând, te contrazici mereu, 

Adaugi, scazi ori cizelezi cuvântul, 

Te chinui şi cu ora şi cu gândul 

- Dar fac cum se cuvine eu? 

 

A doua zi în zori eşti obişnuit 

Da-n gând vezi clasa care te aşteaptă 

Şi cauţi o-ntrebare mai deşteaptă 

Pentru elevul cel mai răsărit. 

 

În drum spre şcoală oamenii ce-i vezi 

Îşi deapănă probleme personale, 

Tu răscoleşti problemele şcolare: 

Ce-i asta? Da, aşa? Dar tu cum crezi? 

 

În clasă eşti din nou în căutare, 

Nu-ţi afli loc şi lămureşti febril, 

Materia mai clar şi mai util, 

Dorind să ştii ce ştie fiecare. 

Te-ncearcă un şuvoi de noi fiori 

În clipe de culori sentimentale, 

Primind buchetul proaspăt de petale, 

- Dar pentru ce-s aceste flori? 

 

Buchetul meu de flori 

E prea puţin, 

Chiar şi pământul să ţi-l dau 

Ca să mă-nchin... 

Îţi luminează calea, viaţa Ta, 

O, dulce-amară, dar frumoasă stea. 

 

Lumina cuvântului de Tine semănat 

Aprinde mii de lumini pe pământul de el însetat: 

Seminţele vorbelor Tale înţelepte 

Încolţesc în Credinţă şi Speranţă, 

 

Aduc Iubire unde e ură, 

Adevărul unde e minciună, 

Mângâiere unde e durere. 

Pentru aceasta, mărite Dascăl, 

Azi ţi se închină 

Floare şi pom, pasăre şi om. 

 

 

IBĂNIŞTEANU Alexandru-Iulian 

clasa a IX-a C 
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IBĂNIŞTEANU  

Alexandru-Iulian  

De ziua ta, iubite profesor 

Pământul aparţine fiecărei generaţii pe 

durata existenţei sale, care i se cuvine pe deplin şi în 

întregime, nicio generaţie nu poate face datorii mai mari 

decât pot fi plătite pe durata propriei existenţe- (Thomas 

Jefferson). Acesta este mottoul sub care s-a desfăşurat 

Săptămâna Educaţiei Globale la Liceul Tehnologic Al. 

Vlahuţă Şendriceni. Tema generoasă Mobilitate pentru 

sustenabilitate ne-a dat posibilitatea să abordăm subiecte 

diverse, precum: prevenirea violenţei, mobilitatea în 

carieră, formarea unui stil de viaţă sănătos, educaţia 

pentru protecţia mediului, rolul nostru de bun cetăţean 

într-o societate mereu în schimbare. 

Elevii Liceului Tehnologic Al. Vlahuţă Şendri-

ceni, alături de cadrele didactice au desfăşurat numeroase 

activităţi, cum ar fi:  Despre profesia aleasă, Planeta la 

reciclat!, Absolvenţii şcolii - viitorul societăţii noastre, Şi 

eu pot schimba ceva, Arta de a trăi frumos, Dacă nu 

fumaţi, rămâneţi nefumători, Un copil educat – un om 

câştigat, Avantajele educaţionale ale societăţii în care 

trăim, Prevenirea violenţei în mediul şcolar, Ocrotim ca 

să trăim şi Un mediu curat- o viaţă sănătoasă. La aceste 

activităţi ni s-au alăturat elevii de la Liceul Regina Maria 

Dorohoi, Liceul Tehnologic Special Ion Pillat Dorohoi, 

Şcoala Generală Havârna.  

Acţiunile s-au concretizat în dezbateri, distribui-

rea de pliante pentru protejarea mediului, prezentări 

Power Point, referate, întâlniri cu reprezentanţi ai 

AJOFM Botoşani. Elevii au participat cu interes la aceste 

activităţi, dând dovadă de spirit de iniţiativă şi colaborare. 

 

BRÂNZEI Neculai-Sorin 

clasa a X-a K 

Săptămâna Educaţiei Globale la Liceul Tehnologic 

Al. Vlahuţă Şendriceni 
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Dacă nu fumaţi nici să 

nu vă apucaţi!  

Stop fumatului! 

În cadrul Săptămânii Educației Globale, 

elevii clasei a VII-a A, împreună cu doamna 

dirigintă Grădinariu Violeta au desfășurat activi-

tatea Stop fumatului! Activitatea a constat în 

prezentarea unor referate despre: istoria tutunu-

lui, compușii din fumul de țigară, fumatul în date 

statistice, definirea fumătorului, strategii 

antifumat, efectele fumatului asupra sănătății, 

informații de pe site-ul sfatulparinților.ro în legă-

tură cu fumatul, fumatul pasiv, cum influențează 

fumatul viața copilului, adolescentului și a adul-

tului, sceneta De ce fumezi? expoziția cu afișele 

contra fumatului. 

Obiectivele propuse: informarea elevilor 

din clasa a VII-a A despre riscurile fumatului 

(boli cardiovasculare, pulmonare, rezistenţa scă-

zută a organismului etc.), consilierea elevilor 

vizaţi cu acest viciu, reducerea cu 50% a numă-

rului de fumători în rândul elevilor vizaţi.  

Toți elevii au participat cu interes la activi-

tate, exprimându-și dorința de a organiza o cam-

panile antifumat. 

Câteva statistici despre fumat arată că: 

*Fumatul ucide jumătate din fumătorii din 

întreaga lume. 

*Fiecare țigară fumată poate scurta viața 

cu 8 minute. 

*România ocupă locul al patrulea în Uniu-

nea Europeană, în ceea ce privește numărul de 

fumători. Un număr de 350.000 de români sunt 

diagnosticați anual cu boli cardiovasculare, una 

din principalele cauze fiind fumatul. 

*Circa 87%din decesele fumătorilor sunt 

cauzate de cancerul pulmonar. 

*2 din 10 fumători suferă de afecțiuni ale 

inimii, cauzate de fumat. 

Ne-am propus să luptăm contra fumatului, 

explicând celor care fumează (maturii de lângă 

noi) că fumatul ucide! 

 

BĂLINIȘEANU Diana Beatrice 

clasa a VII-a A 

Prevenirea violenţei 

În cadrul Săptămânii Educației Globale, 

clasa a VI-a A, coordonată de doamna dirigintă 

Saucă Luminița a derulat activitatea cu tema 

Prevenirea violenței în mediul școlar. Am primit 

câte un chestionar pe care l-am studiat și l-am 

completat, am vizionat un material Power Point 

despre violență, apoi am purtat discuții pe margi-

nea materialului văzut și a chestionarului primit.  

Violența are loc când cineva, în mod inten-

ționat spune, face, amenință că va face lucruri 

care rănesc fizic sau emoțional, sperie, provoacă 

durere și altor persoane. Există mai multe forme 

de violență: fizică (când cineva este bătut, îm-

brâncit) și emoțională (când cineva este numit cu 

cuvinte jignitoare, amenințat). 

Agresiunile întâlnite în şcoală sunt: injurii-

le, jignirile, îmbrâncelile, intimidările, vulgarită-

ţile. Conflictele au de cele mai multe ori o justifi-

care minoră, însă pot culmina cu agresiuni fizice. 

Lipsa modelelor sociale, mediatizarea 

excesivă a cazurilor de violenţă şi indisciplină 

pot influenţa comportamentul elevilor, aceştia 

putând fi tentaţi să imite acţiunile văzute la tele-

vizor. Atunci când se vorbeşte despre violenţă în 

şcoală, se consideră drept surse defavorizante 

anumiţi factori exteriori ai şcolii: mediul famili-

al, mediul social, ca şi unii factori ce ţin de indi-

vid, de personalitatea lui. 

