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1. FESTIVITATEA DE PREMIERE A CONCURSULUI NAŢIONAL DE 

CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ „ALECU IVAN GHILIA”, EDIŢIA A VI-A 

Ediția a VI-a Concursului Național de Creație Literară și Pictură ALECU 

IVAN GHILIA, proiect educativ cuprins în CAEN 2016, domeniul cultural-

artistic, literatură, poziţia 24, a avut loc pe 13 mai 2016, la Liceul Tehnologic 

Al. Vlahuță Şendriceni.  

Organizatorii concursului au fost: doamna profesoară Grădinariu Violeta, 

domnul director, Rotariu Gheorghe și domnul director adjunct Dohotariu Du-

mitru Viorel. Finalitatea concursului a constat în crearea revistei literare on-line 

Alecu Ivan Ghilia (revistă înscrisă la Biblioteca Naţională a României şi pos-

tată pe site-ul şcolii) şi realizarea expoziţiei cu desenele/picturile elevilor. Gru-

pul ţintă: elevii din clasele a VII-a/ a VIII-a și din licee și profesorii lor îndru-

mători, membrii comunităţii locale, maestrul Alecu Ivan Ghilia. 

Activitățile concursului au fost: popularizarea concursului (noiembrie-decembrie 2015); primirea lu-

crărilor (data limită de expediere a lucrărilor - 2 mai 2016); jurizarea lucrărilor (5 mai 2016); organiza-

rea expoziţiei (9-11 mai  2016); festivitatea de premiere (13 mai 2016); crearea revistei literare Alecu 

Ivan Ghilia, postarea ei pe site-ul şcolii şi înregistrarea la Biblioteca Naţională a României (iunie 2016); 

diseminarea informaţiilor despre acest concurs (septembrie 2016). 

Partenerii concursului au fost următoarele instituţii: Școala  

Dimitrie Romanescu Dorohoi, Şcoala Gimnazială A.I. Cuza  

Dorohoi, Liceul Regina Maria Dorohoi, Clubul Copiilor Dorohoi, 

Uniunea Scriitorilor din România prin următorii reprezentanți, 

profesori membrii ai juriului: Simona-Luminița Ștefan, Corina-

Elena Irimia, Alina Foca, Daniel Puhăcel și scriitorul Gabriel  

Alexe. Alți parteneri ai concursului au fost: Casa de Cultură  

Dorohoi și Primăria comunei Șendriceni. 

Printre invitați la această activitate s-au numărat: domnul inspector Vărvăruc Romică, domnul vice-

primar Hrinciuc Cezar, domnul director Muha Constantin, doamna director Apostol Iuliana-Andreea, 

domnul director Ursea Ionel, domnul director Dumbravă Ciprian, doamna director Puiu Otilia, domnul 

director Dupu Maricel, sriitorul Petruţ Pârvescu, domnul Chinduş Ioan-Dorel (trezoreria Dorohoi), per-

sonal didactic şi didactic-auxiliar din şcoală, părinţi şi elevi. Activitatea a cuprins un moment liric, susți-

nut de scriitorul Petruţ Pârvescu. 
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Au participat elevi din 23 de județe ale țării, respectiv: Arad, Argeș, Bacău, Botoșani, 

Bihor, Bacău, București, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Iași, Maramureș, 

Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și Vrancea. 

Trofeul concursului 

Trofeul concursului a fost acordat elevului Toader Ionuţ-Daniel, clasa a X-a, Colegiul 

Naţional „Alexandru Odobescu” Piteşti, judeţul Argeş, profesor îndrumător Griga Iulia-

na. La secțiunea creație literară – liceu au fost acordate trei premii și treizeci și trei menți-

uni. La gimnaziu, aceeași secțiune, au fost acordate trei premii și douăzeci de mențiuni. 

La secținuea pictură/desen (gimnaziu+liceu) au fost acordate trei premii și treizeci și opt 

de mențiuni. Premiile și trofeul au constat în diplome, cărți și bani, iar mențiunile în diplome.  

Premiile concursului s-au decernat astfel: 

Secţiunea Creaţie literară-liceu 

Premiul I: Enache Andra-Elena, clasa a X-a B, Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie, 

judeţul Constanţa, profesor îndrumător Hriţcu Elena-Luminiţa; 

Premiul al II-lea: Muler  Paula-Renata, clasa a X-a, Liceul „Regina Maria” Dorohoi, ju-

deţul Botoşani, profesor îndrumător Foca Alina; 

Premiul al III-lea: Grigoroiu Iuliana, clasa a XII-a, Colegiul Naţional de Informatică 

„Matei Basarab”, Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, profesor îndrumător Văcăreanu Cristina; 

Secţiunea Creaţie literară-gimnaziu 

Premiul I: Flişcu Delia, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Botoşani, 

profesor îndrumător Cojocariu Gina-Emanuela; 

Premiul al II-lea: Şfaiţer  Rober ta-Andreea, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Alecu 

Ivan Ghilia” Şendriceni, judeţul Botoşani, profesor îndrumător Grădinariu Violeta; 

Premiul al III-lea: Stoica Diana-Mihaela, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Nicolae 

Romanescu” Craiova, judeţul Dolj, profesor îndrumător Stoica Mirela; 

Secţiunea Desen/Pictură 

Premiul I: Papuc Andreea-Cristiana, clasa a XI-a, Liceul de Arte Plastice „Nicolae 

Tonitza” Bucureşti, profesor îndrumător Creţu Lucica; 

Premiul al II-lea: Budeanu Elena, clasa a X-a, Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” 

Focşani, judeţul Vrancea, profesor îndrumător Dumitraşcu Gabriela; 

Premiul al III-a lea: Dimosthenous Ioanna, clasa a VIII-a, Liceul de Arte Plastice 

„Nicolae Tonitza” Bucureşti, profesor îndrumător Creţu Lucica. 

Coordonator proiect educativ 

Concurs Național de Creație Literară și Pictură „Alecu Ivan Ghilia”, 

prof. Grădinariu Violeta 
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Revista „FRÂNGURELE”, NR. 26 a obținut 

premiul I la Festivalul Internațional – Concurs 

„Anelisse” de filme, fotografii și reviste școlare, 

organizat de Facultatea de 

Arte Vizuale și Design de la 

Universitatea de Arte 

„George Enescu” din Iași, 

Facultatea de Limbi Moder-

ne de la Universitatea de 

Studii Europene din Repu-

blica Moldova și Asociația 

Cultural-Științifică „Vasile 

Pogor” din Iași, ce s-a des-

fășurat pe 30 octombrie 2016 la Iași. 

Jurizarea revistelor şcolare participante s-a rea-

lizat pe baza următoarelor criterii: 

 revista adecvată instituţiei şcolare şi catego-

riilor de vârstă a elevilor cititori sau autori 

de lucrări– 15p; 

 conţinutul ştiinţific şi inovator al revistei 

prezentate – 15p; 

 promovarea lucrărilor elevilor în revista 

şcolară, considerându-se că este cel mai 

important instrument de promovare a ta-

lentelor din rândul elevilor - 30p; 

 caracterul practic – aplicativ al informaţii-

lor prezentate – 5p; 

 corectitudinea scrierii în limba română 

(diacritice, semne de punctuaţie, altele) şi 

a redactării informatice 20 p;  

 modul de abordare interdisciplinară a in-

formaţiilor din revistele şcolare – 5p; 

 promovarea valorilor României în revista 

şcolară – 10p. 

