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1. CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ 

„ALECU IVAN GHILIA”, EDIŢIA A VIII-A 

La Liceul Tehnologic „Al. Vlahuţă” Şendriceni a avut loc pe 18 

mai 2018  FESTIVITATEA DE PREMIERE A CONCURSULUI DE 

CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ „ALECU IVAN GHILIA”, Şen-

driceni, ediţia a VIII-a, cu participare naţională, cuprins în CAER 2018, 

domeniul literatură, poziţia 691.  

Echipa de proiect: 

Coordonatori: prof. Grădinariu Violeta şi director ing. Dohotariu Dumi-

tru Viorel; 

Membri: director adjunct Gheorghiescu Dorin, inginer sistem Nis-

tor Marius, bibliotecar Grigoraş Daniela, contabil Ostafie Tatiana, secre-

tar şef Ragazan Ioan, laborant Aostăcioaei Maricela.  

La această ediţie a concursului au participat 200 de elevi din 25 

de judeţe ale ţării. Au fost acordate: trofeul premii şi menţiuni. Rezulta-

tele concursului au fost următoarele: 

Trofeele au fost realizate de către artistul plastic Iulian Sebastian  

BORDIANU, fost elev al şcolii noastre. 

TROFEUL CONCURSULUI: Agafţei Manuela Loredana, clasa a 

XI-a, Liceul „Regina Maria”, Dorohoi, Botoşani, profesor îndrumător 

Foca Alina. 

Secţiunea CREAŢIE LITERARĂ LICEU: 

Premiul I: Bighiu-Tofan Cristiana, clasa a X-a C, Colegiul Tehnic 

„Dimitrie Ghika”, Comăneşti, Bacău, profesor îndrumător Apreutesei 

Felicia (eseu), 

Premiul al II-lea: Miliganu Andreea, clasa a XI-a, Colegiul Naţional 

„Fraţii Buzeşti”, Craiova, Dolj, profesor îndrumător Căpăţînă Irina; 

Premiul al III-lea: Mihalea Cr istian, clasa a XII-a, Colegiul Naţional 

„Ion Neculce”, Bucureşti, profesor îndrumător Aronescu Maria Daniela. 
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Secţiunea CREAŢIE LITERARĂ GIMNAZIU: 

Premiul I: Carp Alexandra Petruţa, clasa a VII-a A, Şcoala Gimnazială 

„Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, Botoşani, profesor îndrumător Bordianau 

Cristina; 

Premiul al II-lea: Anger  Alina, clasa a VIII-a, Centrul Judeţean de Exce-

lenţă Olt, profesor îndrumător Tudor Eugenia Laura; 

Premiul al III-lea: Iakab Georgia Casandra, clasa a VIII-a, Şcoala Gim-

nazială„Dimitrie Cantemir” Oradea, Bihor, profesor îndrumător Turcu Ama-

lia. 

Secţiunea PICTURĂ/DESEN LICEU: 

Premiul I: Pisaltu Alexandra, clasa a XI-a, Liceul de Arte Plastice 

„Nicolae Tonitza”, sector 1 Bucureşti,  Ilfov, profesor îndrumător Creţu Luci-

ca; 

Premiul al II-lea: Muler  Paula Renata,clasa a XII-a, Liceul „Regina Ma-

ria”, Dorohoi, Botoşani, profesor îndrumător Foca Alina; 

Premiul al III-lea: Orban Claudiu Ştefan,clasa a X-a, Liceul de Arte Plas-

tice „Nicolae Tonitza”, sector 1 Bucureşti, Ilfov, profesor îndrumător Creţu 

Lucica; 

Secţiunea PICTURĂ/DESEN GIMNAZIU: 

Premiul I: Oloer iu Andra Ioana, clasa a VIII-a D, Şcoala Gimnazială 

„Elena Rareş”,Botoşani, profesor îndrumător Prodan Ramona; 

Premiul al II-lea: Biţiş Narcisa Mădălina, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazi-

ală „Dimitrie Cantemir” Oradea, Bihor, profesor îndrumător Turcu Amalia; 

Premiul al III-lea: Gîngă Denisa, clasa a VIII-a C, Şcoala Gimnazială 

„Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, Botoşani, profesor îndrumător Clisu Adina; 

Printre invitaţi s-au numărat: inspector şcolar teritorial de la ISJ Bo-

toşani Varvariuc Romică, viceprimarul comunei Şendriceni, Prozoreanu Dă-

nuţu, primarii comunelor învecinate Vorniceni, Hilişeu, Broscăuţi, directorul 

Trezoreriei Dorohoi Chindruş Ioan, consilier Trezoreria Dorohoi Ştefan Lavi-

nia, directori de şcoli Jîşcanu Bogdan (Pomârla), Nechifor Iulian (Hilişeu), 

Dumbravă Ciprian (Dumeni), Apostol Andreea Iuliana (Broscăuţi), Ursea Io-

nel (Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Dorohoi), Ivănescu Veronica (Şcoala 

Gimnazială nr. 1 Dorohoi), Irimia Corina Elena (Şcoala Gimnazială 

„A.I.Cuza” Dorohoi), Pochişcan Emilian, Bolohan Gabriela (Liceul „Regina 

Maria” Dorohoi), directorul Clubului Copiilor Dorohoi Dupu Maricel, mem-

brii juriului şi profesori îndrumători.  

Coordonator concurs: 

prof. Violeta GRĂDINARIU  
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Rezultatele obținute de elevii liceului la  

Olimpiadele din aria curriculară Tehnologii și 

la Concursul pe meserii 2019 – etapa județeană 

Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele 

din aria curriculară Tehnologii, precum și a Con-

cursului pe meserii pentru învățământul profesio-

nal desfășurate în luna februarie au adus rezultate 

remarcabile pentru elevii liceului nostru. 

Rezultatele obținute la Concursul pe meserii: 

Calificarea profesională Mecanic auto  

 Ionică S. Beniamin - locul I 

 Popescu D. Paul - locul III 

 Popescu D. Petru - mențiune 

Calificarea profesională Mecanic agricol  

 Ababei S. Marian - locul I 

 Bosac M. Robert Marinel - locul II 

 Palade D. Adrian Gheorghe - locul III 

Rezultatele obținute la Olimpiadă  

Domeniul Servicii/ Tehnician în gastronomie  

Boz V. Bianca Silvia  - mențiune 

La etapa națională a participat doar elevul 

Ionică Beniamin de la specializarea mecanic auto, 

care a obținut o notă foarte bună la proba scrisă. 

La specializarea mecanică agricolă nu s-a organi-

zat etapă națională a concursului pe meserii. 

Elevii participanți au demonstrat o bună 

pregătire teoretică și practică fiind pregătiți de 

cadre didactice cu o excelentă dăruire și compe-

tență profesională. 

Încrederea în sine, spiritul competitiv, mo-

tivația, gândul că munca lor va fi apreciată și răs-

plătită onest sunt factori care au accelerat perfor-

manțele elevilor noștri la aceste olimpiade și con-

cursuri. 

prof. Mihaela CALANCEA 

2. DESPRE PERFORMANŢĂ 

CU EI NE MÂNDRIM - REZULTATE FRUMOASE LA OLIMPIADE 

În luna martie a avut loc faza judeţeană a Olimpia-

dei „Universul cunoaşterii prin lectură”, pentru 

elevii din mediul rural, unde eleva Posteucă Lucia 

Ionela din clasa a V-a, îndrumată de doamna pro-

fesoară Grădinariu Violeta a obţinut menţiune. 

(C.R.) 

OLIMPIADELE-O PROVOCARE  
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Echipa de fotbal fete a liceului nostru a 

obţinut locul I la etapa regională a Olimpiadei 

Gimnaziilor, desfăşurată la Sascut, judeţul Bacău.  

Rezultatele în grupă:  

 Şendriceni-Bacău 1-1 

 Şendriceni-Neamţ 5-0 

 Şendriceni-Iaşi 3-1. 

În urma rezultatelor, echipa s-a calificat la 

etapa naţională ce  s-a desfăşurat în luna mai la 

Izvorani, judeţul Ilfov. 

