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1.CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PICTURĂ  

ALECU IVAN GHILIA, EDIȚIA A IV-A, 2014 

Ediția a IV-a Concursului Național de Creație Literară și Pictură 

„ALECU IVAN GHILIA” a avut loc pe 15 mai 2014, la Liceul Tehnologic „Al. 

Vlahuță” Șendriceni. Organizatorii concursului au fost: directorul, ing. Bunduc 

Tudor și profesoara Grădinariu Violeta. Finalitatea concursului a constat în cre-

area revistei literare on-line „Alecu Ivan Ghilia” (revistă postată pe site-ul şco-

lii) şi realizarea expoziţiei cu desenele/picturile elevilor. Grupul ţintă: elevii din 

clasele a VII-a/ a VIII-a și din licee și profesorii lor îndrumători, membrii co-

munităţii locale, maestrul Alecu Ivan Ghilia. 

Partenerii concursului au fost următoarele instituţii: Școala „Dimitrie 

Romanescu” Dorohoi, Școala Gimnazială „A.I. Cuza” Dorohoi, Liceul „Regina 

Maria” Dorohoi, Clubul Copiilor Dorohoi prin următorii reprezentanți, profe-

sori membrii ai juriului: Simona-Luminița Ștefan, Corina-Elena Irimia, Alina 

Foca și Daniel Puhăcel. Alți parteneri ai concursului au fost: Casa de Cultură 

Dorohoi și Primăria comunei Șendriceni. 

Printre invitați la această activitate s-au numărat: maestru Alecu Ivan Ghilia, inspector-general 

Mihaela Huncă, inspector Ciprian Manolache, directorul Palatului Copiilor Botoșani Marcel Dupu, se-

cretarul Primăriei Șendriceni Maria Harie, pictorul Aurelian Antal, preotul Constantin Bistriceanu și 

profesorii: Maria Sofronescu, Simona Ștefan, Doina Oprișan, Titus Tomiuc, Corina –Elena Irimia. Acti-

vitatea a cuprins un moment liric, susținut de scriitorii: Gabriel Alexe, Dumitru Necşeanu, Cezar Flores-

cu, Petruţ Pârvescu. 

Au participat elevi din 25 de județe ale țării, respectiv: Argeș, Bacău, Botoșani, Bihor, Bacău, 

Brăila, București, Buzău, Călărași, Constanța, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Ialomița Iași, Ilfov, 

Maramureș, Neamț, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și Vrancea. 

La secțiunea creație literară – liceu au fost acordate trei premii și zece mențiuni. La gimnaziu, 

aceeași secțiune, au fost acordate trei premii  și zece mențiuni. La secținuea pictură/desen 

(gimnaziu+liceu) au fost acordate trei premii și zece mențiuni. Premiile și trofeul au constat în diplome, 

cărți și bani, iar mențiunile în diplome.  

Trofeul concursului: Ion Ramona, Liceul „Regina Maria”, Dorohoi, profesor îndrumător Oprişan 

Doina. 

SECŢIUNEA CREAŢIE LITERARĂ: 

Ciclul liceal: 

•Premiul I: Sîrbu Francesca, Colegiul Naţional „Costache Negr i” Galaţi, profesor  îndrumă-

tor Ciobanu Cristina; 

•Premiul al II-lea: Botîlcă Cr istina, Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Snagov, profesor  

îndrumător Mureşanu Camelia; 
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•Premiul al III-lea: Mustaţă Andreea Monica, Liceul Pedagogic „Mircea Scar lat” Alexandr ia, 

Teleorman, clasa a XI-a, profesor îndrumător Topologeanu Ioana; 

Menţiuni: 

1.Andra Tatiana Enăşoiu, clasa a XI-a, Liceul de Arte, 

Baia Mare, profesor îndrumător Claudia Marian; 

2.Boşinţă Cătălin Ionuţ, clasa a IX-a, Liceul „Regina 

Maria” Dorohoi, profesor îndrumător Beşleagă Mihaela; 

3.Corduneanu Cătălina Cezara, clasa a X-a, Liceul Gre-

co-Catolic „Iuliu Maniu”, Oradea, profesor îndrumător Popo-

viciu Ana Mihaela, 

4.Mircea Cristina, clasa: a X-a B, Liceul Pedago-

gic ,,D.P. Perpessicius”, Brăila, professor îndrumător Vasile 

Florentina; 

5.Stanciu Ancuţa Andreea, clasa  XI H,  Colegiul Naţio-

nal „Vladimir Streinu” Găeşti, Dâmboviţa, profesor îndrumă-

tor Ratea Cercel Andreea; 

6.Zacornea Andreea-Ecaterina, clasa a XI-a C, Liceul 

Tehnologic „Petru Poni“ Iaşi, profesor îndrumător Tiberiu-

Mihai Sturzu; 

7.Orodel Denisa, clasa a XI-a, Liceul Tehnologic 

„Nicolae Teclu”, Bucureşti, profesor îndrumător Cojocaru 

Mădălina; 

8.Buruiană Carmen, clasa a XI-a, Colegiul Naţional 

„Grigore Ghica” Dorohoi, profesori îndrumători Anechi Lo-

redana şi Tomiuc Titus Ciprian; 

9.Moise C. Andreea Bianca, clasa a IX-a,  Liceul Teore-

tic ,,Nicolae Bălcescu’’ Medgidia, Constanţa, profesor îndru-

mător Rodica Plugaru; 

10.Craciun Ana, clasa a XI-a, Colegiul Naţional 

„Roman-Vodă” Roman, Neamţ, profesor îndrumător Romano 

Gabriela; 

Ciclul gimnazial: 

•Premiul I: Lupu Rareş Ştefan, clasa a VII-a, Şcoala 

Gimnazială „Alexandra Nechita”, profesor îndrumător, Lupu 

Elena; 

•Premiul al II-lea: Dumitrache Laurenţiu Alin, Cole-

giul Tehnic „Costin D. Neniţescu” Argeş, profesor îndrumă-

tor Griga Iuliana; 

•Premiul al III-lea: Miu Alexandra, clasa a VII-a, 

Şcoala Gimnazială Ghergheşti, Petreşti, Dâmboviţa, profesor 

îndrumător Alexandru Vasilica; 

Menţiuni: 

1.Vacariu Mihai, clasa aVII-a, Şc. „Dimitrie Romanes-

cu” Dorohoi, profesor îndrumător Simona Ştefan; 

2.Pulhac Luciana, clasa aVII-a A, Şc. Gim. „Alecu Ivan 

Ghilia”, profesor îndrumător Grădinariu Violeta; 

3.Bordianu Madalina, Clasa: a VIII-a A, Şcoala Gimna-

zială „Al.I.Cuza” Dorohoi, profesor îndrumător Irimia Cori-

na; 

4.Moisa Elena Delia, clasa a VII-a B, Şcoala Gimnazia-

lă Specială pentru Deficienţi de Vedere, Bucureşti, profesor 
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îndrumător Nora Negreanu; 

5.Buzenche Elena, clasa a VII-a A, Liceul 

Tehnologic „Eremia Grigorescu”, Mărăşeşti, 

Vrancea, profesor îndrumător Dumitraşcu Gabrie-

la; 

6.Cociorvan Denisa, clasa a VIII-a, Şcoala 

Gimnazială Burla, Suceava, profesor îndrumător 

Coca Leontina Corina; 

7.Câmpian Andrei, clasa a VIII-a B, Şcoala 

Gimnazială „Avram Iancu”, Câmpia Turzii, Cluj, 

profesor îndrumător Ploscariu Alina; 

8.Miu Rebeca, Clasa: a VIII- a A, Şcoala 

Gimnazială,, Nicolae Romanescu", Craiova, Dolj, 

profesor îndrumător Stoica Mirela; 

9.Bălan Alexandra Nadia, clasa a VIII-a, Şc. 

