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European Week of Sport, 23-30 septembrie 2021
Sebastian PARASCA, 11 A
Coordonator: prof. Demis MARANDA
Anul acesta, școala noastră a sărbătorit evenimentul european prin două activități
semnificative.
24 septembrie 2021
Ziua Europeană a Sportului Școlar. Organizată de doamna profesoară Țurcanu Alina
Petruța în colaborare cu profesorii catedrei de educație fizică și sport, activitatea a înglobat un
număr de 110 participanți, un efectiv de 6 clase ce a desfășurat întrtreceri sportive, jocuri
dinamice, folosindu-se de necesarul sportiv asigurat de școală.
30 septembrie 2021
La inițiativa CȘE, în colaborare cu domnul director Maranda Demis-Ioan, și a catedrei
de educație fizică și sport din liceul nostru, activitatea a implicat 1000 de elevi aducând astfel
un aer nou școlii noastre, inițiind conceptul de ,, ZI SPECIALĂ”, în care profesorii și elevii
sunt sfătuiți să poarte echipament sportiv. Ideea a fost dezvoltată de către domnul director și
pusă în practică cu ajutorul CȘE, al cadrelor didactice și nu în ultimul rând, al elevilor și
preșcolarilor de la Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu”, GPN Liteni, Școlile
Gimnaziale Corni, Siliștea și Roșcani.
Cum era și firesc,
am început cu pregătirea
organismului
pentru
efort, parte în care ,, se
pun în mișcare” indicii
funcționali
(
aparat
respirator și cardiovascular). Această parte a
fost însoțită de un fond
muzical (asigurat de
către domnul profesor
Dan Ilie Matachi), iar
starea de bine a tuturor
celor implicați nu a
întârziat
să
apară.
Variantele de mers și
alergare, executate cu
entuziasm
și
corectitudine de către toți
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participanții, au pregătit partea cea mai importantă a activității noastre și anume influențarea
selectivă a aparatului locomotor, concretizată prin exerciții care antrenează principalele grupe
musculare, articulații, etc.
Fără doar și poate, activitatea a fost o reușită deplină pentru toți cei prezenți,
atingându-se astfel toate funcțiile educației fizice și sportului, atât cele specifice ( de
perfecționare a dezvoltării fizice și de perfecționare a capacității motrice), cât și cele
nespecifice asociate ( funcția recreativă, și cea educativă).
Obiectivul acestei activități a fost formarea obișnuinței de practicare sistematică
corectă și conștientă a exercițiilor fizice în timpul liber.
Consider că activitatea a fost o reușită totală, motiv pentru care împreună cu
conducerea școlii și colegii, am decis ca ziua de 30 septembrie a fiecărui an școlar să fie
declarată ,,Ziua sportului școlar”, astfel încât profesorii, elevii și preșcolarii să
conștientizeze beneficiile practicării exercițiilor fizice, ce contribuie eficient în menținerea
unei stări optime de sănătate, în dezvoltarea unor trăsături și calități intelectuale, estetice,
morale, civice.
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Elevii, beneficiari direcți ai educației
Prof. înv. primar Cristina POENARU
Prof. înv. Petronela LUCA
În cadrul unei cercetări a CEAC de la Liceul Tehnologc Iorgu Vârnav Liteanu ,
Liteni am aplicat un set de chestionare cuprinzând 44 de întrebări care abordează diferite
teme de interes ( comunicare pe vertical elevi-părinți, cadre didactice, siguranță în școală,
proiecte educaționale, igienizare, aspecte privind colaborarea școlii cu alte instituții din
comunitate), pentru un număr de 70 de părinți din clasele primare.
Am centralizat

