


Pagină 2 FRÂNGURELE 

CUPRINS 

1. CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ „ALECU IVAN GHILIA”, 

EDIŢIA A X-A, CUPRINS ÎN CAEN 2020 .............................................................................................. 3 

2. PROIECT ERASMUS +VET APROBAT LA LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” 

ȘENDRICENI ............................................................................................................................................. 4 

3. DIN ACTIVITĂŢILE ŞCOLII ................................................................................................................... 6 

PROIECT EDUCAȚIONAL INTERCULTURAL „DIVERSITATEA NU ÎMPIEDICĂ UNITATEA” ... 6 

TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA ROMÂNI ......................................................................................... 8 

DESPRE BULLYING ....................................................................................................................... 10 

SĂ ÎNVĂȚĂM ENGLEZA FOLOSIND DIFERITE SITE-URI ................................................... 12 

ȘCOALA ALTFEL, DE ACASĂ! .................................................................................................... 13 

PRIMĂVARA – REDESCOPERIREA COPILĂRIEI .................................................................. 14 

ORA DE LECTURĂ .......................................................................................................................... 15 

TRAFICUL DE FIINȚE UMANE ................................................................................................... 15 

8 MARTIE 2021 ................................................................................................................................. 16 

EXPEDIȚII VIRTUALE ................................................................................................................... 16 

CYBERBULLYING-UL ................................................................................................................... 17 

CERCUL DE MATEMATICĂ......................................................................................................... 18 

SCHIMBAREA POATE ÎNCEPE CU NOI .................................................................................... 20 

ASPECTE DIN ȘCOALĂ ................................................................................................................. 22 



ANUL XXIII NR. 31, 2021 Pagină 3 

1. CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ 

„ALECU IVAN GHILIA”, EDIŢIA A X-A, CUPRINS ÎN CAEN 2020 

Vineri, 12 iunie 2020 s-a desfășurat la Liceul Tehnologic „Al. 

Vlăhuță” Șendricenii jurizarea lucrărilor primite la Concursul Național 

de Creație Literară și Pictură „Alecu Ivan Ghilia”, ediția a X-a.  

La această ediție au participat, cu lucrări, elevi din 27 de județe 

din România (Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, București, 

Buzău, Covasna, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Iași, Ilfov, 

Maramureș, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tul-

cea, Vaslui, Vrancea, Vâlcea), dar și elevi din Republica Moldova. 

Au fost acordate premii, mențiuni și diplome de participare, pe secți-

uni.  

Secțiunea creație literară - gimnaziu 

Premiul I - Loghin Cezara, clasa a VII-a, Liceul Tehnologic 

„Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători, Neamț, profesor îndrumător 

Amariei Mihaela 

Premiul al II-lea: Suvac Marina-Irina, clasa a VII-a, Colegiul Nați-

onal „Vasile Alecsandri”- Galați, profesor îndrumător Ichim Oana Cris-

tiana 

Premiul al III-lea: Răduț Bur ileanu Luiza, clasa a VIII-a, Cole-

giul Național Pedagogic „Stefan Odobleja" Drobeta-Turnu Severin, ju-
dețul Mehedinți, profesor îndrumător Secu Cristina-Roxana. 

Secțiunea creație literară - liceu 

Premiul I - Stan Maria Magdalena, clasa a XII-a, Colegiul Econo-

mic „Virgil Madgearu” Ploiești, județul Prahova, profesor îndrumător 

Bucur Rodica 

Premiul al II-lea - Neacșu Alexandru Gabriel, clasa a X-a, Colegiul 

Național „Octav Onicescu” București, profesor îndrumător Bobirică Ma-

riana 

Premiul al III-lea - Tomescu Miruna, clasa a XI-a, Liceul Teoretic 

Novaci, județul Gorj, profesor îndrumător Popica Victoria Mădălina. 

Secțiunea: pictură/desen – gimnaziu 

Premiul I - Radu Maria Iulia, clasa a VIII-a, Liceul de Arte Plastice 

„Nicolae Tonitza” București, profesor îndrumător Andronache Alexan-

dru 

Premiul al II-lea - Verebceanu Daniel, clasa a VI-a, Liceul Teoretic 

„Liviu Rebreanu” Chișinău, Republica Moldova, profesor îndrumător 

Verebceanu Eugen 

Premiul I  

Radu Maria Iulia, clasa a VIII-a, 

Liceul de Arte Plastice 

 „Nicolae Tonitza” București 

ALECU IVAN GHILIA 
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Premiul al III-lea - Ilaș Vanessa, clasa a VIII-a, Colegiul Național 

„Spiru Haret” Tecuci, judeţul Galaţi, profesor îndrumător Olariu Eu-

genia. 

Secțiunea desen - pictură - liceu 

Premiul I - Dima Maria, clasa a XII-a, Liceul de Arte Plastice 

„Nicolae Tonitza” București, profesor îndrumător Crețu Lucica 

Premiul al II-lea - Trușcă Robert, clasa a X-a, Liceul Tehnologic 

„Dacia” București, profesor îndrumător Baicu Ileana 

Premiul al III-lea - Menghiță Raluca Georgiana, clasa a X-a, Co-
legiul Economic „Anghel Rugină”  Vaslui, profesor îndrumător Clișu 
Adina Georgiana. 

 

Coordonator concurs: 

prof. Violeta GRĂDINARIU  

Proiectul „Experiențe și perspective profesi-

onale în domeniul alimentației publice și industriei 

alimentare moderne" sau „Professional experienc-

es and perspectives in the field of public food and 

the modern food industry" acțiunea cheie 1,  tipul 

acțiunii Mobility of VET learners, cu numărul 

2020–1–RO01–KA102–079233, se va derula în 

perioada septembrie 2020 – noiembrie 2021 şi este 

coordonat de profesor Simona Scripcaru. 

Proiectul are o finanțare de 87.932 de euro, 

oferind stagii de practică elevilor de la profilul 

industrie alimentară şi turism și alimentație-liceu 

și școală profesională, dându-le ocazia de a efec-

tua practică timp de 21 de zile la cele mai înalte 

standarde profesionale, în cadrul unor companii 

de profil din Spania și Italia. 

2. PROIECT ERASMUS +VET APROBAT 

LA LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” 

ȘENDRICENI 

Premiul al II-lea 

Verebceanu Daniel, clasa a 

VI-a, Liceul Teoretic  

„Liviu Rebreanu” Chișinău,  

Republica Moldova 
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Astfel, 4 profesori însoțitori și 28 de elevi care studiază 

în cadrul calificărilor: tehnician în industrie alimentară și teh-

nician în gastronomie (14 elevi din clasa a X-a I și a X-a J), 

brutar-patiser-preparator produse făinoase și ospătar-chelner 

(14 de elevi din clasa a X-a K și a X-a B) împărțiți în 2 flu-

xuri, vor participa la stagii de pregătire practică de 21 zile, în 

Italia și Spania. Organizațiile partenere sunt: Sistema Practi-

ces  ESMOVIA, Spania și GIOVANI PER L'EUROPA, Ita-

lia. 

Obiectivul central al proiectului este oferirea unei alter-

native viabile elevilor pentru creșterea calității procesului de 

formare profesională inițială în vederea gestionării corecte a 

șanselor de carieră și o integrare facilă pe piața forței de mun-

că, adaptând pregătirea în domeniul industrie alimentară, tu-

rism și alimentație publică prin desfășurarea de activități 

practice în cadrul companiilor de profil din Spania și Italia și 

folosirea competențelor dobândite pentru reorganizarea acti-

vității în cadrul stagiilor de practică în cadrul școlii noastre. 

Experiența practică dobândită de 28 elevi prin partici-

parea la activitățile ce se vor derula în cadrul mobilităților se 

va reflecta în rezultatele preconizate: îmbunătățirea perfor-

manțelor de învățare ale elevilor care studiază la aceste speci-

alizări, prin valorificarea abilitaților, competențelor și atitudi-

nilor dobândite de elevii participanți la mobilitate; formarea, 

dezvoltarea competentelor, abilitaților practice în domeniile 

în care se pregătesc, validate prin certificatul Europass mobi-

lity, Pașaportului lingvistic; îmbunătățirea performanțelor de 

comunicare, inovare, digitale; creșterea inserției profesionale 

și îmbunătățirea perspectivelor de carieră; formarea în cadrul 

mobilităților a spiritului organizatoric, antreprenorial si a sti-

mei de sine. 

