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1.CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PICTURĂ  

ALECU IVAN GHILIA, EDIȚIA A V-A, 2015 

Liceul Tehnologic „Al. Vlahuţă” Şendriceni a avut loc festivitatea de 

premiere a CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI  

PICTURĂ „ALECU IVAN GHILIA”, ediţia a V-a, cuprins în CAEN 2015. 

Activitatea a fost onorată de participarea invitaţilor: d-ul prefect Costică 

Macaleţ şi a scriitorilor Gabriel Alexe, Nicolae Corlat, Petruţ Pârvescu. 

TROFEUL CONCURSULUI: 

Moise Bianca, clasa a X-a, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia,  

Constanţa, profesor îndrumător Plugaru Rodica; 

CREAŢIE LITERARĂ LICEU: 

PREMIUL I: 

 Sandu Lavinia, clasa aIX-a, Liceul „Regina Maria” Dorohoi,  

Botoşani, profesor îndrumător Bolohan Gabriela; 

PREMIUL AL II-LEA: 

 Botîlcă Cristina Mihaela, clasa a XII-a, Liceul teoretic „Mihail Kogâlniceanu” Snagov, Ilfov, profe-

sor îndrumător Mureşanu Camelia; 

PREMIUL AL III-LEA: 

 Ştefănescu Cristian Emanuel, clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Dan Barbilian”, Câmpulung Muscel, 

Argeş, profesor îndrumător Dragomir Florentina. 

MENŢIUNI: 

 Mustaţă Andreea Monica, clasa a XII-a A, Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria, Teleor-

man, profesor îndrumător Topologeanu Ioana; 

 Panaite Paula Ionela, clasa a XI-a C, Colegiul tehnic „Dimitrie Ghika”, Comăneşti Bacău, profesor 

îndrumător Apreutesei Felicia; 

 Druţă Beatrice, clasa a IX-a, Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, Galaţi, profesor îndrumător Codreţ 

Carmen Mariana; 

 Badiu Laura Ioana, clasa a IX-a A, Colegiul Naţional „Ion Creangă”, Bucureşti, profesor îndrumător 

Dumitrescu Laurenţiu; 

 Miholcea Naomi, clasa a XI-a, Liceul Teoretric „Gustav Gundisch”, Cisnădie, Sibiu, profesor îndru-

mător Ciucă Olimpia; 

 Nechifor Eduard Marian, clasa a XII-a A, Liceul Tehnologic Bucecea, Botoşani, profesor îndrumător 

Paviliuc Daniela; 

 Ion Ramona, clasa a XII-a D, Liceul „Regina Maria”, Dorohoi, profesor îndrumător Oprişan Doina; 

 Balasz Zoltan, clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Leowey Klara”, Sighetu Marmaţiei, Maramureş, profe-

sor îndrumător Florea Ileana Alina; 

 Dafinescu Diana,clasa a XI-a, Liceul Teoretic Novaci, Gorj, profesor îndrumător Popica Mădălina; 

 Hurjui Daniela, clasa a XI-a, Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iaşi, profesor îndrumător Mateiciuc 
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Maria Oana; 

 Stan Simona, clasa a X-a, Colegiul Naţional „Ion 

Neculce” Bucureşti, profesor îndrumător Aronescu 

Maria Daniela; 

 Boşinţă Cătălin Ionuţ, clasa a X-a, Liceul „Regina 

Maria” Dorohoi, profesor îndrumător Oprişan Doi-

na; 

 Căciulă Jeny Georgiana, clasa a XI-a, Colegiul 

Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia, Ialomiţa; 

 Chiş Alexandra, clasa a X-a D, Liceul Pedagogic 

„D.P. Perpessicius” Brăila, profesor îndrumător 

Fdlorentina Vasile; 

 Stanciuc Giorgiana, clasa a IX-a, Liceul „Regina 

Maria” Dorohoi, profesor îndrumător Foca Alina; 

 Albu Gabriel Florin, clasa a X-a E, Liceul Tehnolo-

gic „Al. Vlahuţă” Şendriceni, Botoşani, profesor 

îndrumîtor Ailoaie Felicia; 

 Şoldan Elisabeta, clasa a IX-a, Liceul Tehnologic 

Cajvana, Suceava, profesor îndrumător Drăghici 

Viorica; 

 Lunculescu Ionuţ, clasa a XI-a, Liceul Teoretic No-

vaci, Gorj, profesor îndrumător Popica Adrian; 

 Şurlin Cătălin, clasa a XI-a, Liceul Teoretic No-

vaci, Gorj, profesor îndrumător Ţăpîrdea Simona; 

 Hagiu Elena, clasa a XII-a A, Liceul Tehnologic 

„Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona, Botoşani, profe-

sor îndrumător Hâncu Lenuţa. 

CREAŢIE LITERARĂ GIMNAZIU: 

PREMIUL I: 

 Anghel Andrei, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială „M. Kogălniceanu” Dorohoi, Botoşani, profesor 

îndrumător Bordianau Cristina; 

PREMIUL AL II-LEA: 

 Gavril Teodora, clasa a VIII-a A, Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui, profesor îndrumă-

tor Cernoschi Adina; 

PREMIUL AL III-LEA: 

Rendeş Andreea, clasa a VIII-a B, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Câmpia Turzii, Cluj, pro-

fesor îndrumător Ploscariu Alina Aurora; 

MENŢIUNI: 

 Năstasie Narcisa, clasa a VIII-a B, Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu”, Craiova, Dolj, profesor 

îndrumător Stoica Mirela; 

 Sterpu Diana,clasa a VIII-a C, Şcola Gimnazială nr. 4 Rm. Vâlcea, profesor îndrumător Corendea 

Daniela; 

 Petrişor Mădălina, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială „Ion Grigoriu”, Leleşti, Gorj, profesor îndrumă-

tor Cilibiu Maria; 

 Gagea-Gherghel Flavia Noelia, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială Dobric, Bistriţa Năsăud, profesor 

îndrumător Ţermure Florina; 

 Saviuc Bianca, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială „A.I. Cuza” Dorohoi, Botoşani, profesor îndrumă-

tor Irimia Corina Elena; 

 Zvorâşteanu Coamin, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „D. Romanescu” Dorohoi, Botoşani, profesor 

îndrumător Ştefan Simona; 
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 Munteanu Narcisa, clasa a VIII-a, Şcoala Gim-

nazială „Alecu Ivan Ghilia” Şendriceni, Bo-

toşani, profesor îndrumător Grădinariu Violeta; 

 Prisacariu Steliana Georgiana, clasa a VIII-a A, 

Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Bo-

toşani, profesor îndrumător Cojocariu Gina 

Emanuela; 

 Ghileschi Nadin Mihaela, Şcoala Gimnazială 

„Elena Rareş” Botoşani, profesor îndrumător 

Ciobîcă Cezar; 

 Donose Cosmina, clasaa VII-a, Şcoala Gimna-

zială „Alexandra Nechita” Vaslui, profesor în-

drumător Nicolae Lucian; 

 Ulea Anastasia, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazi-

ală „Alexandra Nechita” Vaslui, profesor în-

drumător Lupu Elena Zîna; 

 Pruteanu Livia, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazi-

ală „Ion Creangă” Huşi, Vaslui, profesor îndru-

mător Hrapciuc Viorica. 