patru întrebări care sintetizează domeniile vizate prin aplicarea

chestionarului și care pot fi folosite

atât în feedback-ul activităților școlare, cât și în

revizuirea și adaptarea viziunii școlare.
După cum se observă și în graficele pe care le-am întocmit în funcție de răspunsurile
la întrebări, în unitatea noastră școlară s-a constatat o îmbunătățire a comunicării între
conducerea școlii , cadre didactice și părinții elevilor.
Atunci când am solicitat numirea unor activități care s-au desfășurat în școală, chiar
dacă nu toți părinții au participat, aveau cunoștință de activitățile derulate precum și de
obiectivele/participanții/rezultatele obținute .
Referitor la siguranța în școală răspunsurile la întrebări denotă faptul că acest aspect
poate suferi îmbunătățiri.
Igienizarea spațiului de lucru, așa cum reiese din centralizarea răspunsurilor la
întrebarea 25, este, de departe, una bună, ceea ce aduce o notă pozitivă, dar, totodată și
motivația de a îmbunătăți acest aspect.
Acest feedback din partea părinților, în afară de aspectul informativ , aduce și
obligativitatea unei revizuiri/ameliorări/îmbunătățiri ale aspectelor abordate în chestionare.
7. Atunci când constatați un aspect negativ, pe care îl comunicați directorului sau unui cadru
didactic ( sau când solicitați ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea
școlară?
- Aproape întotdeauna am putut constata o îmbunătățire a aspectului semnalat
- De regulă am putut constata o îmbunătățire a aspectului semnalat
- Câteodată am putut constata o îmbunătățire a aspectului semnalat
- Foarte rar sau niciodată nu am putut constata o îmbunătățire a aspectului semnalat
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Intrebarea nr. 7
40
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Serie 1
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Coloană1

Varianta D

Coloană2

11.Enumerați cel puțin 5 activități derulate în ultimele 3 luni (indiferent dacă ați participat sau
nu)
- excursie la Putna
-voluntariat- ecologizare
-1 decembrie
-A venit Moș Nicolae
- serbări de Crăciun

22. Care este nivelul de siguranță pentru elevi/copii în incinta unității școlare?
-Mare
-Mediu
-Mic
-Foarte mic

Intrebarea nr. 22
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Serie 1

Serie 2
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Varianta D
Serie 3

Varianta E

25. Cum apreciați nivelul de curățenie din școală
-Este foarte curat în toată școala
-În general, școala este curată
-Școala este mai degrabă murdară
-Este foarte murdar în toată școala

Înainte să plec

Gabriela - Elena GÎTMAN, 11 A
În pământ de oțel acum aș intra,
Să nu mai aud nimic, să-mi îngrop mintea.
În pământ de diamant m-aș băga,
Să nu mă lovească nimic să-mi ocrotesc inima.
În temelii, de nisip clădite, mi-aș ascunde durerile,
Să dispară, să se năruie odată cu valurile.
În ape învolburate mi-aș spăla rănile,
Să se dilueze în vișiniu, din lume, toate mările.
În tuneluri minate mi-aș sădi numeroase frici,
Să stea în intuneric și frig, să nu mai crească din ele mlădiți.
În morminte mi-aș pune sentimentele,
Să zacă, să putrezească, să fie plânse și privite doar de stele.
În vârful stâlpului mi-aș pune speranțele,
Să stea în bătaia vântului, căci li s-au rupt aripile.
Pe cruci mi-aș pune amintiri,
8

Să li se pună de doliu panglici.
Înainte să plec de aici, aș lăsa câte o bucată din mine.
Prelinsă, sau scrijelită pe hârtie.
Câte un oftat să se audă din hârtiile scrise,
Căci eu, am avut putere, chiar dacă genele mi-au fost plânse.
Înainte să plec m-aș duce unde doarme tata,
Să-i spun să mă ierte că n-am mai putut duce asta.
Înainte să plec, m-aș duce la el,
Să știe că-i duc dorul, și că merg la el.