Activitățile propuse vor contribui la întărirea dimensiu-

nii europene în educație și formare, la adaptarea ofertei edu-

caționale a Liceului Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendri-

ceni la cererea exprimată pe piața forței de muncă internațio-

nală. 

prof. Simona SCRIPCARU 
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3. DIN ACTIVITĂŢILE ŞCOLII  

PROIECT EDUCAȚIONAL INTERCULTURAL 
„DIVERSITATEA NU ÎMPIEDICĂ UNITATEA” 

În anul școlar 2020-2021 s-a derulat proiec-

tul intercultural „Diversitatea nu împiedică unita-

tea”, având șapte activități desfășurate online. Co-

ordonatorii acestui proiect au fost: inspector școlar 

Scripcariu Petronia (Inspector pentru minorități 

naționale la Inspectoratul Școlar Județean Boto-

șani), profesor Grădinariu Violeta și director, ing. 

Dohotariu Dumitru Viorel (Liceul Tehnologic 

„Alexandru Vlahuță” Șendriceni), director Apostol 

Andreea Iuliana (Școala Gimnazială „Dimitrie 

Pompeiu” Broscăuți), profesor Ailoaie Felicia 

Cristina și director Cobzaru Elena (Şcoala Gimna-

zială nr. 1 Cândești), profesor Bortă Iuliana și di-

rector Buhaschi Traeniţa (Școala Gimnazială 

„Ștefan Cel Mare” Dorohoi). 

Educația interculturală nu este sinonimă cu o 

educație pentru culturi diferite, ce ar presupune 

izolarea grupurilor culturale și staticism. Ea vizea-

ză dezvoltarea unei educații pentru toți, în spiritul 

toleranței și recunoașterii diferențelor ce coexista 

în aceeași societate. Acest tip de educație presupu-

ne ca zonă de manifestare și alte spații educative 

decât școala, depășind porțile acesteia pentru a se 

prelungi și insinua în activitățile informale. 

Educația interculturală urmărește pregătirea 

tinerilor pentru a trăi într-o societate multicultura-

lă, cu o dinamică tot mai pronunțată și care tinde 

tot mai mult să devină o societate interculturală. 

Educația interculturală poate fi asociată conceptu-

lui de „learning to live together”, promovat de 

UNESCO. 

Scopul acestui proiect este promovarea unei 

atitudini tolerante, deschise, de acceptare și înțe-

legere firească a raporturilor dintre etnii. Printre 

obiectivele sale se numără:  

 susținerea dialogului intercultural și a transfe-

rului de bune practici la nivelul cadrelor di-

dactice, părinților, elevilor și autorităților din 

domeniul educației, autorităților locale din 

comunele Șendriceni, Broscăuți, Cândești și 

orașul Dorohoi prin schimburile de experien-

ță; 

 participarea la evenimente culturale și sărbă-

tori locale, serbări, concursuri, în condițiile în 

care arta se prezintă ca un excelent pretext și 

ca o cale privilegiată pentru descoperirea, re-

cunoașterea și aprecierea altor culturi; 

 demararea unor strategii de valorificare a di-

ferențelor culturale pentru a le transforma în 

resurse pedagogice. 

Activitatea „Tradiții și obiceiuri de iarnă la 

minoritatea ucraineană din România” a fost susți-

nută de elevii de la Școala Gimnazială nr. 1 Cân-

dești, fiind îndrumați doamna director Cobzaru 

Elena, de doamnele profesoare Ailoaie Felicia 

(profesor de limba română) și Vatamaniuc Iuliana 

(profesor de limba ucraineană). Au fost prezenta-

te filmări cu dansuri tradiționale ucrainene, costu-
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mul popular ucrainean, , masa de ajun cu cele 12 

feluri de mâncare și simbolistica fiecăruia, recital 

de poezie și intonare de cântece în limba ucrainea-

nă. 

Elevii de la Școala Gimnazială „Alecu Ivan 

Ghilia” - structură a Liceului Tehnologic 

„Alexandru Vlahuță” Șendriceni, de la Școala Gim-

nazială „Dimitrie Pompeiu” Broscăuți și de la 

Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” Dorohoi au 

adresat, elevilor de la Cândești, întrebări privind 

limba maternă, costumul național ucrainean, scrie-

rea cu alfabetul chirilic, relațiile cu ceilalți elevi din 

școală care nu sunt de etnie ucraineană. 

Dialogul susținut între elevi demonstrează 

încă o dată că, prin acceptarea și promovarea valo-

rilor precum: toleranța, egalitatea, respectul mutual, 

complementaritatea valorilor, școala exploatează 

diferențele spirituale și valorile locale, atașându-le 

la valorile generale ale umanității. 

Activitatea „Ziua internațională a limbii ma-

terne” a fost susținută de elevii de la Școala „Ștefan 

cel Mare” Dorohoi, fiind îndrumați de doamnele 

profesoare Bortă Iuliana (limba română) și Posteu-

că Cristina (limba rromani). Au fost prezentate in-

formații privind minoritatea rromilor din România, 

portul tradițional, tradiții și obiceiuri specifice, sim-

bolurile rromilor. Elevii au recitat poezii în limba 

rromani, au citit o poveste „Scrisoare din India” în 

rromani și au tradus-o, au realizat o prezentare po-

wer-point cu activitățile extracurriculare relevante 

pentru etnia lor derulate în ultimii ani școlari 

(olimpiada de limba rromani, concursuri, proiecte 

împotriva stigmatizării). 

S-au purtat discuții între participanții la pro-

iect privind: diversitatea lingvistică ce favorizează 

accesul la cultură și contribuie la creativitate și la 

coeziunea socială; importanța limbii materne; scrie-

rea în limba rromani. 

Dialogul intercultural realizat între partici-

panții la această activitate a reușit să demonstreze 

că abordarea pedagogică cea mai bună este aceea 

care face din diferențele culturale un avantaj, o po-

tențială sursă de îmbogățire pentru fiecare partici-

pant, și nu un handicap care trebuie ascuns și care 

generează anxietate și complexe. Spiritul care tre-

buie să antreneze educația interculturală este unul 

de deschidere, cooperare și nu unul de selecționa-

re, ierarhizare, segregare și respingere. 

prof. Violeta GRĂDINARIU 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA ROMÂNI 

Probabil că nimic altceva nu poate defini 

mai bine spiritul unui popor decât străvechile sale 

tradiții și obiceiuri. Călătorul vestic va fi surprins 

să descopere în România un loc plin de legende, 

mituri și tradiții păstrate de-a lungul secolelor. 

Aceste tradiții și obiceiuri le-am prezentat sintetic 

în cadrul unei activități realizate online în săptă-

mâna „Școala altfel”. 

Definită dinăuntrul ei, subiectiv, mitologia 

este o încercare globală de cunoaștere absolută a 

universului, deci o filosofie incluzând demersul 

mistic și o știință generală excluzând experimen-

tul, și care se constituie în orice cultură primitivă, 

operând cu mijloace magice și manifestându-se 

prin adaptarea concretă epică a abstracțiilor și a 

fenomenelor superioare la situația psihosocială 

dată, ca și prin explicarea simbolică a acestora. 

Iată câteva din frumusețea tradițiilor românești ce 

se țin la sărbătorile calendaristice sau la momente-

le importante din viața românilor care au rolul de-a 

ne  îmbia cu farmecul lor.  

Sfântul Andrei 

Noaptea din ajunul Sf. Andrei este destinată 

unor obiceiuri, poate precreștine, care să asigure 

protecție oamenilor, animalelor și gospodăriilor. 

Țăranii români le-au pus sub oblăduirea acestui 

sfânt, tocmai pentru că ele trebuie garantate de au-

toritatea și puterea sa. Ajunul Sf. Andrei este con-

siderat unul dintre acele momente în care bariera 

dintre văzut și nevăzut se ridică. Clipa cea mai pri-

elnică pentru a obține informații cu caracter de 

prospectare pentru anul care vine. 

