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1. CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ 

„ALECU IVAN GHILIA”, EDIŢIA A IX-A, CUPRINS ÎN CAEN 2019  

Liceul Tehnologic „Al. Vlahuță” Șendriceni a organizat, la data de 

17 mai 2019,  festivitatea de premiere a Concursului Național de Creație 

Literară și Pictură „Alecu Ivan Ghilia”, ediția a IX-a, cuprins în CAEN 

2019, la poziția 68, domeniul cultural-artistic, literatură. 

Echipa de proiect a fost formată din: 

coordonatori: prof. Grădinar iu Violeta și director  ing.  

Dohotariu Dumitru Viorel şi inspector şcolar general adjunct al 

ISJ Botoșani Sandu Otilia; 

membri: director  adjunct Gheorghiescu Dor in, inginer  sistem 

Nistor Marius, bibliotecar Grigoraș Daniela, contabil Ostafie  

Tatiana, secretar șef Ragazan Ioan, laborant Aostăcioaei  

Maricela. 

La această ediție au participat 250 de elevi din 27 de județe ale  

României (Botoșani, Maramureș, Teleorman, Bacău, Bihor, București, 

Constanța, Gorj, Iași, Neamț, Ilfov, Dâmbovița, Galați, Argeș, Brașov, 

Brăila, Vrancea, Vâlcea, Călărași, Dolj, Vaslui, Mureș, Prahova,  

Mehedinți, Suceava, Buzău, Alba), dar și elevi din Republica Moldova. 

S-au acordat premii, premii speciale și mențiuni, pe secțiuni. 

Rezultatele, din acest an, au fost următoarele: 

Trofeul concursului: 

AGAFIŢEI LOREDANA, clasa a XII-a, Liceul „Regina Maria”  

Dorohoi, profesor îndrumător Foca Alina. 
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Secțiunea desen - pictură - gimnaziu 

Premiul I - Iliuță Cătălina, clasa a VII-a, Liceul de Arte Plastice 

„Nicolae Tonitza”, Ilfov, profesor îndrumător Crețu Lucia; 

Premiul al II-lea - Bechea Flavia, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazi-

ală „Elena Cuza”, Vaslui, profesor îndrumător Clisu Adina Georgia-

na; 

Premiul al III-lea - Onciuleanu Luciana, clasa a VIII-a, Şcoala 

Gimnazială „Spiru Haret” Dorohoi, profesor îndrumător Găbinat  

Elena Luiza; 

Secțiunea desen - pictură - liceu 

Premiul I - Dimosthenous Ioanna, clasa a XI-a, Liceul de Arte 

Plastice „Nicolae Tonitza”, Ilfov, profesor îndrumător Creţu Lucia; 

Premiul al II-lea - Burcă Ionuţ Dragoş, clasa a XI-a, Colegiul 

Economic Mangalia, Constanţa, profesor îndrumător Cioroiu Daniela 

Carmen 

Premiul al III-lea - Croitoru Teodora, clasa a IX-a, Liceul Teore-

tic „Duiliu Zamfirescu”, Odobești, Vrancea, profesor îndrumător  

Cîrjan Mihaela; 

Secțiunea creație literară - gimnaziu 

Premiul I - Chermăneanu Anca Iuliana, clasa a VII-a, Şcoala 

Gimnazială „Elena Rareş” Botoșani, profesor îndrumător Ciobîcă  

Cezar Florin; 

Premiul al II-lea - Lazarovici Andrei, clasa a VII-a, Şcoala Gim-

nazială nr. 3 Mangalia, Constanța, profesor îndrumător Roşu Geanina 

Petronela; 

Premiul al III-lea - Cucoş Elena, clasa a VIII-a, Liceul Tehnolo-

gic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, Vînători-Neamţ, profesor îndru-

mător  

Amariei Mihaela; 

Secțiunea creație literară - liceu 

Premiul I - Pînzariu Ecaterina Maria, clasa a IX-a, Colegiul Nați-

onal „August Treboniu Laurian” Botoșani, profesor îndrumător Gră-

dinaru Anca; 

Premiul al II-lea - Buzenche Elena, a XII-a, Liceul Tehnologic 

„Eremia Grigorescu”, Mărășești, Vrancea, profesor îndrumător  

Dumitrașcu Gabriela Gianina; 

Premiul al III-lea - Manole Mădălina Diana, clasa a XI-a, Cole-

giul Național „Costache Negri”, Galați, profesor îndrumător Ciobanu 

Cristina. 
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100 de ani de învățământ la Șendriceni 

Vreau să opresc timpul în loc o clipă, poate 
o clipă mai lungă, ca să încercați a vă lămuri că 
astăzi, aici, noi suntem cei care trăim să sărbăto-
rim 100 de ani de la înființarea acestei școli, ca să 
răspundeți și domniile voastre unor întrebări pe 
care mi le pun și eu și fiecare să aducă în conști-
ință propriul răspuns. 

2. DIN ACTIVITĂŢILE ŞCOLII  

LICEUL TEHNOLOGIC „AL. VLAHUŢĂ” ŞENDRICENI 
CENTENAR (1919-2019) 

 Printre invitați s-au numărat: maestrul Alecu 

Ivan Ghilia, doamna inspector general adjunct  

Paula Gavriluță, primarul comunei Șendriceni  

Dohotariu Marin, preotul Bistriceanu Constantin, 

directorul Clubului Copiilor Dorohoi Dupu Mar-

cel, directori de şcoli, profesori îndrumători, juriul 

concursului, primarii comunelor învecinate și o 

delegaţie de cadre didactice din  

Edineț-Hincăuți, Republica Moldova. 

Activitatea a avut şi un moment liric susținut 

de trei reprezentanți ai Uniunii Scriitorilor din 

România (Gabriel Alexe, Cezar Ciobîcă și Vasile 

Iftodi) 

Coordonator concurs: 

prof. Violeta GRĂDINARIU  
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Amprenta acestei clipe vă îmbogățește cu 
răspunsurile pe care le-ați găsit, imaginile pe care 
le-ați creat sau le-ați revăzut cu ochii minții, cu 
trăiri speciale pe care timpul și locul ni le lasă. 

Câți locuitori putea să aibă această comunita-
te la 1919?  

Și de ce aici o Școală Normală? 

Pentru care motiv, la momentul când Primul 
Război Mondial s-a sfârșit și România se cicatriza 
cumva sau măcar încerca, la Șendriceni se deschi-
de o Școală Normală? 

O sută de ani de istorie școlară pe aceste lo-
curi împletită cu viața comunității, a elevilor și 
familiilor acestora, a absolvenților care au dus mai 
departe spiritul locului în care au trăit o perioadă 
oarecare din viața lor și, nu în ultimul rând, a pro-
fesorilor care au ars pe Altarul ridicat pentru  
Mama Învățătură. 

Patronul școlii a fost și este și în prezent  
Alexandru Vlahuță. Indiferent de denumirea școlii 
la un moment dat, că a fost Școala Normală 
„Alexandru Vlahuță” Șendriceni (1919-1948), 
Școala Pedagogică „Alexandru Vlahuță”  
Șendriceni (1948-1954), Școala Medie Tehnică 
Zootehnică Șendriceni (1954-1955), Centrul  
Școlar Agricol Șendriceni (1955-1964), Școala 
Tehnică Șendriceni (1964-1968), Liceul Agricol 
Șendriceni (1968-1974), Liceul Agroindustrial 
Șendriceni (1974-1990), Grupul Școlar Agricol 
Dorohoi (1990-2000), Grupul Școlar „Alexandru 
Vlahuță” Șendriceni (2000-2012) sau Liceul  
Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni (2012
-prezent), indiferent că s-au pregătit ca învățători, 
ca mecanizatori, tehnicieni veterinari, zootehniști 
sau agronomi, contabili sau mecanici agricoli, bru-
tari sau ospătari, tâmplari sau instalatori, mecanici 
auto sau constructori, imaginea mentală pe care  
v-ați creat-o preț de o clipă poate fi completată de 
monografie a școlii realizata de prof. Gheorghe 
Grigoraș, absolvent al Școlii Pedagogice promoția 
1956 și de Onofrei Marius, preot al parohiei  
Strahova din comuna noastră.  