Urmărind criteriile de jurizare, putem afirma 

cu mândrie că revista „FRÂNGURELE” este o 

carte de vizită a instituției noastre școlare. Felici-

tăm elevii implicați în realizarea acesteia. 
 

prof. Grădinariu Violeta  

2. DESPRE PERFORMANŢĂ 

„FRÂNGURELE”, PREMIATĂ LA  

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL – CONCURS „ANELISSE” DE FILME, 

FOTOGRAFII ŞI REVISTE ŞCOLARE  

PREMIUL AL III-LEA, LA OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

Olimpiada Naţională de Industrie Alimentară, 

pentru clasele XI-XII, s-a desfăşurat în perioada 

25-28 aprilie în municipiul Tg. Mureş, la Colegiul 

Agricol „Traian Săvulescu”. În competiţie au par-

ticipat 83 de elevi din toata ţara, judeţul Botoşani 

fiind reprezentat de elevul Marian Secu de la Lice-

ul Tehnologic „Al. Vlahuţă” Şendriceni, clasa a 

XII-a I, specializarea: Tehnician în industria ali-

mentară, care a reuşit să obţină premiul al III-lea. 

Despre olimpiadă Marian spune că: "A fost un 

concurs puternic, foarte bine organizat, oraşul este 

foarte frumos, am vizitat Salina Praid, Lacul Ursu 

din Sovata, Grădina Zoologică din Tg. Mureş. A 

fost o olimpiadă care m-a marcat. Am înţeles cât 

de importantă este aceasta specializare nu doar 

pentru economia ţării, ci 

mai ales pentru existenţa 

fiecăruia dintre noi, de 

aceea noi învăţăm să fim 

responsabili pentru sigu-

ranţa alimentară a consu-

matorilor. 

Experienţa este unică, 

de aceea vreau să mulţu-

mesc doamnei profesoare 

Scripcaru Simona, pentru sprijin, încredere şi  

răbdare". 

Marian Secu, 

clasa a XII-a I 
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Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, a 

organizat sâmbătă, 06.05.2017, la Colegiul Naţio-

nal „A.T. Laurian” Botoşani, Campionatul Naţio-

nal Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” etapa 

judeţeană, anul şcolar 2016 – 2017. Activitatea s-a 

desfaşurat conform Regulamentului de organizare 

a competiţiilor sportive şcolare şi a Regulamentu-

lui F.R.Şah., sistemul de joc – turneu, la care au 

participat un număr de 64 de concurenţi din care 

19 de fete şi 45 de băieţi. 

Dacă la celelalte nivele s-au prezentat mai mul-

te echipe, la nivel de liceu s-au înscris în concurs 

doar două unităţi şcolare. Echipa de şah mixt a  

Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuţă” 

 Şendriceni a ocupat locul I la egalitate de puncte 

cu Colegiul Naţional „AT Laurian” Botoşani după 

4 meciuri directe care s-au finalizat toate cu scorul 

de 2-2. 

În primul meci jucătorii noştri de la primele  

două mese au câştigat prin mat, în timp ce adver-

sarii lor, de la celelalte două mese, au câştigat prin 

mutare imposibilă după câteva mutări. 

În cele din urmă s-a trecut la departajarea celor 

două echipe pe baza criteriului de vârsta. Astfel s-

a ajuns la o diferenţă de 68 de zile dintre cele do-

uă echipe în favoarea celor de la Botoşani. Aşadar 

Colegiul Naţional „A.T. Laurian” va reprezenta  

judeţul Botoşani la faza naţională. 

Să-i trecem în revistă pe protagonişti: 

Bogdan-Marcel Andrieş, clasa a X-a G; 

Andrei Cojocariu, clasa a IX-a M; 

Petru Popescu, clasa a IX-a F; 

Beatrice-Andreea Pricob, clasa a IX-a K. 

şi rezervele: 

Echipa de fotbal fete de la Şcola Gimnazială 

„Alecu Ivan Ghilia” structură a Liceului Tehnolo-

gic „Al.Vlahuţa ” Şendriceni s-a calificat pentru 

Etapa Naţională a Cupei Tymbark Junior. 

Echipa de fotbal fete la categoria de vârsta 12 

ani condusa de profesorul Cohal Mitriţă-Marius va 

reprezenta judeţul Botoşani la Faza Naţionala or-

ganizată de Federaţia Româna de Fotbal în perioa-

da 23-25 mai 2017, care va avea loc la Timişoara. 

Echipa s-a calificat în urma unor rezultate deo-

sebite câştigând etapa judeţeană, iar pe 02.04.2017 

a câştigat etapa zonală la Roman judeţul Neamţ cu 

urmatoarele rezultate: 

 LTAV Şendriceni - LPS Vaslui: 2-1 

 LTAV Şendriceni - Bacau: 2-0 

 Finala: LTAV Şendriceni – Iasi: 2-1 

Mulţumim Liceului Tehnologic „Al.Vlahuţa ” 

Şendriceni pentru susţinerea şi sprijinul acordat .  

Mult succes în continuare! 

 

prof. Mitriță COHAL 

ECHIPA DE FOTBAL FETE CALIFICATĂ LA FAZA NAŢIONALĂ 

O NOUĂ SPERANŢĂ ... 
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este un om salvat''. Ne-

au făcut surprize. Au 

adus copii talentați să 

ne cânte și să ne dan-

seze. Echipa mea era 

echipajul bleu-marin. 

Am petrecut momente 

fascinante, dar am și 

muncit din greu. Când 

au venit probele finale, 

tremuram cu toții, mai 

ales eu ca și căpitan. 

Eu eram capul, însă 

niciodată nu am ezitat 

Adi Ciocan, clasa a IX-a F; 

Paul Popescu, clasa a IX-a F. 

Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuţă” are din 

nou o echipă de şah competitivă ... o nouă speranţă 

oferită de membrii cercului de şah Caissa de la 

Vlahuţă. 

Deşi aflaţi în primul an de studiu aceşti membri 

au mai participat la alte două competiţii sportive 

individuale din cadrul Olimpiadei Naţionale a 

Sportului Şcolar fazele locale şi judeţene. 

Astfel, la faza locală care a avut loc la Liceul 

„Regina Maria” Dorohoi, în data de 17.12.2016, 

am obţinut următoarele rezultate: 

La fete 

Locul I - Beatrice-Andreea Pricob, 

La băieţi: 

Locul II - Bogdan-Marcel Andrieş  

Locul III - Adi Ciocan 

Menţiuni - Andrei Cojocariu, Petru Popescu. 

La faza judeţeană s-au calificat primele două 

locuri de la ambele categorii.  

La faza judeţeană, care a avut loc la Şcoala 

Gimnazială nr. 11 Botoşani în data de 28.01.2017 

am obţinut menţiuni prin elevii: Beatrice-Andreea 

Pricob şi Bogdan-Marcel Andrieş. 

Anul competiţional va continua cu cea de a 

XVI-a ediţie a Turneului de Şah „Alexandru  

Vlahuţă”, turneu care este organizat anual de că-

tre liceul nostru. 

 

TABĂRA DE VARĂ 

Am petrecut o frumoasa amintire în tabăra de 

vara pentru situații de urgență. 