PICTURĂ 

PREMIUL I : 

 Olariu Irina Alexandra, clasa a XII-a, Liceul de 

Arte „N. Tonitza” Bucureşti, profesor îndrumă-

tor Creţu Lucica; 

PREMIUL AL II-LEA: 

 Băncescu Morena, clasa XI-a, Clubul Copiilor 

Dorohoi, profesor îndrumător Puhăcel Daniel; 

PREMIUL AL III-LEA: 

 Vega Elena, Şcoala Gimnazială nr. 5 Rm. Vâl-

cea, profesor îndrumător Deaconu Alina Dani-

ela; 

MENŢIUNI: 

 Radu Lucia Nicoleta, clasa a IX-a, Clubul Co-

piilor Oneşti, Bacău, profesor îndrumător Pâsoi 

Elena Beatris; 

 Sandu Lavinia, clasa a IX-a, Liceul „Regina 

Maria” Dorohoi, profesor îndrumător Clisu 

Adina; 

 Dima Maria, clasa a VII-a, Liceul de Arte „N. 

Tonitza” Bucureşti, profesor îndrumător Creţu 

Lucica; 

 Chirilă Alexandru Mihai, clasa a X-a J, Liceul 

Tehnologic „Al. Vlahuţă” Şendriceni, profe-

sor îndrumător Ghiorghiescu Dorin” 

 Petculescu Cătălina, clasa a XI-a, Colegiul 

Naţional „Al. Odobescu”, Piteşti, Argeş, pro-

fesoir îndrumători Petrică Maria şi Dinulescu 

Simona; 

 Nîrcu Iulia Mihaela, clasa a VII-a, Şcoala 

Gimnazială nr. 1 Bîrla, Argeş, profesor îndru-

mător Olteanu Dănică; 

 Nagy Rita, clasa a IX-a, Liceul tehnologic nr. 

1 Cadea, Bihor, profesor îndrumător Molnar 

Mihai; 

 Ambăruţ Gabriel Cristian, clasa a IX-a, Clu-

bul Copiilor Oneşti, Bacău, profesor îndrumă-

tor Pâsoi Elena Beatris; 

 Chipeşiu Ana-maria, clasa a X-a, Liceul 

Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria, 

profesor îndrumător Topologeanu Ioana; 

 Grigorescu Roxana, clasa a VII-a, Şcoala 

Gimnazială Merişani, Vîlcele, Argeş, profe-

sor îndrumător Griga Iuliana. 

 Ursache Maria Alexandra, clasa a V-a, 

Şcoala Cornestone, Dorohoi, profesor în-

drumător Blaga Dorinel. 

 

Coordonator concurs: 

prof. Grădinariu Violeta 
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Viața de elev nu este una chiar așa de ușoară, 

deoarece trebuie să muncim foarte mult pentru a 

avea rezultate bune. Fără îndoială în acești ani în-

vățăm multe lucruri noi 

care ne stârnesc foarte 

mult interesul. Încercăm 

să atingem performanța cu 

ajutorul profesorilor care 

ne sprijină. Dumnealor ne 

insuflă aerul competitiv, 

dorința de a fi mereu pri-

mii. 

De curând am partici-

pat la Sibiu, îndrumați de 

doamna profesoară Grădi-

nariu Violeta la Concursul 

Naţional de Creație Lite-

rară „Octavian Goga sau 

Ecoul cântecului pătimirii 

noastre în mileniul III” 

ediția a VII-a, concurs cu-

prins în CAEN 2016, unde 

eu și colegele mele 

(Grigoraș Semida, Cucu 

Ionela, Dohotariu Dumitrița și Tărnăuceanu Elise-

ia) ne-am situat pe locul al III-lea. 

Ne place literatura și creația literară și suntem 

mândre că am reprezentat școala noastră la acest 

concurs.  

 

ȘFAIȚER Roberta 

clasa a VII-a  

2. CU EI NE MÂNDRIM 

CONCURSURILE- 

UN PRAG ÎN FORMAREA NOASTRĂ 

CONCURS DE RECITARE 

în cadrul Săptămânii Educației Globale 2015 

la Școala Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia”, structură a  

Liceului Tehnologic „Al. Vlahuță” Șendriceni 

În cadrul Săptămânii Educației Globale a fost 

organizat la Școala Gimnazială „Alecu Ivan Ghi-

lia”, structură a Liceului Tehnologic „Al.  

Vlahuță” Șendriceni un concurs de recitare, coor-

donator fiind doamna profesoară de limba română 

Grădinariu Violeta. 

Literatura reprezintă o formă de comunicare 

artistică deoarece, asemenea obiectului estetic, 

este destinată în primul rând să placă. Pentru a-și 

atinge scopul, literatura prezintă particularități 

care transcend limbajul specific. 
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Plecând de la întrebarea scriitorului Alexandru 

Vlahuţă: „Unde ne sunt visătorii...?, chemarea în-

flăcărată adresată scriitorilor de a pune scrisul lor 

în serviciul făuririi unei lumi noi, ne-am propus 

stimularea interesului pentru lectură al elevilor, dar 

și descoperirea talentului de a recita. Concursul a 

dat posibilitatea fiecărui elev din clasele V-VIII, 

conform egalității de șansă, de a-și pune în valoare 

talentul de recita, de a fi apreciat și promovat. 

Obiectivele acestui concurs au fost: promovarea 

valorilor personalităților culturii române, trezirea 

pasiunii pentru lectură, încurajarea participării la 

concursuri a elevilor indiferent de sex și confesiu-

nea religioasă, dezvoltarea simțului estetic prin 

lectură / recitare, stimularea gândirii autonome, 

reflexive și critice, prin lectura textului, cultivarea 

sensibilității, prin receptarea operei artistice. 

Impactul educativ estimat asupra grupului țintă 

a fost stimularea atitudinii pozitive a elevilor față 

de lectură. 

Au participat la concurs 40 de elevi. Juriul a 

fost format din doamnele profesoare Lungu  

Luminița și Dăscălescu Dori-

ca, domnișoara bibliotecară 

Grigoraș Daniela și elevul 

din clasa a VIII-a Pintilie  

Șerban. Au fost acordate pre-

miile: I, al II-lea, al III-lea și 

trei mențiuni. Premiile și 

mențiunile au constat în di-

plome și cărți.  

Printre premiați s-au numă-

rat: Leonte Alesia (premiul 

I), Ignat Amalia (premiul al 

II-lea), Covaliu Iulian 

(premiul al III-lea), Dohota-

riu Dumitrița (mențiune), 

Dohotariu Alexandru (men-

țiune), Șfaițer Roberta 

(mențiune). 

 

 

 

PINTILIE Șerban 

clasa a VIII-a  
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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN „PRACTICE ENGLISH ON COMPUTERS”  

În aprilie 2015 a avut loc Concursul interjude-

țean „Practice English On Computers”, organizat 

de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Casa 

Corpului Didactic Vâlcea și Liceul Tehnologic 

„General Magheru” Rm. Vâlcea. Concursul s-a 

adresat elevilor din învățământul profesional și 

tehnic, interesați de limba engleză și computer. 