În prezent, Liceul Tehnologic „Alexandru 
Vlahuță” Șendriceni, este o unitate de învățământ 
profesional și tehnic preuniversitar care asigură 
pregătirea profesională a tinerilor din regiunea de 
nord – est a țării și care va urmări și în următorii 
ani atingerea competențelor din standardele de 
pregătire profesională bazate pe cunoașterea limbi-
lor străine, a culturii tehnologice, a spiritului antre-
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prenorial și a competențelor profesionale specifi-
ce nivelurilor 3 si 4 de calificare, concomitent cu 
adaptarea ofertei educaționale la cerințele de pe 
piața forței de muncă.  

Unitatea școlara are relații de parteneriat 
bine ancorate în comunitate şi urmărește armoni-
zarea acestora bazată pe implicarea efectivă a tu-
turor partenerilor sociali interesați în implementa-
rea cerințelor privind asigurarea calității în educa-
ție, în același timp cu atingerea valorilor europe-
ne. 

Școala oferă membrilor comunității oportu-
nități pentru dezvoltarea profesională, dezvolta-
rea unei personalități armonioase, care să îmbine 
simțul propriei identități cu respectul pentru di-
versitate, dezvoltarea autonomiei și responsabili-
tății și conștientizarea necesității învățării conti-
nue, prin pregătirea absolvenților în vederea ocu-
pării unor locuri de muncă în condiții de egalitate 
de șanse. 

Astăzi, aici, să dăm viață dorințelor, ambiți-
ilor, sentimentelor, aspirațiilor, trăirilor, care s-au 
perindat prin clase, pe sub geamuri, prin parc, pe 
lângă iaz sau prin livezi și dacă ne mai lasă clipa, 
să ne facem  bilanțul nostru față de societate, față 
de comunitate și față de noi înșine, căci noi sun-
tem cei aleși, suntem la capătul unui centenar de 
existenta și hotărați să ducem mai departe tradiția 
celor 100 de ani de școală la Șendriceni. 

 

director, 

Liceul Tehnologic „Al. Vlahuță” Șendriceni 

ing. Dumitru Viorel DOHOTARIU  
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Tehnologia Informației și a Comunicațiilor 

(TIC) este considerată astăzi a doua alfabetizare. 

Așa cum cineva care nu știe să scrie și să  

citească este considerat analfabet, la fel cine nu știe 

să utilizeze tehnica de calcul este considerat analfa-

bet.  

Astăzi, când serviciile online acoperă aproape 

toate domeniile de dezvoltare, digitalizarea siste-

mului educațional devine o necesitate firească. 

Școala nu poate rămâne în urma societății, ea trebu-

ie să fie portdrapelul unei societăți. 

Digitalizarea este o realitate, o realitatea care 

nu mai poate fi ignorată de către unii profesori, cre-

atori de caractere. Acești profesori ar trebui să in-

vestească în dezvoltarea lor profesională în acest 

sens. Această investiție pe termen lung va duce la 

creșterea calității sistemului educațional și negreșit 

la integrarea mai ușoară elevilor pe piața muncii. 

Posibilitatea de a folosi instrumente TIC în 

procesul de predare-învățare, va duce la capacitarea 

atenției elevilor și implicit la creșterea motivației 

acestora de a studia, lucru care le va permite să-și 

pună în valoare abilitățile lor. 

Se va crea cadrul dobândirii unor competențe 

căutate pe piața muncii: capacitatea pentru munca 

în echipă, gândirea creativă și critică, colaborare, 

comunicare și negociere, curiozitate intelectuală, 

abilitatea de a căuta, selecta, structura și evalua in-

formațiile, abilități lingvistice, încrederea în sine, 

toleranță. 

Potrivit Comisiei Europene, jumătate din ce-

tățenii Uniunii Europene nu știu deloc, sau aproape 

deloc, să folosească un computer !!! Este timpul să 

schimbăm aceasta situație. 

Din păcate a trebuie să vină o molimă care 

să pună în evidență necesitatea implementării 

unui mediu virtual de predare-învățare. În acest 

sens Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” 

Șendriceni a implementat pentru anul acesta șco-

lar platforma Adservio și a pregătit pentru la anul 

școlar 2020-2021 platformele G Suite Google și  

Microsoft Office 365A1. 

Platforma educațională Adservio are o in-

terfață intuitivă cu spațiu de stocare nelimitat și 

îți permite să creezi rapid grupuri și clase, să 

aloci și să corectezi teme, să programezi lucrări 

de control și teze, să urmărești progresul elevilor 

și nu doar atât. Centralizând totul pe o singură 

platformă, eliminăm birocrația și te ajutăm să 

câștigi timp pentru activitatea didactică. Pentru că 

este o platformă contra cost, în funcție de solici-

tarea părinților, există posibilitatea continuării și 

CLASA VIITORULUI 
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la anul pe această platformă. 

Platforma G Suite Google O soluție completă 

și ușor de folosit pentru comunicarea fie că este 

vorba de emailuri, video conferințe sau accesarea și 

creare de documente. 

Serviciul oferă 30 GB spațiu de stocare pen-

tru fiecare utilizator; ai adresele de email personali-

zate care vor avea în continuare adresa domeniului 

tău de internet (prenume.nume@ltavs.ro,) atât pen-

tru profesori cât și pentru elevi; beneficiezi de filtre 

antispam extrem de eficiente; accesul la documen-

tele tale este ușor de oriunde online și chiar offline; 

beneficiezi de securitate și control sporit, ușor de 

administrat; administrezi ușor persoanele care au 

acces la documente, dispozitivele de pe care aces-

tea se pot accesa; 

Google Classroom este un serviciu gratuit 

pentru școli, ajută pe cei care învață să se conecteze 

ușor, atât în cadrul școlii, cât și în afara acesteia., 

economisește timp și hârtie și facilitează crearea 

cursurilor, distribuirea temelor, comunicarea și bu-

na organizare. 

Classroom vine cu multe beneficii pentru uti-

lizatori: 

Este ușor de configurat – Profesorii pot să 

adauge elevi direct sau să le trimită un cod de în-

scriere. Configurarea durează doar câteva minute. 

Economisește timp – Datorită fluxului sim-

plu de teme, care nu implică folosirea hârtiei, 

profesorii pot să creeze, să verifice și să noteze 

temele repede și centralizat. 

Îmbunătățește organizarea – elevii își pot 

vedea toate temele pe pagina dedicată, iar toate 

materialele cursului (de exemplu, documente, 

fotografii și videoclipuri) sunt organizate automat 

în dosare în Google Drive. 

Stimulează comunicarea – Classroom le dă 

profesorilor posibilitatea să trimită anunțuri și să 

înceapă imediat discuțiile la curs. Elevii pot să-și 

trimită reciproc resurse sau să răspundă la între-

bările din flux. 