Aici am învățat că pompierii nu sunt doar niște 

persoane care poartă o uniformă, ei sunt adevărații 

eroi. Ei sunt curajoși, au îndemânare și merită tot 

respectul nostru. Acolo am cunoscut oameni minu-

nați! Am trecut prin probe foarte grele, unora nu le 

puteam face față. Am avut certuri cu echipa, am 

avut momente în care am râs foarte mult cu echi-

pa. Aici am învățat că un lucru în echipa e mult 

mai simplu. Experiența din tabără m-a învățat mul-

te lucruri, dar cele mai importante au fost respectul 

față de noi și colegialitatea.  

Desigur, aveam și un motto: ,,Un copil învățat 
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și mereu am întrebat în jur dacă e bine ceea ce fac. 

Eram uniți. Noi ca echipă, noi ca prieteni. 

Am avut și un concurs de Miss. Acesta se baza 

pe inteligența fiecărei fete. O probă cu întrebări a 

fost despre Mihai Eminescu. Din păcate, am luat 

locul al II-lea. Am plâns foarte mult! Faptul că 

pompierii sunt acolo când cineva are nevoie de 

ajutor, fac din ei adevărații salvatori. Am trecut 

peste toate! 

A venit așteptata finală! Cu suspans domnul 

colonel repeta întruna că noi suntem adevărații 

pompieri. L-am auzit dintr-o data spunând ,,Locul 

1, a fost câștigat de cea mai bună echipă a taberei, 

de către cea mai unită echipă. Locul este luat de 

către...echipajul bleu-marin! Nu credeam! Am 

plâns de bucurie când am auzit. Ne-am îmbrățișat 

cu toții și atunci mi-am dat seama, iar, că în echipa 

poți orice. Am fost premiați. Plânsete mari la des-

părțire, foarte mari! Aș repeta acele zile mereu, 

chiar dacă nu am fi luam locul 1. 

Eu, Alesia, ca un copil de numai 13 ani, pot sal-

va vieți. Consider că voi deveni un om ce va avea 

viață salvată sau care va putea salva o viață, asta 

datorită pompierilor! 

Nu uitați! Pompierii sunt adevărații eroi! 

 

Alesia LEONTE 

clasa a VII-a B 

A devenit deja o tradiție ca în fiecare an să 

participăm la concursurile școlare, în special la 

limba română și matematică și să obținem și pre-

mii. 

Timizi, dar încrezători șase elevi din clasa a 

II-a de la Școala Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia” 

au participat la concursul Comunica-

re.Ortografie.ro, organizat la Şcoala Gimnazială 

„Mihail Kogălniceanu” Dorohoi. Din cei șase 

elevi participanți au obținut premiul I elevii Pădu-

rariu Dario, Bancu Mario, Bălinișteanu Andrei; 

premiul al III-lea elevul Vrăjitoru Robert și men-

țiune Cozmiuc Andrei. 

Printr-o pregătire intensă, elevii reușesc să 

capete încredere în ei. Aceste rezultate le-au insu-

flat curaj și voința de a participa și în anul urmă-

tor la concursuri. 

profesor în învățământul primar, 

Dorica DĂSCĂLESCU 

CONCURSUL COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO 



„Sunt deja aproape 7 ani de când a luat naștere 

“Let`s Do It, Romania!”, evenimentul simbol al 

voluntariatului în țara noastră. Până acum, am  

reușit să mobilizăm la curățenie 

peste 1 200 000 de români pen-

tru a schimba România în bine, 

dar și pentru a aduce în prim 

plan problema deșeurilor. Este 

un moment important, în care 

România trebuie să accelereze 

reforma în acest sens. Viziunea 

noastră este o Românie fără 

deșeuri, pe care o urmărim prin 

toate proiectele noastre.” a de-

clarat Andrei Coșuleanu, Di-

rector Executiv “Let`s Do It, Romania!“. 

Voluntari ai României curate, elevii de la Școa-

la Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia” și de la Liceul 

Tehnologic „Al. Vlahuță ” Șendriceni s-au adunat 

pe 24 septembrie 2016 pentru a aduna gunoaiele 

aruncate la întâmplare pe raza comunei noastre. 

Spre surprinderea noastră acestea au fost în canti-

tate substanțială. 

Deși suntem educați să nu arun-

căm gunoiul la întâmplare, se 

pare că printre noi sunt persoane 

care nu înțeleg care sunt efectele 

unui mediu poluat asupra sănătă-

ții. 

Trebuie săne schimbăm mentali-

tatea și pentru a schimba menta-

liatea celorlalți, trebuie să dăm 

noi, prima dată, un exemplu. 

Elevi, profesori, primarul comu-

nei au demonstrat prin această mobilizare că se 

poate să stopăm aruncarea gunoaielor la întâm-

plare. 

Alesia LEONTE 

clasa a VII-a B 

„LET`S DO IT ROMANIA”- ZIUA NAŢIONALĂ A CURĂŢENIEI 
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3. DIN ACTIVITĂŢILE ŞCOLII  
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Ziua de 26 septembrie este Ziua Europeană a 

Limbilor. Elevii claselor a VII-a A și a VII-a B de 

la Școala Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia”, îndru-

mați de doamnele profesoare Barabasa Georgeta, 

Parasca Alina și Grădinariu Violeta au desfășurat 

o activitatea închinată acestei zile. 

Astfel au fost prezentate eseuri privind impor-

tanța învățării limbilor străine, s-au realizat afișe 

reprezentative pe această tema, s-a prezentat un 

program artistic constând în recitarea de poezii în 

limbile franceză, engleză și rusă și intonarea de 

cântece în limbile franceză și engleză, s-au realizat 

conversații și jocuri în limbile franceză și engleză. 

Obiectivele acestei activități au fost: stimularea 

creativității și a spiritului critic, creșterea interesu-

lui pentru studierea limbilor străine, încurajarea 

plurilingvismului și a multiculturalității, identifi-

carea avantajelor cunoașterii limbilor străine. 

Mihaela MARCU 

clasa a VII-a A 

ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR 

PUNEREA ÎN APLICARE 

A PLANULUI ROŞU DE INTERVENŢIE JUDEŢEAN 

Joi, 29.09.2016, la Liceul Tehnologic 

„Alexandru Vlahuţă” Şendriceni a avut loc un 

exerciţiu pentru antrenarea subunităţilor în vederea 

limitării şi înlăturării efectelor unor situaţii de ur-

genţă generate de cutremur. Potrivit scenariului, în 

urma unui cutremur de pământ de mare magnitudi-

ne la Şendriceni au fost simulate următoarele si-

tuaţii: 

 acţiuni de alarmare şi de protejare a persoa-

nelor aflate în clădiri; 

 acţiuni de evacuare controlată a clădirilor; 

 acţiuni de căutare – salvare a unor persoane 

surprinse sub dărâmături şi acordare a pri-

mului ajutor calificat; 

 căutarea unor elevi rătăciţi în pădure; 

 salvarea de la înec a unor persoane căzute în 

iazul Cobâla. 

În premieră, pentru coordonarea şi concentrarea 

resurselor avute la dispoziţie în zonele unde s-au 

produs situaţiile de urgenţă s-a utilizat tehnologia 

UAV (Unmanned Air Vehicle), pusă la dispoziţie 

de un producător naţional, cu sprijinul Direcţiei 

Generale de Logistică din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne şi a Asociaţiei Române de Ae-

romodelism. Totodată, a fost folosit şi un sistem 

aripă fixă (avion fără pilot) pentru îndeplinirea 

misiunilor specifice. 