De asemenea, „Andreiu' cap de iarnă”, cum 

îi spun bucovinenii, permite interferența planurilor 

malefice cu cele benefice, lucrurile importante din 

existența oamenilor putând fi întoarse de la matca 

lor firească. Se crede că în această noapte umblă 

strigoii să fure „mana vacilor", „mințile oameni-

lor" și „rodul livezilor”. Împotriva acestor primej-

dii, țăranul român folosește ca principal element 

apotropaic (de apărare), usturoiul. În egala măsura, 

casa, grajdul, cotețele, ușile și ferestrele acestora 

sunt unse cu usturoi pisat, menit să alunge pătrun-

derea duhurilor rele la oameni si animale. 

Sfântul Nicolae 

Decembrie vine apoi cu sărbătoarea, atât de 

așteptată de copii, a Sfântului Nicolae. Câți dintre 

noi nu au așteptat cu înfrigurare dimineața de 6 

decembrie pentru a se uita dacă Moșu' a lăsat ce-

va în ghetele pregătite de cu seară? Acest obicei 

al darurilor aduse de Moș Nicolae, s-a împămân-

tenit mai mult la oraș. Este posibil să fie un îm-

prumut din țările catolice, unde Moș Crăciun este 

cel care pune daruri în ghete sau ciorapi anume 

pregătiți. Copiilor din România li se poate întâm-

pla ca Moș Nicolae să aducă și câte o vărguță 

(pentru cei obraznici). Rolul de ocrotitor al fami-

liei cu care a fost învestit de religia ortodoxă 

Sfântul Nicolae îi dă dreptul să intervină în acest 

fel în educația copiilor. Povestea lui Moș Crăciun 

începe cu un bătrân numit Sfântul Nicolae, epis-

copul din Myra. Se spune că el posedă puteri ma-

gice. A murit în 343 și a fost îngropat în Myra, 

aflat în Turcia. Târziu, în secolul XI, soldații reli-

gioși din Italia au luat rămășițele sfântului cu ei 

înapoi în Italia. Ei au construit o biserică în me-

moria lui, în Bari, un oraș port din sudul Italiei. 

Curând, pelerinii creștini din toată lumea au venit 

să viziteze Biserica Sfântului Nicolae. Ei au luat 

legenda lui Moș Nicolae în locurile lor natale. 

Legenda s-a răspândit în toată lumea și a luat ca-

racteristicile fiecărei țări. 

Colindatul 

Pentru cea mai așteptată sărbătoare din de-

cembrie, Crăciunul, românii au apelat în egală 

măsura la tradiție, știind să accepte și obiceiuri 
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mai recente. Obiceiul colindatului a înglobat în el 

nu numai cântec și gest ritual, ci și numeroase me-

saje și simboluri ale unei străvechi spiritualități ro-

mânești. El s-a păstrat asociindu-se cu celebrarea 

marelui eveniment creștin care este Nașterea Dom-

nului Iisus Hristos. În ajunul Crăciunului, pe înse-

rat, în toate satele din țară, începe colindatul. Copiii 

cu steaua vestesc Nașterea Domnului și sunt primiți 

cu bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, 

nuci și colaci. 

Anul Nou 

Pentru cel mai important moment, trecerea în 

noul an, pregătirile se reiau. În săptămâna dintre 

Crăciun și Anul Nou, în toate satele, cetele de flăcăi 

se prepară pentru „urat”, sistem complex de datini 

și obiceiuri. Pe înserat, în ajunul anului sunt aștep-

tați să apară „Ursul”, „Capra”, „Bunghierii”, 

„Căiuții", „Malanca”, „Jienii”, „Mascații”. Concre-

tizarea 

specta-

culoasă 

a unor 

mituri 

antice 

legate de 

simbo-

listica 

animale-

lor, 

aceste 

manifestări reprezintă o modalitate originală de ex-

primare a arhaicelor asociații rituale dintre animale 

și cultul cvasi universal al soarelui. 

Faptul că aceste obiceiuri se practică la cum-

păna dintre ani este justificat de simbolistica zilei 

de 31 decembrie care, în gândirea populară, repre-

zintă data morții, dar și a renașterii ordinii cosmice. 

Structura ceremonială a obiceiului este în același 

timp plină de forță și vitalitate. Muzica și dansul 

remarcabile prin virtuozitate și dinamism, măștile 

pline de expresivitate, alcătuiesc un spectacol unic. 

Când se apropie miezul nopții către noul an, 

țăranii obișnuiesc să prevadă cum va fi vremea în 

anul ce vine. Se folosesc de foile unei cepe mari pe 

care le desprind și le așază în ordine, numindu-le 

după lunile anului. În fiecare din ele pun putină sa-

re. A doua zi, de Sfântul Vasile, cel ce dezleagă 

vrăjile și făcăturile, ei vor verifica cât lichid a lă-

sat sarea topită în fiecare foaie. Așa vor ști 

(pentru că în mod misterios cantitățile sunt diferi-

te) dacă vor avea secetă sau ploaie și în ce lună 

anume. 

Mărțișor și Baba Dochia 

Mărțișor este denumirea populară a lunii 

Martie, luna echinocțiului de primăvară și a Anu-

lui Nou Agrar, dedicată zeului Mars și planetei 

Marte. Mărțișorul este, în tradiția populară, o fu-

nie formată din zilele săptămânii și lunile anului 

adunate și răsucite într-un șnur bicolor, simboli-

zând iarna și vara, făcută cadou la 1 Martie. La 

sfârșitul secolului al XIX-lea, Mărțișorul era pri-

mit de copii, fete și băieți, fără deosebire, de la 

părinți. În dimineața zilei de 1 martie, înainte de 

răsăritul soarelui. Mărțișorul, de care se agăța o 

moneda metalică de argint și, uneori, de aur, se 

purta legat la mâna, ulterior prins la piept sau la 

gât. El era scos, în raport de zona etnografică, la 

o anumita sărbătoare a primăverii (Macinici, Flo-

rii, Paște, Arminden) sau la înflorirea unor arbuști 

și pomi fructiferi. Se credea că purtătorii Mărțișo-

rului nu vor fi pârliți de soare pe timpul verii, că 

vor fi sănătoși și frumoși ca florile, plăcuți și dră-

găstoși, bogați și norocoși, feriți de boli și de de-

ochi.  

Obiceiul Mărțișorului este o secvență a 

unui scenariu ritual de înnoire a timpului și anu-

lui, primăvara, la nașterea și moartea simbolică a 

Dochiei, divinitate agrară și maternă care moare 

și renaște simbolic la noua martie, echinocțiul de 

primăvară în Calendarul Iulian (stil vechi). În ra-

port cu scurgerea timpului, Dochia se numește 

Drăgaica, sau Sînziana la 24 iunie, Maica Precis-

ta la 8 septembrie, Vinerea Mare la 14 octombrie, 

devenind „baba", după ce a fost, rând pe rând, 

copilă, tânără, matură. Dochia păstrează, împreu-

na cu metamorfozele ei calendaristice, amintirea 

Marii Zeițe, (Terra Mater) și este identificată cu 

Diana si Iuno din Panteonul roman, cu Hera și 

Artemis din Panteonul grecesc. 

 

prof. Sanda MUSCĂ 
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DESPRE BULLYING 

Cum să învățăm un copil să facă față umili-

rii, hărțuirii și intimidării? 

Pentru foarte mulți copii interacțiunea cu alți 

copii, în locuri în care supervizarea din partea unui 

adult este mai redusă (în curtea școlii, pe terenul 

de sport, în pauze, în vestiare sau pe drumul spre 

casă), reprezintă o lecție de viață foarte dureroasă. 

Tocmai de aceea am abordat tema despre bullying 

la una dintre activitățile din săptămâna „Școala 

altfel”. 

Pentru că nu putem să ne însoțim permanent 

copiii în toate locurile în care aceștia sunt nevoiți 

să meargă, mai ales la vârsta adolescenței este 

foarte important să îi învățăm cum să facă față 

acestor situații. 

