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1. FESTIVITATEA DE PREMIERE 

 A CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI 
PICTURĂ „ALECU IVAN GHILIA”, EDIȚIA A XI-A, 2022 

Vineri, 20 mai 2022 a avut loc la Liceul Tehnologic „Al. Vlahuță” 

Șendriceni festivitatea de premiere a Concursului Național de Creație  

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

2022, aprobat de ISJ Botoșani cu nr. 47/04.01.2022, poz. 3. 

Au participat 290 de elevi din 27 de județe (Argeș, Vaslui,  

Botoșani, București, Galați, Ialomița, Călărași, Suceava, Vrancea, Bihor, 

Buzău, Iași, Neamț, Gorj, Tulcea, Teleorman, Maramureș, Dolj,  

Dâmbovița, Arad, Constanța, Tulcea, Vâlcea, Cluj, Timiș, Sibiu,  

Brașov), dar și din Republica Moldova (Chișinău, Edineț). 

La festivitatea au fost prezenți reprezentanți ai ISJ Botoșani-doamna 

inspector general profesor doctor Ada Alexandrina Macovei, domnul  

inspector Bogdan Gheorghe Suruciuc, doamne și domni  

directori ai școlilor din Dorohoi și din comunele vecine, viceprimarul co-

munei Șendriceni Dănuț Prozoreanu, profesori îndrumători ai elevilor par-

ticipanți la concurs, reprezentanți ai Uniunii Scriitorilor din România-

Gabriel Alexe, Cezar Ciobîcă și Vasile Iftime. 

Concursul a avut două etape: etapa indirectă în care s-au stabilit pre-

miile și mențiunile și etapa directă unde s-au stabilit câștigătorii trofeelor 

(creație literară și pictură). 

Rezultatele concursului pe secțiuni. 

SECȚIUNEA CREAȚIE LITERARĂ GIMNAZIU 

Trofeul (creație literară) - Antonescu Tudor, Șc. Gim.  

„Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, Botoșani, clasa a VIII-a 

Premiul I - Pîslaru Iustin, Șc. Gim. „Oprea Iorgulescu”  

Câmpulung, Argeș, clasa a VII-a 

Premiul al II-lea - Dominte Diana, Șc. Gim. „Ștefan Cel Mare” 

Vaslui, clasa a VIII-a 

Premiul al III-lea - Antonescu Tudor, Șc. Gim.  

„Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, Botoșani clasa a VIII-a. 

SECȚIUNEA CREAȚIE LITERARĂ LICEU 

Premiul I - Matei Raluca Maria, Colegiul Național  

„Mihai Eminescu” București, clasa a XII-a  

Premiul al II-lea - Vasilache Teodora Maria, Colegiul Național 

„Costache Negri” Galați, clasa a XI-a 

Premiul al III-lea - Costache Raisa Alina, Liceul Teoretic „Carol 

I” Fetești, Ialomița, clasa a XI-a 

 

Trofeu (pictură) 

Terteleac Mara Ioana,  

Liceul de Arte Plastice 

„Nicolae Tonitza”  

București, clasa a IX-a  

ALECU IVAN GHILIA 
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SECȚIUNEA DESEN/PICTURĂ – GIMNAZIU 

Premiul I - Balan Lavinia Liceul Tehnologic nr. 1 Corod, Galați, 

clasa a VIII-a 

Premiul al II-lea - Zhang Min Nah, Școala Gimnazială 

 „Pia Brătianu” București, clasa a V-a 

Premiul al III-lea - Chirilă Nicola, Șc. Gim. „Leon Dănăilă” Da-

rabani, Botoșani, clasa a VII-a 

SECȚIUNEA DESEN/PICTURĂ – LICEU 

Trofeu (pictură) - Terteleac Mara Ioana, Liceul de Arte  

Plastice „Nicolae Tonitza” București, clasa a IX-a  

Premiul I - Ilucă Larisa, Clubul Copiilor Dorohoi, Botoșani, cla-

sa a XI-a 

Premiul al II-lea - Ene Marina, Liceul Pedagogic  

„Ștefan Bănulescu” Călărași, clasa a IX-a 

Premiul al III-lea - Negrea Ioana Alexandra, Colegiul  

Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, clasa a X-a. 

Coordonator: 

prof. Violeta GRĂDINARIU 

Premiul I - Liceu 

Ilucă Larisa 

Clubul Copiilor Dorohoi, 

Botoșani, clasa a XI-a 

Premiul I - Gimnaziu 

Balan Lavinia  

Liceul Tehnologic nr. 1  

Corod, Galați,  

clasa a VIII-a 

Laureații prezenți la festivitatea de premiere a Concursului Național de Creație Literară și Pictură „Alecu 

Ivan Ghilia”, ediția a XI-a, 2022, câștigătoarea trofeului la pictură Terteleac Mara Ioana, Liceul de Arte 

Plastice „Nicolae Tonitza” București, clasa a IX-a alături de maestrul Alecu Ivan GHILIA, doamna  

Inspector Școlar General prof. dr. Ada Alexandrina MACOVEI, domnul Inspector Școlar General Adjunct 

prof. Bogdan-Gheorghe SURUCIUC, reprezentanți ai Uniunii Scriitorilor din România Gabriel Alexe,  

Cezar Ciobîcă și Vasile Iftime, domnul director Dumitru-Viorel DOHOTARIU și nu în ultimul rând  

coordonatorul acestui proiect educațional doamna Violeta GRĂDINARIU. 
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Liceul „Alexandru Vlahuță” Șendriceni a 

organizat, vineri, 26 noiembrie 2021, Conferința 

Internațională privind diseminarea/valorizarea re-

zultatelor proiectului Erasmus+ VET: "Experiențe 

și perspective profesionale în domeniul alimentați-

ei publice şi industriei alimentare moderne", cu 

numărul 2020–1–RO01–KA102–079233. Proiec-

tul a avut perioada de implementare: 1 septembrie 

2020 - 30 noiembrie 2021 cu un buget de 87.932 

EUR. Partenerii din proiect au fost din Spania  

(Valencia-Sistema Practices s.l. ESMOVIA) si 

Italia (Nicotera-GIOVANI PER L'EUROPA). 

Conferința a avut loc online, pe platforma 

Google Meet şi a reunit aproximativ 100 de parti-

cipanți, care apreciază importanța mobilităților 

Erasmus in procesul de formare al elevilor şi pro-

fesorilor. La eveniment au fost prezenți: experta 

departamentului de proiecte de mobilitate din ca-

drul Agenției Naționale pentru Programe Comuni-

tare în Domeniul Educației și Formării Profesiona-

le (ANPCDEFP),  inspectorii școlari pentru pro-

iecte educaționale din cadrul Inspectoratul Școlar 

Botoșani, Andreea Crăciun-Group Coordinator 

and European Projects Manager Esmovia-Spania, 

Ferdinado Comerci -President- Giovani per L' 

Europa -Italia, Antonio Corigliano-Director- Gio-

vani per L' Europa -Italia, Rita Langellotti-Vice 

maitre-Nicotera Beach Village Italia. Deasemeni, 

au participat si profesori ai instituției noastre, dar 

și directori, coordonatori de proiecte Erasmus, 

elevii stagiari la mobilități, profesori din următoa-

rele organizații: 

 Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Fla-

manzi 

 Liceul „Dimitrie Cantemir” Darabani 

 Colegiul National „Grigore Ghica” Dorohoi 

 Liceul „Regina Maria" Dorohoi 

 Casa Corpului Didactic Botoșani 

 Liceul Tehnologic Bucecea 

 Colegiul Economic „Octav Onicescu”  

Botoșani 

 Liceul Tehnologic „Stefan cel Mare și Sfânt” 

Vorona 

 Liceul „Demostene Botez” Trușești 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ  
DE DISEMINARE A PROIECTULUI  ERASMUS+ VET  

2. DIN ACTIVITĂŢILE ŞCOLII  
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 Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Botoșani 

 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani 

 Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir"  

Suceava 

 Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava 

 Liceul Tehnologic Corbu, jud. Harghita 

 Colegiul de Industrie Alimentară „Elena 

Doamna” Galați 

 Primăria Șendriceni 

 Agenți economici: 

 Spicul 2 Srl Dorohoi 

 Braseria Doi Castani 

 S.C. Pizza-Com SRL 

Cadrele didactice din licee  au fost invitate 

să își exprime opiniile cu privire la beneficiile  

programului Erasmus, pentru elevi, părinți, profe-

sori sau comunitate. În cadrul întâlnirii, au fost 

prezentate experiențele reușite şi bunele practice în 

mobilitățile Erasmus+, activitățile desfășurate în  

implementare și rezultatele obținute. 

Valorizarea rezultatelor proiectului ne obli-

gă să ne pregătim pentru viitor cu instrumentele 

pe care le avem la dispoziție. Trecut și viitor lega-

te de timpul pe care îl trăim, moment de celebrare 

și proiecție, al învățării alături de ceilalți. 

Implementarea proiectului nu era posibilă 

fără o echipă solidă și implicată, de aceea mulțu-

mesc din suflet: domnului director, 

ing. Dohotariu Dumitru Viorel-responsabil cu 

monitorizarea și evaluarea, domnului ing. de  

sistem Nistor Marius-responsabil cu diseminarea, 

doamnei ec. Ostafie Tatiana - responsabil financi-

ar, doamnelor profesoare: Tomniuc Oana, Ţuca 

Mihaela, Grădinariu Violeta, Dutcovschi  

Gabriela, precum și tuturor colegilor, pentru  

susținere. 

 

Responsabil proiect: 

prof. Simona SCRIPCARU 
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PREMIERĂ LA FESTIVALUL INTERNAŢIONAL CONCURS 
„ANELISSE" DE REVISTE ŞCOLARE 

La Festivalul International Concurs 

„ANELISSE” de reviste școlare, filme și desene 

din 30 septembrie 2021, de la Chișinău,  

Republica Moldova, revista „Frângurele” de la 

Liceul Tehnologic „Al. Vlahuță” Șendriceni a 

obținut TROFEUL DE EXCELENŢĂ. 

Festivalul a fost organizat de FACULTA-

TEA DE ARTE VIZUALE ŞI DESIGN de la 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE 

„GEORGE ENESCU” DIN IAŞI, CENTRUL DE 

CREAŢIE A COPIILOR „GHIOCEL” DIN 

CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA, LICE-

UL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HA-

RET” DIN IAŞI, ŞCOALA PROFESIONALĂ 

„ŞTEFAN CEL MARE” DIN COTNARI, JUD. 

IAŞI și ASOCIAŢIA CULTURAL-

ŞTIINŢIFICĂ „VASILE POGOR” – IAŞI. 

Jurizarea revistelor școlare participante s-a 

realizat pe baza următoarelor criterii: 

 revista adecvată instituției școlare și catego-

riilor de vârstă a elevilor cititori sau autori 

de lucrări; 

 conținutul științific și inovator al revistei 

prezentate; 

 promovarea lucrărilor elevilor în revista 

școlară, considerându-se că este cel mai im-

portant instrument de promovare a talente-

lor din rândul elevilor; 

 caracterul practic – aplicativ al informațiilor 

prezentate; 

 corectitudinea scrierii în limba română 

(diacritice, semne de punctuație, altele) și a 

redactării informatice; 

 modul de abordare interdisciplinară a infor-

mațiilor din revistele școlare. 

Coordonator revistă: 

prof. Violeta GRĂDINARIU 
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Organizația noastră în parteneriat cu Mitro-

polia Moldovei și Bucovinei, Protopopiatul Doro-

hoi, Biroul Pro Vita, a participat, pentru prima da-

tă, la acțiunile de voluntariat în cadrul Campaniei 

BIF 2021. Scopul proiectului este sprijinirea fami-

liilor cu mulți copii, aflate în dificultate, dar și a 

familiilor vulnerabile din județele Botoșani, Iași și 

Neamț cu alimente neperisabile în perioada Cră-

ciunului. Voluntariatul rămâne o activitate demnă 

de a fi practicată și sprijinită în școală, de aceea 

elevii voluntari SNAC, împreună cu profesorii di-

riginți care au coordonat colectivele de elevi au 

reușit să colecteze și să doneze aproximativ o tonă 

și jumătate de alimente neperisabile: ulei, zahăr, 

făină, mălai, de grâu, griș, paste făinoase, fasole, 

mazăre, pastă de tomate, conserve: mazăre, fasole, 

ciuperci, conserve carne, pește, sucuri, condimen-

te, conserve fructe, miere de albine, dulciuri. 

Dohotariu Dumitru Viorel - director 

Gheorghiescu Dorin - director adjunct 

Tisescu Cătălina - Grădinița Horlăceni 

Cojocariu Simona - clasele 0-2 Școala  

Primară „Ștefan Airinei” Horlăceni 

Ciobanu Gabriela Cornelia- III H/IV H 

Școala Primară „Ștefan Airinei” 

Horlăceni 

Lipşa Mihai Dorel - diriginte IX C 

Scripcaru Simona Marcela - diriginte IX I 

Dănilă Maria Adina - diriginte IX J 

Muscă Sanda Claudia - diriginte X D 

Dutcovschi Gabriela-diriginte X I 

Ţeoanu Anamaria - diriginte X J 

Ciocan Ramona Mariana - diriginte XI I 

Tomniuc Oana Florina - diriginte XI J 

Prelipceanu Otilia Sanda - diriginte XII D 

Opriţa Elena - diriginte XII J 

Ciobanu-Ilucă Adrian - diriginte XII L 

Gavriluţă Cristian Gheorghe – diriginte IX B 

Asaftei Lidia - diriginte IX H 

Cohal Manuela - diriginte IX K 

Acatrinei Ana-Cătălina - diriginte X B 

Botezatu Daniel -diriginte X F 

Fedor Alina Gina - diriginte X K 

Rudişteanu Liliana Virginia - diriginte X N 

Sachelaru Laurentiu - diriginte XI H 

Ţuca Mihaela Violeta - diriginte XI K 

Ungureanu Otilia - diriginte XI M. 