Între cele opt instituții de învățământ participante s

-a numărat și Liceul Tehnologic „Alexandru Vla-

huță” Șendriceni. 

Elevii liceului nostru au obținut locul III la cla-

sa a XII-a. Tema pentru acest nivel a fost „Cities 

and Countries” și elevii au avut de creat o prezen-

tare power-point,în limba engleză, despre orașul/

țara preferată. 

O altă probă de concurs a fost rezolvarea unui 

puzzle format din țări, capitale continente ce trebu-

iau așezate într-o  logică deplină, iar rezultatul fi-

nal a fost salvarea documentului în format imagine 

inserată în prezentarea power-point. 

Proba de foc a constituit-o găsirea unei fraze în 

limba engleză care să aibă legătură cu tema con-

cursului, elevii având la dispoziție o multitudine 

de cuvinte ce trebuiau combinate, astfel încât fra-

za să fie formată doar din 5 cuvinte și să fie per-

fect formulată din punct de vedere gramatical. 

Concursul a avut loc în barem de timp, elevii 

noștri finalizând înainte de termen, lucru care a 

fost punctat și la final echipa clasându-se pe un 

loc onorabil. 

Echipa liceului, denumită TEAM LTAVS, a 

fost formată din: Anton George Răzvan, Ham 

Claudiu, Zaharia Gabriel și Dohotaru Leonard, 

coordonatoți de profesorii Bejinaru Romeo și. 

Fedor Alina Gina. 

 

ANTON George Răzvan, 

clasa a XII-a  
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În săptămâna 9 – 13 noiembrie 2015, la Școala 

Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia” Șendriceni, struc-

tură a Liceului Tehnologic „Al. Vlahuță” Șendri-

ceni s-a desfășurat acțiunea de colectare de legume 

și fructe pentru a sprijini o familie sau un elev ales 

prin opțiunile exprimate de către elevii școlii. Prin 

contribuția elevilor și a familiilor acestora, s-au 

adunat: 70 kg cartofi; 20 kg ceapă, 30 kg mere, 5 

kg sfeclă roșie, 5 kg varză, 8 kg fasole boabe și 

conserve (zacuscă, murături, dulcețuri, compoturi).  

Acestea au fost donate familiei elevei Petren-

ciuc Ioana Sînziana, de la clasa a VII-a, care face 

navetă la școala noastră din satul Cobâla,  

comuna Șendriceni.  

La apelul şcolii, micile comunităţi de unde vin 

elevii noştri au răspuns din 

nou cu sensibilitate şi altru-

ism la organizarea unei tom-

bole, în preajma sărbătorilor 

de iarnă. Astfel, am reuşit să 

cumpărăm cadouri (haine, 

dulciuri), pentru patru copii 

de la Şcoala Gimnazială 

„Alecu Ivan Ghilia” Şendri-

ceni, doi elevi de la clasa I, 

un elev de la clasa a VI - a şi 

un elev de la clasa a VII - a.  

Elevii şcolii şi chiar foşti elevi, au reuşit să 

colecteze 226 jucării care au fost baza pentru a 

pleca în organizarea tombolei, iar felul cum au 

participat ca să valorizeze aceste jucării este lău-

dabil, încât unii s-au supărat că nu au mai rămas 

bilete! Elevii care au adus jucării, cei care au 

cumpărat bilete, cei care s-au bucurat de jucăriile 

extrase, ne-au transmis energia lor pozitivă şi ne-

am bucurat de bucuria lor. Atitudinea, comporta-

mentul civilizat pe toată durata organizării de la 

iniţierea până la finalizarea tombolei şi entuzias-

mul elevilor, ne-au permis să ne imaginăm că vor 

fi în viaţa lor şi în comunităţile în care vor trăi, 

oameni de un înalt civism!  

Felicitări şi îi rugăm să nu-şi schimbe atitudi-

nea! 

prof. DOHOTARIU Nicoleta 

3. DIN ACTIVITĂŢILE ŞCOLII 

SĂ FIM VOLUNTARI  
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Ca în fiecare an la Liceul Tehnologic „Al. Vla-

huță” Șendriceni se organizează campania socială 

„Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”. 

Această campanie se desfăşoară în cadrul Strategi-

ei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) şi 

implică voluntarii şi coordonatori din şcoală. Sco-

pul acestei campanii este acela de a sensibiliza ele-

vii şi profesorii cu privire la situaţia dificilă în care 

se află familiile, implicit copiii, afectaţi de lipsa de 

alimente. Prin acest demers se intenţionează con-

solidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu 

ceilalţi, într-o societate unică şi solidară, în care 

contează valenţele umanitare, implicarea, angaja-

mentul, responsabilitatea. 

Voluntarii din şcoală coordonaţi de un grup de 

profesori inimoşi (Dutcovschi Gabriela, Grădina-

riu Violeta, Dohotariu Nicoleta, Ciocan Ramona, 

Muscă Sanda, Bunduc Tudor) au donat fructe, 

legume şi dulciuri prietenilor lor de la Liceul 

Tehnologic „Ion Pillat” Dorohoi. 

Bunătatea, generozitatea şi solidaritatea ne-a 

unit pe toţi în jurul legumelor şi fructelor donate, 

bucurii ale mamei – toamnă, care nu pot fi simţite 

decât dăruind. 

DARIE Alexandru  

clasa a IX-a F 

BUCURIA DE DĂRUI 

Elevii din mai multe clase au participat la des-

făşurarea de activităţi pe linia prevenirii şi comba-

terii traficului de fiinţe umane, în Liceul Tehnolo-

gic „Alexandru Vlahuţă” Şendriceni în cadrul unei 

campanii desfăşurate la nivel naţional. 

Scopul campaniei este acela de a contribui la 

reducerea cererii din perspectiva celor trei forme 

de exploatare (sexuală, cerşetorie, muncă) prin in-

formarea  publicului larg asupra condiţiei victimei, 

a metodelor de recrutare şi a repercusiunilor, me-

diatizarea problematicii şi reflecţiilor asupra reali-

tăţilor traficului de fiinţe umane şi riscurilor asoci-

ate lui; creșterea gradului de conștientizare a reali- tăţii şi consecinţelor traficului de persoane, în 

NU PUNE CĂTUȘE VISELOR, CI TRAFICANȚILOR CARE LE RĂPESC  
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particular a situaţiilor apărute prin utilizarea noilor 

mijloace tehnologice (internetul, telefonul mobil, 

aparate video şi foto, etc), protecţia elevilor aflaţi 

în situaţie de risc şi a victimelor traficului de mi-

nori traficaţi în scopul exploatării sexuale sau prin 

munca forţată. 

Proiectul este derulat de Liceul Tehnologic „Al. 

Vlahuță” Șendriceni împreună cu Agenția Națio-

nală Împotriva traficului de persoane-Centrul re-

gional Suceava în anul şcolar 2015-2016. 

În luna decembrie 2015 s-a desfăşurat, la liceul 

nostru, o dezbatere în cadrul proiectului la care au 

participat 76 de elevi, profesorii Tudor Bunduc, 

Muscă Sanda, Lungu Luminiţa, Paşcu Dorina, 

Aostăcioae Marcela, Dutcovschi Gabriela şi repre-

zentantul A.N.Î.T.P. Suceava doamna Laura 

Stadler. S-au prezentat cazuri concrete privind tra-

ficul de persoane, au fost proiectate filme ce pre-

zintă mărturii ale unor persoane afectate de aceste 

fenomene. 