Licean ȋn timp de pandemie
Ioana-Ecaterina BALAN, 11 A
Coordonator: prof. Cecilia SBURLEA
Rădăcinile adevăratei prosperități își găsesc începuturile în perioadă liceului.
Clădindu-se pe valori si principii învățate ṣi valorificate prin propria experiență, caracterul
tânărului licean ia calea desăvârṣirii, spre varianta lui cea mai bună. Mai mult decât atât, liceul
reprezintă perioada de trecere dinspre lumea inefabilă a copilăriei spre cea a adolescenṭei,
uneori contradictorie.
Referindu-ne la actualul parcurs de desfășurare și funcționare a ȋnvăṭământului ȋn
România, se poate spune că liceul are drept scop dezvoltarea unor atitudini ṣi comportamente
de care un tânar, viitor membru al societații civile, are nevoie indispensabilă. Gradul de
dezvoltare a educaṭiei este în raport constant cu interesele și inițiativele elevului. Printr-o
vastă sursă de explorare a culturii sociale, orice adolescent poate câștiga numeroase abilități,
precum responsabilitatea, respectul anticipativ sau consolidarea spiritului de socializare.
În pofida masei de informații ce este prezentată și înglobată pe parcursul orelor de
curs, profesorii sunt, de drept, cei cărora li se conferă meritele întregului succes. Aceasta o
spun, din propria experiență, că am profesori care și-au pus amprenta, în cel mai pozitiv mod,
asupra spirutului meu dornic de cunoaștere și perfecțiune. Modele bune de urmat, chiar
psihologi fără acreditare, sunt câteva dintre calitățile ce m-au făcut să parcurg cu drag
cursurile din liceu.
Cu atât mai mult, profesorii au fost cei ce ne-au ȋndrumat și ne-au susținut în perioada
școlii online. Cine s-ar fi gândit vreodată că vom fi supuși unei astfel de încercări? Fără un
plan stabilit, fără experiență, doar puși în fața provocării. Din punctul meu de vedere, școala
online a fost un neaṣteptat pod ce ne-a ajutat să trecem prăpastia. O bună modalitate de a ieși
la suprafață din dezolarea ṣi dezorientarea provocate de pandemie.
Adaptarea la un mod de desfășurare nou al vieții cotidiene, ne-a făcut să conștientizăm
nevoia unui echilibru propriu, bazat pe prioritățile vieții personale ṣi familiale. Printr-o nouă
rutină, prin noi metode de învățare și sincronzare s-a născut dorința de a continua, de a nu
renunța. De asemenea, contextul actual a determinat nevoia și gradul de dezvoltare a
tehnologiei. Nu suntem singurii care au avut de învățat constant, părinți neputincioși ȋn faṭa
noului sau cadrele didactice dornice de progres.
Cu toate că putem enumera avantajele școlii online, dezavantajele n-au ȋncetat să apară
ȋn diferite forme. Principala problema, semnalată încă din primele clipe de intervenṭie
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educaṭională, a fost lipsa capacității multor familii de a-și procura un gedget ce putea asigura
continuarea studiilor ȋn timpul pandemiei. A fost nevoie de un impas major, social ṣi
economic, pentru a evidenṭia faptul că ȋn lipsa unei reale dezvoltări educaṭionale, porțile ṣcolii
pot rămâne ȋnchise definitiv pentru mulṭi elevi din România. Ȋncă ne confruntăm cu această
problemă, dar am speranṭa că voința generației mele poate aduce schimbări. Printre altele,
indiferența, dezechilibrul socio-economic ṣi mai ales ignoranța au fost cauzele majore ale
neînțelegerilor ṣi ale blocajelor de tot felul.
Din perspectiva mea, atât școala fizică, cât și cea online m-au ajutat să devin persoana
de astăzi. Consider ca am un viitor în România, întrucât eu sunt parte din viitorul măreṭ al
acesteia. Chiar dacă mulți tineri se lasă inflențați de apariția discrepanțelor sociale, consider
că toți avem șansa de a ne fructifica ideile și de a ne face auzită vocea ṣi mai ales de a ne
atinge ṭelurile, ṣi aici, ȋn România.

11 septembrie

Delia-Maria DASCĂLU, 10 B
Coordonator: prof. Simona-Elena TOFAN
Ai stat vreodată uitându-te în gol,
Pierdut în propriul tău univers,
În care stelele sunt
Doar niște bucăți de suflet rătăcite?
Sufletul care acum câteva luni
Era întreg și radia a primăvară,
Acum e sfărâmat în mii de bucăți
Care călătoresc dezordonat în privirea ta.
Călătorești singur printre terifiantele tale gânduri
Și încerci să găsești răspunsuri la orice întrebare,
Dar tot ce-ți răsună-n minte e doar vocea ei
Care, acum, îți taie sinapsele ca o secure,
Împroșcând cu sânge de metal concentrat.
Apoi stai zile să cureți mizeria din capul tău
Și când ai crezut că ai terminat și ești bine,
Din întâmplare, privirile voastre se intersectează
Și tot castelul impecabil pe care te-ai chinuit să-l reclădești,
Se surpă iar din propriile temelii.
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19 zile de activism la grădiniță
Elena CHIHAIA, 11 A
Coordonator - prof. înv. preşcolar, ALINA MARANDA,
Grădiniţa cu Program Normal, Liteni
„Așa DA, așa Nu!”, „Aceste palme mângâie!”, „Copacul prieteniei”, „Învățăm din
povești”, ,,Spune STOP violenței!” sunt câteva din temele realizate de doamnele educatoare
în cadrul “Campaniei 19 zile de activism” cu cei 99 de preşcolari de la Grădiniţa cu Program
Normal, Liteni.
Prin aceste activităţi s-a urmărit prevenirea fenomenelor de violență și abuz împotriva
copiilor prin punerea preșcolarilor în contact direct cu situații concrete din realitatea
înconjurătoare.
S-au prezentat filmuleţe educative, din care preșcolarii au extras mesajul non-violent,
s-au afișat seturi de ilustrații în opoziție: comportamente violente versus comportamente nonviolente. Copiii au citit imaginile și au ales de fiecare dată comportamentele de acceptare și
prietenie, respingând abuzul și agresivitatea. Au jucat joculeţe în perechi în care și-au folosit
palmele, urmând discuții cu caracter non-violent, copiii dând alte exemple de situații în care
își pot folosi palmele și au lipit pe stegulețe conturul propriilor palme.
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1DECEMBRIE!
Române, fii mai bun!
Elena Miruna ANTONEAG, 11 A
Coordonator: prof.înv.preșcolar - Maria CHIHAIA
Grădiniţa cu Program Normal, Liteni