Convenabil și sigur – ca și celelalte servicii 

G Suite for Education, Classroom nu conține 

anunțuri, nu folosește niciodată conținutul dvs. 

sau datele utilizatorilor în scopuri publicitare și 

este gratuit. 

Notificare privind permisiunile: 

Cameră foto: necesară pentru ca utilizatorul 

să facă fotografii sau videoclipuri și să le posteze 

în Classroom. 

Spațiu de stocare: necesară pentru ca utili-

zatorul să atașeze fotografii, videoclipuri și fișie-

re locale în Classroom. Necesară și pentru a per-

mite asistența offline. 

În final vreau să dăm Cezarului ce este al 

Cezarului și să le mulțumim partenerilor noștri de 

la EDUAPPS pentru sprijinul acordat în imple-

mentare platformei G Suite de la Google și a plat-

formei Microsoft Office 365 A1. 
 

inginer sistem 

Marius NISTOR 

mailto:prenume.nume@ltavs.ro
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O parte semnificativă  din accidentele de 

circulație sunt produse de elevi în calitate de con-

ducători auto sau de pietoni. Pentru îmbunătățirea 

climatului de siguranță rutieră este necesară cu-

noașterea și respectarea regulilor de circulație de 

către elevi. Este necesar să instruim elevii asupra 

consecințelor faptelor lor comise în calitate de 

conducători auto. 

La Liceul Tehnologic ,,Alexandru Vlahuță” 

Șendriceni s-a desfășurat la data de 21.11.2019, 

ediția a V-a a Concursul ,,Siguranță prin educație  

rutieră”, cuprins în CAEJ Botoșani 2020.  

Concursul urmărește dezvoltarea și consoli-

darea cunoștințelor de legislație rutieră, formarea 

deprinderilor de comportare civilizată pe drumuri-

le publice în vederea prevenirii și reducerii numă-

rului accidentelor de circulație, responsabilizarea 

tinerilor care dețin  ori doresc să obțină un permis 

de conducere  precum și dezvoltarea unor relații  

de bună colaborare  între politie și elevi având ca 

efect creșterea încrederii în organele de poliție. 

Concursul se adresează elevilor înscriși la învăță-

mântul profesional în clasa  a XI a calificările me-

canic auto și mecanic agricol, având două secțiuni: 

 Legislație rutieră pentru categoria B 

 Legislație rutieră pentru categoria TR 

Participarea numeroasă a elevilor din învăță-

mântul profesional din județul Botoșani în cele 

cinci ediții desfășurate a pus în evidență dorința de 

afirmare a elevilor de a se pregăti cât mai bine 

pentru viitoarea meserie, fapt care avantajează ele-

vul în dorința sa de a găsi un loc de muncă. Elevii 

au fost recompensați  cu diplome, premii în bani și 

cărți de circulație. 

 
prof. BUNDUC Tudor 

SIGURANȚĂ PRIN EDUCAȚIE RUTIERĂ 
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,,Educația este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi 
pentru a schimba lumea”.—Nelson Mandela 

 
La data de 5 octombrie, în întreaga lume, se sărbătorește Ziua 

Mondială a Educației. Activitatea are ca scop familiarizarea elevilor 
cu semnificația zilei de 5 octombrie, evidențierea rolului dascălilor în 
dezvoltarea noilor generații și recunoașterea meritelor acestora în for-
marea culturii, valorilor și moralei unei societăți.  

Evenimentul ține să ne reamintească faptul că o educație de cali-
tate reprezintă cheia unei reușite profesionale.  

Educația face parte din viața de zi cu zi a fiecărui om, de aceea 
cadrele didactice încercă zi de zi să ne insufle nouă, elevilor, dragos-

ZIUA EDUCAȚIEI 

„Învățând o limbă străină nu învățăm numai 
cum gândesc și cum simt alte societăți, ceea ce au 
experimentat, valorile și cum se exprimă, ci avem 
totodată o oglindă culturală în care putem să vedem 
mai clar propria noastră societate.”  ‒ Cancelarul 
Edward Lee Gorsuch. 

Limba engleza este limba cel mai frecvent 
vorbită în lume. Una din cinci persoane poate vorbi 
sau cel puțin înțelege limba engleză. Aceasta este 
limba științei, a aviației, a calculatoarelor, a diplo-
mației și a turismului. Cunoașterea limbii engleze 
va crește șansele de a obține un post de muncă bine 
plătit într-o companie multinațională din țara ta sau 
chiar și în străinătate. Este limba oficială în 53 de 
țări. Asta înseamnă o mulțime de oameni pe care ai 
putea să îi cunoști și cu care ai putea să vorbești.  

Limba engleză este vorbită ca prima limbă 
de către aproximativ 400 de milioane de oameni 
din întreaga lume. Este limba industriei mass-
media. Dacă cunoști această limbă, nu mai trebuie 
să te bazezi pe traduceri sau subtitrări pentru a te 
bucura de cărțile, melodiile, filmele și emisiunile 
tale preferate. 

Este, de asemenea, limba internetului. Mul-
te site-uri web sunt în limba engleză – iar cunoaște-
rea limbii îți va permite să înțelegi și să participi la 
forumuri și discuții. 

Doriți să călătoriți mai bine, să aveți mai 
mult succes în carieră, în afaceri și un creier mai 
sănătos? Ei bine, puteți face toate aceste lucruri în-
vățând o limbă străină. sau mai multe. 

Motive pro învățarea unei limbi străine: 

Veți călători mai bine dacă cunoașteți o limbă 
străină. 

În primul rând, vă veți descurca cu ușurință în 
multe destinații din străinătate și vă veți face mult 
mai ușor noi prieteni. Mulți prieteni. Veți înțelege 
mai bine o destinație, deoarece veți avea acces la 
mai multe informații. Sunt zeci de locuri unde nu 
sunt audio-ghiduri în limba română. Veți avea 
multe oportunități diverse, unele surprinzătoare. 
În general, toată experiența de călătorie va fi mai 
frumoasă. 

Îți îmbunătățești capacitatea de memorare.  

De multe ori creierul este comparat cu un 
mușchi, deoarece își îmbunătățește funcțiile odată 
cu exercițiul. Învățând o limbă străină vei reuși să 
reții mai bine nume, liste etc, deoarece se îmbu-
nătățesc funcțiile memoriei. 

Te ajută în carieră. 

Te poți angaja mult mai ușor și vei promova 
în cadrul companiilor, dacă vorbești bine o limbă 
străină.  

 

LIŞMAN Daniela, 

clasa a XI-a K 

IMPORTANŢA ÎNVĂȚĂRII UNEI LIMBI STRĂINE 
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La data de 10 octombrie 2019, la invitația 

Direcției pentru Agricultură Botoșani, în calitate 

de organizator, în parteneriat cu Prefectura Boto-

șani, Consiliul Județean Botoșani și Primăria Bo-

toșani, Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță" 

Șendriceni, a participat la „Ziua Națională a pro-

duselor agroalimentare românești” cu o expoziție 

de produse alimentare. 

Ni s-a părut extrem de important să susținem 

autenticitatea comunității noastre, de aceea elevii 

au realizat un stand care cuprindea  zona de patise-

rie unde puteai găsi cozonacul, care ne-a îndulcit 

copilăria; zona de lactate, unde brânza cu smântâ-

nă te aștepta s-o deguști, suc de mere, dulcețuri , 

gemuri, zacuscă, conserve  realizate homemade, 

totul  fiind asezonat vizual cu multe fructe si flori. 