Bullying-ul este un termen umbrelă care în-

globează o serie de comportamente agresive prin 

intermediul cărora un copil încearcă să obțină une-

le beneficii cum ar fi: apreciere, valorizare, atenție 

din partea celorlalți colegi sau chiar o serie de bu-

nuri. Se deosebește de celelalte tipuri de comporta-

mente agresive (lovit, smuls, împins, înjurat) prin 

faptul că nu apare ca reacție la anumite emoții de 

disconfort (furie, tristețe, etc). 

Care sunt cele mai frecvente comportamente 

de bullying? 

Odată cu vârsta, crește frecvența comporta-

mentelor de bullying, iar formele de manifestare se 

accentuează. Astfel, dacă la grădiniță copiii se eti-

chetează sau își pun porecle, școlaritatea mică adu-

ce în prim plan forme mult mai accentuate. Cele 

mai frecvente forme de bullying din școlaritatea 

mică sunt: tachinarea (ex. „aragaz cu patru ochi” 

pentru copiii care poartă ochelari, „balenă” pentru 

copiii care au o greutate mai mare, „girafă” pentru 

copiii mai înalți, „sărac” pentru copiii cu posibili-

tăți financiare mai reduse, „căminist” pentru copi-

ii care provin din sistemul de protecție de stat), 

izolarea unui copil („Nu vorbiți cu ea!”; „Nu ai ce 

căuta pe terenul de sport!”), împrăștierea de zvo-

nuri false. 

Trecerea la gimnaziu se asociază cu forme 

din ce în ce mai complicate. La cele menționate 

mai sus se adaugă: intimidarea, umilirea, distru-

gerea bunurilor personale (îi scuipă foile caietului 

sau îi rupe obiectele), deposedarea de bunuri (îi ia 

cu forța banii, mâncarea, hainele). 

De ce unii copii aleg să se comporte așa? 

Comportamentul de bullying este o cale 

prin care unii copii au învățat să primească aten-

ție, chiar dacă într-un mod negativ. Alți copii se 

manifestă astfel pentru că așa au învățat să se 

simtă puternici (când ceilalți se tem de ei). Pentru 

alți copii, comportamentul de bullying reprezintă 

o cale ușoară de a fi percepuți de ceilalți ca fiind 

„cool”. Nevoia de integrare este atât de mare, în-

cât copiii pot să se comporte astfel pentru a fi ac-

ceptați de copiii cu o popularitate mai mare. Exis-

tă și situații când copiii imită modelele învățate - 

ei acționează în același mod în care au fost tratați 

și ei în contextele lor de viață. Și mai există și 

categoria copiilor care interpretează greșit dife-

rențele culturale și etnice. 

Cum le va fi afectată viața celor care mani-

festă frecvent comportamente de bullying. Bul-

lyingul este un factor de risc pentru abandonul 

școlar și delincvență juvenilă. Elevii care agresea-

ză sunt de 5 - 6 ori mai predispuși să se implice în 

acțiuni antisociale la vârsta adultă. (Olweus, 

1991) 

Ce impact are bullying-ul asupra vieții copi-

lului care primește un astfel de tratament. Cel mai 

adesea, un copil care a fost sever agresat ajunge 

să întrerupă școala din teama că ar putea să fie 

agresat din nou. Chiar și în cazul celor mai ușoare 

forme, expunerea repetată la o experiență de agre-

sare îi predispune pe copii la dezvoltarea a nume-

roase probleme de sănătate mentală: depresie, an-
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xietate, tulburări de comportament alimentar, etc. 

(Limber şi Nation, 1998). 

Ce putem face? 

Un copil care este victimă a bullying-ului are 

nevoie de sprijinul adulților din jurul lui. Cu ajuto-

rul dvs., copiii învață cum să facă față comporta-

mentelor de tachinare, poreclire sau a altor forme 

mult mai grave. Fiecare copil are nevoie să pri-

mească mesajul că aceste tipuri de comportamente 

sunt inacceptabile. Deoarece bullying-ul apare de 

obicei în comunitățile de copii, acest mesaj trebuie 

să fie promovat și întărit atât la școală, cât și acasă. 

Pentru că bullying-ul afectează pe toți elevii din 

grup, nu se reduce doar la copilul care agresează și 

la victimă, este important să îi învățăm pe copii ce 

să facă dacă sunt martorii unui asemenea eveni-

ment. Martorii bullying-ului, care sunt de obicei 

ceilalți copii, de multe ori se simt în secret ușurați 

că nu sunt ei ținta bullying-ului și tind să evite 

agresorul, nefiind dispuși să intervină în apărarea 

copilului agresat. Bullying-ul creează o atmosferă 

pervazivă și nedefinită de intimidare, frică și tăcere 

printre copii. 

Pași în gestionarea comportamentului de ta-

chinare. Tachinarea nu poate fi întotdeauna preve-

nită, iar noi nu putem controla ceea ce spun sau fac 

ceilalți. Ce putem face într-o astfel de situație este 

să îl învățăm pe copil cum să își controleze proprii-

le reacții. Aceasta, deoarece multor copii le lipsesc 

abilitățile sociale necesare pentru a face față glume-

lor, etichetărilor și farselor colegilor lor. În momen-

tul în care ei plâng sau se înfurie, nu fac decât să își 

încurajeze colegii în a continua. 

Învățați copilul prin joc de rol ce să își spună 

în situația respectivă sau să o privească diferit. 

Copilul poate să își spună: „chiar dacă nu îmi 

place cum mă poreclește pot să fac față acestei situ-

ații”; poate să își pună o întrebare care să verifice 

valoarea de adevăr a celor spuse pe seama sa: „este 

adevărat ce spune … despre mine?” (de cele mai 

multe ori se dovedește că nu); poate să se gândeas-

că la calitățile sale care contravin remarcilor negati-

ve făcute la adresa sa. 

Învățați copilul prin joc de rol să se comporte 

diferit: 

Ignorarea copilului care tachinează - să se 

comporte ca și cum celălalt este invizibil și să 

acționeze ca și cum nimic nu s-a întâmplat. 

(Manifestarea furiei sau izbucnirea în plâns ade-

sea accelerează comportamentele de tachinare). 

Ignorarea NU este o metodă bună în situații în 

care cineva tachinează de foarte mult timp și fo-

losește comportamente de bullying cu scopul de a

-l intimida). Dacă este posibil, este recomandat să 

plece din situație. 

Transmiterea de mesaje la persoana I - 

acest tip de mesaj asertiv este o metodă bună de 

exprimare a propriilor emoții: „Sunt trist/nu-mi 

place când faci glume pe seama ochelarilor mei, 

aș prefera să încetezi”. Exersarea acestei tehnici 

presupune stabilirea contactul vizual și folosirea 

unei ton ferm. Această tehnică funcționează când 

este folosită într-un cadru controlat, în care există 

un adult, există niște reguli, etc. (cum ar fi în cla-

să, la școală). Folosirea ei în recreație sau în 

curtea școlii poate să ducă la agravarea situației 

(copilul care tachinează face și mai rău deoarece 

a observat că ceea ce face el, produce o emoție 

sau a obținut ceea ce și-a dorit). 

Răspunsul paradoxal. Această tehnică înva-

ță copilul cum să-și schimbe modul în care vede 

sau înțelege cuvintele pe care celălalt le spune la 

adresa sa. Astfel, el poate să schimbe cuvintele de 

tachinare în complimente. De exemplu, un copil 

face glume pe seama sa că poartă ochelari și spu-

ne „aragaz cu 4 ochi”. În această situație, poate să 

răspundă politicos: „Mulțumesc că ai remarcat că 

am ochelari!” (copilul care a făcut remarca nepo-

trivită este de regulă confuz când nu primește 

reacția obișnuită de furie sau de frustrare). Un alt 

tip de răspuns paradoxal este exprimarea acordu-

lui față de aspectele la care se referă cel ce tachi-

nează. De exemplu, răspunsul adecvat la adresa 

unui copil care tachinează și spune „Ai așa de 

mulți pistrui!” ar putea fi „Este adevărat, am o 

mulțime de pistrui!”. Acordul cu aspectele sem-

nalate elimină dorința de a ține ascuns pistruii, 

lasă agresorul fără replică deoarece conflictul este 

blocat. 
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Răspunsul cu un compliment este un alt tip 

de reacție care descurajează tachinarea. De exem-

plu, dacă cineva râde de modul în care copilul 

aleargă, acesta ar putea răspunde cu un compli-

ment „Tu ești un bun alergător!”. Umorul este un 

alt tip eficient de reacție deoarece este total diferit 

de răspunsul așteptat și subliniază faptul că nu 

există un punct vulnerabil care să fi fost atins. În 

plus, râsul poate să schimbe o situație cu potențial 

de rănire, într-una comică. 