„Caracterul format în încercări rezistă 

la dificultăţile vieţii. ” George Cornici 

În viață apar noi încercări chiar și pentru cei 

ce nu le merită. De exemplu, eu, Iordache Andrei 

Beniamin din clasa a IX-a J am avut parte de o 

experiență nemaipomenită la Olimpiada de TIC, 

faza județeană. Aveam pregătirea corespunzătoare 

pentru a merge măcar, pentru a fi capabil să acu-

mulez experiența care, deopotrivă, mă va ajuta în 

viață? 

Dimineața. Un drum lung cu o priveliște  

minunată ce nu putea colțul ochiului să capete o 

privire șireată la lumea înconjurătoare, alături de 

domnul profesor Nistor Marius. Clădirile diferite 

față de orașul meu, Dorohoi, lumea mult mai  

diferită... mai ocupată... traficul fiind aglomerat, 

dar într-un final am ajuns la Colegiul Național 

„Mihai Eminescu”, Botoșani, unde, cu emoție, dar 

cu mândire în suflet, am intrat în cabinetul de in-

formatică unde, noi elevii, am așteptat subiectele 

pentru olimpiadă. Fiind lăsați la ora 09:30 în  

cabinet, pentru a face prezența, am așteptat până la 

ora 10:00 pentru a se da startul. 

A început. În decurs de 4 ore trebuia să ne 

dăm tot ce este mai bun din noi pentru a face un 

punctaj decent să trecem mai departe la etapa  

națională. Până la urma urmei era o competiție în-

tre elevi. 

Timpul s-a scurs și eu, mulțumit de munca 

pe care am depus-o, indiferent că era bine sau nu, 

am plecat cu gândul că o experință așa uimitoare 

se mai poate repeta.  

Aceasta a fost experiența mea! 

IORDACHE Andrei Beniamin 

clasa a IX-a J 

EXPERIENȚA ACUMULATĂ LA OLIMPIADA DE TIC 

SPORTUL REGE-FOTBALUL 

La faza naţională a Olimpiadei Gimnaziilor, 

echipa a jucat finala mică obţinând locul al IV-lea 

în clasamentul final. Eleva Bălinişteanu Mădălina a 
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Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, a 

organizat la Şcoala Gimnazială nr. 11 Botoşani, 

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar și Olimpi-

ada Gimnaziilor, etapa judeţeană - anul şcolar 

2018 – 2019. 

Activitatea s-a desfăşurat conform Regula-

mentului de organizare a competiţiilor sportive 

şcolare şi a Regulamentului F.R. Şah, sistemul de 

joc – elveţian, la care au participat un număr de 65 

de concurenţi, din care 23 fete şi 42 de băieţi, co-

ordonaţi de către 24 de profesori de la 23 de unităţi 

şcolare. 

La categoria 

licee băieţi, Liceul 

Tehnologic 

„Alexandru Vlahuţă” 

Şendriceni a fost re-

prezentat de către  

elevii COJOCARIU 

Andrei din clasa  

a XI-a M şi  

CHIABURU Radu-

Ciprian din clasa  

a X-a E, membrii ai 

Cercului de Şah 

„Caissa”. 

La acest nivel elevul COJOCARIU Andrei  

s-a clasat pe locul III. 

Andrei se află acum într-o vădită creştere de 

formă ceea ce ar reprezenta un atu în viitoarele 

confruntări. Sperăm ca la finele absolvirii Şcolii 

Profesionale să găsească o soluţie şi să continue 

la liceu în ciclul superior. 

 

Coordonator al Cercului de Şah „Caissa”, 

prof. Marius NISTOR  

… CONFIRMARE 

primit premiul pentru cul mai bun portar al turneu-

lui. 

Olimpiada Naţională a Sportului Școlar 

Echipa de băieţi a Şcolii Gimnaziale „Alecu 

Ivan Ghilia” a obţinut locul I la etapa judeţeană a 

Olimpiadei Naţionale a sportului şcolar, calificân-

du-se la etapa zonală de la Fălticeni, unde au ocu-

pat locul al IV-lea. 

Felicitări, copii pentru frumoasele rezultate! 

prof. COHAL Mitriţă 
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Sâmbătă, 30 martie 2019 s-a derulat la Gimna-

ziul Hincăuţi, raionul Edineţ din Republica Moldova 

activitatea „Magia cuvântului”, din cadrul proiectul 

educațional transfrontalier „SĂ EDUCĂM ÎMPRE-

UNĂ”.  

Coordonatorii acestui proiect sunt: doamna 

profesoara Apostol Iuliana-Andreea, directorul Şco-

lii Gimnaziale „Dimitrie Pompeiu” Broscăuți, 

doamna profesoara Grădinariu Violeta şi domnul 

director Dohotariu Dumitru Viorel de la Liceul Teh-

nologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni şi domnul 

inspector de limba română Manolache Ciprian de la 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani. Proiectul se 

derulează pe durata întregului an şcolar 2018-2019, 

având 6 activităţi. 

Partenerii acestui proiect sunt: Agheorghițoaei 

Aurel–Costel (primar – Primăria Comunei Broscă-

uți, judeţul Botoșani), Dohotariu Marin (primar – 

Primăria Comunei Șendriceni, judeţul Botoșani), 

Dascăl Ghenadie (primar – Primăria Hincăuți, Raio-

nul Edineț, republica Moldova), Tcaci Lina (director 

Gimnaziului Hincăuți, Raionul Edineț, Republica 

Moldova), Nirăuţă Violeta (director adjunct instrui-

re Gimnaziului Hincăuți, Raionul Edineț, Republica 

Moldova) şi Cebotari Ada (director adjunct educaţie 

Gimnaziului Hincăuți, Raionul Edineț, Republica 

Moldova). 

Proiectul educațional transfrontalier „SĂ 

EDUCĂM ÎMPREUNĂ” servește drept mijloc de 

transfer al bunelor practici de colaborare între cadre-

le didactice care activează în diferite sisteme de în-

vățământ, iar, pe de altă parte, este și un punct de 

plecare pentru dezvoltarea noilor proiecte educațio-

nale comune. Intenționăm prin acest proiect să pro-

movăm dialogul intercultural și să dezvoltăm capa-

PROIECT EDUCAȚIONAL TRANSFRONTALIER 

ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA 

„SĂ EDUCĂM ÎMPREUNĂ!” 

BROSCĂUŢI – ŞENDRICENI – HINCĂUŢI, ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA  

3. DIN ACTIVITĂŢILE ŞCOLII 



citatea unităților de învățământ și instituțiilor im-

plicate de a elabora și implementa proiecte educa-

ționale şi parteneriate instituționale. 

La activitatea „Magia cuvântului” des-

făşurată în republica Moldova s-au deplasat coor-

donatorii de proiect, primarul comunei Broscăuţi 

şi 10 cadre didactice din aria curriculară „Limbă 

şi Comunicare” de la Liceul Tehnologic „Al. Vla-

huţă”  Şendriceni, beneficiari direcţi, respectiv 

doamnele profesoare: Rudișteanu Liliana Virgi-

nia, Balan Corina Geta, Şalabină Magdalena, 

Țeoanu Anamaria, Barabasa Georgeta, Dănilă 

Maria-Adina, Dutcovschi Gabriela, Fedor Alina-

Gina, Vatamaniuc Carmen Mădălina, Grigoraş 

Daniela Gianina. Echipa noastră a donat bibliote-

cii Gimnaziului din Hincăuţi un număr de 62 de 

cărţi ale autorilor consacraţi români. 
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Atmosfera primitoare, aerul de acasă, elevii 

cântând şi recitând în dulcea limbă românească au 

demonstrat încă o dată că magia cuvântului poate 

genera unitate, poate crea emoţii constructive. 