MILIAN Gabriel 

clasa a IX-a F  

DIFERIȚI … DAR EGALI 

„Nouă ne pasă de mediul înconjurător!” – 

acesta este mesajul pe care vor să-l transmită elevii 

şi cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Al. 

Vlahuță” Șendriceni în cadrul proiectului „Diferiți 

-dar egali” desfășurat în cadrul activităților din 

„Săptămâna Educației Globale”.  

Elevii din clasa a X-a C s-au pregătit teme-

inic și ne-au prezentat nouă elevilor din clasa a IX-

a G efectele nocive ale maselor plastice asupra 

mediului înconjurător. Din dezbaterile care au ur-

mat noi am demonstrat încă o dată că ne pasă de 

mediul în care trăim, că starea mediului înconjură-

tor ne afectează în mod direct viaţa şi sănătatea 

noastră. 

Este nevoie de mai multă atenție și de mai 

multă responsabilitate din partea fiecărui cetățean 

pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira 

aer curat, pentru a bea apă curată și pentru a putea 

folosi condițiile de viață pe care ni le oferă natu-

ra. 

Apa este factorul de mediu indispensabil 

vieții. Ea îndeplinește în organism multe funcții, 

fără apă toate reacțiile biologice devenind imposi-

bile. Lipsa apei sau consumul de apă poluată are 

multiple consecințe negative asupra omului si să-

nătății sale. 

Aruncarea maselor plastice în mări  și 

oceane ne va strica ecosistemul și generațiile vii-

toare nu vor avea cu ce se hrăni. Chiar dacă nu 

toți elevii vor respecta normele prezentate cu pri-

vire la protejarea mediului înconjurător, eu cred 

că astfel de activități ne ajută să înțelegem mai 

bine consecințele faptelor noastre asupra mediului 

înconjurător. Activitatea la care am participat a 

fost coordonată de doamnele profesoare Pașcu 

Dorina și Opriță Elena. 
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Activitatea a avut drept scop conștientizarea ele-

vilor cu privire la dreptul generațiilor viitoare de 

a trăi într-un mediu curat și sănătos, să înțelegă că 

deși suntem diferiți din mai multe puncte de ve-

dere, că avem personalitate diferită, totuși avem 

aceleași drepturi și îndatoriri conform Constituției 

României. 

TEMNEANU Adrian 

clasa a IX-a G 

ZIUA NAȚIONALĂ SAU MÂNDRIA DE A FI ROMÂN  

Fiecare țară își rezervă o zi numită ZI  

NAȚIONALĂ, zi în care se vorbește despre ființa 

națională, conștiința națională, popor, patrie. Și 

astfel, conștient de ființa națională, poporul aduce 

patriei omagii. 

1 Decembrie este Ziua Națională a poporu-

lui român. Mândri de apartenența la această fru-

moasă țară numită România, elevii de la Școala 

Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia”, structură a Lice-

ului Tehnologic „Al. Vlahuță” Șendriceni, îndru-

mați de doamnele profesoare Grădinariu Violeta, 

Onea Andreea și Pușcașu Cristina au prezentat un 

program artistic în care au elogiat numele țării, 

gloria trecutului, limba română.  

O trecere în revistă a importanței istorice a 

acestei zile  a sădit în inima elevilor de la Șendri-

ceni dorința de a arăta lumii că patria nu e pămân-

tul pe care trăim din întâmplare, ci e pământul 

plămădit cu sângele și întărit cu oasele înaintași-

lor noștri, este ființa noastră de care nu ne putem 

desprinde orice s-ar întâmpla.  

Colegii de la liceu însoțiți de domnii direc-
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tori și de alte câteva cadre didactice au depus co-

roane de flori în  cadrul ceremoniei dedicate Zilei 

Naționale organizată  de primăria municipiului 

Dorohoi. 

Zecile de stegulețe tricolore au dat un aer 

solemn activității. 

ȘFAIȚER Roberta 

clasa a VII-a 

MICA UNIRE!  

Astăzi, 24 ianuarie 2016, elevii școlii noastre 

au avut un nou prilej de bucurie. Alături de colegii 

noștri din clasa a III-a, noi, cei din clasa I și clasa a 

IV-a, am participat la o activitate cu iz de poveste 

și de istorie: Mica Unire în sufletul copiilor.  

Doamna noastră învățătoare, Ciobanu Ga-

briela, ne-a povestit despre cum a reușit domnito-

rul Alexandru Ioan Cuza, cu sprijinul întregului 

popor, să realizeze unirea Moldovei cu Țara Ro-

mânească, în anul 1859. Apoi am aflat și despre 

reformele pe care acesta le-a realizat și despre 

importanța acestora în formarea statului român 

modern. Doamna învățătoare Chilariu Angelica 

ne-a prezentat în continuare un scurt PPT, cu mo-

mente din domnia lui Alexandru Ioan Cuza, dar și 

cu imagini ale locurilor pe care acesta și-a lăsat 

amprenta. Am intrat, pentru scurt timp, în lumea 

minunată a istoriei și ne-am lăsat cuprinși de  ea.  

La sfârșitul activității, toți elevii, dar și 

doamnele învățătoare, au cântat și au dansat Hora 

Unirii, melodie ce ne reamintește, de fiecare dată, 

de acest important eveniment istoric. 

Ziua de 24 ianuarie ne va face din nou să 

retrăim paşii fermi făcuţi de strămoşii noştri pen-

tru tot ce înseamnă astăzi România. 

Veacuri la rând, românii au înfruntat 

intemperiile istoriei, au suportat ju-

gul asupritorilor, dar nimic şi nimeni 

nu le-au putut distruge ceea ce au 

mai sfânt, conştiinţa că sunt români 

pe aceste acest pământ românesc 

plămădit cu oasele strămoşilor 

noştri. 

 

IACOB Mădălina Alexandra, 

clasa a IV-a 

Școala „Ștefan Airinei” Horlăceni  
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Cuvântul magic pe care l-am rostit pentru 

prima dată a fost MAMA. Este ca o adiere caldă 

de primăvară, de aceea cred că pe 8 Martie, în pri-

ma lună din anotimpul renaşterii, le sărbătorim pe 

mame, bunici, surori mai mari şi le mulţumim pen-

tru ceea ce fac pentru noi cu dragoste şi răbdare. 

Mama pentru mine, dar şi pentru toţi copiii 

din lume, este cea mai dragă fiinţă. Eu, colegii şi 

doamna învăţătoare ne-am gândit că dragostea şi 

recunoştinţa noastră   le-o putem arăta mămicilor 

prin organizarea unei serbări. Încă din ultimele zile 

ale iernii, activităţile dedicate sosirii primăverii şi 

zilei femeii au debutat cu confecţionarea la şcoală 

de felicitări pentru mame. Am aşternut apoi pe 

hârtie gândurile noastre sincere de dragoste pentru 

cele care ne cresc, ne ocrotesc şi ne iubesc. Am 

completat diplome cu titlul „Pentru cea mai bună 

mămică!”, am pregătit o scenetă, am învăţat cânte-

ce şi poezii specifice evenimentului care se apro-

pia. 