La acţiunile de intervenţie au participat forţe şi 

mijloace ale Inspectoratelor pentru Situaţii de Ur-



genţă Botoşani, Iaşi şi Suceava, Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Botoşani, Inspectoratului Judeţean 

de Jandarmi Botoşani, Serviciului Judeţean de 

Ambulanţă Botoşani, Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă Şendriceni, voluntari ai Filialei 

de Cruce Roşie Botoşani, UPU- SMURD Dorohoi, 

Direcţiei de Sănătate Publică, Inspectoratului Ju-

deţean în Construcţii, Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului, E-ON Moldova, personal de pe locul de 

muncă, precum şi personal din cadrul entităţilor 

mai sus menţionate. 

Exerciţiul a urmărit testarea capabilităţilor de 

intervenţie şi de răspuns a forţelor implicate, pre-

cum şi viabilitatea procedurilor şi planurilor de 

cooperare comune ale structurilor cu atribuţii în 

managementul tipurilor de risc. Totodată, în ca-

drul simulărilor s-au verificat modul de punere în 

aplicare a Planului Roşu de Intervenţie Judeţean. 

PROIECTUL ECO - ȘCOALA 

ANUL XIX NR. 27, 2017 Pagină 11 

Eco-Școala este un program internațional care a 

avut ca punct de plecare ideea implicării elevilor 

în rezolvarea problemelor locale de mediu. Proiec-

tul urmărește ca acest program să contribuie la 

creșterea gradului de conștientizare a elevilor în 

privința problemelor de mediu și a elementelor 

dezvoltării durabile, prin studiu în clasă și acțiuni 

concrete în cadrul școlii și comunității.  

Eco-Școala are ca scop îmbunătățirea calității 

mediului în școală și în împrejurimile acesteia, iar 

cei implicați în program au posibilitatea afirmării 

la nivel național prin câștigarea unui premiu pres-

tigios: Steagul Verde, dar și statutul de Eco-

Școală. Și, desigur, activitățile specifice programu-

lui reprezintă o alternativa ecologica, instructivă și 

interesantă de petrecere a timpului liber.  

Începând cu anul școlar 2016-2017, acest pro-

gram se derulează și în liceul nostru. Am plecat la 

drum timizi, dar sperăm că vom reuși să ne impu-

nem prin activitățile desfășurate, dintre care 

amintim câteva care au avut cel mai mare impact 

asupra elevilor:  
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 Satul românesc - viața noastră -expoziţie din 

materiale ecologice și lucrări care să ilustre-

ze imaginea tradițională a satului românesc 

 Bradul – simbolul al vieții eterne - împodo-

birea pomului de Crăciun în fiecare clasă cu 

ornamente din materiale reciclabile  

 Reciclarea deșeurilor- clarificarea unor 

noţiuni: deşeuri, reciclare, modalități de reci-

clare, prezentarea materialelor reciclabile 

 Eco- mărțișorul -confecţionare de felicitări şi 

mărţişoare eco. 

Sperăm ca prin activități distractive să sensibili-

zăm copiii și săi determinăm să aibă mai multă 

grijă de mediul înconjurător, implicându-i și în alte 

activități precum: colectarea de maculatură, plan-

tarea de pomi și altele menite să protejeze mediul. 

Coordonatorii proiectului Eco-Şcoala sunt pro-

fesrii Lilinana RUDIŞTEANU şi Elena Opriţa. 

prof. Elena OPRIȚA  

 

„Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, 

totul se transformă” (Antoine Lavoisier) 

Având ca motto acest citat, elevii și cadrele di-

dactice din școala noastră au decis că este timpul 

să schimbe ceva în viața lor și să protejeze, în ace-

lași timp, mediul înconjurător în care trăiesc și în-

vață. 

Implicați în Proiectul „ECO ȘCOALA”, elevii 

unității noastre au contribuit prin intermediul cu-

noștințelor noi însușite, prin discuții și vizionare 

PROTEJAREA MEDIULUI PRIN „ARTA” RECICLĂRII 



de filmulețe educative la realizarea unei inedite 

expoziții. Având ca exponate obiecte din materiale 

reciclabile, cu pasiune și multă creativitate, fiecare 

a reușit să creeze câte un obiect original pe care l-a 

prezentat ulterior colegilor săi, descriindu-i în ace-

lași timp modul de realizare: materialele folosite, 

modul de lucru, dar, bineînțeles, și motivul pentru 

care au creat respectivul obiect.  

Entuziasmul copiilor a fost mai mare, deoarece, 

înainte de a ne apuca de această provocare, ne-am 

înscris și la concursul „Let`s Be ECO”, despre ca-

re am aflat detalii prin intermediul unei persoane 

care promovează activitățile extracurriculare în 

școli. Acest concurs a avut la bază conceptul de 

economie circulară și a pus accent pe consumul 

rațional de resurse. Adresat unităților școlare din 

mediul rural, concursul susținea dezvoltarea ima-

ginației participanților, dar și implicarea activă a 

fiecărui membru. Ne-am bucurat de oportunitatea 

oferită, am lucrat împreună cu copiii și le-am spus 

că toți ar trebui să ne exprimăm ingeniozitatea 

prin artă.  

Prin participarea noastră, școlii i se întrevede 

oportunitatea de a se face remarcată cu astfel de 

proiecte care susțin mediul, dar poate și șansa de 

a obține unul dintre premiile oferite de către 

sponsorii acestui concurs creativ!  

prof. înv. primar, 

Gabriela – Cornelia CIOBANU 

ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI 
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„Mi-ar fi plăcut să fiu profesor. Profesorul este 

fabricant de oameni. Profesorul seamănă cu un 

tâmplar care ia un lemn murdar din noroi și face 

mobilă de lux. ”(Petre Țuțea) 

Ziua de 5 octombrie este pentru intreaga lume o 

zi de sărbătoarea. Este Ziua Mondiala a Educatiei. 

Evenimentul ține să ne reaminteasca faptul că o 

educație de calitate reprezintă cheia unei reușite 

profesionale. 

În 1994, UNESCO a inaugurat prima Zi Mondi- ală a Educatorilor, pentru a marca semnarea, în 
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1966, a recomandării făcute de UNESCO şi Orga-

nizaţia Internaţională a Muncii privind condiţiile 

de muncă ale personalului didactic. De atunci, 

această zi se sărbătoreşte în fiecare an la data de 5 

octombrie, în peste 200 de ţări. 

În acestă zi deosebită, le mulțumim tuturor das-

călilor care, înainte de orice, pun suflet în procesul 

instructiv-educativ.  

La nivelul școlii s-au derulat activități care pun 

în evidență importanța primordială a educației. S-

au prezentat referate despre educație, s-a desfășu-

rat un concurs având ca temă educația. 

 

Andreea BEJINARIU  

clasa a IX-a D 

„Fiecare om este obligat să facă bine altora atât 

cât îi este cu putință și a nu fi nimănui de folos în-

seamnă a nu valora nimic.” (Descartes) 

Campania socială „Săptămâna legumelor și 

fructelor donate”, organizată în perioada 14-18 

noiembrie 2016 a implicat strângerea de legume și 

fructe de către elevii voluntari SNAC și donarea 

lor familiilor aflate în dificultate sau unor instituții 

sociale. 