Vineri, 17 mai 2019 s-a derulat la Liceul 

Tehnologic „Al. Vlahuţă” Şendriceni, a doua acti-

vitate din cadrul proiectului. Au participat 17 ca-

dre didactice din Edineţ, Republica Moldova, 

elevi şi profesori de la Şendriceni. Programul ar-

tistic prezentat a fost generos cuprinzând: piese 

de teatru, recital de poezie, interpretare de cânte-

ce, dansuri moderne şi dansuri populare. După 

spectacolul oferit, invitaţii din Republica Moldo-

va au vizitat biserica din satul Ghilia, comuna 

Şendriceni, fiind primiţi de preotul paroh. 

 

prof. GRĂDINARIU Violeta 
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„Un popor care nu-şi cunoaşte istoria e ca un 

copil care nu-şi cunoaşte părinţii.” (Nicolae Iorga) 

În anul 2018 am comemorat 100 de ani de la 

evenimentul major al anului 1918: desăvârşirea 

statului național român, realizată prin unirea pro-

vinciilor românești cu România. La început a fost 

unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), 

mai apoi unirea Bucovinei cu România (28 noiem-

brie 1918), iar în final unirea Transilvaniei, Bana-

tului, Crișanei și Maramureșului cu Țara Mamă, 

România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri for-

mează împreună Marea Unire de la 1918, iar în 

2018, la 100 de ani  de la acele evenimente, am 

sărbătorit CENTENARUL MARII UNIRI. În pre-

sent, România nu mai arată ca acum 100 de ani, 

după Marea Unire. În 28 iunie 1940, în urma Pac-

tului Ribbentrop-Molotov, România este sfâșiată, 

din nou, și pierde Basarabia, Bucovina și Ținutul 

Herței. 

În ultimii 30 de ani, la 1 Decembrie, sărbăto-

rim Ziua Naţională a României.  A intrat în tradiţia 

poporului român ca să aducem un prinos de recu-

noştinţă eroilor neamului, care au căzut de-a lun-

gul veacurilor, pe toate câmpurile de luptă, pentru 

credinţă, libertate, dreptate, pentru apărarea ţării şi 

întregirea neamului.  

1 DECEMBRIE-ZIUA NAŢIONALĂ!  

Pe 29 decembrie 2018, gândurile preşcolari-

lor şi elevilor de la Şcoala Primară „Victor  

Isăceanu” Pădureni, s-au îndreptat cu mândrie 

spre cei care, prin vitejia lor, au făurit România 

Mare, au apărat libertatea şi independenţa sa şi au 

menţinut trează încrederea poporului român în 

valorile sale creştine şi morale. Copiii au con-

fecţionat steguleţe şi au redat prin desene impor-

tanţa acestei zile. Pentru a cinsti cum se cuvine 

memoria ostaşilor noştri, ne-am plecat frunţile şi 

am depus o coroniţă la crucea din curtea şcolii, 

ridicată în cinstea ostaşilor din Pădureni căzuţi în 

luptă în Primul Război Mondial şi o coroană cu 

flori şi steaguri la monumentul ridicat în cinstea 

eroilor din Pădureni. Cei prezenţi au cântat Imnul 

Naţional al României, „Deşteaptă-te, române!”, 

au dansat „Hora Unirii”, apoi copiii au recitat  

poezii cu conţinut patriotic. 

1 Decembrie 2018 a fost un moment de  

reflecție asupra idealurilor noastre ca națiune. 

 

prof. înv. primar, 

CRIHAN Mihaela Daniela  
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„Patria e înlăuntru nostru şi o ducem cu noi 

peste ţări şi peste mări şi, numai când suntem de-

parte şi în singurătate, ne trec fiori amintindu-ne 

de unde ne-am rupt şi nu găsim mângâiere decât în 

restrişte şi în lacrimi. Patria nu e pământul pe care 

trăim din întâmplare, ci e pământul plămădit cu 

sângele şi întărit cu oasele înaintaşilor 

noştri.” (Barbu Ştefănescu Delavrancea) 

Ziua Naţională a României a fost sărbătorită 

cu mare fast în comuna Şendriceni.  

Conştienţi de faptul că patria este fiinţa noas-

tră de care nu ne putem desprinde, elevii Şcolii 

Gimnaziale „Alecu Ivan Ghilia” Şendriceni, în-

soţiţi de domnul director Dohotariu Dumitru Vio-

rel şi profesorii Grădinariu Violeta, Mişcă Mirela 

şi Hariga Daniel au prezentat în faţa statuii închi-

nate eroilor neamului din satul Pădureni un pro-

gram artistic constând în poezii şi cântece patrioti-

ce. 

La împlinirea celor 100 de ani de la Marea 

Unire, locuitorii comunei, în frunte cu domnul pri-

mar Dohotariu Marin, domnul viceprimar Prozo-

reanu Dănuţu şi reprezentanţi ai primăriei au luat 

parte la eveniment.  

Sărbătoarea a debutat cu o slujbă închinată 

eroilor, oficiată de un sobor de preoţi condus de 

preotul paroh Tugurlan Pavel. Au fost depuse co-

roane de flori din partea primăriei şi din partea 

corpului profesoral al şcolilor din comuna Şendri-

ceni. Au fost rostite alocuţiuni dedicate Centenaru-

lui de către domnul primar Dohotariu Marin şi 

domnul Apetria Mihai (fost director coordonator al 

şcolilor gimnaziale din comuna Şendriceni) prin 

care s-a trecut în revistă dorinţa românilor de pre-

tutindeni de a fi uniţi. 

La ceas de mare sărbătoare patriotică, Şen-

dricenii au scandat împreună. „La mulţi ani, Ro-

mânia! ” 

De Ziua Naţională a României elevii clasei a 

IX-a J, cu emoţie şi bucurie, au celebrat Centena-

rul Marii Uniri printr-un recital de poezii a unor 

poeți cunoscuți și poezii create chiar de ei, au de-

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! 

senat și dezbătut evenimentul.  

Eleva Mihăiescu Loredana ne-a încântat cu 

poezia ei despre România: 

România 
 

România nu uita 

Fiindcă tu ești țara mea 

Țara mea cu râuri line, 

Munți înalți și coline 

Mama mea m-a învățat 

Încă de când eram mica 

Să-mi iubesc neamul și glia 

Să trăiesc în România. 

Limba noastră e frumoasă 

Dulce și melodioasă 

Am păstrat-o mii de ani 

Și n-am dat-o la dușmani. 

Pe planeta ce din cosmos 

Pare o mărgea albastră 

Nu e țară mai frumoasă,  

Cum e România noastră. 

Ești lumină vie 

Mândră Românie 

Ești bolta cu stele 

Leagăn vieții mele. 

 

Denisa MILIAN  



Pagină 12 FRÂNGURELE 

Născut pe mândrele plaiuri botoşănene,  

Mihai Eminescu este veşnic tânăr printre noi. În 

cartea lui suntem la noi acasă, într-un tărâm fabu-

los, creionat de mersul cârdului de cerbi, discutând 

cu codrul despre toate cele, chiar şi despre nesta-

tornicie, unde luna este atotştiutoare, trecând 

„peste vârfuri“ „ca o vatră de jăratec“. 

Elevii Şcolii Gimnaziale „Alecu Ivan Ghilia“ 

au sărbătorit 169 de ani de la naşterea poetului Mi-

hai Eminescu printr-un recital de poezie eminesci-

ană, demonstrând auditoriului că forma limbii ro-

mâne şi-a găsit în poetul Eminescu „cea mai fru-

moasa înfăptuire”. 

„Păşiţi încet,cu grijă tăcută, feţii mei 

Să nu-i călcaţi nici umbra, nici florile de tei,  

MIHAI EMINESCU, POET NAŢIONAL ŞI UNIVERSAL 

Cel mai chemat s-aline, din toti, şi cel mai 

teafar 

Şi-a înmuiat condeiul de-a dreptul în luceafăr“ 

(Tudor Arghezi) 

Federica ABABEI  

clasa a VII-a B 

Totul a început când colegii noștri mai mari 

ne-au propus să participăm la Balul Bobocilor. 

Deoarece am auzit că este un moment unic în via-

ță, am decis să particip. 