Pentru situațiile în care comportamentul de 

bullying se menține și nimic nu pare să funcțione-

ze, copiii au nevoie să solicite ajutorul unui adult: 

Primul pas în reducerea comportamentelor de 

bullying este să le recunoaștem și să facem ceva 

pentru stoparea lor (ex. să semnaleze prietenilor, 

cadrelor didactice, părinților atunci când nu știu 

sau nu reușesc să facă față singuri). 

Delia LAVRIC 

clasa a IX-a D 

Engleza este cea mai utilizată limbă la nivel 

internațional și însușirea ei se poate dovedi a fi un 

avantaj în mai multe țări. Elevii petrec foarte mult 

timp in fața calculatorului, în fața telefonului și de 

aceea, ar fi util pentru ei să cunoască câteva site-uri 

utile în învățarea limbii engleze. 

Lyrics Training este un site web interesant, 

care ajută la înțelegerea și vorbirea limbii engleze 

și a altor limbi, prin cântece și versuri. Cu siguranță 

vă place muzica și mare parte din limba engleză ați 

învățat-o prin cântece și de aceea veți iubi acest site 

web. Găsiți un cântec, vă stabiliți nivelul și ascul-

tați melodia. Trebuie să completați cuvintele lipsă, 

iar, în funcție de nivelul ales, vor lipsi 10%, 25%, 

50% din cuvinte. Este perfect pentru abilitatea de 

ascultare, deoarece nu puteți asculta mai departe 

până când nu ghiciți cuvântul corect. 

Învață engleza cu ajutorul jocurilor/Site-ul 

LearnEnglish: Fun & Games. 

Învață engleza într-un mod distractiv, cu aju-

torul jocurilor și al glumelor. Ai acces la sute de 

jocuri pentru toate gusturile, care te vor ajuta să 

exersezi limba engleză sau doar să te distrezi.  

Engleza pentru copii/ Site-ul LearnEnglish 

Kids 

LearnEnglish Kids este un site educațional 

distractiv pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 

12 ani care învață engleza. Site-ul conține jocuri, 

cântece, povești, videoclipuri și un vocabular onli-

ne, dar și o multitudine de activități menite să dez-

volte abilitățile de scriere și citire. LearnEnglish 

Kids este util și pentru profesori și părinți, având 

sute de resurse gratuite și tipăribile, precum și o 

secțiune de ajutor pentru părinții care vor să își 

ajute copiii să învețe limba engleză în afara sălii 

de clasă. 

Engleza pentru adolescenți 

Ești un tânăr care învață engleza? Site-ul 
LearnEnglish Teens este conceput special pentru 

adolescenții cu vârsta cuprinsă între 13 și 17 ani. 
Acesta conține exerciții pentru a exersa engleza, 
indicații pentru examene și ajutor cu gramatica și 

vocabularul limbii engleze, precum și activități, 
videoclipuri, jocuri și puzzle-uri. 

https://www.britishcouncil.ro/engleza/invata-

online/gratis 

https://tv8.md/2020/04/06/cele-mai-bune-site-uri-

pentru-a-invata-gratuit-limba-e 

 

prof. Gabriela DUTCOVSCHI 

SĂ ÎNVĂȚĂM ENGLEZA FOLOSIND DIFERITE SITE-URI 

https://www.britishcouncil.ro/engleza/invata-online/gratis
https://www.britishcouncil.ro/engleza/invata-online/gratis
https://tv8.md/2020/04/06/cele-mai-bune-site-uri-pentru-a-invata-gratuit-limba-e
https://tv8.md/2020/04/06/cele-mai-bune-site-uri-pentru-a-invata-gratuit-limba-e
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Pentru a compensa imposibilitatea de a derula 

activitățile din săptămâna Școala altfel ca în ceilalți 

ani, ne-am bucurat de beneficiile platformei Google 

Classroom care ne-a permis să ne conectăm on-line 

și am desfășurat activități de comunicare, relaxare 

și învățare. 

Vârsta preșcolară și școlară mică este o peri-

oadă de asimilări masive, de formare de deprinderi 

și atitudini care se vor transforma în instrumente 

pentru tot restul vieții. Un învățământ on-line de 

calitate se face numai prin predare sincronă 

(Google Meet). Pentru a desfășura sincron eficient 

activitățile propuse, pe contul clasei de Google 

Classroom am pregătit și am postat cu o zi înainte 

temele din ziua următoare și materialele necesare 

(texte, poezii, povesti, fișe de lucru, prezentări Po-

wer Point), pentru a da răgaz elevilor de a le studia 

sau viziona și de a căuta și ei informații. 

Toate activitățile (culturale, ecologice, practi-

ce) din această săptămână au trezit interesul pentru 

lectură, pentru protejarea mediului, pentru a fi mai 

buni cu cei din jurul nostru. Cu siguranță, în acest 

nou context pot exista și oportunități de dezvoltare 

a unor competențe și abilități, începând cu cele cog-

nitive și reglatorii ce țin de rezolvarea de probleme, 

reglarea emoțională sau cultivarea unor interese, de 

dezvoltare a unor calități ale voinței, a curiozității și 

a căutărilor creative, până la cele ce țin de motrici-

tate și autonomie personală, oferindu-le copiilor 

experiențe utile și instructive diverse, practice, în 

contextul învățării alături de învățător, dar și de fa-

milie.  

Școala Altfel, de acasă a debutat cu activita-

tea “24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Ro-

mâne”, având ca scop cultivarea sentimentelor de 

respect și prețuire pentru patrie și strămoșii 

noștri. 

Activitatea „Fructele și legumele - izvor de sănă-

tate” a urmărit punerea elevilor în situații de viață 

concrete și diferite. S-au prezentat informații re-

feritoare la adoptarea unui stil de viață sănătos, 

consumând legume și fructe proaspete. Copiii au 

fost antrenați în activități practic-gospodărești 

plăcute care să le dezvolte simțul practic. Au pre-

gătit, ajutați de mămici, salata de fructe. 

Pentru dezvoltarea simțului artistic în gene-

ral și a interesului pentru lectură și artă, precum și 

pentru utilizarea unui limbaj corect din punct de 

vedere gramatical, s-a desfășurat activitatea „Dor 

de Eminescu”. Elevii au vizionat o prezentare 

Power Point despre viața și opera marelui poet 

Mihai Eminescu, apoi s-a desfășurat concursul 

„Recunoaște poezia”. Această activitate dedicată 

Luceafărului poeziei românești s-a încheiat cu 

realizarea unor desene pornind de la versurile po-

eziei „Somnoroase păsărele...”.    

„În lumea minunată a poveștilor lui Crean-

gă” este activitatea care a avut ca scop îmbogăți-

rea vocabularului cu expresii și cuvinte noi. Copi-

ii au vizionat o prezentare Power Point despre 

viața și opera marelui povestitor român și poves-

tea „Capra cu trei iezi”. Elevii clasei  a II-a au 

citit „Moș Ion Roată și Unirea” și au completat 

fișe de lucru pe baza textului citit. 

Pentru formarea unei atitudini ecologice 

ȘCOALA ALTFEL, DE ACASĂ! 
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PRIMĂVARA – REDESCOPERIREA COPILĂRIEI 

Anotimp al culorii, al renașterii și al gingăși-

ei, primăvara așterne cu blândețe primele flori și 

suavele-i raze peste întregul pământ. 