Climatul şcolar, ambianţa clasei reprezintă 

factori foarte importanţi pentru integrarea elevu-

lui şi pentru stabilirea relaţiilor profesor-elev. 

Pentru ca o clasă să funcţioneze ca un grup, ele-

vii trebuie să se cunoască mai bine, să se desco-

pere, să vorbească despre aspiraţiile lor; altfel 

spus să-şi dezvolte aptitudinea de a comunica, 

care se poate realiza prin exerciţii de improviza-

ţie, de dezbateri contradictorii, de asociere a 

ideilor plecând de la un cuvânt, de construcţie a 

istoriilor colective, de creativitate, etc. 

Pentru a putea preîntâmpina și dezarma un 

comportament violent în școală trebuie, mai 

întâi, să clarificăm și să înțelegem conceptul de 

violență, să aflăm cauzele acesteia și, în final, să 

fie concepute măsurile de combatere și preveni-

re. 

ABABEI Eduard 

clasa a VI-a A 



Deoarece în fiecare toamnă în licee se numără 

bobocii, sub dictonul Anotimpul bobocilor, s-a 

desfășurat vineri, 16 noiembrie, la Sala Teatrului, 

spectacolul dedicat acestora. Din această partici-

pare la evenimentul special pregătit pentru bobo-

cii liceului am învăţat multe lucruri, pe care nici 

măcar nu am visat că le-aş putea face! 

În primul rând am învăţat trei tipuri de dans, 

dans țigănesc, populară şi vals, pe care nu pu-

team să cred că le pot învăţa. Am îmbrăcat pen-

tru prima dată un costum popular, fapt care nu mi

-am imaginat că o să-mi placă atât de mult! Reci-

talul Simonei Vornicu, însoțită de ansamblul 

Stejărelul ne-a demonstrat că portul, muzica şi 

dansul popular moldovenesc mai sunt păstrate cu 

sfințenie. Celelalte probe pentru boboci au fost 

întrebările haioase şi proba surpriză, la care con-

curenții au fost spontani, inventivi şi haioşi. 

Datorită acestui eveniment mi-am făcut prie-

teni noi care m-au ajutat în multe situaţii dificile 

în timpul repetiţiilor pentru bal. Ca oricare con-

curent, eram acoperit de un mare val de emoţii. 

Într-un final, cu ajutorul colegilor, am reuşit să-

mi îndepărtez acele emoţii şi să prind curajul de 

a urca pe scenă. 

Acest bal a avut mulţi invitaţi talentaţi. Ale-

xandru Mirăuţ a compus o melodie specială dedi-

cată evenimentului, Imnul Balului. Au energizat 

publicul şi au creat atmosferă trupele de dans 

Sweg Crew, Urban Dance Force şi One Two 

Step. Un moment emoționant a fost cel dedicat 

fostului nostru elev, Boghian George, concurent 

la emisiunea Dansez pentru tine,care a primit 

mesaje de încurajare de la elevi, iar prietenul său 

cel mai bun, Pavăl Alin şi trupa de dans Sweg 

Crew, au dansat special pentru el. 

Balul a avut şi momente vesele, ca sceneta 

Iarna în Moldova, concepută de elevii Ilucă Cos-

tel şi Amarie Alexandru, din clasa a XIII-a E şi 

parodia Miss fetița de la ţară, realizată de elevi 

din clasele a X-a K şi a XIII-a E. 

La sfârşitul balului au fost anunţate primele 

trei perechi premiate: Miss şi Mister Boboc, 

ediția 2012, a fost desemnată perechea numărul 

1, formată din Darie Iulia şi Lupașcu Gabriel, 

locul al II-lea, Stredie Cristina şi Creţu Alexan-

dru, iar locul al III-lea, Știr Lavinia şi Zvâncă 

Andrei, celelalte perechi primind premii de con-

solare. 

După ce nu mi-am auzit numele printre câşti-

gători, am avut o stare apăsătoare, dar, după ceva 

vreme, am realizat că, chiar dacă perechea mea 

nu a câştigat titlul de miss şi mister, tot voi rămâ-

ne cu amintiri frumoase pe care nu le voi putea 

niciodată! Am conştientizat faptul că am câştigat 

altceva: încrederea în colegi şi prietenia lor, o 

experienţă de neuitat! 

 

COPE Ionuţ 

clasa a IX-a H 
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Locul al III-lea 

Știr Lavinia şi  

Zvâncă Andrei  

Balul Bobocilor 

Miss şi Mister Boboc 

Darie Iulia şi  

Lupașcu Gabriel  

Locul al II-lea 

Stredie Cristina şi  

Creţu Alexandru  
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“Mintea tânărului este ca o 

ţarină nelucrată, în care e 

cumplit de păcat să semeni de 

la început neghină şi 

mărăcini…” 

Alexandru Vlahuţă 

Alexandru Vlahuţă  

CIOBANU Cosmin  

În Ţara de Sus a Moldovei lui Ştefan cel Mare, 

profesorul C.N. Iancu înfiinţa, la 1 septembrie 1919, 

la Dorohoi, Şcoala Normală de Învăţători, prima de 

acest fel din nordul ţării. În această toamnă, în capi-

tală se stingea din viaţă poetul şi semănătorul de 

cultură Alexandru Vlahuţă. Şcoala a primit numele 

său. 

De la moartea lui Alexandru Vlahuţă se vor îm-

plini, pe 19 noiembrie, 93 de ani. S-a stins din viaţă 

într-o toamnă săracă de la sfârşitul primului război 

mondial, ce nu mai aducea în viaţa omului îmbătrâ-

nit de timpuriu, chinuit de boală şi de nelinişte, 

nicio alinare şi nicio nădejde.  

Alexandru Vlahuţă s-a născut la 5 septembrie 

1858 în comuna Pleşeşti, judeţul Vaslui. Părinţii săi 

se trăgeau dintr-o familie de ţărani, iar tatăl său, 

Nicolaie Vlahuţă, se ocupa, de asemenea, cu agri-

cultura. De belşug nu poate fi vorba în casa părin-

tească, împovărată de opt copii. Boala l-a ţinut la 

pat până la vârsta de nouă ani. Izolat, lipsit de prie-

teni, copilul a crescut visător, melancolic.  

La vârsta de 21 de ani, Alexandru Vlahuţă se 

înscrie la Facultatea de Drept. Lipsurile materiale îl 

împiedică însă să termine facultatea, deşi promova-

se câteva examene. La această răscruce a vieţii, 

Alexandru Vlahuţă se dedică învăţământului. Peda-

gog priceput, apropiat de inima elevului, el elimină 

din practica predării vechile metode, a căror victimă 

fusese şi el, introducând un spirit de încredere şi 

respect reciproc, înlăturând ariditatea şi insuflând 

totodată în sufletul elevilor dragostea pentru fru-

mos, pentru tradiţiile literaturii noastre populare. 

Alexandru Vlahuţă porneşte de la ideea că mintea 

tânărului este ca o ţarină nelucrată, în care e cum-

plit de păcat să semeni de la început neghină şi 

mărăcini...Ai un bloc de marmură, zice învăţatul d-l 

Maiorescu, dacă ai făcut din el o caricatură, din ce 

vei mai scoate o Nirvană? 