Am fost chemați pentru probe de dans elimi-

natorie. A urmat tragerea la sorți pentru alcătuirea 

perechilor, în număr de șapte. Perechile au avut de 

ales o probă la alegere: dans popular, vals, dans 

modern, dans țigănesc, dans country.  

Timpul se scurge așa repede când faci ceea 

ce-ți place, încât nici nu știu când a trecut. Ne-au 

fost alături mereu colegii noștri mai mari care  

ne-au ajutat atunci când am avut nevoie. 

Încetul cu încetul am ajuns și în  ziua Balului, 

emoțiile au devenit din ce în ce mai mari.  

Inspirându-se din poezia „Nu căta”, a scriito-

rului Alexandru Vlahuţă, vineri, 16 noiembrie, ora 

15, s-a desfăşurat la Sala Teatrului Dorohoi, Balul 

Bobocilor 2018, cu titlul „Ca-ntr-un vis, plutind  

ne-om prinde", în lupta pentru titlul de MISS ŞI 

MISTER BOBOC, intrând 7 echipe, care au fost 

supuse la mai multe probe: vals, dans popular, 

dans la alegere, declaraţii de dragoste şi identifica-

rea unei melodii. 

BALUL BOBOCILOR 

Perechile participante au fost: 

 Perechea nr.1 – Ignat Florin şi  

Hapeci Florentina 

 Perechea nr.2 - Cosmin Dascălu şi  

Adelina Vorniceanu 

 Perechea nr.3 - Costea Denis şi  

Lungu Iasmina 

 Perechea nr.4 – Ailoaie Claudiu şi  

Adelina Cical 

 Perechea nr.5 – Albu Ionuţ şi  

Bulibenchi Georgiana 

 Perechea nr.6 – Macovei George şi  

Carmen Onofrei 

 Perechea nr.7 – Anghelache Auraş şi  

Găină Delia 

Titlul de MISS şi MISTER Boboc a revenit 

perechii formată din Hapeci Florentina și Ignat 

Florin. 

Balul bobocilor a fost și va rămâne pentru 

fiecare generaţie în parte un eveniment unic în 

viaţă. Este şansa „bobocilor” curajoşi şi talentaţi 
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de a se afirma şi de a ieşi în faţă cu ceva nou ca 

prestaţie artistică! 

Culoarea, energia, muzica, dansul - sunt doar 

câteva din cuvintele-cheie care au definit atmosfe-

ra şi competiţia spectacol-concurs. Munca depusă 

de echipa care i-a pregătit a fost pe deplin răsplăti-

tă.  

Florentina HAPECI , 

clasa a IX a J 
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În spatele fiecărui om, bogat sau sărac, cele-

bru sau nu, se află un dascăl. Iar primul dascăl care 

ne sculptează caracterul şi sufletul este, neîndoiel-

nic, învăţătorul. Când spui şcoală, în mintea fiecă-

ruia dintre noi apare chipul învăţătoarei sau al în-

văţătorului. Azi 5 octombrie sărbătorim „Ziua edu-

catorului”, ziua oamenilor care au ca misiune să le 

dezvăluie copiilor „corola de minuni a lumii”, ei 

sunt cei care marchează profund dezvoltarea per-

sonalităţii copilului.  

Ziua educatorului este de fapt oricare zi în 

care învăţătorul sau profesorul intră în clasă. Ori-

care zi în care un elev învaţă şi reuşeşte să pătrun-

dă în tainele ştiinţei. Influenţa pe care o are un das-

căl asupra unui copil este perenă: nu vom putea şti 

niciodată unde se opreşte. Căci fiecare copil poartă 

în suflet o vorbă, un gest, o învăţătură a profesoru-

lui, pe care, adult devenind, o va transmite mai 

departe, în mod inconştient, copiilor săi.     

Pornind de la premisa că la români a existat, 

de foarte multă vreme, o adevarată vocaţie pentru 

educaţie, putem afirma cu certitudine că rostul 

dascălului a contribuit la propăşirea neamului ro-

mânesc. 

Învăţătorul, de la Comenius încoace, conşti-

entizează că şcoala este un „atelier al umanităţii” 

şi „drumul regal spre înţelepciune”. Întotdeauna 

învăţătorii au găsit resursele interioare pentru a 

depăşi conjuncturi neprielnice. În jurul lor s-au 

creionat portrete memorabile care străbat vremea 

şi sunt argumente ale devotamentului profesional 

de care au ştiut să dea dovadă. 

Se ştie că profesia de dascăl (învăţător, pro-

fesor) are un statut cuprinzător într-o societate mo-

dernă: instructor, actor (care emoţionează prin des-

cifrarea unor texte, pentru a fi receptat de elevii 

aflaţi în formare), mediator, moderator între actorii 

comunicării educaţionale, autoritate instituţională, 

confesor şi protector al celor mai slabi, consilier şi 

terapeut, lider de opinie ştiinţifică, manager profe-

sionalizat al colectivităţilor de elevi. 

Este foarte greu să măsori în câteva cuvinte 

MESAJ DE ZIUA EDUCATORULUI 

tot ceea ce înseamnă învăţătorul în societatea pre-

zentului, dar recunoştinţa trebuie să fie mare, da-

că o raportăm la menirea acestei categorii profesi-

onale. Consideraţiile noastre se îndreaptă astăzi 

către cei care construiesc personalităţi şi au înţe-

les şi înţeleg că activitatea didactică se ridică la 

rangul de artă în a-i învăţa pe alţii bine. 

Ce ar trebui să fie dascălul? Un om cu har şi 

vocaţie, un sculptor de suflete şi caractere, un 

model de succes în viaţă, cel mai bun dintre noi. 

De ce? Pentru ca tinerii, elevii sau studenţii  

să-i ,,soarbă’’ vorbele din gură, să se uite la el(ea) 

cu nespusă admiraţie, să-l creadă în tot ceea ce 

spune, în ştiinţa pe care le-o transmite, în jude-

căţile de valoare pe care le emite. Pentru ca pă-

rinţii să-l respecte şi pentru ca să-şi găsească lo-

cul pe care îl merită în comunitatea din care face 

parte. E mult mai uşor să fii un foarte bun specia-

list în orice domeniu, decât să-i înveţi pe alţii ce 

ştii şi mai ales să reuşeşti să faci din ei oameni, 

adică să-i formezi. Pentru asta, noi dascălii, ar 

trebui să avem multe calităţi şi cunoştinţe. 

Învăţătorii, dascălii merită o zi a lor, dar nu 

doar atât. Statutul dascălului s-a schimbat foarte 

mult în timp. Tinerii nu mai văd în dascăli un mo-

del de reuşită în viaţă. De aceea, puţini tineri se 

mai îndreaptă spre această profesie. Nu pentru că 

dascălul nu ar fi un model demn de urmat şi un 

om de valoare, ci pentru că un profesor, în ziua de 

azi, câştigă infinit mai puţin decât un om de afa-

ceri care, uneori, nici măcar nu ştie să se exprime 

corect. Deci, de ce ar vrea un tânăr să aibă astfel 

de modele, când societatea îi demonstrează că în 

viaţă poţi face bani şi fără educaţie, că situaţia 

financiară este mai importantă decât calităţile mo-

rale sau cunoştinţele de care dispui. 

Cu bucurie sărbătorim pe 5 octombrie, Ziua 

celor care cu credinţă şi cu dăruire slujesc şcoala 

românească. Deşi ne confruntăm cu probleme 

mari în învăţământ, optimismul ce ne caracteri-

zează ne face să privim cu încredere în viitor, cu 

încredere în realizarea autentică a reformei, cu 

încredere în capacitatea noastră de a-i pregăti pe 

elevi pentru viaţa în România, şi nu pe alte me-
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leaguri, dar în calitatea lor de cetăţeni ai Uniunii 

Europene, competitivi şi inteligenţi. 

Ce-şi doresc educatorii de ziua lor? Îşi do-

resc ca: 

 educaţia să fie repusă în drepturile sale 

fireşti; 

 să li se dea educatorilor cinstea şi locul 

ce li se cuvine în societate; 

 instituţiile educaţiei şi şcoala să fie res-

pectate şi apreciate la justa lor valoare; 

 să se materializeze convingerea că intra-

rea României în societatea cunoaşterii nu 

se poate face decât prin educaţie. 