În data de 26 noiembrie, la ceas de
sărbătoare, Consiliul Școlar al Elevilor,
coordonați de doamna profesoară Țurcanu
Alina, au sărbătorit ziua României împreună
cu preșcolarii de la Grădinița cu Program
Normal, Liteni și școlarii clasei pregătitoare
Înca de la grădiniță copiii trebuie să
afle despre istoria și strămoșii noștrii tot la
fel cum este obligatoriu ca să-și cunoască
familia: părinții, frații, bunicii, rudele mai
apropiate sau mai îndepărtate.
Activitatea a debutat prin prezentarea
musafirilor și scopul lor la activitate. Elevii
au citi preșcolarilor povestea ,,Fetița fără țară”, apoi au realizat harta României decupând și
lipind floricele în culorile steagului(roșu, galben, albastru). Ajutați de elevi, preșcolarii au
confecționat stegulețe interpretând cântecul ,,Sunt un pui de românaș’’.

Activitatea s-a încheiat cu
joculețul ,,Ajută românașul să ajungă la
steag’’-labirint. La final elevii au
înmânat diplome preșcolarilor.
Copiii și-au desfășurat activitatea
sub îndrumarea cadrelor didactice : prof.
Inv. preșcolar Maranda Alina, prof. înv.
Preșcolar Chihaia Maria, educatoare
Florescu Elena, educatoare Pătrașcu
Daniela, instituitor Martian Iulia.
Emoțiile surprinse în fotografii
sunt mai presus de cuvinte !
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Despre EL
Diana GÎTMAN, 10B
Coordonator: prof. Simona TOFAN

"Ești o furtună" i-am spus și El m-a întrebat de ce:
"Nimeni nu poate ști cum vei fi în următoarele secunde.
Poți fi calm, la fel ca o ploaie de vară
Să-mi încălzești trupul
Și să-mi lași parfumul tău.
Poți fi o tornadă,
Să-mi iei gândurile și să le amesteci,
Iar mai apoi să devii o liniște asurzitoare
care să mă înnebunească.
Poți deveni un uragan,
Să mături tot în urma ta
Și apoi să-mi amintesc doar că ai fost...
Poți fi o furtună
Să tuni, să fulgeri în fața mea
Și să mă faci să-mi fie iar frică de tine.
O furtună...
Ceva ce nu pot controla,
nu pot înțelege,
Ci doar aștept și sper să nu mă distrugă.”

Pansament de toamnă
Izabela CALARO, 11 A

Îmi ești toamnă și aș vrea să nu mai pleci,
Căci în inima-mi promite multe...
Aș vrea să stau prin frunze ce-ți sunt palme reci
Și să-ți vindec fiecare ramură ce se usucă.
Aş vrea să-mi fii întru totul lume nouă,
Ce e pictată doar în nuanțe fierbinți și calde,
jură-mi că nu pierzi lupta cu vicleana iarnă
Fiindcă na-ș putea pansa răni ce-s înghețate.
13

Ai grijă cum alergi spre mine să nu-mi lovești
Speranțele ce-s aproape tânguite,
Ai grijă cum pășești pe trupul aprope izgonit
Din brațele vântului iscoditor în farmece.
Îți dau puterea de a-mi fi lumină pe cerul întunecat
Şi negru pe bolta cea cu raze de soare.
Îți dau sufletul de a te apleca în fața mea
Mărturisindu-mi cel mai profund păcat.
Nu-mi da prilejul să fug din toamnă, în abis
Pentru că m-aș albăstri ca cerul vara.
Nu-mi sparge pământul de sub picioare cu forța.
Altfel as ajunge, exact de unde am plecat, primăvara...