A sosit şi ziua mult aşteptată, ziua de 8 

MARTIE. Deşi emoţiile ne copleşeau pe toţi, noi, 

elevii clasei simultane a II-a şi a IV-a, am prezen-

tat cu succes pe scena improvizată  în holul şcolii 

din Pădureni, sceneta „Albă ca Zăpada şi cei şap-

te pitici”. Eu am fost prezentatoarea serbării. Ci-

team pe chipul mamei bucuria. După   scenetă am 

recitat poezii şi am căntat cîntece despre MAMA.  

Am observat că ochii mamei s-au umplut de la-

crimi. La finalul serbării am împărţit cadourile 

pregătite mămicilor. Am întrebat-o pe mama de 

ce a plâns şi ea mi-a răspuns că de fericire şi mân-

drie. 

Milian Denisa-Elena 

clasa a IV-a 

Şcoala Primară „Victor Isăceanu”  

Pădureni, Şendriceni 

E ZIUA TA, MĂMICO!  

ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ A ELEVILOR LTAV SENDRICENI - 

SES GERMANIA  

La data 15.10.2015, la Liceul Tehnologic 

„Alexandru Vlahuţă” Şendriceni a avut loc derula-

rea unei etape conform calendarului de lucru din 

cadrul unui proiect încheiat între Inspectoratul  

Judeţean Botoşani şi Senior Expert Service  

Germania. Proiectul este finanţat de guvernul ger-

man care oferă consultanţă gratuită pentru alinie-

rea la standardele UE prin intermediul experţilor 

SES, în cazul de faţă doamna expert senior Ursula 

Tiedemann. 

Tematica vizează îmbunătăţirea comunicării 

şi colaborării dintre şcoală şi familei și orientarea 

şcolară şi profesională. 

Activităţile derulate au fost: vizitarea şcolii, 

întâlniri interactive între părinţi, profesori, elevi şi 
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expertul german pe baza tematicii propuse; activi-

tăţi de informare şi consiliere; transfer de cu-

noştinţe şi de bune practici; sfaturi pentru îmbună-

tăţirea managementului educaţional. 

Această vizită a fost urmată de formarea unui 

grup de profesori ai școlii noastre cu scopul de a 

integra părinții în viața activă a școlii și de a îmbu-

nătăți conștientizarea părinților și elevilor cu privi-

re la importanța educației. 

Astfel am întocmit un proiect educativ intitu-

lat „Școala mă crește mare!”, având drept scop 

identificarea nevoilor comunitare ale educaţiei şi 

sporirea implicării autorităţilor locale şi a celorlalţi 

parteneri sociali şi culturali în problematica şcolii. 

Pornind de la necesitatea unei comunicări şi 

cooperări între şcoală, familie, comunitate, consi-

derăm că acest proiect va continua şi în anii urmă-

tori. 

Cadrele didactice au înțeles: să colaboreze 

mai strâns cu familia; să facă primii paşi în aceas-

tă relaţie; că toate problemele se rezolvă cu perse-

verenţă şi dăruire, că mai sunt multe de făcut în 

acest domeniu şi că trebuie să încerce permanent 

să schimbe mentalităţile greşite; să nu manifeste o 

poziţie de superioritate faţă de părinţi şi să îşi asu-

me şi propria responsabilitate pentru eşecurile 

copiilor. 

Părinții au manifestat dorința să ajute activi-

tatea didactică; să susţină şi să dezvolte motivaţia 

copilului pentru învăţare; să fie un factor impor-

tant în educarea copilului; să acorde sprijin şcolii 

atunci când e nevoie. Tot ei au realizat că sunt 

aspecte despre copii pe care le pot afla numai de 

la şcoală; că uneori înţeleg greşit şi judecă super-

ficial unele aspecte şcolare; că din colaborarea 

şcoală-familie ambele părţi au de câştigat. 

prof. MUSCĂ Sanda  

LITERATURĂ, TEATRU, FILM  

În cadrul proiectului educativ „Literatură, 

teatru, film”, elevii claselor a VI-a A de la Școala 

Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia” și a VI-a de la 

Școala Gimnazială „Cornestone” Dorohoi au pus 

în scenă scenetele „D-l Goe” și „Un pedagog de 

școlă nouă”, scrise de Ion Luca Caragiale. Activi-

tatea s-a derulat la Școala „Cornestone” Dorohoi 

sub îndrumarea doamnelor profesoare de limba 

română Grădinariu Violeta și Lupu Alina și a 

doamnelor bibliotecare Grigoraș Daniela și Axinte 

Stela. 

Prin această colaborare ne-am propus să 

repunem în drepturi cartea și biblioteca, să redes-

coperim lectura ca o plăcere, o relaxare, un izvor 

de cunoaștere. 

Metoda dramatizării pune elevii în fața 

spectacolului căutării, a experimentării mai mul-

tor variante, a riscurilor și a surprizelor. Satisfac-

ția de a interacționa cu echipa, bucuria de a inter-

preta un rol, de a rosti cuvântul artistic asigură 

motivația intrinsecă pentru studiul lecturii. 
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Spiritul operelor lui Caragiale ne-au apropi-

at mai mult de cuvântul scris, făcându-ne să cre-

dem că fără lectură am fi ca niște fire de paie pe 

apă. Nu am merge noi, ne-ar duce curentul. 

Carte  frumoasă, cinste cui te-a scris! 

 

DOHOTARIU Alexandru 

clasa a VI-a A 
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Trăind într-o societate în permanentă schimba-

re, omul uită că trăiește în comuniune cu alții și că 

alături de el se află semeni care au  nevoie de aju-

torul său. Așa s-a născut ideea ca în săptămâna „Să 

știi mai multe, să fii mai bun”, elevii de la LTAV 

Șendriceni să aducă o rază de soare și bucurie în 

sufletele unor bătrâni de la Centrul de îngrijire și 

asistență Dorohoi.  

Am învățat astfel că gestul nostru mărunt con-

tează foarte mult pentru cei aflați la bătrâneți, ui-

tați de cei apropiați. S-au bucurat mult să ne vadă,  

să vorbească cu noi, să ne împărtășească din expe-

riența lor de viață. 

Pentru noi, elevii a fost o lecție de viață și de 

aceea an de an, în apropierea Sărbătorilor Pascale, 

încercăm să dăruim și noi o mică bucurie celor 

care au nevoie, devenind astfel mai buni, mai 

omenoși, mai generoși și mai atenți la cei de lân-

gă noi. 

Ne-am întors la școală, unde o parte dintre co-

legii noștri, care au mers la o grădiniță și-au donat 

jucării, povesteau cu mare entuziasm bucuria cu 

care au fost primiți de cei mici și ce mult le-a plă-

cut darul lor. A fost o zi încărcată emoțional și 

cred că n-o vom uita prea curând. 

 

AILISOAIE Delia,  

clasa a XI - a I  

DĂRUIND, CÂȘTIGI UN ZÂMBET 



Pagină 18 FRÂNGURELE 

Ziua de 15 ianuarie ne amintește în fiecare an 

de marele poet național Mihai Eminescu. Anul 

acesta am vizionat filmul „Un bulgăre de humă” și 

am recitat poeziile marelui poet împreună cu elevii 

clasei a XI-a K.  