Paralel cu cariera sa didactică, Alexandru Vlahu-

ţă îşi dedică o mare parte din timp activităţii litera-

re, încercându-şi condeiul, deopotrivă, în poezie, 

schiţă şi nuvelă. Însă pasiunea jurnalisticii a fost, 

aşa cum arată George Călinescu, caracteristica do-

minantă a lui Vlahuţă. Atacul la adresa unor oameni 

ce deţineau posturi în fruntea administraţiei locale 

va avea urmări grave: destituirea din postul de pro-

fesor de limbă latină şi limbă română de la Gimna-

ziul Văcărescu, din Târgovişte. În toamna anului 

1884, Vlahuţă pleacă la Bucureşti unde este profe-

sor la Liceul Sfântu Gheorghe. Nu ştim exact cauze-

le pentru care a părăsit din nou catedra. Probabil nu 

se simţea totuşi atras pentru această meserie, pasiu-

nea lui fiind scrisul. 

Debutează în paginile Convorbirilor literare şi, 

timp de mai bine de şase ani, şi-a publicat aici poe-

zii, a citit sau a participat la şedinţele Junimii, la 

Bucureşti. Om al epocii sale, el a avut o contribuţie 

de seamă la istoria literaturii române, prin prezenţa 

sa în mişcarea de idei sămănătorismul. În poeziile 

sale, el îşi pune întrebări asupra sensului existenţei 

omeneşti, asupra raporturilor omului cu divinitatea 

sau cu privire la inegalităţile sociale. 

Concluziile deprimante ale poeziei sale dintre 

anii 1884-1886 sunt alimentate de propriile sale 

nefericiri. Mai întâi, starea de nesiguranţă materială, 

permanenta căutare după o slujbă care să îi asigure 

existenţa. Se mai adaugă şi căsătoria timpurie, la 20 

iulie 1878, cu Ida Pagano, fiica profesorului său de 

italiană, căsătorie care s-a dovedit cu totul neizbuti-

tă. Moartea timpurie şi fulgerătoare a Elenei Gre-

cescu, logodnica sa, a făcut din Vlahuţă un erou 

romantic. Poezia lui Vlahuţă devine mai sumbră, 

dominată de pesimism, lipsită de speranţă. 

Din 1884 Alexandru Vlahuţă era unul din priete-

nii lui Mihai Eminescu. El a suferit văzând cum un 

artist de geniu se zbate în mizerie. De aceea, el a 

ridicat de atâtea ori glasul, chiar în timpul vieţii 

poetului, reproşând celor care puteau să-l ajute fap-

tul că privesc nepăsători la această dramă. Când 

Eminescu nu se mai afla printre cei vii, când întrea-

ga tragedie se sfârşea, la 15 iulie 1889, Vlahuţă 

avea să spună cu durere: Oameni ca Eminescu răsar 

la depărtări de veacuri în existenţa unui popor. Este 

oare un păcat aşa de mare de a rupe hotarele de 

gândire ale contemporanilor tăi ş-a te ridica cu 

mult deasupra timpului ş-a societăţii în care te-ai 

născut?...Pedeapsa e din cale afară de grea...După 

câte ştiu, viaţa poetului a fost totdeauna o amarnică 

luptă cu sărăcia. De câte decepţii nu s-o fi izbit el 

în societatea noastră, aşa de rece şi dispreţuitoare 

pentru oameni nepractici. 

Nuvelele şi schiţele lui Vlahuţă apărute după 

1884 aveau să atragă atenţia asupra unei lumi puţin 

cercetate până atunci de scriitorii noştri: aceea a 

victimelor sociale. El descrie personaje învinse în 

lupta cu viaţa, delicvenţi sau copii lipsiţi de ajutorul 

părintesc, nevoiţi să-şi câştige traiul zilnic uneori 

printr-un mod umilitor.  

Din 1887 până la 1894 se întindea perioada nu-

mită de G. Ibrăileanu a optimismului umanitar. 

Urmează apoi cinci ani (1894-1899) care constituie 

o fază de tranziţie spre ultima parte a activităţii sale. 

Această epocă, semănătorismul, începe în anii 1899

-1901. Acum se dezvoltă cele mai bune însuşiri 

vlahuţiene şi anume nota satirică şi dramatică.  

Alexandru Vlahuţă se stinge la 19 noiembrie 

1919, deplin împăcat cu al său cuget, că în cei mai 

buni ani ai vieţii şi-a dedicat cu convingere scrisul 

celor mulţi, unei lumi noi, mai fericite, de dincolo 

de trudă şi jertfa clipei lui. 

În perioada cât a fost director C.N.Iancu, nu 

exista elev care, la sfârşitul studiilor, să nu aibă 

majoritatea cărţilor scrise de Al. Vlahuţă. Însuşi 

directorul procura din librării cărţile patronului şi le 

distribuia elevilor la preţuri accesibile. Cărţile poe-

tului erau un fel de arme sacre, cu care învăţăceii 

puteau învinge forţele întunericului la sate. (Mihai 

Munteanu, Lumina de la Şendriceni) 

Ca în fiecare an, pe data de 19 noiembrie elevi 

din clasele a VII-a A, a VII-a B, a IX-a K şi a X-a 

K, îndrumaţi de doamnele profesoare Grădinariu 

Violeta, Irimia Corina-Elena şi Ţeoanu Anamaria l-

au comemorat pe Alexandru Vlahuţă. Elevii au 

recitat poezii din opera scriitorului, au citit pasaje 

din România pitorească, s-a făcut o prezentare de 

carte, apoi a urmat o dezbatere referitoare la viaţa şi 

opera sa. Avem datoria morală de a cunoaşte opera 

patronului şcolii noastre, Alexandru Vlahuţă, şi de a

-l comemora!  

 

CIOBANU Cosmin, clasa a X-a K 

Alexandru Vlahuţă, 

patronul spiritual al liceului nostru 



Să îmbătrânim frumos prin participare activă 
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„Şahul - sportul minţii”  

Proiectul de activităţi educative Să îmbătrâ-

nim frumos prin participare activă, derulat în 

cadrul Festivalului Naţional al şanselor tale, în 

perioada 21-25 noiembrie 2013 s-a organizat sub 

egida Anului european al îmbătrânirii active şi al 

solidarităţii între generaţii. Manifestarea şi-a  

propus să aducă în prim-plan contribuţia persoa-

nelor în vârstă la dezvoltarea societăţii, încura-

jând factorii de decizie politică şi părţile implica-

te să ia măsuri pentru a favoriza îmbătrânirea 

activă şi pentru a spori solidaritatea dintre gene-

raţii. Ce înseamnă să îmbătrânim activ? Înseam-

nă să ne păstrăm starea de sănătate şi statutul de 

membri activi, independenţi şi implicaţi ai socie-

tăţii, pe măsură ce îmbătrânim. Indiferent de 

vârstă, putem juca un rol important şi beneficia 

de o mai bună calitate a vieţii. Esenţial este să 

reuşim să ne valorificăm potenţialul. Activităţile 

propuse în proiect au fost variate şi au implicat 

un număr mare de elevi şi cadre didactice din 

unitate, dar şi parteneri ai şcolii din comunitate. 

Activitatea Educaţia combate violenţa şi-a 

propus să tragă un semnal de alarmă asupra acte-

lor de violenţă din şcoli şi să dea un exemplu bun 

colegilor violenţi. Elevii Liceului Al. Vlahuţă, 

Colegiul Naţional Grigore Ghica şi Liceul Regi-

na Maria s-au unit şi-au demarat împreună pro-

iectul Iubeşte-ţi aproapele!. În săptămâna Festi-

valul Şanselor Tale, elevii din cele trei licee au 

realizat desene prin care şi-au exprimat poziţia 

faţă de actele de violenţă din mediul şcolar şi nu 

numai. La sfârşitul săptămânii desenele lor au 

fost expuse la Casa de Cultură. Activitatea a 

fost precedata de dezbateri privind violenta in 

diversele sale moduri de manifestare. 