Oraşul meu natal
Andreea-Elena DASCĂLU, 7 B
Coordonator: prof.dr. Mihaela CHITIC
Locuiesc în localitatea Liteni, județul Suceava, un orășel mic care până în anul 2004 a
fost la statutul de comună, iar în urma unui referendum care a avut loc în anul 2005 a devenit
oraș.
Beneficiem de condiții de oraș, avem casă de cultură orășenească, o grădiniță cu
program normal și o grădiniță cu program prelungit în curs de deschidere, Liceul Tehnologic
„Iorgu Vârnav Liteanu”, sală de sport, unde toți copii orașului Liteni și din împrejurimi
frecventează zilnic cursurile.
Avem în grădiniță și în școală, condiții decente pentru elevi și domnii profesori, care
se ocupă zilnic cu foarte mare interes și dăruire de educația elevilor, motiv pentru care foarte
mulți copii care au învățat în școala noastră au ajuns oameni cu puteri în stat și cu funcții
înalte la diverse instituții din țara noastră și chiar în străinătate.
Ne bucurăm de un parc al copiilor, de spațiu verde unde putem merge la joacă. Mai
avem un parc al tineretului cu multă verdeață, diferiți copaci și o fântână arteziană, unde pot
merge tinerii și nu numai să se bucure de aer curat.
În fiecare an înainte de sărbătorile de iarnă, domnul primar Tomiță Onisii împreună cu
echipa sa de consilieri împodobesc centrul orașului Liteni și mai multe străzi, cu diverse
instalații și ghirlande, care odată cu lăsarea serii și aprinderea iluminatului public sunt o
deosebită plăcere pentru copii și locuitorii orașului, chiar și pentru cei care tranzitează
localitatea noastră.
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În fiecare an pe data de 24 Decembrie, domnul primar organizează un frumos
spectacol de colinde, moment în care își face apariția Moș Crăciun, care împarte o mulțime de
daruri celor mici, dar și celor mari.
Pe data de 27 Decembrie tot la Primăria Orașului Liteni ne vizitează și ne încântă cu
prezența și obiceiurile lor de sărbători mai multe cete de colindători și urători din județ și din
localități învecinate, dar și frați de-ai noștrii de peste Prut, pentru care este o deosebită plăcere
de a ne încânta cu obiceiurile lor.
Pe data de 31 Decembrie, pe aceeași scenă, are loc parada mai multor cete de urători
din satele învecinate, care primesc din partea domnului primar tradiționalului colac, o diplomă
de merit și multe aplauze.
Spre finalul sărbătorilor de iarnă, care se încheie cu boboteaza, toți credincioșii se
îndreaptă spre Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” și Biserica „Sfântul Nicolae” pentru a lua Sfânta
Aghiasmă Mare.
După terminarea sărbătorilor, toată lumea își reia activitatea de zi cu zi, elevii reîncep
cursurile și se laudă care mai de care, cum au petrecut în vacanța de iarnă.
Următoarea sărbătoare importantă este Învierea Domnului, când toți enoriașii participă
la Slujba Învierii, apoi următoarele trei zile se bucură de bucatele pregătite de gospodine și de
revederea cu cei dragi. A doua zi de Sfintele Paște se merge cu pomană la mormintele celor
adormiți, apoi lumea își continuă sărbătorile fiecare cum dorește, mergând în vizită la rude și
prieteni.
În prima zi de de vineri după Învierea Domnului are loc în orașul nostru o altă
sărbătoare importantă „Izvorul Tămăduirii”, la care participă un sobor de preoți, conducerea
Primăriei și alți invitați.
După finalizarea slujbei religioase, are loc un mare spectacol organizat în cinstea
sărbătoririi orașului Liteni ,,Izvorul Tămăduirii”, susținut de mai mulți artiști cum ar fi:
Ansamblul „Izvorașul” din Liteni, Fanfara cu același nume din localitate, Ansamblul „Ciprian
Porumbescu” din Suceava, artiști din județ și din țară care sunt încântați de invitația noastră și
se bucură de participare alături de noi.
După această sărbătoare, lumea își intră în normalul perioadei, se încheie și vacanța de
primăvară și reîncep cursurile.
Orașul nostru fiind înconjurat de terenuri agricole, fiecare om își lucrează parcela de
pământ cum știe mai bine, astfel încât toamna la recoltare să se bucure de un rod bogat.
Îmi iubesc locul natal, orașul Liteni!
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Luminițele din Liteni