Ca urmare a impactului asupra potențialilor 

clienți, realizăm că cererea de produse tradiționale, 

după rețete consacrate, fără aditivi și conservanți 

este printre preferințele consumatorilor, alături de 

produsele certificate ecologic. 

Ziua națională a produselor agroalimentare 

românești a fost marcată şi anul acesta în toată  

țara, prin organizarea de programe și manifestări 

educative, de voluntariat, cu caracter social şi ști-

ințific, destinate promovării produselor agroali-

mentare româneștii și câștigării încrederii consu-

matorului. 

prof. SCRIPCARU Simona-Marcela 

ZIUA NAȚIONALĂ A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ROMÂNEŞTI 

tea pentru cunoaștere, educație, autoeducație, cul-
tivarea respectului pentru cei care oferă educația, 
adică dascălii, fie ei educatori, învățători sau pro-
fesori. 

Noi, elevii clasei a X-a J, de la Liceul Tehno-
logic „Al. Vlahuță” Șendriceni am sărbătorit 
această zi printr-o serie de activități: 

 „Ziua Mondiala a Educației”- semnificație; 

 Educația este garanția unui viitor mai bun; 

 Concurs ”Educație și educatori”. 

Din prezentările PowerPoint despre semnifi-
cația zilei de 5 Octombrie am învățat că: 

 educația trebuie să îi ajute pe elevi să do-
bândească instrumentele cunoașterii, să 
învețe cum să învețe; 

 educația trebuie să îi ajute pe elevi să do-

bândească competențe care să le permită 
să ia decizii cu privire la diferite situații 
de viață, să funcționeze în relații sociale și 
de muncă, să satisfacă cerințe elementare, 
să îmbunătățească calitatea vieții proprii și 
a vieții celorlalți.  

Concursul ne-a antrenat pe toți, a înviorat 
atmosfera și, la final, am fost cu toții câștigători. 

Să ne amintim deci astăzi, 5 octombrie, cu 
recunoștință și dragoste, de cei care ne-au ajutat 
să pășim pe drumul formării noastre – educatori, 
învățători, profesori. Să le mulțumim și să le fim 
recunoscători pentru munca și dăruirea cu care ne
-au ajutat să devenim oameni cu adevărat. 

 

ANDRONICESEI Andreea Mihaela, 

clasa a X-a J 



ANUL XXII NR. 30, 2020 Pagină 13 

În fiecare an, Iașul devine polul agriculturii 

în regiunea Nord–Est prin organizarea celui mai 

mare eveniment agrar-Târgul AGRALIM. La ediția 

de anul acesta, desfășurată în perioada 19-22 sep-

tembrie 2019, Liceul Tehnologic „Al. Vlahuță”  

Șendriceni a fost invitat de către Direcția Județeană  

pentru Agricultură Botoșani să participe la deschi-

derea acestui eveniment. 

Acțiunea se înscrie în cadrul parteneriatului 

pe care unitatea școlară îl are cu Ministerul Dezvol-

tării Regionale. Alături de elevi și profesori ai  uni-

tății noastre au participat reprezentanți de la Liceul 

„Petru Rareș" Botoșani și Liceul „Demostene  

Botez" Trușești. 

Elevii au avut ocazia să cunoască specialiști 

în agricultură, fermieri, producători zonali de pro-

duse alimentare, personalități locale, să participe la 

deschiderea evenimentului și să viziteze standurile.  

Ediția din acest an a Târgului AGRALIM a 

reunit 150 de companii și branduri din sectorul 

agricol, care prezintă vizitatorilor o oferta comple-

xă de tractoare, utilaje si tehnică agrară, tehnologii 

și echipamente pentru irigații, sere si solarii, mate-

rial săditor, semințe, pesticide și îngrășăminte chi-

mice, echipamente si tehnologii pentru creșterea 

animalelor, nutrețuri combinate și hrana pentru ani-

male, produse de uz veterinar, servicii de certificare 

agricultură ecologică, biocombustibili, servicii fi-

nanciare și leasing, soluții informatice pentru 

agricultură. 

Simultan are loc şi Festivalul Micilor Pro-

ducători, eveniment care valorifică patrimoniul 

cultural rural din Regiunea Nord-Est, susține pes-

te 30 de producători locali care-și promovează 

preparatele tradiționale din carne și specialități 

afumate, brânzeturi, dulcețuri, gemuri și compo-

turi, borcane de zacuscă, miere de albine și deri-

vate, prăjituri de casă. 

PORFIREANU Cosmin 

clasa a XI-a J 

LICEUL TEHNOLOGIC „AL. VLAHUŢĂ” ȘEDRICENI, INVITAT LA 
AGRALIM 2019 
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Trăim într-o lume în care lucrurile mărunte 

cum ar fi îngrijirea unei flori, unui arbore sau cură-

țarea unui parc nu mai au însemnătatea pe care o 

aveau pentru copii generațiilor trecute. Cu ani în 

urmă, aceste lucruri mărunte ne făceau să ne cutre-

murăm doar la gândul că lăsăm ceva în urma noas-

tră. Că lăsăm copiilor noștri un mediu curat, fru-

mos și sănătos. Viața cotidiană, stresul și chiar 

zbuciumul în care ne ducem viața ne-a îndepărtat 

pe drept cuvânt de aceste lucruri mărunte dar pline 

de emoție. Tocmai din acest motiv, în cadrul liceu-

lui nostru, am decis să transmitem elevilor o parte 

din emoțiile trăite de fostele generații pentru care 

natura și protejarea ei era una din regulile de bază 

ale societății. 

Mesajul nostru pe care am vrut și am reușit 

să-l transmitem și să-l cultivăm a fost „Nouă ne 

pasă de mediul înconjurător!”. Nu a fost ușor să ne 

mobilizăm ca o adevărată echipă însă lucrurile au 

reușit să se miște în cadrul proiectului „Nouă ne 

pasă!” desfășurat în timpul activităților din 

„Săptămâna Educației Globale”. Am purces voini-

cește la drum plini de speranțe și am creat în scurt 

timp un prim grup de acțiune format din elevii cla-

selor a X-a J, K, a XI-a I, a IX-a J, K împreună cu 

profesorii diriginți și invitați de la Direcția pentru 

Agricultură Botoșani. 

Activitățile din proiect au fost: 

Schimbările climatice pe fondul încălzirii 

globale 

Efectele schimbărilor climatice asupra agri-

culturii 

Noi ne-am implicat! 

Scopul acestui grup a fost popularizarea idei-

lor proiectului și atragerea unui număr cât mai ma-

re de elevi dornici să participe efectiv, să pună trup 

și suflet și mai ales să creadă în mesajul proiectu-

lui nostru. Am luptat contra indiferenței și am înțe-

les la început de proiect că pentru mulți elevi este 

mult mai ușor să arunce o sticlă din plastic în albia 

unui râu, mult mai ușor să schilodească natura din 

teribilism sau ignoranță, mult mai ușor să poată 

scrijeli scoarța unui arbore secular decât să ocro-

tească natura și să muncească continuu pentru 

regenerarea ei. Acesta a fost greu și timpul ne-a 

arătat că mesajul nostru a fost repede înțeles și de 

alții care s-au alăturat activităților noastre. Elanul 

elevilor a demonstrat că le pasă de mediul în care 

trăiesc, că starea mediului înconjurător ne afec-

tează în mod direct viața și sănătatea noastră.  

Zona se schimbă cu fiecare oră în care echi-

pa noastră adună rezultatul ignoranței altora.  