Educaţia religios morală în context euro-

pean  a plecat de la  noile provocări ale lumii 

moderne, în special a terorismului şi a extremis-

mului religios determinat în special de interfe-

renţele dintre populaţii cu religii şi culturi dife-

rite. Sistemele educative europene, pregătesc 

abordări noi, cu un rol sporit al religiei, care să 

conducă la realizarea unor raporturi sociale 

favorabile, inclusiv prin valorificarea potenţia-

lului formativ-educativ al religiei în general, şi 

al celei creştine, în special. 

Tematica abordată în cadrul dezbaterilor a 

cuprins educaţia religioasă , morala şi educaţia 

religioasă, creştinism, religie şi etică, mişcări 

ideologice religioase, religie sau etică şi s-a 

bucurat de prezenţa preotului paroh. 

Dorohoiul de ieri / Dorohoiul de azi, a fost o 

activitate desfăşurată la locaţia din Şendriceni a 

liceului tehnologic prilejuind la aproape 100 de 

elevi să vizualizeze într-o prezentare de excepţie 

adevăratele valori urbanistice ale Dorohoiului 

de ieri şi de azi. Imaginile expuse reprezintă o 

colecţie de diapozitive din oraşul Dorohoi, care 

scot în evidenţă transformările prin care a trecut 

de-a lungul timpului cel de al doilea municipiu 

al judeţului. Vizionarea a permis cunoaştere 

Dorohoiului vechi şi nou prin proiecţii de diapo-

zitive, dezvoltarea simţului pentru frumos, com-

paraţii şi comentarii între vechi şi nou. 

Sport şi sănătate a continuat tradiţia activită-

ţilor sportive derulate între unităţile şcolare 

dorohoiene. Prin desfășurarea unor meciuri ami-

cale între echipele reprezentative de fotbal ale 

Liceului Tehnologic Al. Vlahuță Șendriceni, 

Liceul Regina Maria Dorohoi și Colegiul Națio-

nal Grigore Ghica Dorohoi, pentru nivel liceal, 

respectiv Școala Gimnazială Alecu Ivan Ghilia 

Șendriceni și Școala Cornerstone Dorohoi pentru 

nivel gimnazial s-a reuşit îmbunătățirea capacită-

ții de relaționare a elevilor, dezvoltarea unui 

comportament tolerant, responsabil, bazat pe 

înțelegere și respect, dezvoltarea spiritului de 

FAIR – PLAY între echipele competitoare în 

întreceri sportive. 

Şahul - sportul minţii  s-a concretizat în 

organizarea unui concurs de şah on-line, prin 

intermediul Internetului, pe site-ul 

www.playok.com, de-a lungul a șapte runde în 

Sistem Elvețian. 

Au participat un număr de 38 de elevi, 24 la 

localul din Şendriceni şi 14 în localul de la Doro-

hoi, manifestarea având ca rezultat crearea unei 

ambianțe plăcute profesor-elev, dezvoltarea spi-

ritului de competiție, formarea unor atitudini 

corecte faţă de adversar, arbitri, spectatori, dez-

voltarea gândirii, imaginaţiei, creativităţii, refle-

xelor, îmbunătăţirea bagajului de cunoştinţe şi a 

capacităţii de exprimare a ceea ce gândim, a 

încrederii în sine, a corectitudinii în viaţă. Con-

cursul a permis organizatorilor să identifice posi-

bili viitori membrii ai cercului de șah Caissa ce 

funcţionează la nivelul unităţii. 

CISCO – o academie pentru viitor - Prezen-

tarea a fost făcută de către prof. Nistor Marius 

care este responsabilul academiei. În urma pune-

rii în aplicare a prevederilor Memorandumului de 

colaborare între Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului şi CISCO Systems referi-

toare la accesul elevilor la sistemul de evaluare, 

testare şi certificare la nivel internaţional prin 

intermediul Cisco Networking Academy Pro-

gram, în şcoala noastră se poate desfăşura cursul 

IT Essentials: PC Hardware and Software în 

cadrul ACADEMIEI CISCO AL. VLAHUŢĂ 

ŞENDRICENI. 

Activitatea a constat în prezentarea Academi-

ei CISCO care fiinţează în cadrul Liceul Tehno-

logic Al. Vlahuţă Şendriceni începând cu anul 

2007, în vederea popularizării acestei academii 

în rândul elevilor şi  cooptarea de noi membri. 

Bune practici în proiecte europene - Activi-

tatea a constat în  prezentarea şi diseminarea 

activităţilor de formare prin proiecte Comenius – 

Mobilităţi Individuale, de către prof. Dohotariu 

Nicoleta – beneficiară a trei Mobilităţi Individua-

le de formare continuă prin Programul Comeni-

us. 

A fost prezentat site-ul  www.llp-ro.ro, al 

ANPCDEFP România, Programul de învăţare pe 

tot parcursul vieţii şi Subprogramul Comenius – 

Mobilităţi individuale de formare continuă, desti-

nat personalului didactic angajat în învăţământ.  

Au fost prezentate condiţiile pe care trebuie să le 

Sediul Primăriei din 

Dorohoi 

Activitatea „Educaţia 

combate violenţa”  

„Educaţia religios morală 

în context european”    

http://WWW.PLAYOK.COM
http://www.llp-ro.ro
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elevi din clasa a III-a  

„CISCO – o academie 

pentru viitor”  

îndeplinească un cadru didactic pentru a putea fi 

beneficiarul unei burse Comenius şi catalogul de 

cursuri.  S-au prezentat cadrelor didactice cursul 

EU – MAGIC – Effective Use of Modern 

technology And Games In Classrooms la care a 

participat în perioada 2-9 iulie 2012 la Istanbul, 

precum şi celelalte mobilităţi individuale de care 

a beneficiat. 

Protecţia consumatorului şi influenţa sa 

asupra mediului s-a materializat într-o sesiunea 

de referate adresate elevilor înscrişi în clasele X 

–XII. Participanţii au redactat un referat pe tema  

Protecţia consumatorului şi influenţa sa asupra 

mediului. Lucrările prezentate au fost realizate 

individual şi au contribuit la creşterea gradului 

de implicare cetăţenească a elevilor, conştientiza-

rea importanţei protecţiei consumatorului pentru 

individ şi societate, cunoaşterea drepturilor pri-

vind protecţia consumatorului. Activitatea s-a 

desfășurat în parteneriat cu Liceul Regina Maria 

Dorohoi și SC ROT – LINE INDUSTRY SRL  

Dorohoi. 

 

Coordonator proiect, 

director adjunct, 

DOHOTARIU Dumitru Viorel  

 

Săptămâna legumelor donate 

Dincolo de teorii şi statistici, munca de volun-

tariat a devenit o realitate. După cum şi era nor-

mal, acest aspect s-a înscris în atenţia publicului, 

existând diferite păreri cu privire la implicaţiile 

pozitive sau, dimpotrivă, negative ale fenomenu-

lui voluntariatului. Organizaţiile puternice, care 

lucrează curent pentru un număr impunător de 

beneficiari, au realizat utilitatea voluntarilor şi îi 

integrează în toate nivelurile de activitate.  

Aceşti factori demonstrează că, într-adevăr, 

voluntarii au devenit o sursă valoroasă. 

A face muncă voluntară presupune, teoretic, 

realizarea unei activităţi fără ca cel ce o îndepli-

neşte să urmărească o recompensă, de orice natu-

ră ar fi ea. Voluntariatul reprezintă, în primul 

rând, un interes faţă de problemele societăţii sau 

faţă de una dintre acestea. Desigur, o persoană 

poate fi preocupată de un anumit aspect al lumii 

în care trăieşte, dar există o diferenţă între intere-

sul pasiv şi cel activ. A face ceva ca voluntar 

înseamnă, în primul rând, că îţi pasă de o proble-

mă cu care ceilalţi se confruntă. Munca de volun-

tariat înseamnă dorinţa de a ajuta, de a face ceva 

pentru societate, de a o sprijini. Este un semn al 

implicării în realizarea acelui mai bine pe care îl 

dorim cu toţii, dar pe care puţini sunt dispuşi să-l 

transforme în fapt. A face o astfel de muncă echi-

valează cu renunţarea la pasivitatea tradiţională.  