 
Echipa SNAC 

CAMPANIA „BUCURIE ÎN FAMILIE - PIZZA PENTRU FAPTE BUNE”, 
EDIȚIA A V-A LA LICEUL TEHNOLOGIC „AL. VLAHUȚĂ” ȘENDRICENI 
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„AGRI  CULTURE FARMENS”-PROIECTUL JA AGRIBUSINESS ÎN 
ȘCOALĂ, SELECTAT ÎN CADRUL CONCURSULUI DE GRANTURI – 

COMPONENTA EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ 

În cadrul proiectului Agribusiness în Școa-

lă, în urma concursului de granturi pentru liceele 

agricole, organizat de Junior Achievement Româ-

nia, cu sprijinul Romanian-American Foundation, 

Liceul Tehnologic "Alexandru Vlahuță" Șendri-

ceni,  este una din cele 10 instituții de învățământ 

care  vor derula proiecte pe teme de educație antre-

prenorială și agricolă, care vor implica cadre di-

dactice, elevi și consultanți voluntari din comuni-

tatea locală și regională. 

Cele 10 instituții de învățământ care vor 

beneficia de granturi pentru proiecte de educație 

antreprenorială în anul 2022 sunt: Liceul  

Demostene Botez, Trușești; Liceul Tehnologic 

Alexandru Vlahuță, Șendriceni; Colegiul Tehnic 

Valeriu D. Cotea, Focșani; Liceul Tehnologic 

Nr.1, Valea lui Mihai; Liceul Tehnologic Jacques 

M. Elias, Sascut; Colegiul Agricol Traian  

Savulescu, Târgu Mureș; Liceul Tehnologic  

Agricol Alexandru Borza, Geoagiu; Liceul  

Tehnologic Dorna Candrenilor; Liceul Tehnologic 

Nr.1, Salonta; Colegiul Național de Agricultură și 

Economie, Tecuci. 

Proiectul include mai multe tipuri de activi-

tăți, de la pregătirea teoretică și practică a elevilor, 

la conectarea cu mediul de afaceri local   

training-uri, workshop-uri, întâlniri cu antreprenori 

locali, târguri de produse/servicii, concursuri de 

planuri de afaceri, vizite la firme agricole, realiza-

rea unor afaceri pilot. 

În anul școlar 2021-2022, proiectul  

Agribusiness în Școală cuprinde și alte componen-

te care contribuie la pregătirea profesorilor și  

elevilor din liceele agricole, prin oferirea accesului 

gratuit la resurse de învățare practice și interactive 

pe platforma JA InspireTM, în programul JA  

Educație antreprenorială și studii de caz reale din 

domeniul agribusiness, precum și oportunitatea de 

a participa la Incubatorul Național JA  

BizzFactoryTM cu idei de afaceri și start-up-uri, 

unde avem inscrise patru echipe. 

Trăim într-o zonă izolată, iar potrivit INS, 

în zonele rurale din România, în comparație cu 

cele urbane, rata șomajului este mai mare cu 

12,5%, iar venitul mediu pe locuitor este cu  

aproximativ 30% mai mic. Astfel, pot fi explicate 

multe probleme sociale și demografice cu care se 

confruntă România - cum ar fi: emigrația,  

analfabetismul. 

În acest context poate fi considerată  

strategică investiția în educație și în zona noastră, 

unde populația poate dezvolta afaceri mici și de 

familie, în mod deosebit în agricultură, care pot 

oferi locuri de munca și venituri constante pentru 

2-3 familii fiecare. 

Prin proiectul Agribusiness în Școală, de-

rulat sub umbrela programului Creștem prin  

Educație Agricolă (CEA), suntem sprijiniți, ca  

liceu cu profil agricol, în a oferi programe educa-

ționale relevante pentru economia locală, care să 

pună accentul pe formarea viitorilor fermieri și 

întreprinzători mici și mijlocii din agricultură, 

prin oferirea de oportunități de învățare, prin 

practică și în strânsă cooperare cu comunitatea 

locală. 

Responsabil proiect: 

prof. Simona SCRIPCARU  
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Vineri, 8 Aprilie 2022, la Liceul Tehnologic 

„Al. Vlahuță” în sala „Alecu Ivan Ghilia”, dar și 

online, pe platforma Google Meet a avut loc Agri-

business EVENT - întâlnire cu antreprenorii locali/

regionali, activitate a proiectului  Agri CULTURE 

Farmers, un proiect derulat în cadrul programului 

educațional național JA Agribusiness în Școală, 

finanțat de către Romanian-American Foundation. 

Ne-am simțit onorați că ne-au fost alături, 

pentru a împărtăși experiența lor elevilor, antrepre-

nori, legumicultori, horticultori, fermieri recunos-

cuți la nivel local/regional: domnii Mărinică Stre-

die de la SC Agromec Dragalina S.A., Halaghiuc 

Lucian de la S.C. Agricola Frugal SRL,  Saveliev 

Laurențiu-Saveliev Cristina Alina, Hapeci Bogdan 

Constantin-întrepridere individuală, Rauță Felicia 

și Vasile-întreprindere individuală. Ne-am bucurat 

și de prezența domnului Delibaș Cristian-Director 

Executiv Direcția Agricolă Botoșani, a inginerului 

Dumitriu Luminița, a doamnei Badea Alina - In-

spector Școlar Învățămant Profesional și Tehnic-

Inspectoratul Școlar județean Botoșani, iar în onli-

ne: Alex Petre- Project Manager- Junior Achie-

vemet Romania și asist. univ. dr. Oana Coca Cen-

trul de Management Proiecte Majore- Universita-

tea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" 

Iași.  Foștii elevi, actuali studenți, au transmis 

emoții pozitive celor prezenți: Porfireanu Cosmin, 

student anul I, Facultatea de Economie si Admi-

nistrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru 

Ioana Cuza" Iași, Bujor Sabina, student anul II, 

Facultatea de Agricultură, Universitatea de Știin-

țele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" Iași, Atomei 

Naty, student anul III, Facultatea de Silvicultură - 

Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava. 

În urma discuțiilor s-au desprins mesaje 

cheie pentru fiecare participant la întâlnire. Medi-

ul agribusiness trebuie să sprijine liceul în efortu-

rile noastre de a forma elevi motivați, companiile 

au ocazia să participe activ la aducerea la zi a 

curriculei, pornind de la realitățile pieței muncii și 

impactul noilor tehnologii. Agricultura de azi, 

denumită și Agricultura 4.0, este un tip de agri-

cultură inovativă, bazată pe noile tehnologii, care 

are drept scop eficientizarea procesului agricol 

prin softuri, aplicații pe mobil, drone și utilaje 

moderne. 

Viitorul ruralului din România depinde de 

prezentul educației agricole. România rurală are 

nevoie de tineri zootehniști și legumicultori, de 

veterinari și de fermieri. De multe ori, tinerii elevi 

se pregătesc să preia o afacere de familie în do-

meniu. În alte cazuri, firmele de producție agrico-

lă caută tineri calificați, oferind salarii competiti-

ve. Liceul nostru e potrivit nu doar pentru elevii 

care au pământ, iubesc animalele sau care provin 

din familii cu afaceri în agricultură. Aici, ei înva-

ță direct cum anume pot valorifica financiar aces-

AGRIBUSINESS EVENT  
LA LICEUL TEHNOLOGIC „AL. VLAHUȚĂ” ȘENDRICENI  

ACTIVITATE ÎN CADRUL PROIETULUI „AGRI  CULTURE FARMES” 
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te resurse, sau cum pot dezvolta o afacere în agri-

cultură de la zero. Putem forma mai mulți tineri 

care aleg să trăiască și să câștige bine în mediul 

rural, iar asta însemnă ferme mai multe și mai mo-

derne, prosperitate și deschidere mai mare a fami-

liilor către educație.  