Gim.„ Nicolae Mantu”, Galaţi, profesor îndrumă-

tor Ciobanu Gabriela; 

10.Năstase Georgiana, clasa a VIII-a, Şc. 

Gim.„Alexandra Nechita”, Vaslui, profesor îndru-

mător Nicolae Lucian; 

SECŢIUNEA PICTURĂ / DESEN: 

•Premiul I: Diaconescu Maria Serena, clasa a 

VII-a B, Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonit-

za”, Bucureşti, profesor îndrumător Creţu Lucica; 

•Premiul al II-lea: Ciucă Daniela, clasa a 

VIII-a, Scoala Gimnazială nr. 1 Bîrla, judeţul Ar-

geş, profesor îndrumător Olteanu Dănică; 

•Premiul al III-lea: Hreniuc Tina Maria, 

clasa a X-a, Colegiul Naţional de Artă „O. Bănci-

lă”, Iaşi, prof. îndrumător Oana Vulpe; 

Menţiuni: 

1.Sandu Lavinia, Şc. Gim. „Mihail Kogălni-

ceanu” Dorohoi, profesor îndrumător Adina 

Clisu; 

2.Sziki Ivett, clasa a XI-a A, Liceul Tehno-

logic Cadea, prof. îndrumător Molnar Mihai; 

3.Coţovanu Ramona, clasa a VII-a, Clubul 

Copiilor Dorohoi, profesor îndrumător Puhăcel 

Daniel; 

4.Ifrim Andreea, clAsa a XI-a, Colegiul 

Naţional „Grigore Ghica” Dorohoi, profesor în-

drumător Tomiuc Titus Ciprian; 

5.Pleşcan Renata, clasa a VII-a A, Şc. Gim. 

„Alecu Ivan Ghilia”, profesor îndrumător Grădi-

nariu Violeta; 

6.Leontescu Ionela, clasa a IX-a J, Liceul 

Tehnologic„ Al. Vlahuţă” Şendriceni, profesor 

îndrumător Tomiuc Titus Ciprian; 

7.Ştefan Cezar Iulian, clasa a XI-a A, Liceul 

Pedagogic „Mircea Scarlat”, Alexandria, Teleor-

man, profesor îndrumător Topologeanu Ioana; 

8.Iordache Denisia, clasa a VII-a A,Şc. 

„A.I.Cuza Dorohoi”, profesor îndrumător Clisu 

Adina; 

9.Ambăruţ Gabriel Cristian, clasa a VIII-a, 

Clubul Copiilor Oneşti,. Bacău, prof.îndrumător 

Pâsoi Elena 

10.Pătrăşcoiu Andrada Denisa, a VIII-a, Şc. 

Gim. Sîmbotin, Gorj, prof. îndrumător Cilibiu 

Maria. 

 

prof. Grădinariu Violeta 

Anii au trecut și iată că din fetița timidă 

care participa la concursul desfășurat pentru a ale-

ge Miss și Mister Boboc 2010, astăzi sunt prezen-

tatoarea aceluiași concurs. Balul Bobocilor a re-

prezentat pentru elevii Liceului Tehnologic 

„Alexandru Vlahuţa” Şendriceni o nouă provocare 

în a-şi demonstra talentul, originalitatea şi, de ce 

nu, simţul umorului, într-un spectacol reuşit, a că-

rui tematică a fost „Tradiţional vs. Modern”. 

Imaginaţia elevilor şi a organizatorilor a 

fost pusă la încercare: de la ornamentele din de-

2. DIN ACTIVITĂŢILE ŞCOLII 

BALUL BOBOCILOR 2015 
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corul scenei, care reprezentau foarte multe elemen-

te tradiţionale, precum roadele toamnei – dovleci, 

păpuşoi, baloţi de paie, pe dar şi cu ştergare cu 

motive tradiţionale. Contrastul dintre modern şi 

tradiţional era vizibil şi la prezentatorii balului. 

Prezentarea bobocilor a fost de asemeni în ton cu 

tema balului, elementele tradiţionale fiind îmbina-

te cu cele moderne în vestimentaţia concurenţilor 

la titlul de Miss şi Mister. 

Dragostea de la ţară şi cea de la oraş 

Sceneta „Dragoste cu tăt ci trebe” a stârnit 

o mulţime de hohote, fiind parodiate atât „iubirile” 

de la ţară, cât şi cele de oraş, cu texte de agăţat mai 

tradiţionale sau moderne, cu ifose şi figuri. 

Celebrul „Te iubesc şi te ador, ca pe un … 

tractor”, a fost pus în scenă de liceeni printr-un 

moment romantic dintre o fată de la oraş şi un tâ-

năr de la ţară, obsedat de tractorul său, de la care 

pierduse o piesă. 

„Scufiţa Modernă” a fost o nouă scenetă 

comică la care elevii au strălucit la interpretare. 

Trupele invitate Urban Dance, Twist Crew, 

Cojocaru Sabin şi Mirel, dar mai ales Codruţa Ba-

rariu au energizat publicul şi bobocii. Ansamblul 

„Stejărelul”, Simona Vornicu şi Andreea Airinei 

au pregătit un moment special dedicat bobocilor. 

Proba surpriza a fost o adevărată nebunie, bobocii 

fiind puşi în încurcătură cu probe trăsnite. 

Surpriza Balului a fost interpretul Aurel 

Moldoveanu, publiculul primindu-l cu mare bucu-

rie, şi, care prin energia transmisă, a reuşit să ridi-

ce sala în picioare, recitalul fiind o explozie de 

exuberanţă. 

Cel mai aşteptat moment al serii a fost cel 

al desemnării câştigătorilor Balului Bobocilor: 

•Miss şi Mister Boboc 2014 – Florentina 

MARCU şi Vasile-Andrei APOSTOL 

•Locul I – Georgiana-Gabriela PÂŞU şi Ionu

-Constantin GROZA 

•Locul al II-lea – Iuliana-Claudia LEPĂR-

DĂ şi Mircea ALEXANDRU 

•Locul al III-lea – Andreea-Giorgiana CI-

CAL şi Andrei-Valentin BOSTAN 

•Petronela-Alina ALBEI şi Gabriel 

ŞFAIŢER 

•Adnana-Gabriela BURLACU şi Iulian-

Cătălin AGRĂPINEI 

•Denisa-Ionela COSTEA şi Ionuţ MARCU 

•Diana VĂTĂMĂNESCU şi Ştefan-

Dumitru ROMANESCU 

 

JITĂREANU Carmen-Oana 

clasa a XII-a I  
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Ziua de 24 ianuarie ne va face din nou să 

retrăim pașii fermi făcuți de strămoșii noștri pentru 

tot ce înseamnă astăzi România. Veacuri la rând, 

românii au înfruntat intemperiile istoriei, au supor-

tat jugul asupritorilor, dar nimic și nimeni nu le-au 

putut distruge ceea ce au mai sfânt, conștiința că 

sunt români pe aceste acest pământ românesc plă-

mădit cu oasele strămoșilor noștri. Alături de ele-

vii școlilor din orașul Dorohoi, un grup de elevi ai 

Școlii Gimnaziale „Alecu Ivan Ghilia”, structură a 

Liceului Tehnologic „Al. Vlahuță” Șendriceni, 

îndrumați de profesoarele Grădinariu Violeta, 

Muscă Sanda și domnul director Bunduc Tudor a 

prezentat pe scena Sălii Teatrului din Dorohoi pie-

sa „Unirea, națiunea a făcut-o!” 