Voluntariatul contribuie la ameliorarea calită-

ţii vieţii, precum şi la dezvoltarea unei mai mari 

solidarităţi între oameni. 

De câțiva ani, elevii școlii noastre participă la 

acțiuni de voluntariat. Sufletul voluntarilor din 

școala noastră este doamna profesoară de mate-

matică Dohotariu Nicoleta care a sădit în noi 

sămânța voluntarului.  

Și în acest an în cadrul Săptămânii legumelor 

donate am strâns o cantitate consistentă de legu-

me (cartofi, ceapă, morcov) pe care am donat-o 

unei familii cu situație materială precară care are 

elevi în școala noastră. 

 

 

ȘFAIȚER Gabriel 

clasa a VII-a A 

Concursul Euclid 

Câțiva elevi din clasa a III-a așteptăm cu ne-

răbdare concursul Euclid. Și anul acesta am por-

nit la acest concurs cu gândul să ne situăm prin-

tre primii, ca și anul trecut. Concursul a avut loc 

la Școala Spiru Haret Dorohoi. 

Drumul până la Școala Spiru Haret ni s-a 

părut o veșnicie. În ochi ni se citeau emoțiile care 

au început să apară. Dar, ca de fiecare dată, 

doamna noastră învățătoare ne-a spus să fim 

încrezători în noi înșiși. Am intrat în sala de clasă 

unde am fost repartizați și am avut la dispoziție 

două ore pentru a rezolva subiectele. Deși difici-

le, subiectele ne-au surprins în mod plăcut. După 

terminarea concursului am stat de vorbă cu alți 

elevi participanți de la alte școli și am realizat 

împreună că avem ceva în comun, pasiunea pen-

tru matematică. 

Două colege de ale mele, Leonte Alesia și 

Tărnăuceanu Elisea au câștigat la acest concurs 

mențiune. Având în vedere că au participat cei 

mai buni elevi la matematică din fiecare școală, 

cred că obţinând aceste mențiuni am rămas în 

partea de sus a clasamentului, făcând onoare 

școlii noastre, părinților noștri și doamnei noastre 

învățătoare. 

 

DOHOTARIU Alexandru Iulian 

clasa a III-a 



Să învățăm de la voluntarii Crucii Roșii 

“Capul copilului nu este un vas 

pe care să-l umpli, ci o făclie pe 

care să o aprinzi, 

astfel încât mai târziu să 

lumineze cu lumină proprie.” 

(Plutarh) 

Pagină 14 FRÂNGURELE 

Miercuri, 5 decembrie 2012, elevii Școlii Gim-

naziale Alecu Ivan Ghilia s-au întâlnit cu repre-

zentanții Crucii Roșii (Botezatu Costel de la Cru-

cea Roșie Botoșani și Hurmuz Rodica, președinte-

le filialei Crucii Roșii din comuna Șendriceni), în 

cadrul activității intitulate Să învățăm de la volun-

tarii Crucii Roșii, activitate coordonată de doam-

na profesoară Grădinariu Violeta. 

Activitatea a constat în vizionarea unor filmu-

lețe prin care s-a evidențiat misiunea Crucii Roșii. 

Am aflat foarte multe lucruri despre această orga-

nizație. Există șapte principii fundamentale ale 

Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilu-

nă Roșie: umanitate, imparțialitate, neutralitate, 

independență, voluntariat, unitate, universalitate. 

Conform principiului Umanității, orice ființă 

umană aflată în suferință, oriunde s-ar afla, trebu-

ie să fie ajutată, chiar dacă acest lucru este dificil 

de făcut. Scopul Mișcării este de a proteja viața și 

sănătatea și de a asigura respectarea ființei uma-

ne. Conform principiului Umanității, orice ființă 

umană aflată în suferință, oriunde s-ar afla, 

trebuie să fie ajutată, chiar dacă acest lucru este 

dificil de făcut. Scopul Mișcării este de a prote-

ja viața și sănătatea și de a asigura respectarea 

ființei umane. Neutralitatea arată că Crucea 

Roșie nu se implică și nu adoptă nicio poziție în 

controverse politice, religioase, rasiale sau ideo-

logice. 

Nicio organizație de Cruce Roșie nu poate 

accepta să fie subordonată unui partid politic 

sau să devină un instrument al politicii guverna-

mentale. Independența se referă și la relația cu 

donatorii sau sponsorii. De exemplu, nicio sumă 

de bani nu poate fi acceptată de la nicio sursă, 

dacă cel care oferă acești bani Crucii Roșii pune 

condiția ca suma să fie folosită pentru o anumită 

categorie de persoane, alese după criterii politice, 

etnice sau religioase, prin excluderea oricărui alt 

grup de persoane ale căror nevoi ar putea fi mai 

imperative. 

Voluntariatul reprezintă dorința altruistă a unei 

persoane de a îndeplini anumite sarcini pentru 

altcineva. Într-o țară nu poate exista decât o Soci-

etate Națională de Cruce Roșie sau Semilună 

Roșie. Ea trebuie să fie deschisă tuturor și să-si 

extindă acțiunile umanitare pe întreg teritoriul 

țării, într-un spirit de fraternitate umană.  

Suferința este universală. Ea poate afecta pe 

oricine, de aceea și alinarea suferinței trebuie să 

aibă un caracter universal. 

În filmulețele vizionate am descoperit munca 

voluntarilor Crucii Roșii. Imagini terifiante cu 

oameni și copii care sufereau de malnutriție, cu 

catastrofe naturale ce strivesc oamenii lăsându-i 

neputincioși s-au derulat, trezind în sufletul nostru 

dorința de fi solidari, de a ajuta, de a pune umărul 

acolo unde este nevoie. Mâna de ajutor dată de 

voluntarii Crucii Roșii acelor oameni era ca un 

dar de la Dumnezeu.  

De multe ori îndemnul Ajută-ți aproapele! 

poate transforma lumea într-un nesfârșit izvor de 

fapte mărețe. 
 
 

COJOCARIU Iuliana Loredana 

clasa a VII-a A 

Basmele folosesc un limbaj simbolic, foarte 

uşor accesibil de către inconştient - mai ales de 

cel permisiv al unui copil. În felul acesta, basmele 

îi pot vorbi celui mic despre situaţii sociale, emo-

ţionale, despre calități sau comportamente dezira-

bile (dorite). Îl ajută să trăiască într-o manieră 

securizantă și caldă, niște situații sau emoții pe 

care în viața reală fie nu le-a întâlnit, fie nu-și dă 

voie să le trăiască, fie îi este teamă să le experi-

menteze. 

Deşi poate părea greu de crezut, copilul trăieş-

te povestea identificându-se cu personajele bas-

mului. Învăţătura şi ocazia de dezvoltare 

(emoţională, cognitivă, comportamentală) este 

dată de basm. 

Pentru că lecțiile morale din basme sunt ușor 

de înţeles pentru copii, ele sunt considerate exem-

ple potrivite pentru aceștia. Basmele copilăriei îi 

învață pe copii despre alegerile bune și alegerile 

greșite, despre personaje bune și despre personaje 

rele. 