În România se caută tehnicieni veterinari, 

gastronomi, mecanici, tehnicieni din industria ali-

mentară sau horticultori. În liceul nostru faci pasul 

către domenii de viitor: agroturism, agricultură 

ecologică, mecanică agricolă, gastronomie sau lu-

mea vinurilor. Specializările adiacente (procesare 

alimentară, turism ecologic etc.) sunt ușor de co-

nectat la piața muncii. În liceul nostru elevii petrec 

timp nu doar la clasă, și învață mult din practică. 

De la brutărit la creșterea animalelor, de la ferma  

didactică la laboratoare, elevii au parte de vizite 

pe teren, la ferme din regiune. Pentru cei cu rezul-

tate bune, există și stagii de formare profesională 

în străinătate prin programul Erasmus+. 

Prin conectarea cu mediul de afaceri local, 

implementarea proiectului continuă cu activități 

tip: trening-uri cu specialiști, workshop-uri, con-

cursuri de planuri de afaceri, jurizarea planurilor 

de afaceri, vizite la ferme agricole, excursie di-

dactică.  

Responsabil proiect: 

prof. Simona SCRIPCARU 
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BNP Paribas Leasing Solutions vine în 

sprijinul liceelor agricole și oferă granturi în valoa-

re totală de 15000 euro pentru organizarea unor 

experiențe de învățare inedite atât pentru elevi, cât 

și pentru profesori, în ferme care aplică tehnologii 

moderne, inovatoare și durabile. 

Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” 

Șendriceni a aplicat la apelul de proiecte lansat în 

cadrul Programului „Creștem prin Educație  

Agricolă”, sponsorizat de BNP Paribas Leasing  

Solutions și implementat în parteneriat cu Fundația 

World Vision România, și suntem unul din cele 10 

licee din țară care a obținut finanțare pentru imple-

mentarea activităților proiectului începând cu anul 

școlar viitor. 

Programul „Creștem prin Educație Agricolă” 

pune la aceeași masă învățământul agricol cu noile 

tehnologii și mediul de business, pentru a susține 

performanța profesorilor și managerilor din licee. 

Sprijină liceele agricole pentru oferirea de progra-

me educaționale relevante pentru economia locală, 

axate pe formarea viitorilor fermieri și întreprinză-

tori mici și mijlocii din agricultură și pe crearea 

modelelor de bună practică care pot fi extinse la 

nivelul țării. World Vision România, în cadrul 

consorțiului „Creștem prin Educație Agricolă”, a 

elaborat un pachet de 10 lecții pe tematica  

Agricultura durabilă - Agricultura 4.0. Materialele 

educaționale transmit cunoștințe, dezvoltă atitudini 

față de planetă și mediul înconjurător și prezintă 

într-un mod integrat interacțiunea între agricultu-

ră, societate și economie. 

Granturile au rolul de a fixa și completa cu-

noștințele dobândite de elevii care parcurg lecțiile 

din pachetul educațional Agricultura durabilă - 

Agricultura 4.0. Cu ajutorul grantului organizația 

noastră va achiziționa kituri didactice pentru  

experimente, demonstrații care ilustrează tehnolo-

gii moderne și inovatoare si vom organiza vizite 

de studiu ale elevilor la ferme/agribusiness-uri 

care aplică tehnologii moderne, inovatoare și du-

rabile.  

Director, 

ing. Dumitru Viorel DOHOTARIU 

UN GRANT FINANȚAT DE BNP PARIBAS LEASING SOLUTION  
ÎN PARTENERIAT CU FUNDAȚIA WORLD VISION ROMÂNIA 

PENTRU LICEUL TEHNOLOGIC „AL. VLAHUȚĂ” ȘENDRICENI 
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PROIECT DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 
„APARENȚE ȘI REALITĂȚI” 

Motto: „Eu pot să fac ceea ce tu nu poți fa-

ce, iar tu poți face ceea ce eu nu pot face. Împreu-

nă putem face lucruri mari. Nimeni nu poate reali-

za vreodată singur ceea ce poate realiza prin par-

teneriat cu alții” (Maica Tereza) 

Pe parcursul acestui an școlar, am derulat cu 

elevii de gimnaziu de la Școala Gimnazială „Alecu 

Ivan Ghilia”, structură a Liceului Tehnologic „Al. 

Vlahuță” Șendriceni în colaborare cu Școala Pro-

fesională „Sf. Apostol Andrei” Smârdan proiectul 

de educație incluzivă „Aparențe și realități”.  

Coordonatorii proiectului: 

 profesor Grădinariu Violeta și director și 

ing. Dohotariu Dumitru Viorel (Liceul 

Tehnologic „Alexandru Vlahuță”  

Șendriceni);  

 director, prof. Grigore Alina (Școala  

Profesională „Sf. Apostol Andrei”  

Smârdan). 

Partenerii proiectului au fost Centrul Jude-

țean de Resurse și de Asistență Educațională Boto-

șani și Fundația Culturală „Hyperion” – caiete bo-

toșănene din Botoșani. 

Activitățile proiectului au fost:  

 Ziua de azi văzută de mine 

 Ziua Internațională pentru Nonviolență în 

Școală 

 Ziua Mondială a Scriitorilor 

 Libertatea mea - libertatea ta. 

În procesul educației, școala nu asigura nu-

mai deprinderi cognitive, ci și cadrul principal în 

care se pun bazele unor atitudini pozitive față de 

cei din jur, în așa fel încât să se reușească promo-

varea unei educații pentru dezvoltare durabilă. 

Asemenea valori sunt toleranța, democrația, soli-

daritatea, înțelegerea, aprecierea valorilor proprii 

și ale celorlalți, egalitatea de șanse etc. 

În contextul marii familii a Europei din care 

și România face acum parte, aceste  valori europe-

ne capătă noi valențe, mai cuprinzătoare și de mai 

mare importanță. Datorită rolului crescut al Euro-

pei în viața poporului român, generațiile actuale 

de elevi trebuie să dobândească treptat conștiința 

faptului că sunt tineri români și tineri europeni. O 

listă completă a valorilor comune ale civilizației 

europene a fost propusă de Consiliul Europei în 

1996: drepturile omului, demnitatea umană, liber-

tățile fundamentale, legitimitatea democratica, 

pluralismul, pacea și respingerea violenței ca mij-

loc sau metoda, diplomația, dialogul, respectul 

pentru alții, solidaritatea umană, dezvoltarea echi-

tabilă, egalitatea de șanse, principiile gândirii rați-

onale, responsabilitatea individuală.  

Dimensiunea europeană implică o dorință 

de înțelegere, de depășire a prejudecaților și de 

recunoaștere a intereselor comune, respectul di-

versității, pune accent pe democrație, pluralism și 

interculturalitate. 

Constatăm astfel că educația deține un rol 

strategic în procesul de formare a unei identități și 

conștiințe democratice și este responsabilă în ega-

lă măsură de formarea în rândul tinerilor dar și al 

adulților, a unor deprinderi în ceea ce privește 

cultivarea și respectul drepturilor omului, libertă-

ților fundamentale, cultivarea dialogului construc-

tiv, respectul pentru cultura și identitatea celor-

lalți, precum și a responsabilității individuale 

DINCOLO DE APARENȚE: altruism, prietenie, 

amabilitate, respect, empatie, nediscriminare, to-

leranță, egalitate de șansă. 