Voioși și nerăbdători din fire, cu mic, cu ma-

re, școlarii și preșcolarii au îmbrățișat cu bucurie 

atelierele propuse de către doamnele lor. Entuzias-

mați și-au pregătit degrabă dibacele mânuțe și infi-

nita creativitate, deoarece presimțeau că vor urma 

activități pline de culoare. Surprinzătoarea lună 

martie a adus în clasele Școlii Horlăceni proiecția 

mult așteptată, Legenda Mărțișorului, care i-a in-

trodus pe copii în lumea poveștilor, împletind rea-

lul cu imaginarul. An de an, tradiția este continua-

tă de către cei mici. Simbolul primăverii, vestitul 

mărțișor, a prins forme și culori inedite sub atenta 

coordonare a cadrelor didactice.  

Anul acesta, primăvara a fost transpusă prin 

intermediul variatelor modele realizate prin tehni-

ca Quilling. „Mirosul” proaspăt și pătrunzător al 

florilor de primăvară, „zumzetul” albinelor, delica-

tețea fluturilor au putut fi admirate prin ochii copi-

ilor și purtate cu mândrie în piept de către cei mai 

norocoși. Bucuria a fost și mai mare în momentul 

în care le-au dăruit celor dragi o parte din sufletul 

și munca lor. Emoția a fost completată de felicită-

rile meșteșugite cu pasiune și iubire pentru mame 

– florile, soarele cald de primăvară și verdele crud, 

toate s-au regăsit în creațiile celor mici. Tabloul 

primăverii, văzut și simțit prin intermediul copii-

lor, se află la baza activităților desfășurate, fiind 

motiv de împărtășire a celui mai suav sentiment: 

iubirea purtată de prunc pentru mama sa. 

Atelierele desfășurate pe parcursul întregii 

luni vin în completarea tabloului primăvăratic 

existent, fiind integrate armonios în calendarul 

școlarilor. 

prof. înv. primar, 

Gabriela Cornelia CIOBANU 

Școala Primară „Ștefan Airinei” Horlăceni 

responsabile și conștientizarea interdependenței 

dintre om și mediul înconjurător, săptămâna Școa-

la Altfel, de acasă s-a încheiat cu prezentarea Po-

wer Point Reciclarea deșeurilor. Sub sloganul 

„Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se 

transformă” (Lavoisie), s-au realizat lucrări plasti-

ce și practice din materiale refolosibile, folosind 

diferite tehnici și procedee de  lucru cunoscute. 

Dincolo de gravitatea contextului, care pre-

supune „distanțare socială” și care afectează, im-

plicit, relațiile interpersonale, în această săptămână 

am petrecut momente de calitate cu copiii noștri, 

elevii clasei simultane P – I – a II-a, de la Școala 

Primară „Victor Isăceanu” Pădureni, momente ce 

reprezintă totodată modalități de comunicare și 

înțelegere mai profundă a comportamentelor și 

nevoilor acestora, de conectare intrafamilială. 

prof. înv. primar, 

Mihaela-Daniela CRIHAN 

Școala Primară „Victor Isăceanu” Pădureni 
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Cartea, o lume în așteptare dezvăluită prin 

lectură 

Lectura în viața adolescentului este primordi-

ală pentru că îl formează așa cum nimic altceva nu 

cred că reușește.  

Lectura are rolul de a forma gustul adolescen-

ților pentru literatură și pentru estetic. Este dovedit 

că, în urma lecturii unei cărți, cititorul își formează 

o părere, aflând dacă acel gen de carte li s-a potri-

vit, dacă ar mai citi o astfel de carte sau dacă doreș-

te să citească ceva diferit. Astfel, se formează gus-

tul pentru literatură, care se dezvoltă odată cu lectu-

ra unei cărți. 

În săptămâna Școala altfel am avut activitatea 

intitulată Ora de lectură, având drept obiective lăr-

girea orizontului de cultură și dezvoltarea atitudini-

lor și aderenței la valori morale și sociale. 

Am povestit fiecare dintre noi impresiile 

despre o carte citită, am dezbătut subiectul cărții 

și povețele desprinse din filele cărții, am audiat 

împreună cartea „Omul devine ceea ce gândește” 

de James Allen (https://www.youtube.com/

watch?v=m_hwp_e_0Dw) și ne-am îmbogățit 

vocabularul și cunoștințele citind cărți de pe  

http://biblior.net. 

Cititul nu doar că ne îmbogățește cultura 

generală, dar ne ajută și ne exprimăm mai ușor, 

stimulându-ne totodată imaginația și creativitatea, 

face bine sufletului și psihicului. 

Cărțile sunt cele mai de preț avuții, din ele 

afli secretul reușitei. 

Valentina BROASCĂ 

clasa a XI-a J 

ORA DE LECTURĂ 

În săptămâna Școala altfel am desfășurat 

activitatea Traficul de persoane - o problemă a so-

cietății contemporane, în colaborare cu asociația 

eLiberare, care ne-a pus la dispoziție materiale ne-

cesare desfășurării activității. 

Traficul de ființe umane înseamnă comerț 

cu oameni şi folosirea acestora în scopuri profitabi-

le de către delincvenți. Este un fenomen care impli-

ca multiple dimesiuni: este unul dintre cele mai 

grave crime din întreaga lume, o încălcare a dreptu-

rilor omului, un fenomen economic și social, un 

aspect penal, în care traficanții și nu victimele sunt 

infractorii.  

În marea majoritate a cazurilor exista o 

abordare directa a victimei, se recurge la o convin-

gere a acesteia în sensul acceptării unei aparente 

oferte avantajoase (promisiunea unui loc de munca 

în străinătate, tratament, oferta de studii etc.).  

Victima traficului de ființe umane are drep-

tul la ajutor și servicii. De exemplu, aceste servicii 

sunt: cazare în condiții de siguranță, asistență sani-

tară, servicii sociale, consultanță juridică și asisten-

ță juridică legală. 

Activitatea a avut drept obiectiv sensibili-

zarea comunității școlare asupra acestor riscuri și 

determinarea unei atitudini mai responsabile în 

ceea ce privește informarea și educarea în familie 

și la școală. 

Nu crede in vise false, spune nu traficanților! 

Mădălina Cristina MAȚCU 

Roxana Iuliana MAȚCU 

clasa a XI-a J 

TRAFICUL DE FIINȚE UMANE 
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Elevii Liceului „Al. Vlahuță”, din localitatea 

Șendriceni, au desfășurat cu ocazia zilei de 8 mar-

tie o campanie de ajutorare a familiilor nevoiașe 

din comuna. Prin donațiile făcute de către fiecare 

clasă a liceului, am reușit ca împreună cu doamne-

le profesoare, Tomniuc Oana și Scripcaru Simona 

să dăruim alimente și diferite bunuri familiilor ne-

voiașe, fiind primiți cu mare bucurie.  

Ajutorul pe care l-am oferit este un exem-

plu pentru întreaga comunitate, aceasta fiind doar 

una dintre multele campanii de acest tip, desfășu-

rate de elevii liceului. 

Ionuț ALBU 

clasa a XI-a B 

8 MARTIE 2021 

A mai trecut un an și iată-ne iarăși în săptă-

mâna în care se derulează Programul Național 

Școala altfel. În fiecare an încercăm să vizităm 

muzeele din zona municipiului Dorohoi, să ne 

aducem aminte de marile personalități care au trăit  

pe meleagurile noastre și să ne îmbogățim cunoș-

tințele în domeniul științelor naturii.  

Anul acesta încercăm să continuăm tradiția, 

așa că doamna dirigintă ne-a propus un tur virtual 

prin muzeele tării și ale lumii. 

Am vizitat mai multe muzee, dar mie mi-a 

plăcut cel mai mult Muzeul Luvru din Paris, Fran-

ța. 

Muzeul Luvru, este foarte cunoscut pentru 

operele ce le deține. Muzeu cu caracter universal, 

Luvrul posedă opere de artă din epoci diferite ale 

civilizației, din Antichitate, unul dintre cele mai 

importante muzee din lume.  Este vizitat de oame-

nii din întreaga lume. Operele prezente la Luvru au 

o mare varietate, de la picturi, sculpturi, desene 

până la ceramică, obiecte arheologice sau alte 

obiecte de artă. Punctul principal de acces este 

Piramida de sticlă. Muzeul Luvru a primit întot-

deauna mii și mii de vizitatori. Opera a lui Leo-

nardo da Vinci este expusă în muzeu. Operele de 

arta din muzeu pe cât sunt de frumoase pe atât 

sunt de vechi, au o istorie aparte fiecare.  