Liceul Tehnologic„ Al.Vlahuţă” Şendriceni 

a organizat pe 23 ianuarie 2014, începand cu ora 

14, Simpozionul local, ediția I: „24 ianuarie 1859- 

Unirea Principatelor Romane – pas decisiv în con-

strucţia României moderne”, prilejuit de aniversa-

rea a 156 de ani de la Unirea Principatelor Române 

şi constituirea statului român modern. Evenimen-

tul, aflat la prima editie, s-a desfăşurat în localul 

liceului din Șendriceni și a reunit profesori și elevi 

ai ciclului  gimnazial și liceal  din comuna Șendri-

ceni .  

Cele trei episoade istorice ne oferă o lecție 

pe care trebuie să ne-o asumăm și pe care trebuie 

să o transmitem mai departe. Aceasta lecție ne 

spune că istoria se repetă, că marile evenimente și 

fapte istorice creează sau generează ecouri care 

își găsesc forme de expresie pe parcursul secole-

lor. Forța oricărui fenomen istoric stă în puterea 

exemplului. Acesta este mesajul pe care episodul 

24 ianuarie 1859 ni-l transmite. Pentru noi, elevi 

și profesori deopotrivă, Mica Unire nu reprezintă 

doar obiectul unui simpozion pe care dorim să îl 

desfășurăm anual de acum încolo. Actul de la 

1859 este important pentru că el a pregătit terenul 

Marii Uniri de la 1918, iar educația patriotică a 

tinerii generații este o latură importană a educați-

ei.  

În cadrul activității s-a vizionat filmul do-

cumentar: „Napoleon al III-lea și Principatele Ro-

mane”, pe baza căruia au fost dezbătute și anali-

zate semnificațiile și consecințele evenimentului 

pentru România și Europa. 

La finalul simpozionului, toți elevii impli-

cați în derularea activității au primit diplome de 

participare. Mesajul elevei Mihăescu Cosmina, 

clasa a-VIII-a, Școala Gimnaziala „Alecu Ivan 

Ghilia”, prezentă la activitate este demn de urmat: 

„- Luați-vă prietenii, îmbrăcați-vă în culo-

rile steagului românesc și sărbătoriți cum știți mai 

bine, fiindcă 24 ianuarie 1859 e ziua în care am 

început să creăm Romania de azi !” 

MUNTEANU Narcisa 

Clasa a VIII-a A 

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE 
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Istoria brioşei este veche. Ca orice lucru 

care se respectă şi vrea să aibă un viitor glorios, şi 

brioşa a început de jos. Şi uite aşa a început poves-

tea noastră în cadrul Săptămânii Educaţiei Globale 

(SEG), unde noi elevii claselor IX J,  X J,  X K şi 

XII I, împreună cu doamnele profesoare Tomniuc  

Oana şi Scripcaru Simona am organizat târgul ex-

poziţional „În aşteptarea lui Moş Nicolae” cu 

brioşe vesele făcute chiar de noi, care au ca scop 

strângerea de fonduri pentru colegii noştri  de la 

Grădiniţa Ghilia. 

De ce brioşe? Pentru că a fost mâncarea 

celor mai săraci servitori de la curţile aristocraţilor 

medievali, de la curtea Reginei Victoria. Surprinse 

de pofta cu care cei care îi slujeau mâncau 

brioşele, domniţele cu mănuşi de dantelă şi umbre-

luţe delicate au vrut să guste. Şi-au invitat priete-

nele la ceaiul de five a clock şi le-au pus alături nu 

prăjiturele şi biscuiţi, ci brioşe. Surprizăăă! Gustu-

rile rafinate ale doamnelor obişnuite cu saloane 

elegante, unde se serveau preparate complicate cu 

ingrediente dintre cele mai alese, au fost gâdilate 

cu gustul simplu al brioşei. Renumele i se datorea-

ză unui brutar care a vrut să facă pentru servitori o 

mâncare simplă, care se poate mânca pe fugă. 

Astăzi, brioşa a căpătat tot soiul de arome. 

I-au fost adăugate fructe, creme, a devenit mai pu-

foasă şi, în forma sa adaptată, este la fel de căutată. 

Completează gustul cafelei sau al ceaiului. Mai 

mult, forma ei, care a rămas aceeaşi chiar şi după 

atâta timp, este o încântare pentru copii. 

Aceasta este povestea! 

Acţiunea noastră de voluntariat va conti-

nua cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatu-

lui în Ajun de Moş Nicolae la Grădiniţa Ghilia.  

Atunci când dăruim, nu simţim că suntem 

sleiţi de puteri. De fapt, ne simţim energizaţi, 

pentru că iubirea pe care o dăruim se întoarce la 

noi, prin recunoştinţa oamenilor pe care i-am 

atins. Darul nostru aduce bucurie, ne ajută să 

păşim înainte şi să ne exprimăm pe noi înşine. El 

înlătură barierele separării, ne ajută să ne conec-

tăm cu ceilalţi şi să le permitem să afle cine sun-

tem noi cu adevărat, iar lor să ni se descopere prin 

valorile, sentimentele şi trăirile pe care le poartă 

în suflet. 

DĂNILĂ Iustina 

clasa a XII-a C 

IUBIM MÂNCAREA, DAR URÂM RISIPA 

ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ 

Auzim în fiecare zi informaţii despre obi-

ceiurile sănătoase sau alimentaţia adecvată pentru 

o viaţă mai bună. De cele mai multe ori, sfaturile 

ni se par foarte greu de urmat şi ne gândim că este 

mult prea dificil să ne schimbăm stilul de viaţă. 

Trăim în ritm alert, mâncăm în grabă şi dezordo-

nat, petrecem mult timp în faţa calculatorului, în-

locuim mişcarea cu sedentarismul. Factorii care 

ne influenţează sănătatea sunt din ce în ce mai 

nocivi şi mai agresivi. Este adevărat că există as-

tfel de factori în mediul în care trăim şi în care 

lucrăm, însă nu trebuie trecut cu vederea faptul 
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că, în mare măsură, şi noi contribuim la ceea ce ni 

se întâmplă. 

În acest context, elevii de la Liceul Tehno-

logic „Al.Vlahuță” Șendriceni, îndrumați de un 

grup de profesori, au organizat activităţi educative 

pentru o sănătate mai bună în cadrul Săptămânii 

Educaţiei Globale - 2014 cu tema Siguranța ali-

mentară. 