Coordonator proiect: 

Prof. Violeta GRADINARIU 
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Au trecut aproape trei ani de când viața a 

miliarde de oameni s-a schimbat radical. Cauza? 

Un inamic invizibil, dar neînchipuit de puternic, 

Coronavirusul Covid-19. Probabil că în anul 2019 

nimeni nu s-ar fi gândit la o pandemie, însă, se do-

vedește încă o dată că viața bate filmul. 

Acum, după atâta vreme, avem în sfârșit o 

armă solidă împotriva virusului-VACCINUL. Însă 

părerile oamenilor în legătură cu el sunt împărțite. 

Din păcate, lipsa de informare este motivul păreri-

lor negative. Unii oameni cred în foarte multe mi-

turi care nu au legătură cu realitatea, mituri pro-

venite de pe rețelele de socializare, care de cele 

mai multe ori nu oferă informații corecte. Cea 

mai des întâlnită îndoială a oamenilor în legătură 

cu vaccinul este „Cum este posibil ca un vaccin 

să fie finalizat și să dea și rezultate în mai puțin 

de un an?”. Ei bine, oamenii uită cât de mult a 

evoluat omenirea, știința și tehnologia. 

Toate acestea i-au ajutat pe oamenii de ști-

ință să dezvolte mai multe vaccinuri în într-un 

timp atât de scurt. Să nu mai spunem că unele sta-

te au lucrat împreună pentru a dezvolta cât mai 

repede un vaccin eficient. Vaccinul este singura 

armă solidă împotriva unei pandemii, după cum 

ne-o dovedește și istoria. Acesta nu ne poate pro-

teja de infectarea în sine, însă ne poate ferii de 

formele grave, spitalizare și chiar deces. 

Bineînțeles că indiferent dacă suntem vacci-

nați sau nu, fiecare dintre noi va putea fi purtător 

în continuare și chiar dacă el însuși nu se îmbol-

năvește, poate transmite virusul la alte zeci de 

persoane. Așadar este necesar să respectăm nor-

mele de igienă, chiar dacă suntem purtători de 

certificat verde, pentru a nu îi expune pe cei din 

jurul nostru. 

Dacă nu suntem dispuși să facem vaccinul, 

pentru că nu vrem sau suntem alergici la diferite 

substanțe pe care le conține acesta, trebuie să fim 

responsabili și să ne protejam pe noi și pe cei din 

jurul nostru. Masca, spălatul des pe mâini, distan-

ța de minim 1 metru, evitarea aglomerațiilor, sunt 

măsuri pe care trebuie să le respectăm pentru a 

revenii cât mai repede la normal. Normalul după 

care fiecare dintre noi tânjește. Ieșirile în oraș la 

ce oră dorim, fără mască, fără a fi nevoiți să avem 

un test PSR negativ, fără distanță și fără restricții, 

asta ne dorim cu toții. 

Așadar, fiecare dintre noi, dacă dăm dovadă 

de responsabilitate și maturitate, putem readuce 

vremurile pe care le trăiam în 2019. 

Lucia POSTEUCĂ, 

clasa a VIII-a 

LECȚIA DE VACCINARE 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru 

lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 

ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum 

va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapte-

ze.” (Maria Montessori – „Descoperirea copilu-

lui”) 

Activitățile 

extrașcolare 

au menirea 

de a valorifi-

ca timpul 

liber într-un 

mod plăcut și 

util și de a-l 

transforma 

într-o sursă 

educațională, 

ele având o 

mare flexibi-

litate și o te-

matică atrac-

tivă. Acestea au un rol important în dezvoltarea 

înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, cultivarea 

gustului pentru lectură, pentru estetic, dezvoltând 

creativitatea și originalitatea elevilor, stimulându-i 

să se implice în diverse ateliere sau cercuri de lu-

cru.  

Aria lor e dificil de delimitat, dar printre cele 

mai răspândite activități de acest gen putem enu-

mera: excursiile, vizitele la muzee, instituții publi-

ce sau alte obiective de interes comunitar, cluburi-

le tematice, activitățile artistice sau sportive, pro-

iectele legate de protejarea mediului etc. Prin aces-

te activități cadrul didactic are posibilitatea de a-și 

cunoaște elevii și în afara orelor de curs, să le in-

fluențeze dezvoltarea și creativitatea, reușind astfel 

să îndeplinească mai ușor obiectivul principal al 

școlii: pregătirea pentru viață a elevilor. Deoarece 

se desfășoară într-un cadru plăcut și informal, ele 

permit tuturor elevilor, chiar și celor cu dificultăți 

de adaptare, să se afirme în diverse domenii și să 

reușească să socializeze cu cei din jur. 

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, socială 

și spirituală a elevului, activitatea extrașcolară 

trebuie să se adapteze la cerințele individuale, 

diverse, ale tuturor copiilor, la interesele de cu-

noaștere și la potențialul lor. Doar așa ea își poate 

atinge scopul (oferirea de suport pentru reușita 

școlară) și poate contribui la dezvoltarea persona-

lă a elevilor. Ținând cont de această cerință, acti-

vitățile extracurriculare ating, prin tematica abor-

dată, mai multe componente educative: educația 

ecologică („SOS – Natura în pericol”, proiectul 

„ECO - Școala”, „Plantăm un pom, salvăm un 

om”), educația pentru o viață sănătoasă (proiectul  

„Alege! Este dreptul tău.”, programul școlar – 

Mere în școli - cu activitatea „Fructele – sănătate 

în viața noastră”), educația cultural-artistică 

(„Serbarea verii”, serbările tematice, vizitarea 

unor expoziții), educația civică și de voluntariat 

(proiectele „De la inimă la inimă”, „Dăruind vom 

câștiga”), educația pentru valori religioase 

(„Bucurie în familie – pizza pentru fapte bune”, 

serbări cu tematică religioasă), educația științifică 

(concursuri de genul „Comper”, „Star Kids – Re-

Creația” etc). 

Activitățile extrașcolare reprezintă o compo-

nentă educațională valoroasă și eficientă a proce-

sului de învățământ, de aceea cadrele didactice 

trebuie să le acorde o atenție deosebită. Adoptând 

o atitudine creatoare, atât în modul de realizare a 

activității, cât și în relațiile cu elevii, stimulăm 

creativitatea și spontaneitatea acestora și le dez-

voltăm priceperile și deprinderile într-un mod cât 

mai plăcut. 

Bibliografie: 

Cucoș, C. – Pedagogie – Editura Polirom, Iași, 

1999; 

Neacșu, Ioan,  „Introducere în psihologia edu-

cației și dezvoltării”, Editura Polirom, 2010; 

Ștefan, M., 2000,  „Educația extracurriculară”, 

Editura Pro Humanitate, București. 

Prof. înv. primar  

Gabriela-Cornelia CIOBANU 

Școala Primară „Ștefan Airinei” Horlăceni  
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Bullying is defined as hostile behaviour / 

exclusion and ridicule, humiliation. The word 

"bullying" does not have an exact translation into 

Romanian, but can be associated with the terms 

intimidation, terrorization and brutalization. Bully-

ing does not involve a conflict based on a real 

problem, but on the desire of some people to gain 

power and authority, putting others in a bad light. 