Vă urăm tuturor sănătate şi putere pentru 

continuarea lucrului pe care-l faceţi cu dăruire. La 

mulţi ani, generaţiilor de profesori şi de elevi de-

veniţi profesori, care duceţi pe umeri dulcea pova-

ră a luminii cunoaşterii! 

prof. Sanda MUSCĂ  

O activitate extracurriculară, organizată de 

doamna noastră dirigintă a fost Sunt prieten cu o 

carte!, activitate ce a cântărit ce?, cât?, cum?, un-

de? şi de ce? citim. 

Iubirea de lectură nu se dobândeşte uşor. Pe 

paginile unei cărţi găseşti cuvinte ce sunt integrate 

în propoziţii, care la rândul lor formează fraze ce 

te teleportează în lumea acelei cărţi. A lectura o 

carte înseamnă a face un pas mare în viaţa ta. Lec-

tura trebuie să fie uşoară şi plăcută, nu din obli-

gaţie. Când citeşti, trebuie să te deconectezi de lu-

mea reală şi să pătrunzi în firul cărţii.  

Pentru mine cartea reprezintă hrana spiritua-

lă, ea îmi îmbogăţeşte gândirea. Atunci când ci-

teşti este ca şi cum ai călători într-o lume în care 

totul este posibil. Cărţile citite pot fi modele de 

inspiraţie pentru viitorii scriitori. 

SUNT PRIETEN CU O CARTE! 

De ce citim? Pentru că numai aşa ne dezvol-

tăm frumos, descoperim cuvinte noi a căror semni-

ficaţie ne dezvoltă imaginaţia. 

Ce citim? Mai întâi cărţile recomandate la 

şcoală (lectura obligatorie şi cea facultativă), dar 

foarte bine putem citi reviste şcolare, rubrici din 

diferite ziare ce ne interesează sau cărţi care au 

personaje principale copii. Este foarte interesant că 

în şcoala noastră funcţionează un club de lectură. 

În fiecare lună ne sunt recomandate cărţi din diver-

se literaturi cu personaje elevi de vârsta noastră. 

La activitate noastră, colegii au prezentat 

cărţile citite şi ne-am determinat unul pe altul să 

citim mai mult. 

Lucia-Ionela POSTEUCĂ  

clasa a V-a 
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Astăzi, 3 aprilie 2019, la Liceul Tehnologic 

„Alexandru Vlahuţă" Şendriceni s-a desfăşurat pe 

perioada a două zile, o etapă din cadrul proiectului 

educaţional extra curricular de schimb de experi-

enţă şi bune practici „Inspiraţie şi bun gust în arta 

culinară”, în prezenţa domnului chef Radu-

Constantin Zărnescu - secretar general al Aso-

ciaţiei Culturale Euro Est Alternativ şi a domnului 

coordonator Radu Căjvăneanu reprezentant al 

Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor - Cen-

trul Europe Direct Botoşani. Acest proiect propune 

educarea elevilor în ideea creării unui mediu favo-

rabil  consumului alimentar sănătos şi a menţinerii  

unei stări de nutriţie optime, dar şi modalităţi de 

prezentare a  preparatelor şi expoziţie de creaţii  

culinare. 

Se doreşte educarea tuturor - părinţi, elevi, 

cadre didactice şi medicale, personal bucătar – în 

vederea realizării obişnuinţei pentru o alimentaţie 

sănătoasă, transpunerea în practică a obiectivelor 

Programului naţional de nutriţie şi sănătate, apro-

bat în martie 2008 de Comisia de specialitate a 

Ministerului Sănătăţii şi de Societatea de Nutriţie 

din România. 

„Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bo-

gat pe care natura ştie să-l facă” spunea filozoful 

Michel de Montaigne. 

Alimentaţia joacă un rol foarte important în 

menţinerea sănătăţii de-a lungul întregii vieţi. Cer-

cetările au evidenţiat că anumite dezechilibre 

nutriţionale la vârstele mici pot fi incriminate 

drept cauze ale întârzierii de dezvoltare intelectua-

lă a copiilor, ale afecţiunilor metabolice şi cardio-

vasculare la vârsta de adult. (Stănescu Popp). 

Educaţia pentru sănătate este una dintre com-

ponentele educaţiei pentru societate ce reprezintă o 

pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării 

fizice şi psihice optime a elevilor, starea de sănăta-

te a acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor de-

mersurilor educative întreprinse în şcoală. 

Instituţia organizatoare: Liceul Tehnologic 

„Alexandru Vlahuţă" Şendriceni 

INSPIRAŢIE ŞI BUN GUST ÎN ARTA CULINARĂ 

Echipa de coordonare a activităţii: 

Profesorii: Alupoaei Alina, Scripcaru  

Simona Marcela, Tomniuc Oana Florina 

Membri în echipa de proiect:  

director prof. ing. Dohotariu Dumitru-

Viorel,  

director adjunct prof. Gheorghiescu Dorin 

profesorii: Rotariu Oana Maria, Rotariu 

Gheorghe, Cristian Gavriluţă, Ţuca Violeta  

Mihaela, Pîndariu Elena Roxana, Babliuc  

Tamara, Pohoaţă Mihaela, Calancea Mihaela, 

Nistor Marius. 

Grupul ţintă: personalul didactic din  

învăţământul preuniversitar, elevii claselor IX-

XII din învăţământul preuniversitar specializarea 

turism şi alimentaţie publică; cadre didactice de 

specialitate şi profesori de pregătire practică. 
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Instituţii partenere în organizarea activităţii: 

Asociaţia Culturală Euro Est Alternativ,  

reprezentată prin domnul Radu-Constantin Zărnes-

cu; 

Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor - 

Centrul Europe Direct Botoşani, reprezentat de 

domnul coordonator Radu Căjvăneanu; 

Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava, re-

prezentată de director Maria Tudurean 

Şcoala Profesională de Cooperaţie, Botoşani; 

Locul desfăşurării activităţii: Liceul Tehno-

logic „Alexandru Vlahuţă" Şendriceni 

Programul proiectului extra curricular: 

I. 02.04.2019 

08:45 - 09:00 - festivitate de deschidere, alo-

cuţiuni ale invitaţilor (locul de desfăşurare, holul 

principal al şcolii); 

09:00 - 11:00 - training realizarea de prepa-

rate specifice bufet suedez, chef Radu-Constantin 

Zărnescu - secretar general al Asociaţiei Culturale 

Euro Est Alternativ; 

11:00 - 11:30 - pauză; 

11:30 - 13:30 - derularea trainingului pentru 

bufet suedez 

13:30 - 14:00 - asigurarea feed-back-ului. 

II. 03.04.2019 

08:00 - 08:45 - primirea participanţilor; 

09:00 - 11:00 - realizarea preparatelor la cald 

sub forma unui live cooking show; 

11:00 - 11:30 - pauză, activităţi de informa-

re, Centrul Europe Direct Botoşani; 

11:30 - 13:00 - derularea creaţiilor culinare; 

13:00 - 14:00 - Festivitatea de premiere. 

Nicolaeta-Natalia ATOMEI  

clasa a XII-a J 
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Din 2006, 18 Octombrie a fost declarată Ziua 

Europeană împotriva Traficului de Persoane şi se 

observă în toate statele membre UE. Din cauza 

numărului mare de victime și a vulnerabilităților 

din România, ne dorim să luăm parte la această zi, 

concentrându-ne pe creșterea nivelului de conști-

entizare a problemei și pe crearea unui mesaj co-

mun pentru a preveni acest tip de crimă organizată 

în țara noastră. 

Traficul de persoane este sclavia zilelor 

noastre. Deși legal sclavia a fost abolită în secolul 

al XIX-lea, estimările spun că sunt mai mulți oa-

meni în sclavie astăzi decât au fost vreodată în is-

torie. Traficul de persoane are loc în toată lumea, 

iar Europa nu este ferită. Mii de persoane sunt ex-

ploatate anual în diferite forme. 