La Școala Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia”, 

structură a Liceului Tehnologic „Al. Vlahuță” 

Șendriceni, în cadrul acestei campanii, elevii în-

drumați de învățători și diriginți au adunat fructe și 

legume pe care le-au donat unei familiei din satul 

Cobâla, comuna Șendriceni, ce are copii la școala 

noastră. 

Activitatea a fost o provocare pentru toți cole-

gii noștri. Toți ne-am mobilizat, demonstrând că 

împreună putem face lumea mai bună. Apreciem 

simțul civic al colegilor noștri care și în acest an 

au dovedit că a-ți iubi aproapele nu este o greuta-

te, ci este un lucru nobil, poate chiar o condiție 

fără de care un colectiv nu ar funcționa bine. 

Roberta Andreea ȘFAIȚER 

clasa a VIII-a 

„SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR DONATE” 



În cadrul Săptămânii Educației Globale, elevii 

clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială „Alecu 

Ivan Ghilia”, structură a Liceului Tehnologic „Al. 

Vlahuță” Șendriceni au desfășurat activitatea Ce 

înseamnă să fii tolerant?. 

Printre obiective enumerăm: cunoaşterea şi res-

pectarea valorilor fundamentale ale societăţii de-

mocratice; armonizarea şi exersarea propriului sis-

tem de valori în acord cu cel social; formarea con-

duitei participării la viaţa socială; respectarea 

drepturile copilului, ale omului; respectarea regu-

lamentelor, legilor şi instituţiilor societăţii şi ale 

statului democratic; exprimarea prin comporta-

ment a spiritului patriotic, a mândriei identităţii 

naţionale; identificarea şi implicarea în rezolvarea 

problemelor vieţii comunitare; exersarea propriu-

lui sistem de valori în acord cu cel promovat de 

societate; promovarea eliminării discriminărilor 

politice, sociale, economice, religiose, rasiale; 

asumarea rolurilor şi responsabilităţilor în viaţa 

socială. 

Aplicând metodele brainstorming, studiul de 

caz, conversaţia, observarea dirijată, explicaţia, 

dezbaterea, expunerea, dialogul dirijat, problema-

tizarea, elevii au definit noţiunea de toleranţă; au 

identificat caracteristicile care descriu comporta-

mentul tolerant; au realizat diferenţa dintre o per-

soană tolerantă şi intolerantă; au analizat şi identi-

ficat diverse situaţii de toleranţă/intoleranţă; au 

găsit cuvinte-cheie pentru studiul de caz repre-

zentat pe fişa de lucru. 

Alexandru Iulian DOHOTARIU 

clasa a VII-a A 

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII TOLERANT? 
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Consumul de droguri a luat forma unui feno-

men social în ţara noastră, populaţia cea mai expu-

să acestui comportament fiind adolescenţii şi tine-

rii. Din acest  motiv s-au desfășurat la nivelul cla-

selor din școala noastră activitati variate care să 

scoată în evidență efectele negative ale drogurilor. 

Adolescenţii şi tinerii sunt cei mai expuşi con-

sumului de droguri, deoarece adolescenţa este 

vârsta la care se formează identitatea de sine, se 

definitivează personalitatea, se construiesc princi-

pii de viaţă; adolescentul este în căutare de mode-

le, iar dacă modelele sunt reprezentate de perso-

VIAŢĂ ŞI SĂNĂTATEA TA SUNT PE PRIMUL LOC 
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naje negative, creşte posibilitatea ca adolescentul 

să adopte comportamentul modelului său. Astfel 

de personaje pot fi prietenii, profesorii, colegii de 

clasă, părinţii. 

Adolescenţii tind să adopte comportamente de 

risc precum consumul de alcool, tutun şi droguri, 

deoarece, prin prisma dorinţei sale de a fi unic, 

aceştia adoptă forme de conduită ce se încadrează 

în trei tipuri principale (J. Rousselt ,,Adolescentul, 

acest necunoscut”):  

1. conduita revoltei - adolescentul refuză siste-

matic şi ostentativ ceea ce a învăţat sau a fost obli-

gat să înveţe; el adoptă atitudini negativiste, con-

trazice fără temei, ironizează, utilizează un limbaj 

ieşit din comun, de multe ori agresiv;  

2. conduita închiderii în sine - se interiorizează, 

se izolează, aspecte care determină îndepărtarea de 

societate;  

3. conduita exaltării şi a afirmării - adolescentul 

caută confrunta-

rea cu alţii pentru 

a-şi verifica cali-

tăţile fizice şi in-

telectuale, adoptă 

atitudini extreme 

faţă de tot ceea ce 

dispreţuieşte sau 

concordă cu atitu-

dinile sale. 

Prin implicarea în activităţi care să valorifice 

nevoia de comunicare, de relaţionare, de autocu-

noaştere, de manifestare artistică, adolescentul de 

azi poate deveni adultul lipsit de inhibiţii, capabil 

să comunice asertiv, care are încredere în sine şi 

poate lua deciziile potrivite de unul singur.    

Diana PUIU 

clasa a IX-a D 

BALUL BOBOCILOR 

A venit toamna, începem un nou an școlar. Pen-

tru bobocii din clasa a IX-a este un nou început. 

După ce s-au acomodat cu școala și atmosfera de 

licean, am început selecția pentru Balul Bobocilor. 

Am ales câteva perechi și am început pregătire 

probelor de concurs. După câteva săptămâni de 

muncă, de bucurii și dezamăgiri a sosit și ziua 

mult așteptată: ziua confruntării. 

Cele opt perechi au avut de trecut prin focul 

celor șase probe: prezentarea concurenţilor, proba 

de dans la alegere,  proba de dans popular, proba-

surpriză, proba de interpretare vocală și ultima 

probă din con-

curs: valsul.  

După două 

ore de specta-

col și voie 

bună a sosit și 

momentul 

mult așteptat: 

premierea. 

Titlul de miss 

și mister bo-

boc ediția 



2016 a fost desemnată perechea numărul 2 în con-

curs Mădălina Mocanu, clasa a IX-a J şi Alexan-

dru Ciobanu din clasa a IX-a J. Premiul al doilea a 

fost adjudecat de perechea numărul 4 formată din 

Narcisa-Andrea Siminiuc, clasa a IX-a Adrian 

Enache, clasa a IX-a  J, iar locul al treilea a fost 

ocupat de perechea cu numărul 8 în concurs for-

mată din 

Băligi Andreea din clasa a IX-a J şi Răzvan-

Daniel Zelincu din clasa a IX-a J. 

Balul bobocilor a fost și va rămâne pentru fie-

care generaţie în parte un eveniment unic în viaţă. 

Este şansa "bobocilor" curajoşi şi talentaţi de a se 

afirma şi de a ieşi în faţă cu ceva nou ca prestaţie 

artistică! 

Culoarea, energia, muzica, dansul - sunt doar 

câteva din cuvintele-cheie care au definit atmos-

fera şi competiţia spectacol-concurs. Munca de-

pusă de echipa care i-a pregătit a fost pe deplin 

răsplătită. Predăm fericiți ștafeta mai departe. 

Mult succes bobocilor! 

Tatiana PALAMARIU 

clasa a XI a J  
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„Educaţia pentru pace trebuie să îşi aducă con-

tribuţia la transformarea lumii. Violenţa la nivel 

individual, structural, în relaţiile inter-umane şi în 

toate domeniile sociale şi statale trebuie deconspi-

rată şi eliminată." 