Moș Crăciun la Liteni

Slujbă la Izvorul Tămăduirii

Obiceiuri de Anul Nou în Liteni

Sărbătoarea Orașului Liteni

Liteni

Cum apare fericirea?
Laura TIHULCĂ, 10 B
Coordonator: prof. Cerasela MARLENEANU
Vedem oameni fericiți, câteodată suntem și noi fericiți. Însă sunt unii oameni care sunt
fericiți într-un mod constant, continuu.
Ce poate să-i facă pe acești oameni să fie netulburați în această fericire a lor? Tot ceea
ce poate să-i facă să mențină această stare benefică este felul în care gândesc.
Ceea ce se întâmplă în jurul nostru este foarte
important deoarece, majoritatea dintre noi ne lăsăm
influențati de lucrurile nesemnificative ce se petrec în
mediul exterior pentru ceea ce se întâmplă în interior,
când de fapt ar trebuii să fie invers.
Așadar, mentalitatea oamenilor fericiți este
următoarea: tot ceea ce se întâmplă în jur este spre
binele lor. Pare ciudat, însă dacă ai credința aceasta
atunci vei întâmpina cu mult mai multă seninătate tot
ceea ce vezi și vine în viața ta.
Concret ceea ce poți să faci este să vezi lumea din jurul tău cu alți ochi. Să vezi că de
fapt nu există nimeni care complotează împotriva ta. Oamenii nefericiți la asta se gândesc:
cum ceilalți vor să le facă rău, cum totul este ostil, cum lumea este ostilă, cum universul
acesta nu este prietenos cu ei, dar oamenii împliniți văd cu totul altfel imaginea de ansamblu.
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Chiar și atunci când se întâmplă lucruri negative, există posibilitatea de a vedea lucrurile din
altă perspectivă. Și această perspectivă constă exact în acest tip de mentalitate a oamenilor
fericiți. Se spune că „Uneori câștigi, alteori înveți.”, niciodată nu pierzi. Practic, atunci când
învățăm nu pierdem nimic de fapt, astfel sunt multe lucruri care vin în viața noastră, pur și
simplu ne dau viața peste cap.
Trebuie să observăm întotdeauna că dacă încă am rezistat acestor lucruri, dacă încă
suntem bine cu noi înșine, dacă am învățat din lecțiile primite de la viață, înseamnă că ne
aflăm în grafic, suntem puternici. Prin tot ceea ce trecem constituie de fapt noi lecții primite
cu scopul de a depăși unele și mai dificile sau cu motivul de a ne îndemna să-i ajutăm pe alții
care trec prin situații similare.
Când păstrezi aceasta mentalitate devii mai puternic, totodată și mai fericit, împlinit.
Este normal să avem tendința de a alege să renunțăm la depășirea unui obstacol, dar pentru a
da vieții sens, pentru a-i oferii note pozitive, este necesar să ținem capul sus și să trecem prin
orice situație dificilă cu zâmbetul pe buze.
„Fericirea este un rezultat direct al felului în care percepi tu tot ce te înconjoară.” Rujoiu
Marian

Competiția Lider European 2021
Valentin PARASCA, 11 B
Coordonator: prof. Cerasela MARLENEANU
Lider European este o competiție ce presupune creativitate și provocări care își
propune să dezvolte abilitățile de leadership și de vorbire în public ale elevilor de liceu,
spiritul de echipă și să elaboreze proiecte prin care să răspundă problemelor sau
oportunităților existente în comunitățile locale. Concursul se concentrează pe dezvoltarea de
proiecte în oricare dintre domeniile social, cultural, afaceri/ economic și de mediu, și
reprezintă un mijloc de comunicare între Reprezentanța Comisiei Europene în România și
generațiile tinere.
Acesta a fost prima noastră experiență în cadrul
acestui concurs, ba chiar prima experiență într-un proiect pe
o scară atât de mare. Totul a început cu ziua în care am fost
înștiințat de existența acestei competiții și invitat să particip
la un webinar de informare. La început, am fost destul de
sceptic, dar după ce am participat la prezentarea online și am citit regulamentul mi-am zis că
merită încercat. Astfel, am început să planific și cu ajutorul profesorului coordonator mi-am
format o echipă. Numele acesteia a fost ‘The Visionaries’ iar membrii ei au fost reprezentați
de către Anghelea Alexandru - optimist convins, creativ, Onofrei Ilinca-spirit de lidership și
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empatică, Vizitiu Alexandra- ambițioasă și competitivă, Zaluschi Cătălina- open minded și
hotărâtă, Pârască Valentin- spirit practic și perseverent.
Am început să ne întâlnim la școală, fiecare coleg prezentând tot felul de idei,dar
neajungând la un rezultat concret . Într-o zi, s-a întâmplat ceva, am realizat că acest timp pe
care l-am petrecut împreună cu echipa mea, a contribuit destul de mult la dezvoltarea mea
personală. Am învățat să respect a doua părere și să îmi apăr ideile și principiile. Astfel a
apărut ideea de ”Educație non-formală”. După alte câteva zile de lucru în echipă, am creat un
proiect în format electronic pe care l-am predat mai departe profesorului coordonator pentru a
fi trimis la concurs. Deși nu ne-am calificat în etapă finală, a fost o experiență unică. Am
interacționat mai mult cu colegii, ne-am documentat și am devenit mai receptiv când vine
vorba de diferite proiecte. Per total, acest proiect a fost benefic, atât pentru mine cât și pentru
colegii mei de echipă, cărora le mulțumesc pe această cale. De asemenea, vreau să mulțumesc
profesorului coordonator pentru toate oportunitățile pe care mi le a deschis.