La momentul actual, este a doua cea mai 

profitabilă afacere ilegală după traficul de droguri, 

devansând traficul de arme. Unul din motivele 

pentru care este o afacere profitabilă este că, spre 

deosebire de droguri, o persoană poate fi revându-

tă. 

ZIUA EUROPEANĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE 

Aproximativ 62% din traficul de persoane 

din Uniunea Europeană se face în scopul exploa-

tării sexuale, iar locul secund e ocupat de traficul 

prin muncă forțată. 

Printre celelalte tipuri de trafic de persoane 

există obligarea la cerșetorie, la comiterea de fap-

te ilegale și altele. 

Având în  vedere aceste aspecte care vizea-

za în special persoanele vulnerabile, elevii clase-

lor a IX-a F si a XI-a D coordonaţi de diriginţii 

Bunduc Tudor si Musca Sanda au participat la 

activităţi specifice care au urmarit: identificarea 

factorilor care cresc riscul pentru unii copii de a 

deveni victime ale traficului şi factorii care cresc 

rezistenţa copiilor în faţa abuzului şi exploatării 

sexuale- exemplificări; prezentarea  unui docu-

mentar privind traficul de persoane, dezbatere 

între elevii prezenți la activitate, profesori. 

Diana PUIU  

clasa a XI-a D 
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Termenul francofonie a apărut spre sfârşitul 

secolului al XIX-lea pentru a descrie ţările şi per-

soanele vorbitoare de limbă franceză. Dobândeşte 

semnificaţia cunoscută până astăzi, când, câteva 

decenii mai târziu, francofonii realizează existenţa 

unui spaţiu lingvistic propice schimburilor cultura-

le. Oamenii de litere au fost la originea acestei 

mişcări. Un demers oarecum natural având în ve-

dere semnificaţia limbii franceze pentru patrimoni-

ul lingvistic universal. 

Nucleul interguvernamental al Francofoniei 

a fost creat la 20 martie 1970, dată care este cele-

brată în fiecare an drept  Ziua Internaţională a 

Francofoniei  Organizaţia Internaţională a Franco-

foniei reuneşte state şi guverne de pe cinci conti-

nente care au în comun afinitatea pentru limba 

franceză. 

În şcoala noastră, am sărbătorit Ziua Interna-

țională a Francofonie pritr-un program artistic: 

piese de teatru, poezie şi cântece. Am realizat un 

concurs de citit în limba franceză. 

Anitta AVASILENEI 

clasa a V-a  

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FRANCOFONIE 

SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR 

Ziua Europeană a limbilor reprezintă un un 

eveniment care încurajează învățarea limbilor  

străine. La inițiativa Consiliului Europei din  

Strasbourg, Ziua Europeană a Limbilor este sărbă-

torită în fiecare an pe data de 26 septembrie, înce-

pând din 2011.Sărbătorim această zi pentru a sen-

sibiliza publicul asupra importanței învățării limbi-

lor străine, cu scopul de a favoriza plurilingvismul 

și cooperarea interculturală, pentru a promova  

diversitatea lingvistică și culturală a Europei,  

pentru a încuraja învățarea limbilor străine pe tot 

parcursul vieții, nu numai într-un context școlar, ci 

și în afara acestuia. Planeta noastră numără mai 

mult de 7 miliarde de locuitori care vorbesc între  

6.000 și 7.000 de limbi diferite; sunt repartizați în 

189 de state independente. 

ȘTIAȚI CĂ? 

 Există în jur de 225 de limbi indigene în 

Europa – aproximativ 3% din totalul mondial. 

 Majoritatea limbilor lumii sunt vorbite în 

Asia și în Africa. 

 Mai mult de jumătate din populația mondi-

ală este bilingvă într- un anumit grad și un mare 

număr de indivizi sunt plurilingvi, adică vorbesc 

două limbi sau mai mult. 

 In viața de zi cu zi, Europenii întâlnesc un 

număr crescut de limbi străine. Trebuie deci să 
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încurajăm cetățenii europeni să aibă un mai mare 

interes pentru limbi străine. 

 Multe limbi conțin 50 000 de cuvinte sau 

mai mult, dar fiecare vorbitor nu utilizează decât 

aceiași aproximativ o sută de termeni în conversa-

țiile zilnice. 

 Limbile sunt în contact permanent între ele 

și, astfel, exercită influențe mutuale în diverse 

moduri: engleza, de exemplu, a împrumutat nu-

meroase cuvinte din alte limbi în trecut; astăzi, 

limbile europene împrumută, la rândul lor, nume-

roși termeni din limba engleză. 

prof. DUTCOVSCHI Gabriela  

 Istoric şi cultural, violenţa este o noţiune 

relativă, dependentă de codurile sociale, juridice şi 

politice ale societăţii în care se manifestă. Violenţa 

în mediul şcolar trebuie determinată luând în cal-

cul contextul şi cultura şcolară. În mediul şcolar 

pot fi reperate două tipuri de violenţă: 

a. violenţele subiective, de atitudine, precum 

dispreţul, umilirea, jignirea, absenteismul, 

refuzul de a răspunde la ore; 

b. violenţele care sunt de ordin penal (crime şi 

delicte) şi asupra cărora trebuie să intervină 

instituţiile abilitate. 

Violenţa şcolară este asociată, în general cu 

zonele urbane dificile, cu periferiile, acolo unde 

sărăcia este la ea acasă. De aceea, atunci când se 

vorbeşte despre violenţă în şcoală, se consideră 

drept surse favorizante factori exteriori şcolii: me-

diul familial, mediul social, ca şi factori ce ţin de 

individ de personalitatea lui. 

A gândi strategii, proiecte de prevenire a vio-

lenţei şcolare înseamnă a lua în considerare toţi 

factorii (sociali, familiali, şcolari, de personalitate) 

care pot determina comportamentul violent al ele-

vilor. 

Violenţa în şcoală este „orice formă de mani-

festare a unor comportamente precum: 

 exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar 

fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 

ameninţare, hărţuire;  

 bruscare, împingere, lovire, rănire;  

 comportamente care intră sub incidenţa legii 

(viol, consum/comercializare de droguri, 

VIOLENŢA ŞCOLARĂ ŞI SIGURANŢA ONLINE 

vandalism – provocarea de stricăciuni cu 

buna ştiinţă – furt);  

limbaj neadecvat la adresa cadrului didactic şi 

celorlalţi colegi (înjurături, cuvinte obscene).” 

Cauze posibile ale comportamentelor agre-

sive în contextul şcolar:  

Comportamentele agresive pot apărea :  

 ca manifestări ale unor deprinderi formate 

în alte structuri   

 în condiţiile în care sarcinile şcolare sunt: 

prea uşoare, producând plictiseală sau prea 

grele, generând elevilor un sentiment de 

copleşire şi de lipsă a eficacităţii personale 

(sentimentul că nu pot face faţă, nu sunt în 

stare)  

 când profesorul se centrează predominant 

pe observarea comportamentelor nepotrivi-

te/agresive , fără a întări prin recompensă 

comportamentele potrivite/asertive. 

Consecinţe ale manifestării comportamente-

lor agresive în contextul şcolar: 

 performanţe şcolare scăzute, 

 eşec şcolar, suspendare, excludere sau pără-

sirea voluntară a şcolii, 

 asumarea violenţei ca formă acceptabilă de 

rezolvare a problemelor/conflictelor 

 efort suplimentar din partea profesorilor şi 

administraţiei pentru gestionarea probleme-

lor de disciplină (comportamentele disrupti-

ve de la clasă şi agresive din pauză necesită 
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atenţie şi supraveghere suplimentară), ceea 

ce duce la scăderea eficienţei predării şi li-

mitarea oportunităţilor de învăţare pentru 

ceilalţi elevi, 

 imagine negativă din partea colegilor şi a 

profesorilor, 

 marginalizarea elevului,  

 sentimente de izolare şi singurătate,  

 consum de alcool, droguri,  

 acte de delincvenţă în adolescenţă,  

 criminalitate şi psihopatologie la vârsta adul-

tă 

Şcoala poate juca un rol important în preve-

nirea violenţei şcolare şi asta nu numai în condiţii-

le în care sursele violenţelor sunt în mediul şcolar, 

ci şi în situaţia în care sursele se află în exteriorul 

şcolii.  