Am fost surprinși atunci când elevii clasei a X-a 

E au citit referate lor în care au vorbit despre  

interesul arătat de poet pentru matematică, fizică, 

astronomie și științe naturale. Eminescu afirmă că 

matematica este „limba universală, limba de for-

mule, adică de fracțiuni ale celor trei unități: 

timp, spațiu și mișcare”. Am descoperit că în poe-

ziile lui se ascund multe noțiuni matematice. 

Să fii copil, să-ţi placă matematica, să-ţi placă 

poezia lui Eminescu şi să descoperi că cel mai 

frumos vers scris în limba română este „ascuns” 

în Scrisoarea a III-a  şi este o metaforă care as-

cunde mai multe mulţimi: „Numai-n zarea depăr-

tată sună codrul de stejari”, este un exemplu prin 

care se poate arăta că matematica nu este în abso-

lut un domeniu în care dacă intri te ia cu frig. 

Cu gândul la Eminescu ne-am întrecut apoi să 

vedem care este cel mai bun la matematică: 

Din opt sute de catarge 

Care lasă malurile 

O cincime le vor sparge 

Vânturile, valurile… 

Iar din rest, în fundul mării 

O optime se vor duce. 

Câte oare-n faptul serii 

Mândre-n soare vor străluce? 

Veseli am citit poezia, acum să rezolvăm pro-

blema. 

Vom reuşi oare fără ajutorul profesorilor noştri 

de matematică? Când ei ne îndrumă totul e clar şi 

frumos, dar singuri ne pierdem în detalii. Iar e 

grea matematica şi ce simplă era la început. 

 

VIZITEU Loredana,  

clasa a XII-a C  

O NOUĂ SPERANŢĂ 

„Săptămâna altfel” a făcut posibil identificarea 

unor noi membrii pentru cercul de şah „Caissa” 

care să ne reprezinte şcoala la concursurile  

şcolare viitoare. O nouă speranţă de a revitaliza 

sportul minţii din şcoala noastră care ne-a adus  

de-a lungul timpului multe satisfacţii.  

Miercuri, 20.04.2016 între orele 12:00 – 13:30 

au avut loc două concursuri de şah on-line.  

POEZIA ŞI MATEMATICA 
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Turneele s-au desfăşurat în laboratoarul de in-

formatică de la Şendriceni, prin intermediul Inter-

netului, pe site-ul http://www.playok.com/ro/sah/, 

de-a lungul a 5 runde în Sistem Elveţian. Concu-

renţii şi-au creat conturi pe acest site. La concurs 

au participat 8 de elevi. 

Obiectivele activităţii propuse au fost: 

 Crearea unei ambianţe plăcute profesor-elev 

prin dezvoltarea capacităţilor de relaţionare, 

socializare, facilitarea si dezvoltarea capaci-

tăţii de comunicare, de lucru in colaborare a 

tuturor factorilor implicaţi; 

 Dezvoltarea spiritului de competiţie, forma-

rea unor atitudini corecte faţă de adversar, 

arbitri prin atragerea efectiva a elevilor in 

organizarea unor activităţi cu caracter extra-

curricular, conducând la creşterea calitativa 

si cantitativa a acestor activităţi; 

 Dezvoltarea gândirii, imaginaţiei, creativi-

tăţii, reflexelor, îmbunătăţirea bagajului de 

cunoştinţe şi a capacităţii de exprimare a ce-

ea ce gândim, a încrederii în sine, a corecti-

tudinii în viaţă prin stimularea si promovarea 

capacităţilor creatoare ale elevilor si punerea 

acestora in practica; 

 Identificarea unor posibili viitori membrii ai 

cercului de şah „Caissa” . 

La sfârşitul activităţii a avut loc diseminarea 

rezultatelor şi concluziile finale. 

Primul turneu a fost câştigat de către elevul 

MOCANU Silviu-Catalin din clasa a IX-a E iar cel 

de-al doilea de către elevul ANDRIEŞ  

Bogdan-Marcel din clasa a IX-a G. De apreciat 

este şi elevul IONEL Marius-Dumitru  din clasa a 

IX-a G care a ieşit pe locul al II-lea la ambele  

turnee . 

Pentru pasionaţii de şah nu uitaţi că în şcoala 

nostră fiinţează un cerc intitulat „Caissa”, zeiţa 

şahului, care vă aşteaptă. 

 

Responsabilul cercului de şah Caissa 

NISTOR Marius 
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Au trecut patru ani de când am devenit lice-

ean. Mari emoții am avut atunci când am concurat 

pentru titlul de Miss & Mister Boboc 2012. Anii 

au trecut și iată-ne ajunși în clasa a XII-a, anul în 

care va trebui să demonstrăm că suntem pregăți să 

predăm mai departe ștafeta și să-i pregătim pe bo-

bocei. 

Tema aleasă pentru Balul Bobocilor de la 

Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuţă” Şendri-

ceni, ediția 2015, a fost „Pe aripile muzicii şi ale 

dansului”. 

Acest bal a fost o nouă provocare pentru 

liceeni în a-şi demonstra talentul, originalitatea şi 

BALUL BOBOCILOR 2015  
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creativitatea, o provocare pentru care tinerii şi-au 

adunat ideile într-un frumos buchet de surprize pe 

care l-au oferit spectatorilor. Pentru câteva ore, cei 

prezenţi la eveniment au pășit pe aripile muzicii şi 

ale dansului şi au asistat la marea sărbătoare dedi-

cată bobocilor liceului. Spectacolul liceenilor a 

fost prezentat de elevii:  Pohaci Claudia,  

Bălinişteanu Raluca, Maftei Adrian şi Şulcu Adri-

an. 

Şase perechi de boboci au concurat pentru 

titlul de Miss & Mister Boboc LTAV Şendriceni, 

iar pentru aceste preţioase distincţii au trebuit să 

treacă prin diverse probe: proba de prezentare, 

proba de dans popular, proba de dans la alegere, 

proba de vals si probele – surpriză pregătite de or-

ganizatori. În încercarea de a-i impresiona pe cei 

prezenţi la eveniment, adolescenţii au pus în scenă 

un program artistic foarte variat, de calitate, mo-

ment în spatele cărora a stat multă muncă, implica-

re şi ore întregi de pregătire. Am fost ajutați de 

colegii noștri mai mici, dar talentați cărora le  

mulțumim din suflet. 

Momentul cel mai aşteptat al serii a fost de-

cernarea premiilor pentru cei mai buni, carisma-

tici şi frumoşi elevi ai Liceului Tehnologic 

„Alexandru Vlahuţă” Şendriceni.  

Juriul a hotărât ca locul al III-lea să îi revină 

perechii Agheorghiţoaie Andreea şi Valache Ma-

rius, locul al II-lea perechii Bejinaru Ana-Maria 

şi Cojocariu Iustin, iar titlul de Miss şi Mister Bo-

boc 2015, la Liceul Tehnologic „Alexandru  

Vlahuţă” Şendriceni a fost cucerit de frumoasa 

pereche: Scrobaniţă Fana şi Roznov Florin. 

Am încheiat o seară frumoasă și sperăm să 

avem un an cât mai bun, cu multe realizări.  