 

MAȚCU Roxana Iuliana,  

clasa a X-a J 

NOUĂ NE PASĂ! 
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Tema abordata în acest an în cadrul 

„Săptămânii Educației Globale” se pliază ca o mâ-

nușă pe profilul clasei din care fac parte și împreu-

nă cu colegii mei am putut să valorificăm cunoștin-

țele teoretice și practice dobândite pe parcursul ani-

lor de liceu. 

Într-o societate modern, educația are un rol 

primordial, iar educația primită în școală rămâne 

fundația pe care elevul își va clădi în timp, cu răb-

dare, ambiție și dăruire o viitoare carieră într-un 

mediu social concurențial. 

Cultura generală, abilitățile de comunicare, 

abilitățile practice şi de lucru în echipă, dezvoltarea 

competențelor fundamentale necesare acestui secol 

sunt elementele definitorii care conduc către suc-

ces. 

Astfel lumea contemporană ar trebui să mini-

malizeze acțiunile care conduc la dezechilibre natu-

rale, cu efecte dezastruoase asupra oamenilor, ani-

malelor, vegetației, a vremii.  

Un element deosebit al raporturilor dintre me-

diul înconjurător și dezvoltarea societății îl consti-

tuie înțelegerea caracterului determinant al dezvol-

tării durabile. Aceasta presupune protecția și con-

servarea mediului înconjurător, pe de o parte, și 

utilizarea rațională, cantitativ si calitativ, a resurse-

lor naturale, pe de altă parte. În ultima perioadă, 

omenirea se confruntă cu hazard determinate de 

acțiunile proprii sau pur şi simplu generate de forța 

naturii. Fenomenele meteorologice extreme 

(temperaturi anormal de ridicate sau de scăzute, 

furtuni violente, căderi de grindină, precipitații 

abundente sub diverse forme, uragane, tornade, 

inundații etc.) au devenit o parte componentă a vie-

ții de zi cu zi a oamenilor din toată lumea. De ase-

menea, omenirea se luptă și cu consecințele 

dezastruoase ale catastrofelor naturale produse de 

forțele pământului: cutremure, tsunami, avalanșe, 

erupții vulcanice etc.  

Datele climatice din ultimul secol evidențiază 

o încălzire progresiva a atmosferei și o reducere 

semnificativa a cantităților de precipitații, elemente 

considerate limitative pentru toate activitățile 

specifice domeniului agricol. 

În deceniile următoare, implicațiile încălzi-

rii globale în economia industrială, aproviziona-

rea cu apa, agricultura, biodiversitatea vor fi foar-

te evidente. La nivel global, încălzirea are ca 

efect, creșterea frecvenței și intensității eveni-

mentelor extreme, în special seceta și inundațiile. 

Acestea fenomene sunt legate evident atât de cli-

mă, cât și de intervențiile umane, respectiv utili-

zarea defectuoasă a terenurilor și resurselor de 

apă, practicile agricole necorespunzătoare, despă-

duririle, supra pășunatul și, nu în ultimul rând, 

poluarea aerului si a solului.  

Adaptarea la schimbările climatice va bene-

ficia, în special, de experiența dobândită din reac-

ția la evenimentele climatice extreme, prin imple-

mentarea planurilor de adaptare și administrare a 

riscurilor schimbărilor climatice. 

Activitățile desfășurate în cadrul 

„Săptămânii Educației Globale” au fost multiple, 

plăcute și instructive. Elevii au lucrat individual, 

pe grupe și au realizat desene și afișe cu acțiuni 

care provoacă  schimbările climatice sau cu mo-

dalități care pot micșora problemele cauzate. Au 

avut loc vizionări de filme, s-a atras atenția asu-

pra importanței colectării selective a deșeurilor și 

a avut loc o acțiune de colectarea a deșeurilor în 

curtea școlii și pe străzile din jurul școlii. S-au 

purtat discuții despre importanța protejării Plane-

tei, împiedicarea schimbărilor climatice și impor-

tanța pașilor mici pe care noi îi putem realiza 

pentru schimbarea în bine a situației prezente și a 

crea un viitor mai bun. 

 

ANECULĂESEI Andreea  

Clasa a XII-a D  

SCHIMBĂRILE CLIMATICE ŞI VIAŢA NOASTRĂ 
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An de an, fiecare liceu își sărbătorește bobo-

cii. Conform tradiției, anual se organizează Balul 

Bobocilor. Elevii de la Liceul Tehnologic 

„Alexandru Vlahuță" Șendriceni au participat la 

acest eveniment vineri, 22 noiembrie 2019, înce-

pând cu ora 15:00, la Sala Teatrului din Dorohoi. 

Tema aleasă pentru această ediție a fost: 

MÂNDRI SĂ FIM ROMÂNI! RO-MÂNDRIA. 

În spatele fiecărui astfel de moment există o 

echipă de organizatori care își dedică timpul liber, 

creativitatea, uneori chiar resursele materiale pen-

tru a promova imaginea școlii pe care o reprezintă. 

Toată energia cumulată este canalizată în exclusi-

vitate asupra bobocilor. 

Din primele săptămâni, ei sunt atrași spre 

preselecțiile balului, considerate superficiale de 

majoritatea, deoarece promovează aspectul fizic ca 

trăsătură definitorie și nu evidențiază importanța 

intelectului în conturarea unui parcurs productive. 

Frumusețea acestor momente premergătoare  

circumstanței propriu-zise se profilează în jurul 

schimbului continuu de idei, impresii, strategii, iar 

diferențierea dintre un bal reușit și unul mai puțin 

reușit se face la nivelul colaborării din interiorul 

staff-ului. Interesant de observat este aspectul ad-

ministrativ. De la sponsori, promovare, design de 

afiș, linii melodice, invitat special, până la core-

grafia participanților și recuzită, totul este gândit, 

materializat și susținut de tinerii ce nu depășesc  

15-18 ani, cu mici excepții pe alocuri.  

Din perspectivă psihologică, implicarea într-

un astfel de eveniment se încadrează în dimensiu-

nea dezvoltării personale. Motivația fiecăruia se 

bazează întotdeauna pe tipicul personalității și 

există nenumărate motive cunoscute ori latente în 

spatele deciziei participării. Deși variabilele sunt 

vaste, se pot identifica anumite șabloane ce deter-

mină implicarea și acelea, strâns legate de dezvol-

tarea personală, pun în mișcare dorința de afirmare 

sub pretextul socializării. 

Un alt caz sunt acei boboci care conștienti-

zează că latura lor afectivă este condiționată de 

timiditate ca însușire dominantă, așadar aleg 

această experiență ca exercițiu de îndepărtare a 

tracului pe scenă sau a fricii de vorbit în fața unui 

public numeros. Subaprecierea poate fi înlăturată 

printr-un rezultat pozitiv ce atestă opinii false 

despre capacitatea intelectuală sau complexe pu-

ternic înrădăcinate. 

Cunoașterea colectivului din care vor face 

parte următorii ani este un aspect decizional, iar 

posibilitatea creării de noi cunoștințe fie în interes 

profesional, fie social, determină implicația bobo-

cilor. Un alt aspect benefic este reprezentat de 

spargerea barierelor psihologice și depășirea limi-

telor impuse inconștient, impactul scenei fiind 

unul puternic, iremediabil. 

Pentru ediția 2019 a Balului Bobocilor au 

fost aleși 14 boboci, care și-au dovedit talentele 

sub diferite forme, toți având o șansă destul de 

mare să obțină râvnitul titlu de Miss și Mister Bo-

boc! În culisele prestațiilor artistice au fost multe 

ore de repetiții şi în tot acest timp, bobocilor le-au 

fost alături colegii lor mai mari, cărora le  

mulțumim! Așadar, să cunoaștem noua generație 

a Liceului Tehnologic ”Al. Vlahuță”  

Șendriceni!!! 