Se diferenţiază trei tipuri de prevenţie pe ca-

re le poate desfăşura şcoala şi care se completează 

reciproc: 

1. prevenţie  primară – se poate realiza de către 

fiecare profesor şi se referă la dezvoltarea 

unei atitudini pozitive asupra fiecărui elev, 

exprimarea încrederii în capacitatea lui de a 

reuşi, de a-şi valoriza potenţialul de care dis-

pune; 

2. prevenţie secundară – profesorul, observând 

atent fiecare elev, poate identifica efectele 

unor violenţe la care elevul a fost supus în 

afara mediului şcolar şi semnala cazul aces-

tor elevi profesioniştilor; 

3. prevenţie terţiară – sprijinul direct acordat de 

şcoală elevilor care manifestă comportamen-

te violente. 

Recomandările intervenţiilor primare pen-

tru pedagogi  în cazuri de violenţă extremă în rân-

durile elevilor: 

1. Imediat de dezbinat persoanele ce se bat, 

agresează, indiferent în ce formă. 

2. De apelat, dacă este cazul la medic, psiho-

log, directorul educativ, Coordonatorul  

Comisiei de protecţie a drepturilor copilului 

din Instituţia şcolară, salvare, poliţie în cazu-

rile grave. 

3. Nici într-un caz nu de început cu tachinare, 

morală, educaţie asupra părţilor implicate în 

bătaie, până nu se contactează părinţii/

tutorele copilului. 

4. Se realizează deznodământul situaţiei prin 

lămuriri separate, fixate sau chiar scrise de 

însăşi făptaşii actului agresiv în prezenţa 

(martorului) –psihologului sau directorului 

educativ 

5. Se convoacă şedinţa Comisiei de protecţie a 

drepturilor copilului din instituţie cu Proce-

sul verbal şi programul de intervenţie a cazu-

lui depistat. 

6. De informat întreg Colectivul de lucrători a 

Instituţiei despre responsabilizarea sa în pri-

vinţa sesizării cazurilor de violenţă. 

Datele existente demonstrează că vio-

lenţele şcolare au o tendinţă constantă de creştere, 

atingând rata cea mai înaltă la nivelul învăţămân-

tului gimnazial şi liceal. Din punct de vedere al 

distribuţiei pe sexe, violenţele sunt cele mai des 

întâlnite la băieţi, atingând frecvenţa maximă în 

jurul vârstei de 15 ani. 

Dintre cauzele care duc la agresivitate şi 

violenţă în rândul elevilor, mijloacele media – în 

special televiziunea, internetul au un rol major în 

acest sens. Vizionarea în exces a violenţei la tele-

vizor de către copii, determină o agresivitate mai 

mare a acestora. Câteodată, vizionarea unei singu-

re emisiuni violente poate spori agresivitatea. La 

copiii care se uită la emisiuni în care violenţa este 

foarte realistă, repetată frecvent sau lăsată nepe-

depsită, există o probabilitate mai mare a acestora 

de a imita ceea ce văd. Impactul violenţei TV poa-

te apărea imediat în comportamentul copilului sau 

poate să apară mai târziu, iar aceştia pot fi afectaţi 

chiar atunci când atmosfera din familie nu prezintă 

nici o tendinţă spre violenţă. Totuşi, aceasta nu 

înseamnă că violenţa la televiziune este singura 

sursă a comportamentului agresiv sau violent, dar 

nu trebuie uitat faptul că este un factor semnifica-
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tiv. 

În multe familii televiziunea a devenit o ba-

by-sitter electronic, un înlocuitor pentru timpul 

nepreţuit petrecut cu părinţii. Astfel, se observă că 

acei copii care îşi petrec singuri timpul de după 

terminarea activităţilor şcolare, deoarece părinţii 

lor lucrează, învaţă comportamente nu de la pă-

rinţi, ci de la televizor. 

Internetul şi alte noi tehnologii de comunica-

re pot fi asociate cu un risc mai mare al copiilor la 

exploatarea sexuală, precum şi cu alte forme de 

violenţă. 

Climatul familial joacă un rol important în 

explicarea conduitelor antisociale (este cunoscut 

faptul că, în special, conduita parentală joacă cel 

mai important rol în acest sens). Astfel, atmosfera 

din cadrul familiilor dezorganizate, lipsa autorităţii 

părinţilor, a controlului precum şi a afecţiunii 

acestora duce la neadaptarea socială. 

Mass-media are şi ea rolul ei în producerea 

violenţei, prin anumite programe difuzate de tele-

viziune, prin diferite imagini întreţinute de presă 

sau chiar prin reprezentări diverse promovate cu 

ajutorul panourilor publicitare. 

Copiii care dezvoltă o conduită antisocială se  

caracterizează prin nepăsare şi egoism. La adoles-

cent, numeroase tulburări de comportament pot 

avea o conotaţie agresivă: minciuni, tulburări  

alimentare, fuga de acasă, rezultate şcolare slabe, 

conduite marginale, fapte antisociale. Şcoala 

deţine un rol important în rezolvarea problemelor 

de comportament, însuşi actul de predare-învăţare 

fiind un proces relaţional, a cărui gestiune se în-

scrie în ceea ce unii autori numesc „managementul 

clasei şcolare”. 

Astfel, un management defectuos al clasei, 

care presupune o lipsă de adaptare a practicilor 

educaţionale la o populaţie şcolară considerabil 

schimbată, poate fi originea unor comportamente 

violente ale elevilor. 

Acesta este numele activităţii complexe des-

făşurate miercuri, 03.04.2019, la Liceul Tehnolo-

gic „Al. Vlahuţă” Şendriceni, în colaborare cu 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Anti-

drog al Judeţului Botoşani reprezentat de  

dl. Vlad AXINCIUC, coordonator C.P.E.C.A.  

Botoşani. 

Au fost implicaţi elevii claselor a IX-a D,  

a X-a C şi a XI-a A şi D sub îndrumarea psiholo-

gului şcolar Drâmbă Simona şi a diriginţilor  

claselor: Barabasa Georgeta, Musca Sanda, 

Ciobanu Ilucă-Adrian. 

Claudia FERARIU 

clasa a XI-a D 
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Miercuri, 17 aprilie 2019, am avut plăcerea 

de a participa împreună cu colegii mei din clasa a 

X-a B și clasa a IX-a J și cu doamna dirigintă,  

Rudişteanu Liliana, la activitatea de voluntariat 

din săptămâna Școala Altfel. Am vizitat Școala 

Profesionala Speciala ,,Ion Pillat” din Dorohoi. 

Aici învață copiii orfani, abandonați, dar și cei cu 

familii, dar cu situație material grea și stau în cen-

tre așteptând să fie luați acasă.  

Copiii au fost foarte încântați de venirea 

noastră și se putea citi bucuria pe chipurile lor. Am 

rămas foarte surprinși de primirea caldă pe care  

ne-au oferit-o, copiii fiind foarte primitori și socia-

bili. Copiii veneau la noi, ne luau în brațe și stă-

teau minute în șir lipiți de noi, de parcă nu ne-ar 

mai fi dat niciodată drumul. Ei ne-au pregătit un 

mic spectacol, cântând și recitând poezii.  

La finalul spectacolului, le-am oferit câteva 

daruri, constând în: fructe, dulciuri, alimente, hăi-

nuțe și le-am oferit mici îmbrățișări și cuvinte de 

PUNŢI DE PRIETENIE 

încurajare. Copiii nu și-au putut stăpâni lacrimile 

de emoții și bucurie. A-i vorbi unui copil cu blân-

dețe, dragoste, bunătate, îl faci să se simtă iubit și 

ocrotit. Cuvintele pe care noi le vorbim unui om 

sunt atât de puternice, încât un simplu cuvânt poa-

te schimba o viață.  