O soluţie de a-i învăţa pe cei mici despre mul-

tele lor emoții încă neexplorate în întregime a fost 

oferită de basmele ecranizate, animate prezentate 

clasei pregătitoare (coordonată de domnul învăță-

tor Sălăvăstru Romică), copiilor de la grădiniță 

(îndrumați de doamna educatoare Ciuraru 

Livioara) și elevilor claselor a II-a (îndrumați de 

doamna învățătoare Ifrim Veronia) de la Școala 

Gimnazială Alecu Ivan Ghilia, de către biblioteca-

rul școlii, profesoara Grigoraș Daniela. 

Basmele îi învață pe copii despre posibilitatea 

înfrângerii tendinţelor negative şi triumful celor 

pozitive (adică tema atotprezentă din basme: bi-

nele înfrânge răul). Fiecare erou, bun sau rău, își 

are corespondentul în trăsături sau sentimente 

interioare celui mic. Adică, atât Albă-ca-Zăpada 

cea inocentă, tânără şi naivă, cât şi mama vitregă, 

cea rea și invidioasă, locuiesc concomitent în 

inconştientul micului copil. Basmul este o oportu-

nitate pentru acesta din urmă de a experimenta 

diferitele fațete ale trăirilor lui şi de a-şi consolida 

încrederea că ceea ce este bun poate învinge răul. 

Expunerea alternantă cu dialoguri scurte adre-

sate copiilor a avut ca scop sondarea opiniilor sau 

întreţinerea atenţiei, pentru a crea starea emoţio-

nală corespunzătoare conţinutului.  

Binele și răul sunt concepte care reprezintă 

reguli esențiale de comportament, fără de care nu 

poate exista nicio societate. Înțelegerea concepte-

lor de bine și rău are și o funcție de maturizare a 

gândirii care nu trebuie ignorată. Poveștile ce 

încorporează conceptele de bine și rău, mai ales 

basmele, îi fac pe copii să-și dorească să fie per-

sonaje pozitive care au parte de final fericit. 

 

VIERU Anamaria 

clasa a X-a D 

Rolul basmelor în dezvoltarea copiilor  

VIERU Anamaria 
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Într-o țară așa de 

frumoasă, c-un trecut așa de 

glorios, în mijlocul unui popor 

atât de deștept, cum să nu fie 

o adevărată religie iubirea de 

patrie și cum să nu-ți ridici 

fruntea, ca falnicii strămoși de 

odinioară, mândru că poți 

spune: Sunt român!  

(Alexandru Vlahuță) 

BURLACU 

Andrei - Benianim 
(născut de Ziua  Naţională a 

României) 

Unirea de la 1 decembrie 1918 reprezintă 

evenimentul principal al istoriei României și, 

totodată, realizarea unui deziderat al locuitorilor 

din granițele vechii Dacii antice, unirea Transil-

vaniei cu România. Ziua de 1 decembrie a deve-

nit după evenimentele din decembrie 1989 și 

Ziua Națională a României. 

La 1 decembrie 1918 a fost convocată, la 

Alba Iulia, Marea Adunare Naţională a Români-

lor, lucrările finalizându-se cu Hotărârea de unire 

necondiţionată a Transilvaniei, Banatului, Crişa-

nei şi Maramureşului cu România, votată în una-

nimitate (acest act a avut loc după ce, la data de 

27 martie 1918, respectiv 28 noiembrie 1918, 

organele reprezentative ale Basarabiei şi Bucovi-

nei au votat unirea). La Adunarea Naţională au 

fost prezenţi peste 1.200 de delegaţi aleşi şi alţi 

100.000 de români veniţi să susţină decizia de 

formare a României Mari. Cel care a deschis 

lucrările a fost Gheorghe Pop de Basesti, după el 

luând cuvântul Vasile Goldiş, care a proclamat 

unirea într-un singur stat a tuturor românilor. În 

Rezoluţia Unirii s-a specificat instituirea unui 

regim democratic în România, chiar a doua zi 

fiind alese, cu titlu interimar, forurile de condu-

cere în stat. După înlăturarea regimului comunist, 

autorităţile române au stabilit ca zi naţională a 

ţării data de 1 decembrie. 

Deşteaptă-te, române! este, din 1989, imnul 

naţional al României. Versurile aparţin lui An-

drei Mureşanu (1816 - 1863), poet de factură 

romantică, ziarist, traducător, un adevărat tribun 

al epocii marcate de Revoluţia de la 1848. Muzi-

ca a fost compusă de Anton Pann (1796 - 1854), 

poet şi etnograf, om de mare cultură, cântăreţ şi 

autor de manuale de muzică. 

Începând din 1848, Deşteaptă-te, române! a 

fost un cântec foarte drag românilor, insuflându-

le curaj în momentele cruciale ale istoriei, cum ar 

fi Războiul de Independenţă (1877 - 1878), Pri-

mul şi al Doilea Război Mondial. În timpul cri-

zei, după lovitura de stat din 23 august 1944, 

când România s-a detaşat de alianţa cu Germania 

lui Hitler, alăturându-se Aliaţilor, acest imn a 

fost cântat în mod spontan de toţi şi emis pe toate 

staţiile radio. Imnul de stat al României este 

alcătuit din unsprezece strofe, dar, fiind prea 

multe, numai patru dintre ele sunt cântate la oca-

zii festive. 

Drapelul României este un tricolor albastru, 

galben, roşu, având culorile dispuse în benzi 

verticale, de dimensiuni egale. Ca simbol 

vexilologic românesc, tricolorul albastru, galben, 

roşu este de dată relativ recentă, el apărând în 

prima jumătate a secolului al XIX-lea. Ca drapel 

naţional, tricolorul se impune în 1859, odată cu 

dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, dar în 

varianta dispunerii orizontale a benzilor de cu-

loare. Primul steag din 1859, aflat în uz până în 

1862, a avut fâşia albastră plasată sus, apoi, în a 

doua perioadă a domniei lui Cuza, fâşia roşie a 

fost dispusă la partea superioară. Odată cu veni-

rea domnitorului Carol I, din 1867, atât steagul 

ţării, cât şi drapelele şi stindardele unităţilor mili-

tare vor avea benzile dispuse pe verticală, cu 

albastru lângă hampă. România se alinia astfel 

regulilor vexilologice europene pentru steaguri 

tricolore care au, toate, banda de culoarea cea 

mai închisă, culoarea rece, lângă hampă. 

Parlamentul României, în anul 1998, adoptă o 

lege, prin care se proclamă ziua de 26 iunie Ziua 

drapelului naţional. Ziua drapelului naţional va fi 

marcată de către autorităţile publice şi de celelal-

te instituţii ale statului prin organizarea unor 

programe şi manifestări cultural-educative, cu 

caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei 

patriei, precum şi prin ceremonii militare specifi-

ce, organizate în cadrul unităţilor Ministerului 

Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne 

şi al Administraţiei Publice. Guvernul şi autorită-

ţile administraţiei publice locale vor lua măsurile 

necesare pentru ca în această zi drapelul Români-

ei să fie arborat, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 75/1994.  

Ziua Națională a României a fost sărbătorită 

de elevii școlii noastre printr-un program artistic, 

organizat de doamnele profesoare Grădinariu 

Violeta și Dăscălescu Dorica. Emoționați, colegii 

de pe scenă și-au exprimat prin cântec și poezie 

dragostea de țară. Acest sentiment nobil sălășlu-

iește în sufletul nostru și ne face să ne amintim 

cu sfințenie de eroii care și-au vărsat sângele 

pentru a apăra țara. 

De Ziua Naţională a României un grup de 

profesori şi elevi, însoțiți de domnul director ing. 

Bunduc Tudor au participat la festivitatea organi-

zată de Primăria Municipiului Dorohoi, aducând 

un omagiu celor care au format România Mare 

prin depunerea unei coroane de flori. 