LET S DO IT, ROMÂNIA la Liteni, Suceava
În natură se află secretul păstrării ecologice a lumii.
(Henry David Thoreau)
Prof. Elena Gabriela POENARU
Voluntarii sunt cei mai frumoși oameni! Dăruiesc fără să aibă așteptări! Despre
voluntariat putem spune că:
- Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității/ beneficiul public.
- Este o activitate care nu urmarește un câștig financiar.
- Este o activitate desfășurată de bunăvoie, fără vreo constrângere.
- Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui
grup de ințiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere.
Peste 1 900 000 de voluntari s-au mobilizat pentru a curăța Romania de deșeuri prin
proiecte de mediu și implicare socială.
Campania LET S DO IT, ROMÂNIA s-a desfășurat în data de 23 septembrie 2021, la
Liteni, în parteneriat cu Primăria Orașului Liteni și cu Poliția Liteni.
Coordonatorii proiectului, la nivelul județean au fost Biosilva și Institutul Bucovina.
Elevii mai mari, de la gimnaziu și de la liceu, de la Liceul Tehnologic Iorgu Vârnav
Liteanu, Liteni, împreună cu elevii de la Școala Gimnazială Roșcani.
s-au mobilizat exemplar și au ecologizat zona râului Suceava.
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Elevii de la Școala Gimnazială
Corni și de la Școala Gimnazială
Siliștea au fost modele de hărnicie
în localitățile lor.
Transportul elevilor în luncă a
fost asigurat de Primăria Liteni, cu
microbuzele avute la dispoziție.
Poliția a însoțit participanții pe
durata activității.
Mașina de la salubritate, cu
personalul autorizat, de la primărie,
a fost cu noi. Sacii adunați au fost
încărcați și transportați la destinație.
A fost o foarte bună coordonare
și multe mulțumiri oamenilor inimoși care s-au implicat în activitate!
Am participat aproximativ 38 de preșcolari, 155 de elevi cu vârste mai mici de 16 ani, 148
elevi voluntari cu vârste de peste 16 ani, 57 cadre didactice și membri din personalul auxiliar.
Toți am fost bucuroși să facem curățenie, am demonstrat că știm, că dorim și că putem fi
oameni de nădejde ai comunității, ai României, ai lumii.
Acțiunea nu ar fi putut fi derulată fără sprijinul conducerii școlii noastre care ne-a sprijinit
prompt cu tot ce a fost necesar. Cadrele didactice participante s-au implicat cu toată dăruirea.