Această vizită m-a impresionat foarte mult 

și sper ca în viitor să-i pot străbate galeriile și la 

pas. 

Carmen ONOFREI 

clasa a XI-a J 

EXPEDIȚII VIRTUALE 
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Trecem printr-o perioadă complicată pentru cei 
implicați în fenomenul ”școala online”, elevi, pro-
fesorii, părinți. Mediul online are nenumărate bene-
ficii, totuși, ca în viață, acestea vin la pachet cu 
unele riscuri de care trebuie să ne protejăm. 

În acest sens se recomandă respectarea unui pro-
tocol de comunicare prin crearea unui set de reguli 
încă de la început într-un mediu securizat pentru 
toți copiii din grup. Atunci când se observă o abate-
re aparent mică, este mult mai bine să o oprească 
totul la timp pentru a se preveni escaladarea unei 
probleme. Păstrarea armoniei în momentul în care 
unii copii simt nevoia de a-i corecta pe ceilalți  
într-o manieră malițioasă este esențial. Copii glu-
mesc unii cu ceilalți, dar, uneori, e greu să îți dai 
seama dacă cineva doar se amuză sau vrea să ră-
nească pe cineva, mai ales în mediul online. 

Dar dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd 
de tine și nu cu tine, atunci gluma a mers prea de-
parte. Dacă continuă chiar și după ce ai rugat per-
soana respectivă să se oprească și încă te frământă 
cele întâmplate, atunci ar putea fi vorba de bullying 
sau mai bine zis de cyberbullying. 

Atenția însă, nu orice șicană este cyberbullying, 
ci „un comportament repetat, unde există un raport 
inegal de forțe și intenția clară de a produce rău 
emoțional”. 

Cyberbullying-ul este o realitate care nu a luat 
naștere odată cu perioada de școală online, ci este 
un fenomen cu care foarte mulți copii se confruntau 
încă dinainte. Cu toate acestea, cadrele didactice nu 
erau atât de conștiente, pentru că nu se întâmpla 
sub ochii lor, așa cum este acum. Este important să 
normalizăm aceste trăiri și să nu le lăsăm să afecte-
ze ceea ce se întâmplă.  

Când agresiunea de tip bullying are loc în medi-
ul online, conform celor de la UNICEF, simți că 
ești atacat oriunde te-ai afla, chiar și în propria ca-
să. Poate părea o situație fără scăpare. Efectele pot 
fi de lungă durată și pot afecta o persoană în multe 
feluri: 

Psihic - te simți supărat, stânjenit, chiar furios.  

Emoțional- te simți rușinat sau îți pierzi interesul 
pentru lucrurile care îți plac. 

Fizic - te simți obosit (ai insomnii) sau ai simp-
tome precum dureri de stomac sau de cap.  

Sentimentul de a fi luat în râs sau de a fi hărțuit 
de alții te poate împiedica să te exprimi liber sau să 
încerci să rezolvi problema. În cazuri extreme, cy-
berbulling-ul poate duce și la suicid. Agresiunile de 
tip cyberbullying ne pot afecta în multe feluri. Dar 

situația poate fi depășită și persoanele afectate își 
pot redobândi încrederea și sănătatea. 

Dacă ai de-a face cu agresiuni online, este in-
dicat să ștergi unele aplicații sau să rămâi offline 
o perioadă pentru a-ți da timp să îți revii. Dar a 
nu folosi Internetul nu este o soluție pe termen 
lung. Nu ai făcut nimic rău, deci de ce să fii pus 
tu într-o poziție dezavantajată? Chiar le poate 
transmite agresorilor un semnal greșit, încurajân-
du-le astfel comportamentul inacceptabil.  

Cu toții ne dorim să punem capăt agresiunilor 
online, de aceea raportarea cyberbullying-ului 
este atât de importantă. Trebuie să ne gândim la 
faptul că ceea ce distribuim sau spunem îi poate 
răni pe ceilalți. Trebuie să fim binevoitori unii cu 
ceilalți în mediul online și în viața reală. Depinde 
de noi toți! 

Trebuie să ne gândim la faptul că ceea ce dis-
tribuim sau spunem îi poate răni pe ceilalți. 

Pentru a preveni folosirea informațiilor perso-
nale în scopul manipulării sau umilirii pe rețelele 
de socializare, este bine să te gândește-te înainte 
de a posta sau distribui ceva online. Acea postare 
rămâne online și poate fi folosită de cineva mai 
târziu pentru a-ți face rău. De aceea iată o serie 
de acțiuni disponibile pe majoritatea rețelelor: 

 nu divulga detaliile personale precum adre-
sa ta, numărul tău de telefon sau numele 
școlii tale. 

 află mai multe despre setările de confidenți-
alitate ale aplicației tale preferate de socia-
lizare. I 

 poți alege cine îți poate vizualiza profilul, 
cine îți poate trimite mesaje directe sau cine 
îți poate lăsa un comentariu prin configura-
rea setărilor de confidențialitate ale contului 
tău.  

CYBERBULLYING-UL 
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CERCUL DE MATEMATICĂ 

În condițiile actuale de tranziție, școala româ-
nească trebuie să renască, să fie cu adevărat expre-
sia vie, puternică, reală a năzuințelor neamului 
nostru, nu numai de a-i conserva valențele cultura-
le și sufletești moștenite, ci de a crea valori noi în 
vederea desăvârșirii ființei sale naționale. 

Nevoia omului de a se adapta în continuu la si-
tuații, la procese și probleme de muncă mereu noi, 
impun ca școala, o dată cu funcția ei informativă, 
să dezvolte și atitudinile intelectuale ale elevilor, 
independentă și creativitatea gândirii. O contribu-
ție esențială la realizarea acestei sarcini o dă studi-
ul matematicii în manieră modernă. 

Matematica, pătrunzând în aproape toate dome-
niile de cercetare și aducându-și contribuția la dez-
voltarea tuturor științelor, este chemată să-și înde-
plinească rolul de factor esențial la adaptarea rapi-
dă a fiecărui cetățean la cerințele mereu crescânde 
ale societății în care trăim. Bazele unei bune pre-
gătiri și formări matematice se pun încă din clasele 
primare, cu accentul pe dezvoltarea capacității in-
telectuale ale elevilor și a priceperii de a le utiliza 
în mod creator și se continuă la gimnaziu și liceu. 

Putem afirma că matematica se învață nu pentru 
a se ști, ci pentru a se folosi, pentru a face ceva cu 
ea, pentru a se aplica în practică și, care, își aduce 
o importantă contribuție la dezvoltarea tuturor ști-
ințelor. 

De asemenea, învățarea matematicii nu se poate 
rezuma la simpla asimilare de cunoștințe, ci trebu-
ie să vizeze formarea unui anumit mod de a gândi, 
printr-un antrenament permanent al gândirii. Învă-
țământul matematic are ca rezultat formarea unor 
deprinderi și capacități necesare în activitatea ma-
tematică, care devin utile în activitatea practică a 
omului.  

Pentru a puncta contribuția profesorilor de ma-
tematică din cadrul Cercului 2 Dorohoi, ne-am 
întâlnit pe data de 27.05.2021 pentru a împărtăși 
din experiența noastră. 

Domnul profesor Rotariu Gheorghe a prezentat 
referatul științific Relațiile lui Viète- tipuri de 
exerciții pentru clasa a IX-a. Materialul cuprinde 
exerciții diverse care pot fi folosite atât la clasă 
cât și pentru pregătirea concursurilor. 

Întâlnirea a continuat cu prezentarea de către 
domnul director adjunct Gheorghiescu Dorin a 
referatului cu tema Educația în online. 

Trecerea de la lecțiile predate în școli la cele 
bazate exclusiv pe videoconferințe a adus cu sine 
multe provocări atât pentru profesori, deoarece 
aceștia au trebuit să facă un efort și mai mare 
pentru a capta atenția elevilor, cât și pentru elevi 
deoarece atenția lor a fost mult mai mică fiind 
acasă. Un lucru e cert: pentru ca educația online 
să funcționeze și să fie eficientă e nevoie de noi 
metode de a preda. 