S-au regăsit în proiect activităţi care vizea-

ză principalii factori care contribuie la menţinerea 

sănătăţii organismului: piramida alimentelor, ora-

rul meselor, igiena alimentației, rolul suplimente-

lor nutritive și prevenirea obezității/ anorexiei în 

rândul elevilor. Activităţile propuse vor contribui 

astfel la adoptarea de către elevi a unui un stil de 

viaţă sănătos. Dintre activitățile desfășurate și la 

care noi am elevii am participat și ne-am implicat, 

enumeram: 

•Și noi mâncăm sănătos - activitatea a promovat 

dialogul și comuniarea între elevii școlii noastre și 

elevii de la Școala Al. I. Cuza Dorohoi, a avut în 

vedere dezvoltarea colaborării și cooperării între 

elevi și cadre didactice din unități de învățământ 

diferite, urmărindu-se armonizarea condițiilor spe-

cifice fiecărei școli cu exigențele sociale de ordin 

general. La activitate au participat invitați de la 

DSP Botoșani. 

•Adoptă un stil de viață sănătos - la această activi-

tate am dialogat cu domnișoara psiholog Căruntu 

Larisa și-am aflat cum ne putem forma un stil de 

viață sănătos. 

•Fast –food, versus eco – food – am dezbătut 

această temă împreună cu elevii de la Liceul Re-

gina Maria și ne-am distrat cu câteva jocuri di-

dactice pe această temă. 

Săptămânii Educatiei Globale - 2014 a 

fost plină de activități frumoase și interesante, cu 

o temă generoasă și de actualitate, cu multe infor-

mații noi și utile. 

VIZITEU Loredana, 

clasa a XI- a C 

ȘI NOI PUTEM DĂRUI 

Darul nostru aduce bucurie, ne ajută să 

păşim înainte şi să ne exprimăm pe noi înşine. El 

înlătură barierele separării, ne ajută să ne conec-

tăm cu ceilalţi şi să le permitem să afle cine sun-

tem noi cu adevărat, iar ei să ni se descopere prin 

valorile, sentimentele şi trăirile pe care le poartă în 

suflet.  

Acestea au fost gândurile cu care ne-am 

întors noi, profesorii, Muscă Sanda şi Dutcovschi 

Gabriela., şi elevii claselor a X-a C şi a XII-a C, de 

la Liceul Tehnologic „Al. Vlahuţă” Şendriceni, de 
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la colegii noştri din Liceul Tehnologic „Ion Pillat” 

Dorohoi, reprezentaţi de profesoarele. Tiulea So-

nia şi Bunduc Marlena. 

În luna decembrie s-a desfăşurat activitatea 

de voluntariat din cadrul proiectului Speranță pen-

tru copii, în care elevii de la de la Liceul Tehnolo-

gic „Al. Vlahuţă” Şendriceni au oferit colegilor lor 

de la Liceul Tehnologic „Ion Pillat” Dorohoi jucă-

rii şi dulciuri pentru a le însenina copilăria şi a 

aduce o oaza de bucurie acestora. Drept răsplată 

am primit un frumos program de colinde care ne-

a umplut sufletul de spiritul sărbătorilor. 

„Seamănă un gând şi vei culege o acţiune; 

seamănă o acţiune şi vei culege un obicei; seamă-

nă un obicei şi vei culege un caracter; seamănă un 

caracter şi vei culege un destin." (Charles Reade) 

SEREDIUC Alexandra  

clasa a XII-a C 

„Oamenii se roagă zeilor să le dea sănătate, 

fără să ştie că stă în puterea lor s-o menţină şi că 

luptând împotriva ei prin lipsa de măsură, o tră-

dează prin goana lor după plăceri”. (Democrit) 

I.S.J Botoşani a evaluat proiectele educati-

ve realizate în şcoli în Săptămâna Educaţiei Globa-

le. Elevii de la Liceul Tehnologic „Al. Vlahuță” 

Șendriceni au realizat proiectul Sănătatea nu este 

totul, dar fără sănătate totul este nimic, des-

făşurând activităţi multiple pe aceasta temă care 

este prioritară pentru menţinerea sănătăţii, conşti-

entizând acest fapt atât pentru ei cât şi pentru cei-

lalţi. 

A consuma în mod sănătos înseamnă a-şi 

aminti că mai binele este duşmanul binelui, în-

seamnă a-şi aminti că și comunitatea şi individua-

lismul sunt părţi ale aceluiaşi întreg, la fel ca şi 

parteneriatul şi autonomia. Stilul de viaţă sănătos 

al alimentaţiei este arta de a şti să ne comportăm 

corect în structurile false.  

Încununarea muncii în echipă dintre direc-

tori, profesori şi consilierul educativ a condus la 

câştigarea locului I, ceea ce reconfirmă implica-

rea elevilor şi profesorilor de la aceasta şcoală în 

activităţi atât şcolare cât şi extraşcolare. 

prof. MUSCĂ Sanda 

UN NOU PREMIU PENTRU ELEVII 

DE LA LICEUL TEHNOLOGIC „AL. VLAHUŢĂ” ȘENDRICENI 

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! 

Fiecare țară își rezervă o zi numită ZI NA-

ȚIONALĂ, zi în care se vorbește despre ființa na-

țională, conștiința națională, popor, patrie.  Și ast-

fel, conștient de ființa națională, poporul aduce 

patriei omagii.  

Patria nu e pământul pe care trăim din în-

tâmplare, ci e pământul plămădit cu sângele și 

întărit cu oasele înaintașilor noștri. 

1 Decembrie este Ziua Naţională a Româ-

niei, adoptată prin lege după înlăturarea regimului 



ANUL XVII NR. 25, 2015 Pagină 11 

comunist. Din punct de vedere istoric, la 1 De-

cembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba-

Iulia, constituită din 1228 de delegaţi şi sprijini-

tă de peste 100.000 de români veniţi din toate 

colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o 

Rezoluţie prin care s-a consfinţit unirea tuturor 

românilor din Transilvania, întreg Banatul şi 

Ţara Ungurească  cu România. 

De Ziua Națională  a României, cu mic 

și mare ne exprimăm bucuria de a fi români. 

Astfel, un grup de elevi și cadre didactice de la 

Liceul Tehnologic „Al. Vlahuță” Șendriceni au 

participat la ceremonia închinată acestei zile, 

organizată de primăria orașului Dorohoi. 

La Școala Gimnazială „Alecu Ivan Ghi-

lia”, un grup de elevi, îndrumați de doamnele 

profesoare Grădinariu Violeta și Dăscălescu Do-

rica au prezentat un program artistic, prin care 

au fost aduse omagii patriei, poporului. 

Trecutul glorios al țării ne transformă 

iubirea de patrie într-o adevărată religie, ne pro-

voacă să ridicăm fruntea și să spunem cu mân-

drie: SUNT ROMÂN! 

ABABEI Eduard 

clasa a VIII-a A 

LA MULŢI ANI CU BINE! 

Ziua de 18 decembrie 2014 a fost marcată la 

Liceul Tehnologic „Al. Vlahuţă” Şendriceni de un 

program dedicat sărbătorilor de iarnă. Colindele şi 

urăturile au răsunat, mai întâi, la clasele primare 

de la Școala Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia”, unde 

micii noștri colegi au prezentat părinților dorința 

de a păstra și transmite tradițiile de Crăciun și 

Anul Nou. Poate cei mai împătimiți în acest sens 

au fost elevii clasei pregătitoare care au reușit să 

impresioneze prin dansul căluțului, dansul ursului 

și urătura tradițională. 