The phenomenon of bullying can be present in any 

type of community, in social groups, where people 

interact with each other: at school, at work, in the 

family, in neighbourhoods, in the church, in the 

media, even between countries, etc. This creates a 

state of conflict, which can only be overcome if 

one is aware of the existence of the phenomenon. 

Bullying is an act that repeatedly insults oth-

ers, which can be manifested physically, through 

physical or psychological aggression, through 

emotional damage. The tools of this phenomenon 

are words, actions or social exclusion. The phe-

nomenon of bullying can be initiated by a person 

or a group of people (mobbing), involving an une-

qual power relationship, because the victim, in the 

case of this phenomenon, does not have the re-

sources (physical, psychological, social) to defend 

himself. The victim usually poses in a vulnerable 

position, which has certain weaknesses that the 

bully can exploit. The victim shows inability to 

defend and feelings of helplessness. Bystanders 

are also people involved in the bullying phenome-

non, even if not directly, but they are witnessing 

the action. Bullying is considered a form of physi-

cal and psychological violence, intentional con-

duct aimed at causing harm (injury, destruction, 

damage) to persons (including oneself), with vari-

ous causes leading to new forms of violence. 

The term "bullying" comes from the English 

"bully", which means bully, hooligan. 

Bullying cases involve at least one abuser 

and one victim, and in some cases there are wit-

nesses. The aggressor wants to be the coolest by 

hurting, intimidating or offending those around 

him. He is temperamental, inflexible and confident 

and does not like to accept the rules. Most of the 

time, he has no empathy and is even happy to 

cause pain to others. He wants to dominate and 

control others, he exaggerates in ordinary situa-

tions. The aggressor abuses his power to hurt oth-

ers, deliberately and repeatedly. The victim (the 

assaulted person) is overwhelmed with fear. 

Some students are prone to being abused because 

they are "different." In most cases, the victims of 

the aggressors are students who have the follow-

ing characteristics: overweight or underweight, 

have low social skills, have few or no friends, are 

poor or rich, have a different religion or race, are 

short or too high, have poor sports skills, are 

smart, talented, have physical disabilities, are new 

people in the group, have divorced parents or they 

are simply "different" from others. 

prof. Gabriela DUTCOVSCHI  

DEFINING THE PHENOMENON OF BULLYNG 
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FAMILIA 
UN PARTENER DE NĂDEJDE ÎN REALIZAREA SERBĂRILOR ȘCOLARE 

„Noi, cei mari, uităm adesea că am fost co-

pii; și lucrul acesta trebuie să ni-l aducem aminte 

mai ales când ne găsim în fața copii-

lor.” (Alexandru Vlahuță) 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește 

în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă 

de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, 

încărcată de noi exigențe și de promisiunile viito-

rului, la fel de importante. Dacă aceste medii edu-

caționale se completează și se susțin, ele asigură 

într-o mare măsură buna integrare a copilului în 

activitatea școlară și, pe  plan mai general, în viața 

socială. 

Când școala oferă sprijinul necesar implică-

rii familiei în procesul de învățare, familia devine 

un partener de nădejde al școlii. Implicarea părinți-

lor în activități, participarea acestora la serbările 

școlare, determină performanța elevilor, reducerea 

ratei de abandon școlar și scăderea fenomenului 

delincvenței juvenile. 

Serbarea școlară, ca veche modalitate folosi-

tă în instruirea și educarea copiilor de către învăță-

tori, se circumscrie scopurilor activității artistice 

școlare. Astfel de activități au un puternic ecou în 

sufletele elevilor, oferindu-se posibilitatea de a se 

identifica aptitudinile deosebite de interpretare ar-

tistică, de a evalua și promova cunoștințele și de-

prinderile dobândite. În același  timp se știe că ser-

barea este un mijloc de acumulare de noi cunoștin-

țe, dar ea asigură și cadrul propice socializării, ofe-

rind excelentul prilej de interrelaționare între 

elevi, învățătoare, părinți și comunitate.  

Orice serbare școlară este o sărbătoare atât 

pentru copii, cât și pentru învățătorii lor și, nu în 

ultimul rând pentru familia copilului. Prin ea se 

urmărește: valorificarea cunoștințelor și deprinde-

rilor dobândite de elevi; identificarea copiilor cu 

aptitudini deosebite de interpretare artistică; an-

trenarea copiilor în activități diverse în vederea 

dezvoltării aptitudinilor, înclinațiilor  deosebite; 

dezvoltarea gustului pentru frumos, a judecății 

estetice; crearea unei posibilități largi de exprima-

re a sentimentelor și ideilor; inițierea unui feed-

back continuu în procesul de învățământ care să 

asigure cunoașterea progresului realizat de elevi, 

de către părinți, cât mai ales de către elevii înșiși; 

antrenarea elevilor, școlii și părinților în progra-

me ce propun o colaborare strânsă.   

Ocaziile cu care se organizează serbări sunt 

diverse. Elementele importante ce contribuie la 

construirea unor valențe estetice și educative deo-

sebite sunt decorul neobișnuit, costumația copii-

lor, accesoriile necesare, fondul muzical, semna-

lele sonore, jocul de lumini. De exemplu, serbări-

le organizate cu ocazia Zilei Naționale a Români-

ei sau 24 ianuarie-Unirea Principatelor Române 

trebuie să aibă un cadru festiv, ornat cu baloane, 

stegulețe, imagini reprezentative, iar elevii, părin-

ții și cadrele didactice se pot îmbrăca în costume 

populare. 

8 MARTIE – E ZIUA TA, MĂMICO!  
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SERBAREA ABECEDARULUI !  

1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI  

SĂRBĂTORILE DE IARNA  

Implicarea părinților în astfel de activități le 
oferă posibilitatea de a-și cunoaște copiii, înclina-
țiile lor artistice, de asemenea vor învăța să-ți apre-
cieze obiectiv copiii, să dea dovadă de mai mult 
tact și răbdare.  

Prof. înv. Primar: 

Mihaela Daniela CRIHAN 

Școala Primară „Victor Isăceanu” Pădureni  
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ACTIVITATI IN CADRUL PROGRAMULUI „FRED GOES NET” 

„Intervenții timpurii pentru consumatorii de 

droguri care au fost identificați/depistați pentru 

prima oară” 

Consumul de droguri joacă un rol semnificativ 

în societate, iar drogurile legale și ilegale sunt om-

niprezente. Tinerii sunt provocați de nevoia de a 

dezvolta propria lor atitudine față de consumul de 

droguri; de asemenea, ei au nevoie să învețe să fie 

responsabili în relația cu acestea. În general, res-

ponsabilitatea socială cere o atenție particulară față 

de tinerii consumatori de droguri. Cu cât mai repe-

de se intervine asupra celor care au nevoie, cu atât 

mai mari sunt șansele exercitării unei influențe 

pozitive.  

De aceea la nivelul clasei au fost desfășurate o 

serie de activități pe aceasta temă.  

FRED se bazează pe ideea că notificarea ar tre-

bui să atragă și un răspuns. În acest caz, răspunsul 

este o intervenție legată de sănătate. Intervenția 

constă într-un interviu inițial și opt ore de lucru în 

grup. 

Se pune întrebarea:  Cum ne dăm seama că un 

copil consumă droguri? 