Perechea nr. 1: Cozmîncă Cerasela-

Ștefania, clasa a IX-a I și Istrate Cornel, clasa a 

IX-a I; 

Perechea nr. 2: Bunduc Andreea-

Adriana, clasa a IX-a J și Popescu Paul-Petru, 

clasa a IX-a M; 

Perechea nr. 3: Patache Maria, clasa a 

IX-a J și Macovei Adrian-Ștefan, clasa a IX-a M; 

Perechea nr. 4: Aostăcioae Elena-Ionela, 

clasa a IX-a J și Miruță Sergiu, clasa a IX-a M; 

Perechea nr. 5: Seminiciuc Georgiana-

Andreea, clasa a IX-a B și Dascălu Vlăduţ-Florin, 

clasa a IX-a B; 

Perechea nr. 6: Moroşanu Maria-Elena-

Alexandra, clasa a IX-a C și Moroşanu Deni-

Augustin clasa a IX-a C; 

Perechea nr. 7: Balan Monalisa-

Giorgiana, clasa a IX-a J și Belehuz Cristian-

Marian din clasa a IX-a M. 

BALUL BOBOCILOR 
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Probele concursului au fost: 

 proba de dans popular; 

 proba de karaoke; 

 proba de dans la alegere; 

 proba surpriză. 

În intervalele dintre probe audiența a 

fost încântată şi delectată cu: dansuri popula-

re, street dance - Cosmin Tătaru împreună cu 

trupa Urban Kingdom şi George Boghian, 

muzică modernă Sebastian Cureliuc (un fost 

elev al școlii noastre), instrumentiștii liceului 

nostru împreună cu solistul Albu Marian-

Ionuț din clasa a X-a B. 

Impresia artistică, spectaculozitatea, 

coregrafia și atitudinea bobocilor participanți 

au fost atent urmărite de către juriu, care a 

avut o misiune foarte importantă, aceea de a 

stabili clasamentul final în urma jurizării 

prestației artistice a fiecărei perechi de bo-

boci-concurenți, fiind cei mai în măsura să 

determine cine va fi demn de a purta titlul de 

Miss și Mister Boboc de la Liceul Tehnologic 

„Alexandru Vlahuță" Șendriceni! 

După ce juriul a deliberat, clasamentul 

final a fost următorul: 

Premiul pentru popularitate: Pere-

chea nr. 5: Seminiciuc Georgiana-Andreea, 

clasa a IX-a B și Dascălu Vlăduț-Florin, clasa 

a IX-a B; 

Miss și Mister Boboc: Perechea nr . 6: 

Moroșanu Maria-Elena-Alexandra, clasa a IX

-a C şi Moroșanu Deni-Augustin clasa a IX-a 

C; 

Locul II: Perechea nr. 1: Cozmîncă  

Cerasela-Ștefania, clasa a IX-a I și Istrate 

Cornel, clasa a IX-a I; 

Locul III: Perechea nr. 2: Bunduc  

Andreea-Adriana, clasa a IX-a J și Popescu 

Paul-Petru, clasa a IX-a M. 

 

COBZARU Mădălina și ROZNOV Robert   

clasa a XII-a D  
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Fiecare țară își rezervă o zi numită ZI 

NAŢIONALĂ, zi în care se vorbește despre ființa 

națională, conștiința națională, popor, patrie. Și, 

astfel, conștient de ființa națională, poporul aduce 

patriei omagii. 

Ce este patria? Patria este verbul lui  

Eminescu, Coloana infinitului a lui Brâncuși,  

patria este ecoul clopotului de la Putna plutind 

peste râuri și munți de sute de ani. Patria este pâi-

nea noastră cea de toate zilele, este flamura  

dorobanților ridicată peste turcime, este sângele lui 

Horia și a lui Doja vărsat pentru a lumina istoria 

națională. Patria nu e pământul pe care trăim din 

întâmplare, ci e pământul plămădit cu sângele și 

întărit cu oasele înaintașilor noștri. 

Ce este dragostea de țară? Dragostea de 

țară pornește de la dragostea și respectul față de 

părinți, pentru frați și surori, de la dragostea pentru 

casa în care trăim împreună cu cei dragi. Dragos-

tea de țară înseamnă prețuirea entuziastă a tot ce a 

realizat poporul nostru în decursul istoriei sale, cu 

multe și grele sacrificii, înseamnă mândria de a fi 

cetățean al României de astăzi. 

Elevii școlii noastre (gimnaziu și liceu) im-

pulsionați de dragostea de țară au prezentat progra-

me artistice insuflând mulțimii sentimentul  

apartenenței la acest spațiu mirific numit România. 

Elevii de gimnaziu împreună cu reprezen-

tanții primăriei Șendriceni au depus coroane de 

flori la troița din satul Pădureni. Preotul satului a 

oficiat o slujbă închinată eroilor. La această mani-

festare a fost prezentă și o delegație din localitatea 

Hincăuți, Edineți –Republica Moldova. 

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 strămoșii 

de odinioară, mândru că poți spune: Sunt român! 

(Al. Vlahuță) 

MILIAN Denisa 

clasa a VIII-a B 

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
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În Săptămâna Școala Altfel, am avut propuse 

foarte multe activități interesante. Una dintre ele a 

fost Sunt prieten cu o carte, propusă de doamna 

profesoară de limba română. Provocarea la lectură 

a încins spiritele. Fiecare elev a avut de prezentat 

cea mai interesantă carte citită recent. Cele mai 

bune prezentări au fost premiate cu câte o diploma 

ROLUL ACTIVITĂŢILOR 

EXTRACURRICULARE ÎN 

EDUCAȚIA COPIILOR 

Ziua Culturii Naționale coincide cu  

celebrarea nașterii poetului nostru național, Mihai 

Eminescu. Lucru deloc întâmplător, deoarece este 

perioada în care ne amintim că românul s-a născut 

poet. 

Elevii de azi sunt din ce în ce mai nemotivați 

atunci când este vorba de lectura individuală, așa că 

doamnele profesoare de limba română în colabora-

re cu domnișoara bibliotecară a școlii au găsit o 

metodă alternativă de a-i atrage să facă acest lucru 

într-un mod plăcut, dar și util: o activitate de tip 

puzzle prin care elevii să facă cunoștință cu opera 

lui Eminescu într-un mod inedit. 

Prin această activitate s-a urmărit promovarea 

culturii naționale, dezvoltarea unor abilități de co-

municare, de lucru în echipă, formarea și dezvolta-

rea gustului pentru lectura individuală, dar și colec-

tivă, și nu în ultimul rând, întâlnirea cu poezia lui 

Eminescu prin intermediul unei lecții deschise. 

Toți elevii școlii au fost antrenați astfel: elevii 

clasei a VI-a  au pregătit răvașele cu strofe din poe-

ziile eminesciene; elevii clasei a VII-a au distribuit 

la intrarea în școală tuturor elevilor de la gimnaziu, 

răvașe cu strofe din Eminescu; elevii de gimnaziu 

şi de liceu au reconstituit unele dintre poeziile re-

prezentative din opera lui Eminescu printr-o activi-

tate de tip puzzle, adică au căutat strofele lipsă la 

colegii din celelalte clase pentru a reface apoi poe-

zia pe un format A4; elevii clasei a VIII-a au reali-

zat imagini cu scene inspirate de versurile emines-

ciene pe care le-au extras din cutia cu răvașe.  