Colindul elevilor de la gimnaziu și liceu a 
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început de la Primăria comunei Şendriceni, 

unde au fost întâmpinaţi de către domnul pri-

mar Petrică Nistor cu mere şi colăcei. Serbarea 

a continuat cu un program artistic variat în in-

cinta liceului, unde elevii şi cadrele didactice 

au împărtăşit bucuria aşteptării Naşterii Dom-

nului şi a Noului An. Magia serbării s-a dez-

lănţuit prin cântecul de colinde, recitalul de 

poezie, scenetele şi obiceiurile populare, 

meşteşugite şi bine şlefuite de tinerii artişti ai 

şcolii.  

În faţa unui splendid brad împodobit 

(semn al belşugului anului ce va veni), elevii, 

tinerele vlăstare purtătoare ale tradiţiei, au în-

cântat publicul prezent cu măiestria dansului, 

cu vocea suavă, cu clinchetul cristalin al clo-

poţeilor. Din program amintim: 

Colinde şi urături glăsuite de elevii şco-

lii generale; 

•Piesa de teatru – Un altfel de Crăciun; 

•Recital de colinde susţinut de corul 

liceului - Românaşii; 

•Piesa de teatru – Un dar de Crăciun; 

•Dansul Moşului; 

•Urătura dedicată cadrelor didactice; 

•Obiceiuri de iarnă specifice zonei Mol-

dovei. 

Bucurie, strângere de mâini, pace, do-

rinţa de a fi mai bun, dorinţa de a dărui, toate 

au sălăşluit în sufletele tuturor celor prezenţi. 

Un adevărat tărâm cu magie a devenit, astăzi, 

liceul nostru. 

Gazde bune, domnii directori Bunduc 

Tudor şi Dohotariu Dumitru Viorel au răsplătit 

urătorii cu colaci şi mere. Spiritul Crăciunului 

şi anului ce va veni au pătruns în inimile tutu-

ror, generând emoţii constructive. 

PULHAC Luciana 

Clasa a VIII-a A 
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Eminescu este veşnic tânăr printre noi, ne 

învaţă să preţuim graiul viu al poporului, tradiţiile, 

obiceiurile şi istoria lui. Cântând „dulcea Româ-

nie”, țara noastră de „glorii” și „de dor”, poetul ne 

strecoară în cuget sentimentul de mândrie naționa-

lă. Încălzindu-ne la flacăra patriotismului, medi-

tăm asupra destinului uman și a ireversibilității 

timpului. În cartea lui Eminescu suntem la noi aca-

să, într-un tîrâm fabulos, creionat de „mersul câr-

dului de cerbi”, convorbind cu codrul despre toate 

cele, chiar și despre nestatornicie, codrul fiind 

„împărat slăvit”. Aici „s-adun flori în șezătoare”, 

apa „sună somnoroasă”, iar izvoarele „spun po-

vești”, lacul este încărcat de „nuferi galbeni”, luna 

este „atotștiutoare”, ea lunecă pe a lunii boltă sau 

trece pur și simplu „peste vârfuri”, fiind asemănată 

cu o „vatră de jăratec”. 

Eminescu este o încununare supremă a ca-

pacităților unui popor care a dat la iveală Miorița, 

a cântat din frunză doine de viață lungă, a mângâ-

iat cosițele blonde ale Cosânzenelor înmugurite 

din imagini mitopoetice, a spus povești la gura 

sobei; de aceea el nu poate fi desprins de coordo-

natele sociale, filozofice și literare naționale, cum 

nu poate fi desprins luceafărul de ziuă din locul 

său menit. 

Cu ocazia împlinirii a 165 de ani de la naș-

terea poetului Mihai Eminescu, elevii școlii noas-

tre, îndrumați de doamnele profesoare Grădinariu 

Violeta și Dăscălescu Dorica, au prezentat un pro-

gram artistic închinat marelui poet. Activitatea a 

cuprins recitarea unora dintre frumoasele lui poe-

zii, care, de fiecare dată când le ascultăm, ne cu-

prind emoțiile și admirația noastră pentru el crește 

din ce în ce mai mult. De asemenea s-au cântat 

duios melodii ce ne-au încântat auzul și ne-au um-

plut sufletul de mirajul liricii eminesciene. 

Colegii de la liceu, îndrumați de doamnele 

profesoare Ailoaie Felicia, Rudișteanu Liliana, 

Onofrei Anamaria, Șalabină Magdalena au marcat 

acest moment prin recitalul de poezie, interpreta-

rea melodiilor pe versurile poetului nepereche, 

dramatizarea poemului Luceafărul, expoziţia de 

pictură în acuarelă şi discuţii cu privire la biogra-

fia şi bibliografia Luceafărului poeziei româneşti. 

 

ȘOLTUZU Marilena 

Clasa a VIII-a A 

MIHAI EMINESCU, POET NAŢIONAL ŞI UNIVERSAL 
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Mama! Ce cuvânt înălțător! Primul nostru 

cuvânt! Ce sentiment de dragoste ne învăluie su-

fletul și un chip sfânt ne apare în fața ochilor 

atunci când îl rostim! O privire caldă și ocrotitoare 

ne urmărește fiecare pas al vieții, făcând-o astfel 

sigură. 

Atunci când ne simțim nesiguri, când ne este 

frică și nu avem lânga noi ajutor de nădejde, când 

ne este foame, când ne este frig, când simțim ne-

voia ca cineva să ne îngrijească rănile sufletești si 

trupești, când avem nevoie de ocrotire și de iubire, 

când suntem singuri… și ne este  teamă, vrem ca 

lânga noi să se afle mama să ne ocrotească și să ne 

ofere ceea ce nu mai ea poate în modul cel mai 

sincer și cel mai curat: iubirea. Orice frunză se află 

afla ocrotită în copacul ei, orice rază dorește să știe 

că soarele o are în grijă, cum orice copil își doreste 

mama alături. 

Mama este ființa căreia îi suntem datori cu 

un respect profund, căreia îi mulțumim pentru fap-

tul ca ne-a adus pe lume și că, alături de Dumne-

zeu, a contribuit la existența noastră, dăruindu-ne 

cel mai frumos cadou pe care îl putem primi cu 

inima deschisă: viața.  

Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt, o 

carte de povești frumoase, copilaria cu toate tai-

nele ei sunt strâns legate de aceeași persoană care 

descrisă cu ajutorul cuvintelor pare ireala. Ochii 

ca niște lumânări sclipitoare, gura ca un trandafir 

îmbobocit, zâmbetul ca un curcubeu după o ploa-

ie caldă de vară alcătuiesc figura draguță a ma-

mei. 

Orice copil, orice fiu vede în mama lui o 

ființă măreață, puternică precum o stâncă în ma-

rea învolburată și totuși, în același timp, o fire 

blândă, o zâna ce a coborât din tărâmul basmelor 

pentru a fi alaturi de noi. 

Cu ocazia zilei de 8 martie, elevii de la 

Școala Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia”, îndru-

mați de doamnele profesoare Grădinariu Violeta, 

Dăscălescu Dorica și Onea Andreea au prezentat 

un program artistic, intitulat Flori pentru mama!

mamelor copiilor din școala noastră. O legătură 

afectivă puternică a transformat inimile noastre în 

adevărate energii ce pot muta munții din loc. Și 

acest lucru datorită mulțumirii din ochii mamelor 

care sorbeau auditiv și vizual spectacolul. 