Ne-a impresionat foarte mult personalul care 

se ocupau de acești copii. Aveau igiena foarte cu-

rată și infirmierele care se ocupau de ei dau dova-

dă de foarte multă răbdare și încredere. 

Ne-am bucurat foarte mult că am participat 

la această activitate frumoasă și sunt bucuroasă că 

am fost implicată la toate lucrurile pe care le-am 

făcut.  

Mi-aș dori să mai particip la astfel de activi-

tăți și vă provoc și pe voi. 

Naomi GROSU  

clasa a X-a B 
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Inclusă în cadrul activităților extrașcolare, 

săptămâna Școala Altfel vine în întâmpinarea ele-

vilor cu o diversitate de propuneri ce acoperă atât 

latura educativă, cât și cea socială. Și în acest an 

școlar, învățătorii și educatoarea de la Structura 

Horlăceni au încercat să realizate o serie de activi-

tăți atractive desfășurate atât în cadrul unității de 

învățământ, cât și în diferite locații menite să îm-

bunătățească contactul dintre elevi și societate. 

Fiind premergătoare Sărbătorii Pascale, com-

uniunea biserică-creștin a putut fi resimțită încă 

din primele activități desfășurate. Micii școlari au 

primit în dar întâlnirea cu Dumnezeu, prin inter-

mediul duhovnicului lor – preotul satului Pleșca 

Florin, profesor de religie al școlii noastre. Apro-

pierea de divinitate s-a concretizat nu doar la nivel 

verbal, prin dialogul deschis, ci și prin primirea de 

către micii creștini a Sfintei Taine a Împărtășaniei. 

Preșcolarii noștri au avut și musafiri în 

această perioadă. O grupă de copii de la Grădinița 

„Albă ca Zăpada” Dorohoi, coordonați de doamna 

profesor Klara Mihai, au adus în sala noastră de 

grupă bucuria și emoția. După câteva momente de 

cunoaștere, toți copiii au reușit să desfășoare o in-

teresantă activitate practică.  

Tot în această săptămână am avut oportunita-

tea de a sta față în față și cu un specialist din do-

meniul medical – Apăscăriței Gabriela, asistent la 

secția Chirurgie a Spitalului Municipal Dorohoi. 

Entuziasmul copiilor a putut fi observat încă din 

primele clipe, fiind transmis prin intermediul între-

bărilor simple, dar care au putut elucida mai bine, 

în mintea lor, ce înseamnă să faci parte din acest 

domeniu. Pe lângă expunerea teoretică, timpul pe-

trecut împreună a atins și latura practică, copiii 

luând parte în mod activ la demonstrațiile doamnei 

asistente: au folosit termometrul medical, stetosco-

pul și tensiometrul. 

Școlarii și preșcolarii, alături de profesorii 

lor, au încheiat această săptămână cu o plimbare 

prin natură, în care au putut admira frumusețile 

acesteia. Bineînțeles că au fost purtate și discuții 

ÎNVĂŢAREA PRIN JOC- METODĂ INTERACTIVĂ  

ÎNDRĂGITĂ DE COPII 

despre mediul înconjurător și despre felul în care 

îl putem proteja. Astfel, îmbinând utilul cu plăcu-

tul, acțiunea a devenit și una de igienizare a locu-

rilor vizitate. 

Pe parcursul săptămânii Școala Altfel, elevii 

s-au bucurat de o învățare care a pus accent pe 

partea practică și pe buna înțelegere a societății 

actuale. Metodele propuse și implementate în 

aceste zile au dovedit faptul că cei mici pot asimi-

la informații și prin utilizarea stimulilor senzori-

ali, dezvoltându-și în același timp și deprinderile 

sociale. 

prof. înv. primar, Gabriela Ciobanu 
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Sâmbătă, 11 mai 2019, eu Sabina Bujor și 

colegul meu Enache Adrian Ionuț din clasa a XI-a 

J, coordonați de profesorii Scripcaru Simona și  

Alupoaei Alina am participat la concursul Student 

pentru o zi, organizat de Universitatea  „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. 

Ziua a debutat cu primirea invitatiilor din 

județele Botoșani, Suceava și Neamț. Apoi echipe-

le, de la fiecare specializare din concurs au prezen-

ta proiectele, care au fost jurizate de profesori  ai 

Facultății de Industrie Alimentară. 

Noi am prezentat proiectul cu tema 

„Culinariada”, într-un mod atractiv, am răspuns la 

întrebările juriului, și am fost apreciați de aceștia 

cu 100 puncte, obţinând astfel locul I, la secțiunea  

Gastronomie. 

Activitățile au continuat prin vizitarea labo-

ratoarelor Facultății de Industrie Alimentară și a 

Observatorului Astronomic, urmat de masa de 

prânz, unde elevii au socializat și s-au împrietenit. 

Mă bucur tare mult că am reușit să particip la 

acest eveniment, ocazie unde am avut bucuria de a 

împărtăși și altor colegi din zona Moldovei, expe-

riența noastră din  proiectul „Culinariada”. Astfel,  

am reușit să văd ce înseamnă a fi student, chiar și 

pentru o singură zi. 

A fost o experiență minunată. Emoțiile pe 

care le-am avut nu pot fi descrise. Faptul că am 

STUDENT PENTRU O ZI 

prezentat ultimii a fost un atu pentru noi, doar știți 

cum se spune : „Cei din urma vor fi cei dintâi!” 

Mulțumim profesorilor coordonatori că ne-

au implicat și ajutat să participam la acest concurs. 

BUJOR Sabina,  

clasa a XI-a  

CONCURSUL NAŢIONAL JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA, 

EDIŢIA 2019 

Totul a început acum două luni. Eram plă-

pând, boboc intrat în acest liceu. Liceu, ce mi-a 

schimbat total cursul vieții. 

Mă numesc Iordache Andrei Beniamin și aș 

vrea să vă povestesc despre cum o idee, ar putea 

deveni realitate. Să începem... 

După cum am zis tot acest concept a început 

acum două luni, când doamna profesoară Scripca-

ru Simona a venit cu un „challenge” ce doar puțin 

doritori au vrut să ridice mâna. Iubesc provocări-

le! De asemenea, am zis „De ce nu?” Şi eu alături 

de colegii mei, Macovei George Dumitru, Haivas 

Anamaria și Honceriu Milena am început o nouă 

aventură al unui nou concept de afacere: Iaurtul 

Kalp. Oare va fi introdus în toate chioșcurile din 
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toate instituțiile de învățământ din România? Oare 

va fi agreat de elevii? 

Planul nostru constă în obținerea unui iaurt 

de calitate, cu proprietăți organoleptice deosebite, 

obținut la școală din laptele rezultat de la văcuțele 

fermei didactice. Venitul obținut din comercializa-

rea iaurtului ne poate oferi posibilitatea de a dez-

volta o afacere locală cu un flux tehnologic profe-

sional. 

Competițiile JA sunt cele mai mari competi-

ții europene de antreprenoriat, adresate tinerilor 

care doresc să dezvolte un concept de business - 

competiția JA Business Plan Challenge 2019 - și 

să îl testeze ulterior pe piață prin lansarea și con-

ducerea unei afaceri pilot sau a unui start-up, îm-

preuna cu prietenii și colegii lor - competiția JA 

Company of the Year 2019 (Compania Anului). 

Incubatorul educațional de afaceri,  

JA BizzFactory, este o componenta cheie a com-

petiției. În cadrul incubatorului, echipele benefici-

ază de consultanță din partea consultanților vo-

luntari JA, de acces la resurse de educație antre-

prenorială, inclusiv la webinar-ii live pe teme de 

business, susținute de specialiști. 

Am ajuns în finala națională Junior  

Achievement Compania Anului. Ne-am prezentat 

conceptul de afacere. Toată munca pusă, zidită, 

cărămidă cu cărămidă, dau roade unui noi înce-

put. Cine știe? Poate chiar se va putea implemen-

ta. 

„Never give up on your dreams!” 

Andrei Beniamin IORDACHE  

clasa a IX-a J 
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