MAFTEI Adrian,  

clasa a XII-a L 
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Elevii clasei a VI-a B de la Școala Gimnazi-

ală „Alecu Ivan Ghilia”, structură a Liceului Teh-

nologic „Al. Vlahuță” Șendriceni și părinții aces-

tora, îndrumați de doamna dirigintă Ciocan Ramo-

na au desfășurat în cadrul proiectului Stil de viață 

sănătos activităţile:  Suntem ceea ce mâncăm şi 

Sportul-izvor de sănătate. 

Activitatea Suntem ceea ce mâncăm a avut 

ca scop formarea/consolidarea deprinderilor de 

alimentaţie sănătoasă şi a fost structurată pe două 

componente: prezentarea unor materiale 

(prezentări power point/filmuleţe) privind impor-

tanţa alimentaţiei sănătoase; realizarea de către 

echipele participante la proiect a unor desene/

postere/colaje respectând tematica activităţii. 

Pentru cea de-a doua activitate Sportul izvor 

de sănătate , elevii care practică anumite sporturi 

în mod organizat: carate, dans, fotbal au susține 

anumite demonstrații care să formeze/dezvolte, în 

rândul elevilor, atitudini pozitive faţă de sport şi 

care să ducă la adoptarea unui comportament să-

nătos privind mişcarea zilnică susţinută. 

Părinții au urmărit elevii, prezentând la rân-

dul lor mijloace și metode de menținere a unui stil 

de viață sănătos. 

OSTAFE Francesca 

clasa a VI-a B 

STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS  

VIOLENȚA ȘI CONSECINȚELE EI  

Violenţa în mediul şcolar este un fenomen complex, 

cu o diversitate de forme de manifestare între elevi, uneori 

greu de controlat și combătut.  

In acest sens, în săptămâna ȘCOALA ALT-

FEL s-a desfășurat activitatea cu tema „Violența și 

consecințele” ei, coordonata de profesorii Bunduc 

Tudor și Muscă Sanda,  având ca partener  pe 

domnul avocat Abdulbaki Alexandru . Activitatea 

are ca scop îmbunătăţirea comunicării elev-elev, 

profesor-elev, prin crearea unui climat şi a unor 

relaţii pozitive cu clasele de elevi şi de asemenea 

stabilirea de comun acord a unor măsuri de medie-

re a conflictelor. 

Activitatea a urmărit: cunoaşterea şi identifica-

rea fenomenelor de violenţă din şcoală şi a cauze-

lor care le generează prin aplicarea unor chestiona-

re; eficientizarea comunicării între profesori, elevi 

şi părinţi cu scopul diminuării violenţei prin orga-

nizarea de dezbateri, evenimente şi activităţi com-

mune; realizarea unui mediu favorabil dezvoltării 

unor comportamente paşnice ale elevilor şcolii, 

printr-un management eficient al conflictelor. 

Acest proiect a fost cu scopul de a realiza 

un demers practic în vederea schimbării compor-
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tamentului elevilor, dar și pentru a face cunoscute 

cazurile de violență petrecute în școală și conse-

cințele lor. Prin intermediul acestui proiect se aș-

teaptă o schimbare în bine a comportamentului 

elevilor. 

Activitatea a constat în prezentarea unor 

exemple de violență și realizarea unei analize co-

recte a cauzelor care au generat conflictul și urmă-

rile lui. De asemenea s-au purtat discuții construc-

tive, elevii punând numeroase întrebări legate de 

cazuri de violență reale și ceea ce implică penal 

aceste acțiuni. 

Reuşita proiectului a fost condiţionată de 

„actorii” implicaţi: cadrele didactice,  

elevii, părinţii, autorităţile locale, instituţiile par-

tenere. 

BURLACU Ionuț-Daniel 

Clasa a IX-a F 

Data de 20 aprilie a fost o zi „altfel”.  

Sub motto-ul „Natura este o prezenţă însu-

fleţită. Ea se contopeşte cu viaţa individului, face 

parte din fiinţa lui, participă la zbuciumul exis-

tenţei umane, este leagăn de formare şi ocrotire, 

tărâm de vis şi de împliniri." (Nicolae Docsănescu, 

prozator), însoţiţi de doamna profesoară Dănilă 

Adina, 20 de elevi din clasele IX – XII s-au depla-

sat la Liceul Tehnologic din Bucecea într-un 

schimb de experienţă. Au mai participat elevi de la 

Liceul Tehnologic Coţuşca, Liceul Tehnologic 

Plopenii Mari şi Liceul Tehnologic „Demostene 

Botez” din Truşeşti. 

După vizitarea liceului, a serei unde cresc 

foarte multe specii de flori, a Muzeului de Ştiinţe 

ale naturii a Liceului din Bucecea, am degustat din 

produsele culinare pregătite de elevii de la profilul 

Industrie alimentară. 

Proiectul educational de parteneriat între li-

ceele tehnologice a avut ca titlu: Biodiversitatea. 

Biodiversitatea înseamnă: pãmântul, plante-

le, animalele, ecosisteme, include copacii uriaşi, 

insectele minuscule şi cel mai delicat coral care 

face parte din Ecosistem. Umanitatea este ea însăşi 

o parte a biodiversităţii şi existenţa noastră în lume 

ar fi imposibilă fără aceasta. 

Calitatea vieţii, competitivitatea economică, 

forţa de muncă şi securitatea, toate se bazează pe 

acest capital natural. 

Biodiversitatea este esenţială pentru 

„serviciile ecosistemelor”, adică serviciile pe care 

le oferă natura: reglarea climei, apa şi aerul, fertili-

tatea solului şi producţia de alimente, com-

bustibil, fibre şi medicamente. 

Ca fiinţe, noi suntem complet dependenţi de 

biodiversitate pentru a supravieţui.  

Şcoala ne pregăteşte pentru integrarea în 

socie- tate, 

pe piaţa 

mun- cii, 

acolo unde 

avem de 

rezol- vat şi 

unele pro-

bleme ale 

biodi-

verităţii. De calitatea pregătirii noastre depinde 

viitorul nostru pe planeta Pământ! 

Tema fiind vastă, unii elevi au prezentat 

referate ştiinţifice din diverse domenii, în funcţie 

de profilul pe care îl urmează. Şi am avut multe 

de învăţat. A fost o experienţă frumoasă! 

PALAMARIU Tatiana, 

clasa a X-a J 

O zi ALTFEL 
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Un grup de elevi 

din clasa a VII-a, 

condus de doam-

na dirigintă Do-

hotariu Nicoleta a 

făcut o excursie 

de o zi în munici-

piul Iași. O expe-

riență de neuitat.  

Printre obiective-

le turistice vizita-

te s-au numărat: 

Grădina Botanică, 

Teiul lui Emines-

cu, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza”, Biblioteca Centrală, Gru-

pul Statuar al Voievozilor, Calea Lăpușneanu, 

Teatrul Național, Calea Ștefan cel Mare, Catedrala 

Metropolitană, Biserica Tei Ierarhi, Gara și Muze-

ul Unirii. 