ANIȚEI Ștefania 

clasa a VIII-a B 

GÂNDURI PENTRU MAMA 

FRANCOFONIA 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei 

ce este o zi dedicată limbii franceze și care promo-

vează limba franceză, cu ajutorul profesoarei Co-

hal Manuela, am organizat un mic program artis-

tic.Cei care au spart gheața au fost câțiva dintre 

elevii clasei a V-a ce ne-au încântat inimile cu câ-

teva mesaje dedicate limbii franceze. 

Au urmat elevii clasei a VIII-a A prezentând 

cele 10 cuvinte dedicate acestei zile: amalgame, 

bravo, cibler, grigri, inuit, kermesse, kitsch, seren-

dipite, wiki, zenitude, la care au găsit și rime. Ei 

au mai prezentat informații și despre bucătăria 
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franceză, parfumuri, mașini și fotbaliști. 

Deși cu toții au avut emoții foarte mari, au 

reușit să treacă de acestea cu ajutorul clasei a VIII-

a B care au jucat minunata piesă de teatru„ Chirița 

în provincie” de Vasile Alecsandri, iar la final cu 

toții am cântat refrenele de la Comment ça va și 

Champs-Elysées. 

Trei colege de ale noastre au participat la 

sebarea francofoniei la Sala Teatrului Dorohoi, 

unde alături de elevii școlilor din Dorohoi au 

punctat deschiderea noastră spre multiculturalitate. 

Să nu uităm că francofonia are printre roluri 

și promovarea păcii, susținerea educației, dezvolta-

rea cooperării. 

PULHAC Luciana Florentina, 

Clasa a VIII-a A 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR 

Totul a început într-o săptămână obișnuită 

de școală, când domnul diriginte Cohal Mitriță a 

venit în clasa noastră cu o veste care ne-a încântat 

auzul. Dumnealui ne-a anunțat că pe data de 

16.01.2015, în Dorohoi se va organiza Olimpiada 

Națională a sportului școlar-etapa locală. Domnul 

profesor ne-a spus echipa din care vom face parte, 

ne-a dat echipamentele, iar noi așteptam nerăbdă-

tori. Echipa noastră era formată din 12 fete: Aniței 

Ștefania, Vieriu Daniela, Calinciuc Andreea, Hani-

bac Gabriela din clasa a VIII-a B, Posteucă Adria-

na, Pleșcan Renata, Curelariu Ramona, Bancu Cla-

udia din clasa a VIII-a A, Moga Andreea, Amariei 
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Sorina clasa a VII-a, Dumitraș Beatrice din clasa a 

VI-a și Leonte Alesia din clasa a V-a B. 

Timpul a trecut, s-a scurs atât de rapid, ca 

nisipul dintr-o clepsidră. Iată că ziua cea așteptată 

a sosit. Era data de 16.03.2015. Emoțiile și temeri-

le ne dobărau, dar acea voință arzătoare bătea în 

noi mai tare ca ni-

ciodată. Odată 

ajunse acolo ne-am 

mobilizat. Domnul 

profesor ne-a anun-

țat cu ce echipe 

vom juca. Erau 

echipele școlilor 

gimnaziale din 

Lozna, Pomârla și 

Cândești. 

Primul meci l

-am jucat cu echipa 

școlii din Lozna. 

Acest meci s-a în-

cheiat cu scorul 0-

0. Al doilea meci l-

am jucat cu cei din 

Pomârla. Spre ma-

rea fericire a noas-

tră, acest meci l-am 

câștigat cu 2-0. 

Marea veste ne-a 

dat-o domnul diri-

ginte: „V-ați califi-

cat în finală!”. Bu-

curie mare peste 

noi. Ne-am hotărât 

ca în ultimul meci 

să dăm tot ce-i mai 

bun din noi. 

Ultimul și cel din urmă meci ce urma să se 

facă învingător, l-am jucat cu cei din Cândești. 

Timpul trecea, oboseala punea stăpânire peste noi. 

Dar deodată: „Gooool!”. Am câștigat cu 1-0. 

Acest meci ne-a adus locul 1. Ne-am calificat pe 

faza județeană. Acesta avea loc pe data de 

14.03.2015. Bucuroase de reușită, așteptam cu ne-

răbdare următorul campionat. Ziua cea mare a so-

sit. Din nou aceleași emoții, aceleași temeri pu-

neau stăpânire pe noi. Bineînțeles că echipa noas-

tră era aceeași. Tot ce puteam să spunem pentru a 

ne autoîmbărbăta era „Bun venit, fază județeană!”.  

Domnul diriginte ne-a anunțat cu ce echipe 

vom juc (echipa școlii din Mitoc-Prut și cea a 

Școala Nr.14 Botoșani). În total au participat 7 

echipe de fete. Primul meci l-am jucat cu Școala 

Mițoc-Prut, o echipă destul de bună, meciul ter-

minându-se 0-0. Al doilea meci l-am jucat cu cei 

de la Școala Nr.14 Botoșani. Acest meci s-a ter-

minat spre bucu-

ria noastră cu 2-

0. Am terminat 

cu locul 2 în gru-

pa noastră, deoa-

rece conform 

regulamentului, 

semifinalele cele 

mari le va juca 

echipa care va 

terminat pe locul 

1, în respectiva 

grupă. Noi ne-

am calificat, am 

jucat în finalele 

mici pentru locul 

3 sau 4. Ultimul 

meci l-am jucat 

cu cei de la 

Școala Generală 

Răuseni și am 

câștigat cu 1-0, 

luând locul al 

treilea, pe județ. 

Faza județeană a 

avut loc la Școa-

la Gimnazială 

Nr.17. 

Tocmai mi-am 

dat seama de ceva. Nu am luat primul loc, dar știu 

un lucru, fetele din echipa din care am fost onora-

tă să fac parte au dat tot ce au avut mai bun, iar 

portărițele noastre nu au lăsat ca mingea să treacă 

de ele. Deci, chiar dacă nu am câștigat, am ieșit 

din acea școală cu capul sus.Nu am luat niciun 

gol. Acesta este cel mai important. Nu totul se 

rezumă la a câștiga locul întâi, ci la a căpăta cât 

mai multă experiență și a ști să dai tot ce-i mai 

bun pe teren! 

VIERIU Daniela 

Clasa a VIII-a B  
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 Ca în fiecare an, cadrele didactice și elevii Liceu-

lui Tehnologic „Al. Vlahuță” Șendriceni și-au fă-

cut un obicei ca înainte de Sfintele Sărbători ale 

Învierii Domnului, perioadă care coincide cu acti-

vitățile desfășurate în cadrul programului Școala 

altfel, să dăruiescă un zâmbet persoanelor vârstni-

ce cazate la Căminul din Dorohoi.  

Elevii care provin din familii modeste au 

înțeles și au răspuns cu inima și sufletul, fiind con-

știenți că un măr, o portocală sau o plăcintă poate 

smulge un zâmbet și poate aduce o clipă de bucu-

rie celor care, poate, cu ani înainte se străduiau cu 

pasiune să învețe părinții sau rudele lor să meargă, 

să râdă sau să învețe primele cuvinte. Acțiunea a 

fost una plină de emoție. Fiecare profesor și fieca-

re elev care a participat la această activitate a înțe-

les că „bătrânețea” este un strai plin de învățătură, 

plin de nevoi, bogat în înțelepciune, dar greu de 

purtat fără ajutorul celor din jur. 