Într-o țară așa de frumoasă, c-un trecut așa 

de glorios, în mijlocul unui popor atât de deștept, 

cum să nu fie o adevărată religie iubirea de pa-

trie și cum să nu-ți ridici fruntea, ca falnicii stră-

moși de odinioară, mândru că poți spune: Sunt 

român! (Alexandru Vlahuță) 

 

BURLACU Andrei - Benianim 

clasa a IX-a C  

1 Decembrie 2012 
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Iată, vin colindători!  
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la Primăria comunei 

Şendriceni  

Ca în fiecare an, în dimineaţa zilei de 

19.XII.2012, elevii Liceului Tehnologic 

Al.Vlahuţă Şendriceni au prezentat un program 

artistic cu datini de Crăciun şi Anul Nou. 

Elevii, însoţiţi de profesori şi de domnii di-

rectori Bunduc Tudor şi Dohotariu Viorel, s-au 

deplasat la Primăria comunei Şendriceni, unde, 

în faţa salariaţilor, au susţinut un program de 

colinde şi urături. Drept mulţumire, elevii au 

primit de la domnul primar colaci şi mere. 

Spectacolul Iată, vin colindători! a continuat 

în holul liceului tehnologic din Şendriceni. 

Corul, pregătit de doamna profesoară Emanuela 

Botezatu, a susţinut un program de colinde care a 

sădit bucurie în sufletul spectatorilor. 

De asemenea, au fost apreciate şi celelalte 

secvenţe ale spectacolului: sceneta Crăciunul 

magic, realizată de doamna ingineră Simona 

Scripcariu cu elevii clasei a XIII-a K, progra-

mul de urături pregătit de elevi din clasele a 

XIII-a E şi a XI-a I, sub îndrumarea doamnei 

profesoare Irimia Corina Elena. 

Aho, aho, dragi urători, 

Am pornit-o de cu zori. 

La domnii profesori 

Şi la doamne profesoare 

Să le facem o urare 

În ajun de sărbătoare. 

În ajun de anul nou 

O urare drept cadou; 

Să le-aducem bucurie 

Anul rodnic să le fie. 

 

Să aibă elevi în clasă 

Numai cu mintea aleasă, 

Să fie disciplinaţi 

Şi la minte luminaţi. 

Să-nţeleagă dintr-o dată 

Chiar matematica toată! 

Să nu aibă de muncit 

Cu elevi la socotit 

Să citească mult şi bine 

Să-ntreacă pe orişicine. 

Iar la scris dac-o să vreţi 

Să fie direct poeţi. 

Mânaţi, măi! 

Hăi, hăi! 
 

În finalul spectacolului au evoluat elevii de la 

Şcoala Gimnazială Alecu Ivan Ghilia Şendriceni, 

care au pregătit dansul căluţului şi un program de 

urături sub îndrumarea doamnei profesoare 

Grădinariu Violeta şi a domnului profesor Man-

dache Vasile.  
 

SCRIPCARIU Daniel Emanuel 

clasa a XIII-a E 

Traficul de ființe umane este un fenomen grav 

pentru că tot mai multe tinere devin victime 

ale traficului de persoane, plecând în străinăta-

te cu visuri caracteristice vârstei şi trezindu-se 

singure printre străini, sechestrate, ameninţate, 

abuzate, exploatate. Exploatarea include forme 

de exploatare sexuală, muncă sau servicii forţate, 

sclavia sau practici similare sclaviei, prelevarea 

de organe. 

De obicei traficanţii sunt bărbaţi, dar şi femei, 

ce au ocupaţii legate de locuri care le dau posibi-

litatea unui contact direct cu potenţialele victime: 

barmani, chelneri, taximetrişti etc. Ei dau impre-

sia că sunt persoane demne de încredere şi afi-

şează semne ale bunăstării. Sunt foarte convingă-

tori şi au mereu la îndemână o poveste despre 

cineva care a plecat şi s-a realizat din toate punc-

tele de vedere în străinătate. Aceşti binevoitori 

dispuşi să ajute o tânără să câştige mai bine peste 

hotare sunt, uneori, cunoştinţe sau chiar rude ale 

ei.  

Sunt încă mulţi tineri care nu cunosc cu ade-

vărat riscurile pe care le prezintă plecarea în 

străinătate, lucru pe care se bazează şi traficanţii. 

Lipsa de informare şi situaţia materială precară 

reprezintă factorii favorizanţi ai traficului. Prove-

nienţa dintr-o familie dezorganizată sau dintr-un 

mediu în care tânăra a suferit abuzuri creşte ris-

STOP, traficului de ființe ! 

cul de a accepta o falsă propunere de lucru în 

străinătate. Nivelul scăzut de educaţie împiedică 

viitoarea victimă să gândească corect şi realist 

informaţiile şi planurile prezentate de binevoitor. 

Tinerii care aleg să plece, cred că, în străinătate, 

realizarea personală este mai uşoară.  

În luna noiembrie am participat împreună cu 

ceilalți colegi de clasă la activitatea Stop traficu-

lui de ființe!, care a avut ca scop creșterea nivelu-

lui de informare și conștientizare al elevilor cu 

privire la riscurile asociate traficului de persoane 

și înțelegerea drepturilor de care beneficiază 

victimele traficului de ființe umane. 

După dezbaterile care au avut loc în spațiul 

CDI Șendriceni, legat de tema discutată, am 

urmărit filmul Loverboy, al cărui personaj princi-

pal este Luca, un tânăr de 20 de ani. El se ocupă 

de racolarea și vrăjirea fetelor, în vederea plasă-

rii lor mai departe pe piața traficului de carne vie. 

În plasa lui Luca se prinde Veli, o fată  frumoasă, 

însă naivă. Doar că, de această dată și Luca se 

prinde în propria cursă. Se îndrăgostește de Veli. 

Această legătură se dovedește a fi primejdioasă 

pentru ambii tineri și cei doi trebuie să ia decizii 

care le vor schimba viitorul. 

Finalul îl veți afla urmărind filmul. Vizionare 

plăcută! 

CĂLUGĂREANU Tibi, 

clasa a X-a G 
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Liceul a fost ca o a doua casă 

pentru mine!  

Show clasa a XIII-a E 

- Care este reacţia voastră când ştiţi că ur-

mează despărţirea de acest liceu? 

 Despărţirea de acest liceu implică o parte 

bună, terminarea şcolii, iar a doua va fi 

mai neplăcută, deoarece va fi despărţirea 

de colegi şi de profesori. Dar întotdeauna 

voi fi recunoscătoare profesorilor acestui 

liceu! 

 De multe ori s-a întâmplat să constat că 

liceul este un izvor de visuri. Nu voi 

privi data de 15 iunie ca pe un sfârşit, ci 

ca pe începutul altei etape din viaţa mea, 

în care voi avea şansa să învăţ lucruri 

noi. 

 Când voi termina acest liceu îmi va fi 

foarte greu deoarece îmi va fi dor de 

profesorii care mereu ne-au îndrumat să 

învăţăm, pentru a avea o şansă în viaţă! 

 Despărţirea mea de acest liceu va fi dure-

roasă deoarece colegii mei sunt ca a doua 

familie pentru mine, iar profesorii ca 

nişte părinţi! 

 Acum îmi doresc mult să termin liceul, 

dar cu siguranţă îmi va părea foarte rău 

şi, peste ani, îmi voi dori să vizitez acest 

liceu, pentru a-mi aminti de anii petrecuţi 

aici. 

 

- După atâţia ani petrecuţi în acest liceu, ce 

impresie vă rămâne? 

 O impresie foarte bună. Îmi voi aminti 

mereu de educaţie bună făcută de profe-

sori elevilor! 