Caracteristici: ostilitatea neobișnuită se ascun-

de de membrii familiei, și-a schimbat prietenii, nu 

acceptă disciplina, minte, fură și are probleme cu 

poliția, are foarte mulți bani, împrumută mulți 

bani, scăderea rezultatelor școlare, absențe și întâr-

zieri repetate, se concentrează greu, nu își mai 

amintește lucruri, vorbire incoerentă, pierderea 

motivației și a interesului pentru activitățile curen-

te, depresie, mesaje cu aluzie la droguri sau deține 

obiecte care ar putea sugera consumul de droguri 

(ace, pastile, role de hârtie, pipe, parfum puternic, 

tămâie, linguri), se culcă foarte târziu. 

Observați dacă apar și schimbări fiziologice: o 

aparență bolnăvicioasă, ochii înroșiți, dilatarea sau 

micșorarea pupilelor, nu mănâncă și doarme regu-

lat, lipsă de energie, înțepături. 

Studiile din ultimele decenii au demonstrat că 

mediul familial poate determina comportamentul 

copiilor față de droguri și poate constitui fie un 

factor de risc, fie un factor de protecție. De la cea 

mai fragedă vârstă copiii sunt supuși unor influ-

ențe multiple, care în societatea actuală se exerci-

tă de multe ori în direcții diferite și contradictorii. 

Începând din familie continuând cu influența edu-

cativă a școlii, și a comunității în care trăiește, 

copilul este supus unor influențe educative diver-

se, dintre care cea mai bine structurată și orientată 

științific este cea a școlii.  

Familia poate juca un rol securizant necesar 

unei lente maturizări a copiilor. Din păcate, nu 

toate familiile sunt pregătite să joace aceste roluri 

dificile. Unele familii pot să constituie un cadru 

de securitate afectivă și de continuitate, în timp ce 

altele sunt sfâșiate de conflicte interne sau de dis-

prețul reciproc al membrilor lor. 

În aceste condiții se pune efectiv în discuție 

problema drepturilor familiilor, al statului și al 

altor instanțe în educarea și dezvoltarea copiilor. 

Mediul familial, care a fost prezentat  

ca ,,democrație la scara cea mai mică” trebuie să 

funcționeze realmente pe baza recunoașterii și 

respectului reciproc, iar familia să fie deschisă 

influențelor exterioare - școală, alte instituții de 

educație - nu pentru a primi ,, indicațiile” unui 

stat mai mult sau mai puțin autoritar, ci pentru a 

contribui la progresul comunității din care face 

parte și pentru a primi în schimb suportul și aju-

toarele pe care este îndreptățită să le primească. 

Așadar, pentru a crește eficiența intervențiilor 

noastre referitoare la consumul de alcool, tutun și 

droguri este importantă cooptarea în programele 

de prevenire atât a părinților, cât și a comunității, 

indiferent de vârsta copiilor și este de preferat ca 

acest lucru să se întâmple cât mai de timpuriu. 

Traficul și consumul de droguri și tutun con-

stituie un pericol grav la adresa umanității cu re-

percusiuni grave în plan economic și social. 

În fiecare an luăm la cunoștință, din diverse 

mijloace de informare, despre faptul că sume im-

portante, de ordinul miliardelor de dolari ameri-

cani sunt deturnate spre scopuri antisociale, trafi-

canții și bandele sfidând legile și autoritățile. 

Pe de altă parte, milioane de oameni se adau-
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gă anual celor căzuți deja pradă „morții albe”, un 

procent alarmant intrând în tristul cortegiu al celor 

iremediabil pierduți pentru societate. Miile de lu-

crări publicate scot în evidenta nocivitatea droguri-

lor, a tutunului și consecințele nefaste asupra indi-

vidului și societății.  

Pentru țara noastră, fenomenul consumului de 

droguri și tutun a început să devină o problemă, 

începând cu schimbările sociopolitice din anii 

1990, când România a intrat în atenția traficanților 

ca teritoriu de tranzit, depozitare și comercializare, 

consum ilegal al acestora. 

Principala categorie de populație vulnerabilă la 

consumul de droguri și tutun o constituie, fără în-

doială, tinerii. Populația tânără este mult mai des-

chisă la nou, la risc, mai dispusă să încerce noi ex-

periențe. În plus, în locul mass-media riguros cen-

zurate, a apărut o explozie nediscriminativă a in-

formației vehiculate, cetățenii fiind ținta unui 

bombardament informațional masiv în care consu-

mul de droguri este deseori prezentat ca o alterna-

tiva indezirabilă social de a face față vieții. 

Pentru un număr ridicat de tineri, motivația 

inițierii consumului o reprezintă dorința de a se 

simți bine, de a fi acceptați de anturaj, de grupul 

de prieteni. Acest fapt ridică problema strategiilor 

de ocupare a timpului liber ca o alternativă la 

consumul de droguri, tutun și alcool. Astfel, con-

form rezultatelor Evaluării Rapide realizate de 

Agenția Națională Antidrog în anul 2003 și cele 

ale Studiului Național privind cunoștințele, atitu-

dinile și practicile referitoare la consumul acesto-

ra, realizat în 2004 de A.N.A, a reieșit că în ceea 

ce privește cererea de tratament, între anii 1998-

2004, grupa de vârsta 15 -19 ani este a doua ca 

reprezentare după grupa de vârsta 20-24 de ani. 

De asemenea, conform studiului național privind 

consumul de tutun, alcool și droguri ilicite 

„ESPAD 2003”, efectuat pe un eșantion de elevi 

în vârsta de 16 ani, prevalenta consumului de dro-

guri legale este de 64% pentru tutun, un procent 

de 80% dintre aceștia au consumat cel puțin o da-

ta alcool, iar consumul de amfetamine s-a dublat, 

și cel de Ecstasy s-a triplat. 

Semnalele și informațiile existente despre tra-

ficul și consumul ilicit de droguri și tutun impun 

ca o necesitate reacția autorităților, societății civi-

le și instituțiilor de învățământ pentru prevenirea 

și combaterea acestui fenomen. 

prof. Sanda Claudia MUSCĂ 

CURS FESTIV 2022 

Ultimul clopoțel a sunat joi, 26 mai, pentru ge-

nerația 2018-2022, la Liceul Tehnologic „Al. Vla-

huță” Șendriceni. Într-o atmosferă festivă, elevi, 

profesori, părinți au făcut bilanțul poate al celor 

mai frumoși ani, în care elevii s-au descoperit, s-au 

perfecționat în domeniul ales, și-au făcut prieteni 

și au ajuns la un nivel de maturitate obligatoriu 

pentru a porni pe drumuri noi, profesionale și per-

sonale. 

Mesajul conducerii școlii a subliniat grija între-

gului colectiv pentru reușita tinerei generații de 

absolvenți, copii care s-au format pornind de la 

valori precum empatia, susținerea reciprocă și ne-

condiționată, dorința de mai bine. 

Și dacă tot am amintit de reușite, domnul direc-

tor Dohotariu Dumitru Viorel a premiat șefa de 

promoție 2022, eleva Grosu Naomi Denisa din cla-

sa a XII-a J. 

„Le mulțumesc colegilor care mi-au făcut anii 

de liceu mult mai frumoși și am legat prietenii 

deosebite, amintiri de neuitat. Le mulțumim pro-

fesorilor și doamnei diriginte care ne-au îndrumat 

pașii și care ne-au susținut mereu. Ne-au ajutat 

atât în formarea noastră intelectuala cât și în cea 

spirituală. Ne-au pregătit să fim oamenii de mâi-

ne! De asemenea, le mulțumesc părinților că au 

fost mereu lângă mine, m-au îndrumat și mereu m

-au susținut.” - a spus Naomi Grosu. 