Primii trei care au reconstituit poezia au fost re-

compensați cu trei cărți de referință pentru activi-

tatea lor școlară. 

ABEBEI Maria Federica, 

clasa a VIII-a A  

„CITIȚI-L PE EMINESCU, NU-L COMEMORAȚI!” 
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În conformitate cu prevederile art. 2 din Le-

gea nr. 66/2019, ziua de 11 martie a fost instituita 

ca „Ziua Națională a meseriilor”. In perioada 11 

februarie -11 martie unitățile școlare in parteneriat 

cu autoritățile locale și agenții economici organi-

zează evenimente educaționale pentru promovarea 

învățământului profesional și tehnic, precum și a 

meseriilor. 

O astfel de activitate s-a desfășurat la data de 

27.02.2020 la Șendriceni. 

Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță" 

Șendriceni este unitatea de învățământ din județul 

Botoșani în care s-a înregistrat cea mai mare dez-

voltare a învățământului profesional. Dacă în urmă 

cu câțiva ani în unitate erau școlarizate anual câte 

2-3 clase de învățământ profesional, în prezent în 

unitate activează 16 clase de învățământ profesio-

SĂPTĂMÂNA MESERIILOR 

din partea editurii D’Art, cu care doamna profe-

soară de limba română a încheiat, în prealabil, un 

parteneriat. 

Mulți elevi din întreaga lume, nu înțeleg ce 

înseamnă cu adevărat să citești și nici cât de bene-

fic este cititul pentru dezvoltarea lor intelectuală. 

Vocabularul are nevoie de antrenament, adi-

că de lectură. Lectura este baza oricărui vocabular 

bine construit. Școlile din întreaga lume stimulea-

ză elevii și încearcă să îi împingă în brațele lectu-

rii . 

Școala Gimnazială „Alecu Ivan, Ghilia” pro-

movează lectura altfel decât celelalte școli. Doam-

na profesoara de limba și literatura română a înfi-

ințat un club de lectură, în parteneriat cu editura 

Arthur, editură de la care copiii pot achiziționa 

cărți potrivite pentru ei. 

A citi înseamnă să călătorești printre pagini-

le cărții, împreună cu personajul principal și chiar 

să te transpui în pielea lui. 

Așa că, aș dori, să vă provoc spre a citi car-

tea ,,Minunea," de R.J. Palacio. În carte, veți în-

tâlni amuzament, suspans, emoție, dar și aventură. 

Mi se pare minunat să privești lumea prin ochii 

unui copil diferit și să experimentezi lumea așa 

cum o face el. Este o poveste emoționantă despre 

curaj și bunătate, despre integrare și acceptare. 

Vă doresc spor la lectura și sper să dați de 

luminița de la capătul tunelului şi nu uitați: 

„Cărțile sunt purtători ai civilizației. Fără cărți, 

istoria este tăcută, literatura toantă, știința schi-

loadă, gândurile și imaginația în repa-

os.” (Barbara Tuchman) 

 

POSTEUCĂ Lucia Ionela 

clasa a VI-a 
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nal cu un număr de 427 elevi. 

Unitatea deține cabinete de specialitate, 

laboratoare și ateliere școlare în care sunt formați 

elevi pentru meseriile: mecanic auto, mecanic 

agricol, constructor montator de structuri metali-

ce, tâmplar universal, instalator instalații tehnico-

sanitare și de gaze, ospătar (chelner), vânzător în 

unități de alimentație și brutar patiser preparator 

produse făinoase. 

La activitate au fost implicați aproximativ 

100 de viitori absolvenți de clasa a VIII-a de la 

școlile din Hilișeu Horia, Dumeni şi Șendriceni, 

precum și peste 200 de elevi din învățământul 

profesional din unitate, în baza Protocolului de 

colaborare încheiat între unitățile școlare. 

S-au făcut discuții și dezbateri între colecti-

vele de elevi și cadrele didactice din cele 3 unități 

școlare, agenți economici și autoritățile locale,  

s-au vizitat spațiile didactice, s-au organizat acti-

vități practice demonstrative pentru toate meserii-

le pregătite în unitate, a fost prezentat modul de 

organizare și funcționare a învățământului profe-

sional și tehnic, au fost evidențiate exemple de 

bune practici din activitatea de formare. 

Considerăm că activitatea desfășurată este 

primul pas în realizarea unei consilieri de calitate, 

în alegerea unui traseu educațional corect venind 

în sprijinul viitorilor absolvenți de clasa a VIII-a. 

 

director, 

ing. Dumitru Viorel DOHOTARIU 
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„Creangă este expresia monumentală a natu-

rii umane în ipostaza ei istorică, ce se numește  

poporul român”. George Călinescu 

Fiu de țărani înstăriți din Humulești, Ion este 

primul din cei opt copii ai „Smarandei , născută 

David Creangă” și „Ștefan al lui Petrea  

Ciubotariul”. A început târziu, în satul natal, studii 

mediocre continuate nesistematic în mai multe 

școli, a fost seminarist harnic, apoi, pe rând,  

diacon frecventator al școlii normale, institutor 

cleric caterisit, vânzător de tutun și din nou institu-

tor, petrecându-și a doua parte a vieții în mahalaua 

Iașilor, în mediul clerului și al corpului didactic 

primar. În anul 1867 apare primul abecedar conce-

put de Ion Creangă, intitulat „Metodă nouă de  

scriere și citire”. La îndemnul prietenului său,  

Mihai Eminescu, a devenit membru al celei mai 

celebre societăți literare din Iași, Junimea, debu-

tând strălucit în literatură, la patruzeci de ani, cu o 

poveste în revista Convorbiri literare, dar rămâ-

nând cu toate acestea țăran, ca aspect exterior și ca 

mentalitate. 

Marele merit al lui Creangă a fost că el a 

scris poveștile întocmai cum ele se spun la țară. 

Viața eroilor lui Creangă se desfășoară în spiritul 

autentic al firii poporului român. Scriitorul reflec-

tă în opera sa virtuțile spirituale și fizice pe care 

le respectă omul din popor: curajul, hărnicia, prie-

tenia, optimismul, modestia, mărinimia, franche-

țea în opinii și atitudini, spiritul rațional și între-

prinzător, sentimentul dreptății sociale. În numele 

acestor principii, Creangă dezaprobă prin întreaga 

sa operă, tot ceea ce degradează omul: ipocrizia, 

minciuna, trădarea, lenea, pizma, exploatarea. 

Poveștile, povestirile și amintirile lui Creangă au 

încântat generații de cititori prin farmecul întâm-

plărilor și prin darul de povestitor inegalabil. 

Ion Creangă este, de departe, cel mai iubit 

scriitor și povestitor român de către școlari. De 

aceea, luna martie este dedicată lui. Nașterea ma-

relui scriitor este marcată prin diferite activități 

școlare și extrașcolare:  

 concursuri „Recunoaște povestea!”, 

„Recunoaște personajul!”; „Cine știe ce-

le mai multe proverbe şi zicători din po-

veștile citite?”; „Cel mai frumos mărțișor 

pentru cel mai îndrăgit povestitor”; 

„Personaje pozitive/ personaje negative”; 

 șezători în cadrul cărora elevii citesc din 

opera marelui clasic al literaturii române, 

supranumit așa și datorită operei sale au-

tobiografice „Amintiri din copilărie”; se 

ÎN LUMEA MINUNATĂ A POVEŞTILOR LUI CRENGĂ 
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1 martie 1930 este ziua de naștere a scriitorului și picto-

rului Alecu Ivan Ghilia. care s-a născut în satul Ghilia, comuna 

Șendriceni, județul  

Botoșani. Personalitate distinctă a culturii române a făcut studi-

ile primare în satul natal, apoi cursurile Școlii Normale din 

Șendriceni și Academia de Arte din Iași.  