Activitatea Pace și nonviolență pentru copiii 

lumii s-a desfășurat în cadrul Săptămânei Educați-

ei Globale. Tematica activității a urmărit: educaţia 

pentru pace în documentele internaţionale, edu-

caţia drepturilor omului – învăţarea de a trăi îm-

preună și mesajul meu de pace. 

Printre obiective s-au numărat: 

 formarea şi cultivarea aptitudinilor şi a atitu-

dinilor civice de abordare a problemelor so-

ciale prin dialog şi participare efectivă la re-

zolvarea pedagogică a contradicţiilor obiecti-

ve si subiective care apar in condiţii de 

(micro)grup sau in contextul comunităţii so-

ciale (profesionale, economice, politice, cul-

turale, religioase etc), la nivel naţional, teri-

torial, zonal, local; 

 dezvoltarea capacităţii de a asculta, a recu-

noaşte şi a accepta diferenţele (relaţionarea  

constructivă  şi nu distructivă, opresivă; re-

zolvarea conflictelor într-o manieră nonvio-

lentă) ; 

 combaterea formelor de discriminare în 

şcoală şi societate (eliminarea treptată a dis-

criminării de orice tip şi realizarea integrării 

sociale); 

 manifestarea unui interes constructiv pentru 

problemele comunităţii; 

 reducerea treptată a discriminării de orice 

tip şi realizarea integrării sociale;  

 asumarea de roluri şi responsabilităţi în 

viaţa socială. 

Pentru că susținem Pacea, noi, elevii am îm-

părțit zâmbete motivați de cuvintele Maicii Tere-

za: „ Pacea începe cu un zâmbet”, cuvinte care au 

reprezentat și denumirea activității noastre din 

cadrul Săptămânii Educației Globale. 

Această activitate a debutat cu înșiruirea prin-

cipalelor războaie de pe planetă care au avut un 

efect negativ asupra păcii, după care am căutat 

soluții pentru atenuarea conflictelor. Câteva cole-

ge și-au pus în practică calitățile artistice prin de-

senarea unor scene de război, care au avut un pu-

ternic efect vizual negativ ce ne-au determinat să 

prețuim mai mult pacea. 

În cadrul aceleiași activități, am amintit pe ma-

rii filozofi ai lumii, care, în scrierile lor au vorbit 

despre pace, însă nu am uitat nici de cei care au 

obținut Premiul Nobel pentru Pace. Simbolul acti-

vității a fost zâmbetul ce l-am purtat pe ecusoane 

și pe față. 

PACE ŞI NONVIOLENŢĂ PENTRU COPIII LUMII 



„De-l muncește dorul, de-l cuprinde veselia, de-

l minunează vreo faptă măreață, românul își cântă 

durerile și mulțumirile, își  cântă eroii, își cântă 

istoria și, astfel sufletul său este un izvor nesfârșit 

de frumoasă poezie.” 

Fiecare țară își rezervă o zi națională, zi în care 

se vorbește despre ființa națională, conștiința nați-

onală, popor, patrie. Conștient de ființa națională, 

poporul aduce patriei omagii.  

Elevii de la Școala Gimnazială „Alecu Ivan 

Ghilia”, structură a Liceului Tehnologic „Al. Vla-

huță” Șendriceni, îndrumați de doamnele profesoa-

rele Grădinariu Violeta, Lungu Luminița și Dăscă-

lescu Dorica, împreună cu domnul primar al co-

munei Șendriceni Dohotariu Marin și domnul vi-

ceprimar Prozoreanu Dănuț au sărbătorit Ziua 

Națională a României. 

Gândind la ființa națională, elevii școlii noas-

tre au pregătit un program artistic constând în po-

ezii, cântece și dansuri populare românești. 

„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 e 

odinioară, mândru că poți spune SUNT RO-

MÂN.” 

 

Semida GRIGORAȘ 

Clasa a VII-a A 

ȘENDRICENII ÎN SĂRBĂTOARE 

1 DECEMBRIE-ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  
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Într-o lume a violenţei în care traiesc şi copiii, 

printre strigătele agresive ce însoţesc jocul cu pis-

toale, puşti, mitraliere, săbii, tunuri şi tancuri 

(fireşte, de jucărie, să nu care cumva să nu înveţe 

viitorul adult cu ce să ucidă, cum să provoace su-

ferinţă, cum să nască ură şi răzbunare, cum să dis-

trugă…) poate este bine să mai strecurăm, cu ris-

cul de fi consideraţi penibili, şi câte un cuvânt 

despre PACE, pe care să o asociem cu duioşia, cu 

dragostea, cu mângâierea caldă a razelor de soare, 

cu faptul că totuşi putem fi şi buni şi aceasta chiar 

nu dăunează grav sănătăţii. 

Mădălina MAIDAN 

clasa a XI-a J  
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Și în acest an o echipă de profesori și elevi au 

continuat tradiția proiectelor de voluntariat cu Li-

ceul Tehnologic Special „Ion Pillat” din Dorohoi. 

Activitatea a fost realizata de elevii claselor  

a IX-a D, a X-a F și a XI-a J, sub directa coordo-

nare și implicare a diriginților acestor clase. 

Unica motivaţie pentru voluntarul acestui pro-

iect este ajutarea elevilor cu venituri reduse. Fieca-

re dintre noi are ceva de dăruit. Darul nostru aduce 

bucurie, ne ajută să păşim înainte şi să ne expri-

măm pe noi înşine. El înlătură barierele separării, 

ne ajută să ne conectăm cu ceilalţi şi să le permi-

tem să afle cine suntem noi cu adevărat, iar ei să 

ni se descopere prin valorile, sentimentele şi trăi-

rile pe care le poartă în suflet și în gând 

Elevii de la Liceul Tehnologic Special  

„Ion Pillat” din Dorohoi au așteptat pe colegii lor 

cu un frumos program de colinde și urături, fiind 

răsplătiți cu cadouri și cu promisiunea de a reveni 

în mijlocul lor și cu alte ocazii. 

Anamaria ACATRINEI 

clasa a IX-a D  

SĂRBĂTORILE VIN LA TOŢI COPIII LUMII 

Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie 

şi de împăcare sufletească în rândul românilor. 

Noi, românii, am fost mereu păstrători de tradiţii şi 

obiceiuri strămoşeşti. Despre Crăciun se spune că 

este cea mai frumoasă sărbătoare a anului. Curio-

zitatea noastră, a elevilor de la Şcoala Primară 

“Victor Isăceanu” Pădureni, de a afla cât mai mul-

te  despre obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun şi de 

Anul Nou, a fost punctul de pornire în desfăşura-

rea proiectului educaţional “Crăciunul la români”.  

Activităţile au debutat la începutul lunii decem-

brie cu o prezentare Power Point despre Moş Ni-

colae, din care am aflat că în traditia românească 

acesta a fost un copil orfan, a ajuns arhiereu al 

Episcopiei din Myra, iar  pe tot parcursul vietii a 

ajutat copiii si pe cei nevoiasi. De aici a pornit 

leganda cum că Moş Nicolae este acel bătrânel 

iubitor care lasă dulciuri în ghetuţe şi în ciorăpei 

în noaptea de 5 spre 6 decembrie copiilor ascultă-

tori şi câte o nuieluşă pentru copiii obraznici. Am 

desenat ciuboţica lui Moş Nicolae, cu eperanţa că 

vom primi dulciuri. A doua zi, pe măsuţe am găsit 

bomboane şi doamna învăţătoare ne-a zis că aces-

tea sunt de la Moş  Nicolae, drept mulţumire că 

CRĂCIUNUL LA ROMÂNI 



am fost cuminţi tot anul şi am desenat frumos. 