Ne-au încântat miile de specii de flori de la 

Grădina Botanică, am rămas uimiți lângă teiul lui 

Eminescu vechi de 165 de ani. La universitate, 

acest centru al culturii moldave, în Sala pașilor 

pierduți am admirat picturile lui Sabin Balaşa. Am 

ajuns la Biblioteca 

Universitară, impu-

nătoare clădire un-

de sute de mii de 

cărți stau la dispozi-

ția celor însetați de 

adevăr.  

Clopotele Ca-

tedralei Sf. Paras-

cheva, ale Bisericii 

Trei Ierarhi ne-au 

întărit ideea că Iașul 

se poate mândri cu 

aceste perle arhitec-

tonice. Teatrul Na-

țional, recent renovat, este o altă dovadă a culturii 

ieșene. 

Iașul cu toate străzile și clădirile lui este o 

mărturie, în fața timpului, a civilizației într-o con-

tinuă ascensiune. 

ȘFAIȚER Roberta 

clasa a VII-a 

EXCURSIE LA IAȘI  



Ce vreau să devin? Ce profesie să îmi aleg? 

Voi putea avea cariera pe care o visez? Spre ce 

domeniu să mă orientez? Iată câteva întrebări la 

care am încercat să răspundem în cadrul activității 

intitulate Cum ne alegem profesia, argumente pro 

și contra!, activitate organizată de doamna diri-

gintă Muscă Sanda. 

Când ești tânăr, la început de drum, toți au 

impresia că trebuie să te sfătuiască, 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, datorită experienței sau vâr-

stei pe care o au. Nu o singura dată, am auzit per-

soanele din jurul meu spunând că și-au ales o pro-

fesie pentru că așa a vrut mama sau tata, întrucât ei 

știu cel mai bine ce trebuie să facă urmașii lor. De 

ce? Pentru că ei le-au dat viață.  

Aceste persoane care s-au pregătit în dome-

nii alese de altcineva sau alese sub unele influențe, 

nu sunt pe deplin satisfăcute de munca pe care o 

depun, li se pare obositoare, nu mai au chef de 

muncă, doresc să se termine programul cât mai 

repede, nu își mai suportă colegii, șefii, într-un 

cuvânt sunt nemulțumite. De ce? Pentru că nu pun 

suflet în ceea ce fac, nu fac cu plăcere și totul de-

vine o rutină obositoare.  

De aceea, atunci când ne alegem profesia 

trebuie să ținem cont de ceea ce ne place, ce ne 

oferă satisfacții, să fim conștienți pe ce drum por-

nim, ce oportunități ni se deschid, în funcție de 

profesia pentru care optăm. Astfel, atunci când ne 

alegem profesia este necesar să ne facem un plan, 

o idee despre domeniile pentru care avem afini-

tăți, apoi să ne informăm amănunțit despre ce im-

plică alegerea unei profesii în domeniile respecti-

ve. După ce stabilim domeniile și implicațiile este 

bine să vedem ce oportunități ni se deschid, ur-

mând o profesie într-unul din ele. Asta reprezintă 

informarea, pe care este necesar să o facem, după 

care urmează analiza, care constă în a fi sincer cu 

noi, pentru că este vorba de viața noastră și a răs-

punde la mai multe întrebări:  

Cât de mult ne dorim să practicăm o profe-

sie?  

Cât suntem dispuși să alocăm din timpul 

nostru acesteia?  

Cât de repede ne putem plictisi de ea?  

Ce satisfacții ne oferă munca depusă în acel 

domeniu?  

Avem posibilitatea de a schimba locul de 

muncă, în cazul în care nu ne mai satisface și cât 

de ușor ne putem găsi un altul în acel domeniu?  

Care este șansa să ne clădim o carieră în 

domeniul respectiv? 

Exista o diferență între profesie și carieră. 

Cariera se clădește în timp și are la baza profesia 

pe care ai ales-o. O carieră nu o faci peste noapte, 

iar dacă profesia nu te satisface, nu sunt prea mul-

te șanse să clădești o cariera pe baza ei.  

Consider că la începutul profesiei este nece-

sar să ne gândim cum ne clădim o carieră. Să in-

vestim în noi, să studiem, să dorim ca ceea ce fa-

cem să devină important. Este o vorba bătrâneas-

că „Culegi ce semeni". Dacă la începutul profesi-

ei nu semeni ceva bun, în niciun caz mai târziu nu 

vei culege roadele așteptate.  

CUM NE ALEGEM PROFESIA, ARGUMENTE PRO ȘI CONTRA!  
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În cadrul acțiunii „România prinde rădăcini”, 

sâmbătă, 16 aprilie 2016, începând cu ora 09:00, 

pe Dealul Polonic din Dorohoi, sute de elevi de la 

școlile din Dorohoi și Șendriceni în parteneriat cu 

Primăria Dorohoi au participat la o nouă campanie 

de plantare de pomi. 

Liceul Tehnologic „Al. Vlahuță” Șendriceni 

a fost reprezentat de către elevi din clasele a X-a 

M, a XI-a J şi a XI-a D, coordonați de către profe-

sorii Gheorghiescu Dorin, Cerneleanu Mihail și 

Nistor Marius. 

Devenită deja o tradiție, acțiunea de volunta-

riat derulată sub deja cunoscutul slogan „Te iubesc 

Dorohoi!” a contribuit la extinderea plantației din 

zona Dealul Polonic și la consolidarea versanților 

în vederea reducerii riscului de alunecări de teren. 

La această acțiune de voluntariat au fost 

plantați 10.000 puieți din diferite specii de foioase 

(paltin ‐ 1000 buc., frasin‐2000 buc., stejar ‐ 3000 

buc. și salcâm ‐ 4000 buc.) sponsorizați de către 

Ocolul Silvic Dorohoi. 

Activitatea derulată s‐a făcut cu oameni de 

specialitate de la Ocolul Silvic Dorohoi.  

 

BURLACU Ionuț-Daniel 

clasa a IX-a F 

ROMÂNIA PRINDE RĂDĂCINI 

În viață, în ceea ce privește cariera culegi în 

timp, iar pentru a putea culege trebuie ca decizia 

pe care o luăm în privința profesiei să fie bine 

cumpănită și aleasă. Alegerea ne aparține, nu spun 

că nu e bine să asculți sfaturi și să ții seama de ele, 

dar alegerea finală să o facem în funcție de ceea ce 

simțim că putem face, nimeni nu va exercita o pro-

fesie în locul nostru.  

Un lucru trebuie conștientizat: foloasele ma-

teriale nu sunt pe primul loc, acestea se obțin dacă 

depui o muncă satisfăcătoare și, pe plan personal, 

o muncă plăcută este și utilă, dacă știi să alegi dru-

mul pe care vrei să mergi.  

Alegerea profesiei nu e o decizie ușoară. 

Aveți încredere în voi înșivă, instinctul nu vă înșa-

lă, veți ști ce să alegeți pentru a vă satisface pe 

plan profesional și a avea carierele visate, doar 

credeți în voi, în forțele și capacitățile voastre, ne-

uitând nicio clipă, însă, și ce lipsuri aveți.  

Ele sunt elementul surpriză care poate să apară în 

calea carierei pe care o visați.  

Fiți sinceri, credeți în voi și așa veți învinge 

orice, oriunde și oricând!  

 

MILIAN Gabriel 
clasa a IX-a-F  
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