Emoțiile festivității au îmbinat bucuria mo-

mentului trăit de absolvenți și de familiile lor cu 

regretul închiderii unui capitol din viața lor. Diri-

ginții care le-au fost alături și le-au călăuzit pașii 

pe treptele devenirii sunt convinși că ceea ce va 

urma le va aduce absolvenților satisfacția muncii 

și bucuria reușitei. Speranța acestora, surprinsă în 

discursurile pline de emoție, este că fiecare copil 

își va atinge cea mai înaltă formă a devenirii sale, 
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OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT 

În timpul studiilor gimnaziale și liceale, elevii 

încep să-și facă planuri de viitor, să culeagă infor-

mații în legătură cu filiera pe care o aleg pentru 

continuarea studiilor. În acest sens, un rol impor-

tant îl are consilierul școlar care constituie un ghid 

și un îndrumător în alegerea carierei profesionale, 

bineînțeles alături de diriginte și de familie.  

În alegerea școlară și profesională, elevul ia în 

considerare o multitudine de factori care îi pot 

afecta reușita. El alege acele studii și profesiuni 

despre care crede că îi vor asigura în cel mai mare 

grad succesul și îi vor produce cele mai mari sa-

tisfacții. Școala și familia facilitează dezvoltarea 

personală a elevului pentru luarea unor decizii, în 

concordanță cu cerințele personale și realitățile 

sociale. 

Astfel, dirigintele și părinții trebuie să aducă la 

cunoștința elevilor legătura dintre disciplinele 

școlare și profesii, evidențiind legătura directă a 

acestora cu anumite meserii sau profesii. De 

exemplu, daca cineva obține rezultate școlare bu-

ne la: 

că își va găsi locul și menirea în mediul social, 

profesional și personal. 

Poate că strigarea, pentru ultima dată, a catalo-

gului, a sădit în sufletele elevilor sentimentul în-

cheierii unui capitol important din viața lor, dar și 

dorința de se întoarce mereu acasă, la Liceul Teh-

nologic „Al. Vlahuță” Șendriceni.  Întregul colec-

tiv profesoral vă urează succes la examenul matu-

rității și puterea de a lua mereu decizii înțelepte, 

de a alege cu sufletul și mintea deopotrivă și de a 

păstra vie amintirea anilor de liceu ! 

Evenimentul a fost prezentat de eleva Temnea-

nu Andreea Diana, clasa a XII-a J și Pădurariu 

Florin, clasa a XII-L. 

prof. Elena OPRIȚĂ 
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 Limba română /limbi străine, ar putea de-

veni: profesor, cercetător în lingvistică, învă-

țător, bibliotecar, educatoare, ghid, transla-

tor, diplomat, jurnalist; 

 Matematică si informatică, ar putea deveni: 

profesor, economist - contabil, inginer, func-

ționar bancar, arhitect, astronom, statistician, 

informatician-programator; 

 Fizica, chimie, biologie, ar putea deveni: 

profesor, cercetător, medic uman, medic ve-

terinar, stomatolog, farmacist, biofizician, 

biolog; 

 Istorie, ar putea deveni: profesor, scriitor, 

muzeograf, arheolog; 

 Educație fizică, ar putea deveni: profesor de 

sport, antrenor sportiv, fizioterapeut, polițist, 

ofițer de armată. 

Derularea acțiunilor în scoală cu privire la con-

silierea și orientarea profesională a elevilor fără a 

implica sau tine cont de familie au o valoare limi-

tată. În majoritate situațiilor, familia este reperul 

major în conturarea opțiunii pentru o anumita cari-

eră a copiilor. Părinții sunt pentru copii sursa pri-

mară și cea mai puternică de învățare, de sprijin 

afectiv și securitate. Părinții sprijină propriii copii 

în alegerea liberă a viitoarei lor cariere sau în găsi-

rea unui loc de muncă. 

Numărul elevilor care țin seama de dorința pă-

rinților cu privire la filiera școlară de urmat și pro-

fesia viitoare scade pe măsură ce aceștia sunt in-

cluși în niveluri mai înalte de școlarizare 

(învățământul superior). În general criteriile pe 

care le au în vedere părinții în influențarea alegerii 

școlar – profesionale a copiilor se referă la: sigu-

ranța și viitorul profesiei pe piața forței de muncă, 

durata studiilor pentru a atinge un astfel de obiec-

tiv (timp în care tânărul este dependent material de 

familie), costurile financiare (taxe ale educației), 

poziția socială conferită de profesie, potențiale ris-

curi ale muncii în exercitarea profesiei etc. 

Sporirea eficienței dorinței  părinților în orien-

tarea școlara și profesională a copiilor este posibilă 

prin sprijinirea lor pentru cunoașterea mai realistă 

a resurselor personale ale fiilor sau fiicelor, semni-

ficative pentru o carieră. 

Opțiunea unui tânăr pentru o anumită carieră, 

fără niciun sprijin extern este un proces dificil, 

adesea asociat cu alegeri greșite, abandon, amâ-

nare, descurajare și toate acestea cu un serios im-

pact asupra viitorului său profesional. 

Elevul trebuie tratat cu seriozitate și respect, 

ascultat, încurajat și stimulat să-și asume respon-

sabilități. Totodată, părinții trebuie să se asigure 

că vor să-l sprijine pe tânăr să ia o decizie bună și 

să nu-și impună punctul de vedere sau profesia 

lor ca model, pentru a-și realiza astfel, prin urma-

re, propriile aspirații sau să-și compenseze nereu-

șitele. 

Problema orientării școlare și profesionale este 

strâns legată de problema intereselor. Atunci când 

elevul are interes pentru un anumit obiect de în-

vățământ sau pentru un anumit gen de activitate, 

lucrează cu multă plăcere ,cu un bun randament și 

cu multă îndemânare și precizie. 

În literatura de specialitate, există o multitudi-

ne de clasificări ale intereselor, cel mai adesea, 

însă, se folosesc acele categorii de interese stabi-

lite în funcție de planurile de formare educaționa-

lă și existența unor profesii și ocupații corespun-

zătoare: interese pentru știință, pentru tehnică, 

literatură, artă, sport, economie , natură, etc. 

Interesul singur nu este suficient pentru a asi-

gura succesul în muncă. Trebuie susținut și de 

anumite caracteristici ale personalității care trebu-

ie cultivate în școală, în familie (voința, hotărâ-

rea, curiozitatea științifică, perseverența ). Nu este 

suficient să luăm în considerare numai interesele 

elevului, ci și aptitudinile și inclinațiile sale. În 

timp ce aptitudinea este o însușire care condițio-

nează succesul, înclinația este o orientare a perso-

nalității spre o anumită activitate. 

Când îți alegi un domeniu profesional trebuie 

să fii conștient de propriile calități și de oportuni-

tățile exterioare, adică ce ne oferă societatea. 

De cele mai multe ori în alegerea profesiei se 

întâlnesc diverse obstacole, de aceea un punct 

tare în comportamentul fiecăruia trebuie să fie 

hotărârea.  

Delia LAVRIC 

clasa a X-a D 
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