Pe numele său adevărat Alexandru Ivan, scriitorul își ia 

pseudonimul literar în 1948, la Iași, când debutează în versuri 

în presa ieșeană. Pictura, iubirea dintâi, o descoperă încă de pe 

băncile Școlii Normale din Șendriceni.  

Prin desființarea Institutului Superior de  

Artă din Iași este repartizat la București, unde este remarcat și 

angajat ca redactor, la revista Contemporanul. Urmează apoi 

MOMENT ANIVERSAR ALECU IVAN GHILIA 

desprinde mesajul educativ din fiecare po-

veste; 

 scenete în care micii actori interpretează 

personaje din poveștile scrise de Ion 

Creangă; 

 confecționarea de măști și costumații adec-

vate rolurilor interpretate; 

 realizarea de desene care ilustrează mo-

mente memorabile din poveștile lui Crean-

gă; 

 organizarea de excursii la Humulești, pen-

tru a vizita casa memorială Ion Creangă și 

pentru a-și imagina, la fața locului, copilă-

ria fericită a lui Nică, care se scurgea „fără 

leac de supărare”. 

Pentru a cinsti cum se cuvine ziua de naștere 

a marelui povestitor român, pe data de 1 martie 

2020, elevii de la Școala Primară „Victor Isăceanu” 

Pădureni, au vizionat povestea „Capra cu trei iezi” 

și o prezentare Power Point despre viața și opera 

lui. 

Despre Ion Creangă și ale lui povești, poves-

tiri și amintiri din copilărie am tot citit și vorbit și 

cu siguranță o vom mai face. 

prof. înv. primar, 

CRIHAN Mihaela Daniela 

Școala Primară „Victor Isăceanu” Pădureni  
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cursurile secției de Istorie și Teoria Artei, la  

Institutul N. Grigorescu din București. 

În paralel cu activitatea jurnalistică, își foca-

lizează atenția asupra prozei. Debutează cu roma-

nul „Cuscrii”, distins cu premiul Academiei Ro-

mâne. A publicat 50 de volume: reportaje, poezie, 

nuvele și romane. A scris scenarii de filme. 

Ca pictor, a avut numeroase expoziții la: 

Moscova, Varșovia, New York, Las Vegas,  

Veneția.  

A fost distins cu importante premii: Premiul 

Academiei Române, Premiul Asociației Scriitori-

lor din București, Premiul National de proză Mihai 

Eminescu, Premiul special și Marele Trofeu acor-

date de Asociația pentru Pace a Religiilor din Ro-

mânia, The Special Book Award-1995– in aprecia-

tion of his distinguished contribution to creative 

writing as author of the book Piramida –

Washington D.C. .  

În semn de respect, i s-a acordat titlul de  

Cetățean de Onoare al comunei Șendriceni, în 

anul 2003.  

Elevii de la Școala Gimnazială „Alecu Ivan 

Ghilia” au realizat un moment aniversar Alecu 

Ivan Ghilia care a constat într-un recital din poe-

zia scrisă de maestro și în prezentarea cărților 

scrise de el. 

„Misterioasele păsări de noapte 

Poartă cu ele atâtea priveliști 

Necunoscute, abia bănuite. 

Când 

Zboară ele, se scutură cerul de  

Dorul nostru, celor de jos. Aripile 

Lor desprinse din lumina stelei 

Polare, înmuiate în taina depărtărilor, 

Zugrăvite cu var de lună, lunecă prin aer 

Potire, deplasând dintr-un loc în altul, 

Misterele lumii.”  

(Misterioasele păsări de noapte,  

Alecu Ivan Ghilia) 

 

AVASILENEI Anitta Marcela 

clasa a VI-a 
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Biserica – locul în care îl întâlnim pe Dumnezeu. 

Copilăria este îmbrăcată în puritate, fiind o 

etapă a vieții în care cei mici sunt dornici de a inte-

racționa cu ei înșiși, dar și cu cei din jurul lor. 

Aceasta se manifestă prin dorința de cunoaștere, de 

explorare a împrejurimilor, a părții exterioare, dar 

și a sufletului, a interiorului. Este o tradiție a școlii 

noastre să  punem în legătură cele două laturi ale 

copiilor. Așa că și în acest an școlar am semnat un 

parteneriat educativ cu Biserica Horlăceni.  

De la vârste fragede, copiii studiază, analizea-

ză și descoperă fapte și lucruri care îi ajută în par-

cursul lor profesional, dar și personal. Însă, credința 

și liniștea sufletească se regăsesc cel mai bine în 

cadrul lăcașului sfânt, acolo unde Dumnezeu întot-

deauna îi primește pe toți cu bucurie, unde preotul 

explică cu blândețe în glas despre bunătate și sme-

renie. 

Pășind din sala de curs în biserică, elevii au 

avut – încă o dată – oportunitatea de a se apropia 

mai mult de Divinitate, prin intermediul conversați-

ei cu preotul. Sărbătorile sunt prilej de a fi conectat, 

mai mult, cu învățămintele sfinte și cu viețile sfinți-

lor.  

Prima întâlnire din acest proiect a avut loc în 

preajma celei dintâi sărbători de iarnă. Fiind ma-

rea sărbătoare a Sfântului Nicolae, preotul le-a 

povestit copiilor despre însemnătatea acesteia și 

despre legenda Moșului Nicolae, mult așteptat de 

către cei mici în seara dinspre 5 spre 6 Decem-

brie, an de an. Copiii au ascultat cu mare atenție 

povestea Sfântului Nicolae, au aflat despre bună-

tatea și mărinimia de care a dat dovadă în timpul 

vieții și au înțeles de unde provine tradiția cu 

ghetuțele lustruite. Sfântul îi protejează îndea-

proape pe toți cei care îi poartă numele, dar îi ve-

ghează și pe toți copilașii și adulții care dau dova-

dă de altruism.  

PAȘI SPRE CREDINȚĂ  
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această dată, cu toții s-au așezat comod, iar între 

elevi și preot s-a simțit acea legătură care a creat 

mediul potrivit desfășurării unui dialog candid și 

plin de căldură. Cu toții s-au bucurat să afle și 

povestea lui Moș Crăciun, persoana care împarte 

copiilor daruri în noaptea dinspre 24 spre 25 De-

cembrie, dar și care aduce împreună întreaga fa-

milie.  

Prin parteneriatul creat între școala noastră 

și biserica satului, elevii au avut posibilitatea să 

reunească studiul din clasă cu învățămintele bise-

ricii creștin ortodoxe. Intenționăm să păstrăm des-

chisă o legătură între copiii satului nostru și loca-

șul sfânt, între oamenii locului și învățămintele 

transmise prin viu grai.  

 

prof. înv. primar CIOBANU Gabriela 

Școala Primară „Ștefan Airinei” Horlăceni  

Cu nerăbdare și cu sufletele deschise, elevii 

noștri au așteptat cea de a doua întâlnire din acest 

parteneriat cu preotul satului – mijlocitorul dintre 

Dumnezeu și creștini. La scurt timp, tot în luna lui 

Decembrie, aceștia și-au reamintit de tainele Naș-

terii Domnului Iisus Hristos, moment care aduce 

bucurie în casele creștinilor în fiecare an. De 

Construcția școlii din Șendriceni 1919 
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