
În fiecare an, pe 31 mai, se serbează "Ziua Mondială fără tutun" cu scopul de a atrage un semnal de

alarmă cu privire la riscurile de sănătate asociate fumatului.

La nivelul școlii noastre, membrii Consiliului Școlar al Elevilor Liceul Tehnologic "Iorgu Vârnav Liteanu" au

desfășurat o activitate de informare, educație și conștientizare.

Drept urmare, elevii au luat la cunoștință informații cu privire la pericolul tutunului. Fumatul este

responsabil pentru 8 milioane de decese anual. Studiile efectuate în perioada pandemiei COVID-19 au

demonstrat că persoanele care fumează au o predispoziție mai mare decât nefumătorii de a dezvolta

simptome mai severe de COVID-19, drept rezultat milioane de fumători au luat în considerare

renunțarea la fumat.





















În perioada 23-30 septembrie au avut loc diverse activități sportive la care au participat atât elevii, cât și
cadrele didactice. Atât în Siliștea, Corni, Roșcani, Liteni, elevii au fost activi și energici, având îndrumători

ce i-au motivat. #BeActive #togheterwearestronger









Pe 15 noiembrie am dat start activităților din cadrul Săptămânii Toleranței. Membrii Consiliului Școlar

al Elevilor Liceul Tehnologic "Iorgu Vârnav Liteanu" în colaborare cu doamna profesoară Sburlea Cecilia

au organizat o activitate de informare/ dezbatere cu privire la  " ț ț ă". Elevii

participanți au luat la cunoștință metode de prevenire a intoleranței și importanța emoțiilor în viața

noastră.

Membrii Consiliului Școlar al Elevilor au continuat activitățile în colaborare cu doamna profesoară

Belciug Briana și Dochia Lenuța, organizând o dezbatere pe tema "Toleranța e arma omului educat!"

Elevii participanți au luat la cunoștință metode de prevenire a comportamentelor abuzive, dar și

principii de moralitate în ceea ce privește violența. În plus, aceștia au împărțit zâmbete prin

intermediul unor citate motivaţionale cu scopul de a încuraja atât elevii, cât și cadrele didactice.

#Tolerance #cșe

















Pe 25 noiembrie, membrii Consiliului Școlar al Elevilor Liceul Tehnologic "Iorgu Vârnav Liteanu" au

organizat o activitate de informare/dezbatere în cadrul zilei de 1 decembrie - Ziua Națională a

României. Aceștia au vorbit despre curajul pe care l-au avut românii dinaintea noastră, abordând

subiecte interesante cu privire la originea noastră, cine suntem, de unde ne tragem, dar și despre cum

am putea contribui la îmbunătățirea lucrurilor.



Trebuie să rămânem datori față de înaintașii noștri cărora le datorăm cel mai scump lucru din viața

unui neam: libertatea națională.

Noi, ca români, trebuie să ne gândim că în mâna stângă avem tăria lui Mihai Viteazul, iar în mâna

dreaptă avem forța lui Ștefan cel Mare, deci ne putem întrece cu oricine.

#1decembrie #cșe