„De fiecare dată revenim cu drag aici. În-

cercăm să facem elevii noștri să vadă mai mult la-

tura umană și să înțeleagă că numai dăruind bună-

tate poți primi bunătate”, a declarat unul din profe-

sorii care a coordonat grupul de la „Al. Vlahuță” 

Șendriceni. 

DĂNILĂ Iustina 

clasa a XII-a C 

SOCIALIZARE ŞI BUNĂTATE LA CĂMINUL DE BATRÂNI 

SĂ PREVENIM NONVALORILE ŞI VICIILE 

În săptamana Școala altfel s-a desfășurat în 

colaborare cu poliția de proximitate Dorohoi o ac-

tivitate destinată prevenirii nonvalorilor și viciilor 

precum: violența verbală sau fizică, abandonul 

școlar, delicvența juvenilă, consumul de tutun, al-

coolul și drogurile în rândul minorilor.  

Este momentul să spunem NU tuturor aces-

tor fenomene negative, până nu e prea târziu. Tră-

im într-o lume în care violența, în toate formele ei, 

este întâlnită la tot pasul: în familie, pe stradă, în 

școală. Mai mult, mass-media menține un fel de 

„cult” al violenței prin știrile ce redau anumite 

situații, evenimente violente, doar pe motive pur 

comerciale și nicidecum informative. Primii care 

au de suferit sunt copiii de toate vârstele, a căror 

personalitate în devenire este deformată de așa-

zisul model pe care-l găsesc în societate. Din altă 

perspectivă, mulți copii devin victime ale mani-

festărilor violenței verbale, și, mai grav, a celei 

fizice. Fenomenul, de altfel, de mare amploare 

trebuie eradicat din rădăcini, adică de la cele mai 
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subtile forme de manifestare precum cele întâlnite 

în mediul școlar, în rândul elevilor, al copiilor în 

general (înjurătuti, îmbrânciri, pro-

vocări etc.). În acest scop am con-

siderat necesar implementarea 

unui program de conștientizare, în 

rândul elevilor a gravității fenome-

nului și a riscurilor l-a care se su-

pun recurgând sau cultivând orice 

fel de violență. 

O alta problemă majoră cu 

care societatea modernă se con-

fruntă și care a luat amploarea unui fenomen glo-

bal, nu numai național, este consumul de tutun, 

alcool și droguri în rândul minorilor. Gravitatea 

acestui fenomen se poate vedea, la nivel național, 

în statistici care oglindesc numărul de decese cau-

zate de aceste abuzuri asupra vieții, în rata infrac-

ționalității cauzate de consumul 

de substanțe stupefiante etc. 

 Copiii/tinerii sunt cel mai ușor de 

influențat și devin mulți consuma-

tori pentru că se supun efectului 

de turmă, efect dictat de ,,gașcă”, 

pentru a fi la modă. Prin aceasta 

latură a proiectului dorim ca elevii 

să fie informați de toate riscurile 

la care se supun odata cu inițierea 

în consumul de substanțe nocive. 

MIHALCIUC Codruț 

clasa a XII-a C 

VIZITĂ… 

O zi însorită și călduță se anunța ziua de 23 

aprilie, zi bună pentru o plimbare. Ne-am urcat în 

microbuzul școlii 13 elevi de la Liceul Tehnologic 

„Al. Vlahuță” Șendriceni, însoțiți de profesorii Ni-

corici Daniel și Opriță Elena, și-am pornit la drum. 

Destinația, n-o să vă vină să credeți, penitenciarul 

Botoșani. 

Ajungi aici, după ce am fost verificați de 

nenumărate ori să nu avem asupra noastră diverse 

obiecte cu care nu ai voie să pătrunzi în interior, 

ghidul nostru a început prezentarea spațiilor din 

perimetrul penitenciarului: turnul de pază, bucătă-

ria, curtea interioară unde cei care au încălcat le-

gea își făceau plimbarea de dimineață. Am intrat 

apoi în clădirea principală unde am văzut o parte 

din activitățile deținuților. 

Fiecare dintre cei care locuiesc pentru o 

vreme în acest loc, fac diferite activități pentru a se 

recalifica într-o altă meserie, merg la școala din 

penitenciar, la bibliotecă unde citesc sau ajută la 

prepararea hranei. I-am văzut făcând origami, pic-

tând sau studiind în sala de clasă.  

Am înțeles din această vizită că e bine să 

fim mai atenți atunci când ne alegem prietenii, cu 

cine vorbim și cum vorbim ca să nu fim victime 

sau să fim implicați fără voia noastră în săvârșirea 

unor fapte ce contravin legii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AILISOAIE Delia, 

clasa a X-a K 
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În România se simte tot mai acut nevoia de 

orientare spre alegerea carierei şi a inserției socio-

profesionale a viitorilor absolventi de liceu, în 

conformitate cu standardele europene. Piaţa mun-

cii nu mai înseamnă pentru tinerii români doar Ro-

mânia şi mai ales nu mai înseamnă doar anumite 

meserii și profesii practicate până de curând. Se 

pune astfel problema educației tinerilor, într-un 

mod adecvat, care să le ofere egalitate de șanse cu 

toți tinerii europeni. 

Întrucât la sfârşitul ciclului gimnazial, res-

pectiv, liceal, elevii trebuie să facă opţiuni impor-

tante care le vor marca puternic drumul în viaţă, 

cadrele didactice îi vor ajuta pe elevi să-şi cunoas-

că posibilităţile reale şi să le raporteze la cerinţele 

profilului liceului, respectiv, facultăţii pe care vor 

să o urmeze, cât şi la solicitările profesionale pen-

tru care urmează să se pregătească. Alegerea carie-

rei nu poate fi lăsată la voia întâmplării sau a cere-

rilor de pe piața muncii. Şomajul şi exercitarea 

unor munci sub nivelul de calificare atins de o per-

soană pot fi reduse prin asistarea elevilor în alege-

rile legate de viitorul lor profesional.  

Proiectul Despre profesia aleasă a fost de-

marat cu scopul de a le oferi suport elevilor clase-

lor a VIII a de la Şcoala nr. 1 Dorohoi, printr-un 

schimb de opinii cu elevii din clasele a IX- a şi a 

XI a, profil turism şi alimentaţie şi profil veterinar 

de la Liceul Tehnologic „Al. Vlahuţă” Şendriceni, 

cu privire la alegerea unei cariere congruente cu 

valorile, interesele și abilitatile lor. 

În luna martie a avut loc prima întâlnire la 

Școala Gimnazială Nr.1 Dorohoi, unde noi elevii 

claselor a IX J și-a XI a C, am fost la colegii noștri 

de clasa a VIII-a și le-am povestit despre temerile, 

îndoielile, visele și dorințele noastre de anul trecut, 

când eram ca ei și aveam de făcut o alegere esenți-

ală pentru viitorul nostru: alegere unui liceu și im-

plicit a unei profesii. 

Ce vreau să devin? Ce profesie să îmi 

aleg? Voi putea avea cariera pe care o visez? Spre 

ce domeniu să mă orientez? Sunt câteva din între-

bările care e dau bătăi de cap atunci când trebuie 

să facem o alegere. Când ești adolescent, la înce-

put de drum, toți au impresia că trebuie să te sfă-

tuiască, să te îndrume sau și mai rău să îți dicteze 

ce cale să urmezi, toți arogându-și dreptul de a fi 

siguri că știu ce este cel mai bine pentru tine dato-

rită experienței sau vârstei pe care o au. 