În zilele care au urmat, am discutat despre Cră-

ciun. Am aflat că este atât o sărbătoare religioasă 

pentru că este ziua în care s-a născut Iisus Hristos, 

cât şi o sărbătoare a copiilor, o sărbătoare ce se 

confundă cu voia bună pentru că vine Moş Crăciun 

cu daruri. Încrezători în forţele noastre, am con-

fecţionat ornamente pentru bradul de Crăciun: 

ghirlande, globuri, brăduţi. Am desenat peisaje de 

iarnă, brazi împodobiţi, pe Moş Crăciun. Am reali-

zat o expoziţie cu toate aceste desene şi ornamen-

te. 

În Ajunul Craciunului există obiceiul de a mer-

ge cu colindul. Colindele sunt cântece tradiţionale 

formate din urări de bine şi belsug pentru toti cei 

ce le ascultă şi anunţă venirea pe lume a pruncului 

Iisus Hristos. De aceea, la orele de Muzică şi 

mişcare am învăţat colinde, am descifrat simbolu-

rile religioase, am repetat cântecele specifice ano-

timpului iarna şi rolurile pentru sceneta “Scufiţa 

Roşie  şi Crăciunul”. La orele de Arte vizuale şi 

abilităţi practice  au fost confecţionate felicitări 

pentru părinţi şi măştile necesare pentru a întregi 

vestimentaţia şi elementele de decor ale scenetei. 

Aşteptată cu nerăbdare de către toţi copiii, ser-

barea de Crăciun este un prilej de bucurie nu nu-

mai pentru cei mici, ci şi pentru cei mari: părinţi, 

bunici, învăţători. Este cea mai bună ocazie de a  

arăta o parte din realizările noastre şi de a sărbători 

împreună Crăciunul. Colindele au încălzit sufletele 

celor prezenţi, iar sceneta i-a purtat pe aripi de po-

veste. La finalul serbării am primit daruri de la 

Moş Crăciun şi am oferit felicitările confecţionate 

şi scrise părinţilor. 

Prin implicarea în acest proiect am învăţat că 

moşii şi strămoşii noştri aveau repere foarte clare 

privind perioadele de muncă şi de sărbătoare, am 

înţeles că sărbătorile şi tradiţiile trebuie păstrate şi 

transmise mai departe.  

Ionela-Lucia POSTEUCĂ 

clasa a III-a 

Şcoala Primară „Victor Isăceanu” Pădureni  
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Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mi-

ca Unire (Marea Unire fiind cea de la 1918), a avut 

loc la jumătatea secolului al XIX-lea prin unirea 

statelor Moldova și Țara Românească sub numele 

Principatele Unite ale Moldovei și Țării Româ-

nești. Unirea a fost legată de personalitatea lui 

Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor 

al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 în Moldo-

va și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească. 

Elevii de la Școala Gimnazială „Alecu Ivan 

Ghilia”, structură a Liceului Tehnologic „Al. Vla-

huță” Șendriceni au serbat Mica Unire. Alături de 

ei au fost prezente cadrele didactice din școală, dar 

și domnul primar al comunei Șendriceni Dohotariu 

Marin și domnul viceprimar Prozoreanu Dănuțu.  

Cântecele intonate, versurile pline de patrio-

tism, piesa de teatru jucată, dar și celebra horă a 

unirii au insuflat celor prezenți mândria de a fi 

români, demni urmași ai celor care au plămădit 

acest pământ românesc cu sângele și oasele lor. 

„Această unire românească n-ar avea nicio va-

loare dacă nu s-ar sprijini pe însăși conștiința 

noastră despre necesitatea ei, despre caracterul ei 

sacru, nezguduit, despre aceea că ea e astăzi o 

condiție pentru existența însăși a poporului ro-

mân.” (Nicolae Iorga) 

Bogdan DUMITRAȘ 

clasa a VIII-a  

UNIREA NAȚIUNEA A FĂCUT-O  

„Cunoașterea unei limbi te poziționează pe co-

ridorul vieții. Două limbi îți deschid fiecare ușă de

-a lungul lui.” ( Frank Smith) 

„Necunoscând limbi străine, nicicând nu vei 

înţelege tăcerea străinilor.” Este unul din multele 

citate care pune în evidență importanța pe care tre-

buie să o acordăm unei alte limbi străine. Cunoaș-

terea unei limbi străine a devenit aproape obligato-

riu într-o lume în proces de globalizare. 

Limbajul este principala sursă de comunicare, 

este metoda prin care ne împărțim ideile și gându-

rile cu alți oameni. Sunt mii de limbi în această 

lume, dar, cea mai răspândită este limba engleză. 

Oriunde ai călători în această lume cunoașterea 

limbii engleze te va ajuta foarte mult. Chiar și 

cunoștințele minime îți vor fi de folos. 

ENGLISH AS A WORLD LANGUAGE 



În fiecare an pe 24 februarie se sărbătorește Va-

lentine’s Day. Deși dragostea trebuie sărbătorită în 

fiecare zi de către cei care o simt, această zi este 

un prilej în plus de a spune „Te iubesc” și a face 

gesturi frumoase. Este momentul în care putem 

surprinde persoana dragă cu diferite cadouri, flori, 

declarații. 

Elevii clasei a IX a J de la Liceul Tehnologic 

„Al. Vlahuță” Șendriceni au primit cu mare drag 

această zi. Aceștia au scris mesaje în limba engle-

ză celor dragi, au citit referate în care au prezentat 

povestea Sfântului Valentin.   

De unde a pornit tradiția Valentine’s Day? 

Există mai multe variante, dat fiind faptul că origi-

nea exactă a sărbătorii este încă un mister. Sărbă-

toarea Sfântului Valentin, Valentine’s Day sau, 

mai simplu, Ziua Îndrăgostiţilor, ar fi, conform 

istoricilor, o combinaţie de tradiţii creştine şi ro-

mane, transformată şi modernizată de-a lungul 

veacurilor. Originea acestei sărbători catolice e 

neclară şi circulă numeroase legende în legătură 

cu personajele care ar fi inspirat-o.  

Una dintre poveştile recuperate din negura is-

VALENTINE’S DAY 
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Din păcate, elevii liceului nostru nu conștienti-

zează importanța învățării limbii engleze. Foarte 

mulți elevi își doresc ca după terminarea liceului 

sau a școlii profesionale să lucreze peste graniță. 

Cunoașterea limbii engleze le-ar ușura modul de 

comunicare, limba engleza fiind cheia succesului, 

ar putea obține un loc de muncă mai bine plătit, s-

ar împrieteni mai repede și mai ușor cu cei străini. 

Limba engleză este cea mai importantă din 

punctul de vedere al comunicării, întrucât este cu-

noscută, cel puțin la nivel de bază, de aproape o 

treime din populația globului (1,9 miliarde de oa-

meni). Este limba internațională de bază în comerț, 

afaceri, aviație, divertisment, informatică, diplo-

mație și în utilizarea internetului. Putem spune că 

generațiile prezente au crescut ascultând limba 

engleză peste tot (filme, desene, muzică, reclame 

etc.). Engleza este limba maternă pentru aproxi-

mativ 400 de milioane de oameni din Marea Bri-

tanie, Statele Unite, Iralnda, Australia Noua Zee-

landă și este vorbită ca a doua limbă în foarte 

multe țări. Europa este posesoarea unei adevărate 

bogății lingvistice -24 de limbi oficiale și peste 60 

de comunități autohtone care vorbesc o limbă re-

gională sau minoritară. 