 Amintirile legate de anii petrecuţi în 

acest liceu vor rămâne mereu în mintea 

mea. Nu voi uita emoţiile pe care le 

aveam atunci când trebuia să fiu ascultată 

sau când aflam notele de la lucrările de 

control neanunţate! 

 Închid ochii pentru o clipă şi mă întorc în 

timp în pauzele pe care le aşteptam pen-

tru a putea schimba impresii despre orele 

de curs, care ne captivau datorită domni-

lor profesori care ne fermecau. Amintirea 

emoţiilor pe care le aveam înainte de 

lucrări sau teze acum mă face să zâm-

besc. 

 În ceea ce priveşte studiul, domnii profe-

sori şi-au pus amprenta asupra mea. Tre-

cerea de la şcoala generală la liceu a 

însemnat profesori noi, care aveau aştep-

tări de la noi şi care au ştiut să ne motive-

ze, să ne impulsioneze să învăţăm.  

 Chiar de la început profesorii ne-au ajutat 

să învăţăm să ne ridicăm de jos şi să 

pornim spre un drum care să ne aducă 

beneficii în viaţă. 

- După ce vă va părea rău când veţi termina 

liceul? 

 Îmi va părea rău în special după colegi şi 

după profesorii care şi-au dat tot interesul 

pentru a fi nişte elevi mai buni! 

 Toate momentele petrecute în liceu, mai 

ales activităţile extraşcolare, vor rămâne 

mereu în sufletul meu. Nu cred că voi 

putea uita vreodată anii de liceu! 

 Când voi pleca din liceu îmi va fi dor de 

sprijinul profesorilor şi de înţelegerea lor. 

 Îmi va părea rău după unii dintre colegi 

care au fost lângă mine la bine şi la greu 

şi după profesorii care mi-au dat sfaturi şi 

m-au învăţat multe lucruri interesante. 

 Îmi pare rău după practica comasată! 

- Ce imagine va avea liceul în amintirea voas-

tră? 

 O imagine foarte plăcută! Sunt mândră 

că am fost elevă la acest liceu! 

 O imagine bună deoarece în acest liceu 

am învăţat nu numai teorie, ci şi practică! 

 Imaginea acestui liceu va rămâne mereu 

tipărită în mintea mea ca un loc unde mi-

am petrecut cei mai frumoşi ani din viaţă, 

cu bucurii şi cu necazuri! 

 O imagine frumoasă! Un loc în care timp 

de cinci ani am avut o familie frumoasă! 

 Liceul a fost ca o a doua casă pentru 

mine! 

 Despre acest liceu nu voi avea mereu 

decât vorbe de laudă deoarece aici am 

învăţat să mă descurc în viaţă! 

 Indiferent de preferinţe sau de prieteniile 

legate, profesorii merită un sincer mulţu-

mesc pentru că fiecare dintre ei a contri-

buit la formarea mea!  

- Ce aţi fi vrut să se schimbe în acest liceu? 

 În acest liceu nu cred că ar trebui schim-

bat nimic. Din punctul meu de vedere are 

tot ce îi trebuie unui elev să înveţe. 

 Aş fi vrut să purtăm uniforme ca elevii 

din celelalte licee. 

 Aş fi vrut ca elevii să fie mai apropiaţi, 

să nu existe atâta ură! 

 Aş vrea să existe o sală de sport mult mai 

dotată şi mai mare decât cea existentă! 

- Ce regretaţi că nu aţi făcut în cei patru sau 

cinci ani de liceu? 

 Regret că nu mi-am dat mai mult intere-

sul pentru învăţătură! 

 Regret că nu am putut să învăţ mai bine 

şi nu am participat la mai multe activităţi 

extracurriculare. 

 Îmi pare rău că am fost inconştient de la 

5. Din şcoală adunate. 

Inegalabilii ani de liceu… 

Prezentatorii de la  

Balul Bobocilor 2012 

VIZETEU Teodora-Oana 

şi 

VIERU Ionel-Alexandru 



început şi nu am învăţat din anumite 

motive care puteau fi evitate. 

- Ce sfaturi le daţi bobocilor? 

 Bobocii trebuie să fie pregătiţi să treacă 

la un alt grad de dificultate al materiei în 

fiecare an, dar, în acelaşi timp, vor fi şi 

amintiri plăcute! Să preţuiască anii de 

liceu! 

 Sfatul meu pentru boboci este să înveţe şi 

să nu creadă că totul este o joacă! Mai 

târziu le va părea rău că nu au ascultat de 

profesori şi nu au învăţat la timp. Şi, nu 

în ultimul rând, să îi respecte pe profe-

sori! 

 Sfaturile mele pentru boboci sunt: să se 

implice în activităţile organizate de şcoa-

lă, să fie mai încrezători în forţele lor, să-

şi spună opiniile şi să respecte Regula-

mentul Şcolar! 

 Să citească! Cititul îţi oferă noi viziuni, 

dezvoltă vocabularul şi multe alte avanta-

je de care vor fi conştienţi abia în viitor! 

 

Sondaj de opinie realizat de către 

VIZETEU Teodora-Oana 

la clasele a XII-a B, a XIII-a E şi a XIII-a K 

Interviu despre viitor 
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JÎJÎIE Iona-Alexandra  

VIZETEU Teodora-Oana 

clasa a XIII-a K 

Școala este esențială pentru un copil, ne subli-

niază doamna profesoară Grigoraș Daniela, în 

cadrul unui interviu cu privire la viitorul copiilor. 

- Cum reușește adolescentul care se află pe 

punctul de a termina liceul sau școala profesiona-

lă să își aleagă un drum în viață? 

- Alegerea carierei, a unei meserii reprezintă 

una din cele mai importante decizii ale existenței 

umane. Cu atât mai complexe sunt implicațiile 

dacă ne referim la un tânăr care părăsește băncile 

liceului. De aceea actul decizional trebuie să fie 

echilibrat și ferm, iar sfatul cel mai bun îl dau 

părinții. Dacă e timpul ca un copil să-și aleagă 

viitoarea carieră, neîndoielnic că acesta va fi 

nesigur în analizarea tuturor variantelor, însă nu 

va recunoaște că are nevoie de sprijinul părinți-

lor. Primul pas al părinților va fi acela de a alege 

unele meserii, care i se potrivesc. Bineînțeles că 

în alegerea meseriilor se vor lua în considerație: 

abilitățile copilului, rezultatele școlare, precum și 

opțiunile exprimate de-a lungul adolescenței. 

Apoi va trebui ca părinții, și nu numai, să ofere 

copilului informații cu privire la meseriile care să 

se corespundă profilului psihologic și școlar al 

adolescentului. 

- Ce trebuie să știe elevul? 

- Ar fi necesar ca elevul să se gândească la o 

posibilă carieră cu cel puțin un an înainte de 

examenul final, bacalaureatul. Este bine ca în 

acest timp să-și facă autoevaluarea și să facă o 

listă cu meseriile agreate, iar părinții să suprave-

gheze îndeaproape progresul școlar al copiilor, 

insistând asupra disciplinelor strict necesare 

făcute de copil. În acest caz, participarea adoles-

centului devine factorul cheie al reușitei. 

- Elevul caută un sprijin? Dar unde? 

- În alegerea unei cariere profesionale, elevii au 

nevoie de aliați care să-i sprijine. Aceștia pot fi: 

cei din școală (diriginții, profesorii, psihologul 

școlar), familia, oameni întâlniți la locurile de 

muncă ocazionale, consilieri pe probleme profe-

sionale, consilieri de la asociații specializare în 

probleme de consiliere și orientare profesională. 

 

JÎJÎIE Iona-Alexandra 

clasa a XI-a K 
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