Materialul prezentat face o sinteză a mijloace-
lor didactice și platformelor de învățare folosite în 
perioada de predare în online. 

Deoarece după predare urmează și o etapă de 
evaluare, în continuare s-a prezentat referatul cu 
tema Strategii de evaluare în mediul online suți-
nut de prof. Opriță Elena. 

Acest tip de evaluare este o etapă din procesul 
de învățare care se desfășoară în mediul online. 
Primii care au de învățat în acest context sunt pro-
fesorii. La prima interacțiune cu educația online 
este necesar să se cunoască cum funcționează 
aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt 
potrivite pentru grupul țintă (elevi sau cadre di-
dactice). 

poți ascunde pentru a nu mai putea fi vizua-
lizate de anumite persoane. Pe majoritatea 
rețelelor tale preferate de socializare, utili-
zatorii nu primesc notificare când îi blo-
chezi, restricționezi sau raportezi. 

Cu alte cuvinte, prima linie de apărare împotri-
va cyberbullying-ului ești chiar tu! 

Pentru „amatori” să nu uitați că agresiunea de 
tip cyberbullying se pedepsește! 

 

prof. Marius NISTOR  

 poți raporta comentarii, mesaje și fotografii 
supărătoare și poți cere să fie șterse. 

 în afară de ștergerea din lista de prieteni, poți 
bloca în totalitate pe cineva și nu vor mai 
putea nici să îți vizualizeze profilul și nici să 
te contacteze. 

 poți alege ca anumite persoane să îți lase co-
mentarii care să fie vizibile doar pentru ele, 
fără a le bloca în totalitate. 

 poți șterge postări de pe profilul tău sau le 
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În această perioadă am folosit ca instrumente de 
evaluare online: 

 Google Forms 
 Quizizz 
 Teste cu cerințe distribuite pe Classroom 
 Padlet 
 ASQ 
 Evaluare orală 
 Proiecte/Portofolii 

 Whiteboard.fi 
 Corectura unei evaluări scrise realizându-

se prin: 
 Evaluare prin comentarii pe Classroom 
 Utilizare tablet grafică 
 Autoevaluare 

 
prof. Elena OPRIȚĂ 
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SCHIMBAREA POATE ÎNCEPE CU NOI 

Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendri-
ceni, este o unitate care deservește populația școla-
ră din zona municipiului Dorohoi și comunele în-
vecinate (Șendriceni, Hilişeu Horia, Lozna, Der-
sca, Pomârla, Suharău, Smârdan, Cristinești, Bră-
ești, Văculești, Vorniceni, Corlăteni, Cordăreni). 

Unitatea deține spații de instruire teoretică atât  
la Dorohoi, cât și la Șendriceni, localitate situată la 
6 km de municipiu, unde se găsesc și spațiile nece-
sare instruirii practice specifice agriculturii,  

În anul 1995 la Șendriceni a început un amplu 
proces extindere și consolidare. S-au finalizat 
școala, corpul de ateliere, cantina, remizele auto, 
grajdurile pentru animale. Prin derularea proiectu-
lui PHARE RO 010801 s-au reabilitat spațiile de 
învățământ din Dorohoi, s-au reabilitat atelierele 
pentru agroturism și s-au realizat dotări cu echipa-
mente moderne pentru domeniile agricol, industrie 
alimentară, turism, mecanică şi activități conexe. 

După 1990 școala a intrat în posesia a 56 hecta-
re de teren și a dezvoltat activități de exploatare a 
acestuia, organizând ferme de producție asociate 
actului didactic. 

Există preocupări permanente pentru dezvolta-
rea bazei didactice. 

Școala a fost implicată în derularea unor proiec-
te cu cofinanțare comunitară. Începând cu anul 
1990, elevii și cadrele didactice ale școlii au parti-
cipat la proiecte de plasament constând în stagii de 
pregătire profesională desfășurate în unități ale 
unor parteneri din Uniunea Europeană, proiecte 
pentru dezvoltare curriculară, pentru dotare cu 
echipamente, materiale și resurse didactice. 

Relațiile de parteneriat ale școlii sunt bine anco-
rate în comunitate. 

Domeniile definite ca priorități de dezvoltare, în 
care școala poate da expertiză pentru liceul tehno-
logic sunt: agricultura (tehnician veterinar), meca-
nica (tehnician mecanic pentru întreținere si 
reparații), industria alimentară (tehnician in 
industria alimentara), alimentație publică tu-
rism activități conexe (tehnician in gastrono-
mie). La liceul tehnologic se regăsesc toate cele 
3 profiluri: tehnic, resurse naturale și protecția me-
diului, servicii. 

Pentru școala profesionala unitatea pregătește 
elevi in domeniile mecanică (mecanic auto și me-
canic agricol), agricultura (zootehnist), indus-
trie alimentară (brutar patiser preparator pro-

duse făinoase), turism și alimentație (ospătar, 
chelner, vânzător în unități de alimentație), 
fabricarea produselor din lemn (tâmplar uni-
versal), construcții instalații și lucrări publice 
(instalator instalații tehnico-sanitare și de ga-
ze). 

Preocuparea unității școlare pentru dezvoltarea 
sectorului agricol și a activităților conexe agricul-
turii s-a materializat de-a lungul timpului în reali-
zarea unui plan de școlarizare atractiv pentru ele-
vii școlilor gimnaziale din zonă, dar și pentru 
agenții economici cu care unitatea școlara a dez-
voltat relații de parteneriat.  

Asigurarea locurilor de practică pentru desfă-
șurarea stagiilor de pregătire practică a elevilor 
din învățământul liceal și cel profesional de către 
agenții economici a asigurat premise sigure pen-
tru integrarea rapida a viitorilor absolvenți pe pia-
ța forței de muncă.  

În prezent peste 90% dintre elevii pregătiți în 
unitate sunt în domeniul agricol sau activități co-
nexe. 

Finanțarea unității școlare prin fonduri alocate 
de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
a început în 2020, liceul din Șendriceni fiind una 
din cele 57 unități școlare la nivel național cu-
prinse în acest proiect. 

La cei 175.000 lei alocați de minister s-au adă-
ugat alte 150.000 fonduri de la comunitatea locala 
sau din surse proprii, sume pe care unitatea  
i-a investit în achiziționarea unui tractor TAGRO 
102, a unui plug reversibil și a unei remorci. 
Echipamentele completează baza didactica a uni-
tății și permite elevilor formarea profesională în 
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condiții deosebite. 

Pentru 2021 ministerul a alocat alte 180.000 lei, 
iar unitatea va investi încă 150.000 lei din fonduri 
proprii pentru continuarea dezvoltării bazei didacti-
ce de pregătire a elevilor. 

Suntem conștienți că este o muncă imensă în 
special în convingerea absolvenților de clasa a VIII
-a și mai ales a familiilor acestora, că domeniile în 
care unitatea își propune să se dezvolte sunt dome-
nii de viitor, că dotarea pe care unitatea o pune la 
dispoziția acestora pentru formare este la cele mai 
înalte standarde, că facilitățile pe care o unitate de 
învățământ profesional și tehnic le poate oferi ab-
solvenților sunt incomensurabile cu cele oferite de 
un învățământ teoretic, dar acest lucru nu face decât 
sa ne ambiționeze în continuare.  

Trebuie să convingem că schimbarea poate înce-
pe cu noi, că performanța ne caracterizează, că ni-
mic nu se obține fără efort, dar că împreuna putem 
reuși.  

Director, 

ing. Dumitru Viorel DOHOTARIU 
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ASPECTE DIN ȘCOALĂ 

Atelier Mecanică Auto 

Atelier Mecanică Agricolă 

Conducere auto 

Laborator Gastronomie 

Atelier Mecanică Agricolă 

Conducere auto 

Laborator Gastronomie 

CDI și biblioteca 

Atelier Mecanică Auto 

Atelier Mecanică qagricolă  

Simulator auto 

Laborator Industrie Alimentară  
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