De aceea, atunci când ne alegem profesia 

3. GÂNDURI PENTRU VIITOR 

DESPRE PROFESIA ALEASĂ 
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trebuie să ținem cont de ceea ce ne plece, ce ne 

oferă satisfacții, să fim conștienți pe ce drum por-

nim, ce oportunități ni se deschid, în funcție de 

profesia pentru care optăm. 

A fost o primă întâlnire frumoasă și sperăm 

că am dat o mână de ajutor colegilor noștri aflați la 

momentul unei alegeri importante pentru viitorul 

lor. 

Ne-am bucurat să-i vedem după o săptămâ-

nă, când au venit să ne viziteze. I-am așteptat cum 

se cuvine: am pregătit prăjituri în laboratorul de 

patiserie să arătăm cât de pricepuți suntem în do-

meniul ales de noi, turism și alimentație. Colegii 

noștri de la profilul veterinară le-au prezentat labo-

ratorul în care învață, cum să salveze viețile ani-

malelor. Domnul medic veterinar Vlad Ivănescu 

ne-a împărtășit din tainele meseriei de veterinar și 

colegul nostru  Ibănișteanu Alexandru ne-a poves-

tit cum a ajuns să aleagă meseria de tehnician vete-

rinar: 

„O meserie grea, cu multe responsabilități, 

dar frumoasă, cu multe satisfacții. În clasa a XI-a 

deja știu să fac tratamente la animalele, vecinii mă 

solicită să-i ajut atunci când au un animal bolnav. 

Îmi place ceea ce fac și nu mi se pare deloc greu. 

Particip cu interes la seminariile de profil organi-

zate în țară de către specialiștii în domeniul vete-

rinar. Nu-mi pare rău că am ales această profe-

sie.” 

Colegii noștri de la gimnaziu au plecat 

încântați de ce au văzut și noi ne-am bucurat că 

am reușit să le împărtășim din experiența noastră. 

 

PALAMARIU Tatiana- Gabriela, 

clasa a IX-a J  

În ochii noștri de copii harnici și conștiinci-

oși se reflectă viitorul strălucit al meseriilor de ma-

re succes. Timpul zboară nepăsător și ne duce din 

ce în ce mai aproape de cel mai important examen 

din viața noastră, de care depinde viitorul nostru. 

Liceul, locul care pentru toți elevii claselor 

a VIII-a semnifică cunoașterea de noi profesori și 

colegi, înseamnă integrarea într-un nou colectiv. 

Suntem emoționați, uneori chiar înfricoșați de fap-

tul că trebuie să dovedim profesorilor de la liceu, 

dar și nouă însuși că suntem capabili să devenim 

adevărați profesioniști în meseriile pe care le vom 

alege. Suntem convinși că vom reuși în orice con-

VIITORUL ÎNCEPE AZI 
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diții de a trece peste toate, mai ales că lângă noi 

cadrele didactice de la gimnnaziu, adevărați mete-

ori, s-au mistuit pentru a ne lumina universul cu-

noașterii. 

Privim cu nostalgie la anii de gimnaziu, dar 

și cu mândrie la ideea că, în curând, vom fi liceeni, 

o importantă etapă din viața noastră de elevi. Fina-

lizarea ciclului gimnazial nu înseamnă doar pleca-

rea la liceu, dar și integrarea într-un nou colectiv și 

acomodarea cu noi colegi și profesori. 

Noi, elevii clasei a VIII-a, suntem foarte 

încântați pentru că vom întâlni persoane noi, dar, 

în același timp, și speriați că nu ne vom obișnui 

ușor. Fiecare dintre noi are planuri de viitor realis-

te, care vor fi îndeplinite cu siguranță dacă vom 

munci.  

Ne creem viitorul cu propriile mâini și ori-

ce pas trebuie făcut cu grijă. Ca urmare va trebui 

să urmăm și o facultate pentru ca reușita noastră să 

devină performanță. 

Toți suntem capabili să ajungem unde do-

rim, dar va trebui să muncim din greu pentru locul 

la liceu. 

MIHĂESCU Cosmina 

clasa a VIII-a A 

Parcă ieri pășeam cu repede, cu inimile în-

cârcate de emoții și cu obrajii îmbujorați în cea 

dintâi clasă gimnazială, clasa a V-a. Colegi noi, 

profesori noi…se părea că poarta unei lumi ni s-a 

deschis. Pot să-i dau un nume acestei lumi? Lumea 

cunoașterii, a educației. Poate nu toți au avut noro-

cul să primească cât au fost acasă așa numiții „cei 

7 ani de acasă”. Dar am învățat un lucru, școala ți-i 

poate oferi sau te ajuta să-i recuperezi, să-i îmbu-

nătățești. Anii au trecut, timpul s-a scurs precum 

nisipul dintr-o clepsidră. Au fost zile bune, fru-

moase și ne-au lăsat amintiri pe care le vom păstra 

mereu. 

După mine amintirile sunt comoara sufle-

tului. Dar nu toți acești ani, acele zile care au tre-

cut au fost perfecte. Au fost și zile rele în care pot 

să spun că ploua peste colegii mei și chiar peste 

mine, amăgindu-ne. Dar toate au trecut, ceea ce 

contează este că noi, ca și colectiv, am rămas 

uniți. Am fost nerăbdători să ajungem în clasa a 

VIII-a. Fiecare an venea cu surprizele sale. Sun-

tem atașați de toți profesorii. Nu pot spune că me-

reu i-am încântat, mulțumit…Au fost momente 

FINAL DE CLASA A VIII-A... 
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când poate „i-am scos din sărite”, i-am dezamăgit, 

dar un lucru știu sigur, mereu au fost lângă noi, ne-

au ridicat, ne-au învățat, cu siguranță aveau mult 

prea multă cretă sub unghii doar pentru că au vrut 

și vor să ne ajute să ne clădim un viitor frumos. 

Mai avem două luni de școală. Mă răsco-

lește un sentiment de frică, de tristețe,de dezamă-

gire, nu am cuvinte care să exprime ceea ce simt. 

Cum va fi la liceu? Cum mă voi descurca? Ce note 

voi lua la evaluarea națională? Cred că toți colegii 

mei își pun asemena întrebări.  

Pot începe cu sentimentul acela de tristețe, 

deoarece m-am atașat foarte mult de profesori, mai 

ales de acei profesori care m-au crescut, m-au în-

vățat, m-au iertat, m-au ridicat, mi-au dat avânt în 

ceea ce privește școala și învățătura. Apoi despăr-

țirea de colegi… Clasa a VIII-a, un an încărcat, 

puțin stresant din toate punctele de vedere. Pentru 

mine această școală este a doua familie, a doua 

casă. De aceea îmi este atât de greu să mă împac 

cu gândul de despărțire. 

Evaluarea Națională? Este acel pas spre 

porțile unei lumi mai mari o etapă foarte importan-

tă din viaţa unui elev, în care îi sunt evaluate cu-

noştinţele Ne învăluie frica şi emoţiile numai când 

ne gândim la aceste examene şi la notele cu care 

vom intra la liceul dorit. 

VIERIU Daniela 

clasa a VIII-a B 
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