Învăţând o limbă străină nu înveţi doar cuvinte 

noi, ci noi moduri de a gândi şi a înţelege lumea 

din jurul tău. 

prof. Gabriela DUTCOVSCHI  
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toriei are în centru un preot din Roma – pe nume 

Valentin, evident – care ar fi trăit în secolul al III-

lea d.Hr. Pe atunci, împăratul Claudius al II-lea 

(sau Claudius Gothicus) a decis că burlacii sunt 

soldaţi mai buni decât bărbaţii însuraţi – primii  

s-ar dedica trup şi suflet războiului, pe când ceilalţi 

ar fi sfâşiaţi de dorul de neveste şi copii şi nu ar da 

totul pe câmpul de luptă, aşa că a scos în afara le-

gii căsătoria, în cazul tinerilor. Părintele Valentin, 

socotind că măsura e nedreaptă, l-a sfidat pe îm-

părat şi a oficiat slujbe de cununie în secret pentru 

cuplurile de îndrăgostiţi. Claudius a aflat şi l-a 

condamnat la moarte. 

Andreea-Mădălina CURELARU  

clasa a IX- a J  

„COPACII SUNT EFORTUL NESFÂRŞIT AL PĂMÂNTULUI DE A VORBI 

CU CERUL” (Rabindranath Tagore)  

Numele lunii aprilie provine, din punct de vede-

re etimologic, din verbul latin „aperire" (a deschi-

de) și semnifică „deschiderea" florilor și frunzelor 

care are loc în cea de-a doua lună a primăverii. 

Într-o altă variantă, se presupune că denumirea 

de aprilie ar avea la baza numele grecesc al zeitei 

Afrodita , „Aphros " sau cel etrusc, „Apru” cu atât 

mai mult cu cât, luna aprilie era dedicată în Roma 

antică zeiății frumuseții, al cărui festival (Festum 

Veneris et Fortunae Virilis) se desfășura în cea 

dintâi zi a acestei luni.  

În tradiția populară românească, aprilie este 

intitulat „Prier", întrucât zilele călduroase ale 

acestei luni erau considerate „prielnice" începerii 

noului an agricol. 

Așadar luna aprilie marchează pregătirea pen-

tru frumos, pentru verdele inconfundabil al ierbii, 

pentru albul diafan al florilor de cireș, pentru 



odrăslirea plantelor, toate acestea încântând vede-

rea. 

Având în vedere ordinul prefectului prin care 

luna aprilie este declarată LUNA CURĂȚENIEI 

în județul Botoșani, primăria comunei Șendriceni 

în parteneriat cu Garda Națională de Mediu, Oco-

lul Silvic Dorohoi și Școala Gimnazială „Alecu 

Ivan Ghilia” au derulat astăzi, 31. 03.2017, acțiu-

nea de plantare a 200 de pomi în parcul de la Școa-

la Primară „Victor Isăceanu” Pădureni. 

Pentru derularea cu succes a acestei activități s-

au implicat primarul comunei Șendriceni, domnul 

Dohotariu Marin, domnul viceprimar Prozoreanu 

Dănuțu, reprezentanți ai Gărzii de Mediu, ai Oco-

lului Silvic Dorohoi, doamnele profesoare Grădi-

nariu Violeta, Dohotariu Nicoleta, Ciocan Ramo-

na și domnul profesor Cohal Mitriță, 30 de elevi 

și câțiva muncitori de la primăria comunei Șen-

driceni. 

Concomitent cu acțiunea de plantare a avut loc 

și ecologizarea zonei din preajma școlii din Pădu-

reni, elevii adunând 10 saci cu gunoaie. 

Implicarea elevilor în această activitate contri-

buie la formarea unor deprinderi elementare de 

cercetare și protecție a mediului. 

Cosmin COROI 

clasa a VIII-a  

ANUL XIX NR. 27, 2017 Pagină 25 

LA JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE 

Serbăm anual Ziua Francofoniei pe 23 martie. 

Cu această ocazie, elevii Școlii Gimnaziale „Alecu 

Ivan Ghilia”, îndrumați de doamna profesoară Ba-

rabasa Georgeta au realizat o activitate constând 

în: prezentarea unui material PPT privind franco-

fonia, un test ce a vizat însemnătatea francofoniei, 



Pagină 26 FRÂNGURELE 

un program artistic ce a cuprins dans, cântece și 

poezii în limba franceză, realizarea unei expoziții 

cu afișe și machete referitoare la Ziua Internaționa-

lă a Francofoniei.. 

Scopul activității noastre a fost sublinierea sen-

timentului de apreciere față de valorile francofo-

niei. 

Roberta-Andreea ȘFAIȚER 

clasa a VIII-a 

IATĂ VIN COLINDĂTORI!  

Iarna este un timp magic. Este timpul sărbători-

lor de iarnă, al colindelor şi al mirosului de brad, 

al cadourilor, al lemnului trosnit în foc şi al bucu-

riei, de aceea elevii de la Liceul Tehnologic Ale-

xandru Vlahuţă împreună cu colegii lor mai mici 

de la structurile arondate au colindat autorităţile 

locale, localnicii, trecătorii, profesorii, părinţii şi 

pe cei dragi aşa cu au ştiut ei mai bine. 

Spectacolul oferit de către elevi a constat din: 

Dansul moldovenesc, care reprezintă una dintre 

cele mai vechi arte populare, este totodată un 

„poem al neamului”, întrucât, atunci când dansea-

ză moldovenii „inimile vorbesc”. Fiecare mişcare 

vorbeşte despre talentul şi caracteristicele spiritua-

le ale poporului în diferite perioade istorice. El 

scoate în evidenţă atât caracterul, cât şi tempera-

mentul, forţa şi agerimea poporului. Pune în valoa-

re înţelepciunea şi umorul, dezvăluie sincer şi di-

rect aspiraţiile şi sentimentele oamenilor. Dansuri-

le moldoveneşti alcătuiesc adevăratul tezaur al po-

porului nostru împreună cu muzica, costumul 

naţional, arta populară etc. Toate acestea au fost 

de demonstrate de generaţia tânără, care apreciază 

tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti prin dansurile 

populare pe care le-au pregătit. 

Jocul caprei şi al ursului, jocul caluţilor sau 

căiuţilor, aceste jocuri tradiţionale care au o den-

sitate mare în arealul judeţului Botoşani, respectiv 

în bazinul folcloric al comunei Şendriceni, unde 

întâlnim aceste obiceiuri în fiecare sat din comu-

nă. Formaţiile îşi desfăşoară programul în ritm 

vioi şi cadenţat al dansului ce sugererază galopul 

dezlănţuit, oferind un spectacol atractiv prin cos-

tumaţie, repertoriu şi recuzita folosită. 

Colinde şi urături. Potrivit tradiţiei, colindătorii 

nu trebuie refuzaţi de gazde, deoarece prin urările 

lor aceştia alungă spiritele rele aşa că haideţi să-i 

asculaţi pe urători. 

prof. Marius NISTOR  
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