Cu toții ne dorim o localitatea mai curată, o țară mai curată și un mediu mai sănătos!
Un elev implicat în asemenea activitate nu v-a mai arunca niciodată hârtii pe jos.
Acțiunea de curățenie a fost extrem de plăcută și utilă!
Toți trebuie să fim mai atenți la ce aruncăm și unde aruncăm, să ne implicăm în îngrijirea
localității noastre, să o respectăm ca pe casa noastră, pentru că, de fapt, asta este!
De noi depinde dacă lăsăm ceva frumos în urma noastră, dacă păstrăm ce ne-a oferit
natura, dacă Terra va mai rezista.
Pentru o viață cum îți dorești, plantează un copac, sădește o floare, ai grijă de natură!
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Adolescenṭa, ȋncotro?
Maria Raluca MOISII, 9 A
Coordonator: prof. Cecilia SBURLEA
Adolescența este considerată cel mai complex capitol din viața noastră. Aceasta
reprezintă o perioadă de tranziție ce impune parcurgerea traseului auto-cunoașterii,
descoperirea unor valori ṣi atitudini deosebite, necesare etapei maturizării. Factori precum
anxietatea și depresia, provoacă ȋnsă dificultăți tinerilor de astăzi datorită stresului acumulat în
urma încercării de a obține competențe ridicate la nivelul educației, dar și al experiențelor
marcante din viața personală.
Maturizarea este un proces anevoios pentru toṭi adolescenții. Majoritatea adulților care
s-au confruntat cu acest capitol, susțin că este o perioadă ȋn care se manifestă încercarea de a
accepta ideea că dezvoltarea noastră atrage o mulṭime de responsabilități. Personalitatea
tinerilor este conturată de un comportament rebel ce creează o barieră între ei ṣi ceilalṭi,
învederată de senzația de izolare. Aceștia consideră că au mereu dreptate și că sunt conștienți
de ceea ce este cel mai bine pentru ei.
Pe de altă parte, încercarea părinților de a-i împiedica să greșească, atrage mereu
conflicte. Orice copil trebuie lăsat să experimenteze ṣi situații negative, în felul acesta, pe
viitor își va aminti de consecințele suportate în urma alegerii de a ignora avertismentele
adulṭilor cu intenții bune. Complicațiile întâmpinate de către tineri se datorează în special
presiunilor din societate, mai ales dorinței de a face parte din cât mai multe grupuri de
influenṭă.
Cu toții ne dorim să cunoaștem persoane înțelepte care să ne susțină moral. De obicei,
recurgem la prieteni maturi sau de vârstă identică cu a noastră, deoarece ei sunt capabili să
înțeleagă cel mai bine situația cu care ne confruntăm. Oamenii sunt obiṣnuiṭi să socializeze și
să comunice pentru a se dezvolta. Una dintre cele mai comune stări experimentate de
adolescenți este frica de a nu te potrivi intr-un grup social, ȋn școală sau ȋn comunitate.
În urma unei analize privind statistica cazurilor de bullying din România, s-a constatat
că țara noastră se află pe locul 3 în clasamentul celor 42 de țări care se confruntă cu acest
fenomen. Este foarte important ca tinerii să aibă o conexiune specială cu familia și prietenii,
astfel ei se vor elibera de stres prin intermediul unor discuții libere, sincere, bazate pe
încredere și siguranță.
Dacă adolescența ar fi văzută dintr-o notă pesimistă, am realiza că aceasta reprezintă
doar o etapă firească ce urmează copilăriei, cand se învață din propiile greșeli fără a fi
conștient de acest lucru. În urma experienței sale, copilul raportează diferența dintre bine și
rău la modelul matern sau patern. În cazul tinerilor, lucrurile nu sunt diferite, însă stresul
reprezintă un factor principal, care face ca situația să pară mult mai complexă și dificilă. A fi
adolescent nu înseamnă doar să te confrunți cu situații neplăcute și să trăiești mereu stări
haotice. Această perioadă deține și avantaje, precum acumularea facilă a unei varietăṭi de
cunoștințe, libertatea propriilor alegeri, capacitatea de a controla lucruri negative și de a lupta
cu acestea la un nivel considerabil.
Aṣadar, ca
adolescenți, trebuie să fim mereu conștienți ṣi optimiști asupra viitorului nostru. Trebuie să
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știm când este bine să ne lăsăm influențați de grupul din jurul nostru dar și de momentul când
forțele noastre capătă limite. Adolescența pare să fie vârsta când luăm totul mult prea în
serios, iar aceasta capătă farmec doar atunci când devine iresponsabilă.

Scrisoare către o eroină de roman
Coordonator: prof. Cecilia SBURLEA
România, 19 februarie 2021
Dragă Louisa,
Știu că ai trecut prin multe și probabil că ai obosit, așa că, îmi pare rău dacă această
scrisoare va fi o povară care îți va consuma din timpul tău prețios, timp de care mereu ai
știut să te bucuri. Totuși, la cât de răbdătoare și modestă te-ai dovedit a fi în fața
provocărilor, nu cred că mesajul acesta va fi cel mai mare impediment din viața ta. Poți citi
printre rânduri, pentru mine contează oricum. Dar nu la fel de mult cât a contat tot ce ai
făcut tu pentru ceilalți.
M-ai făcut să empatizez cu tine din prima clipă, atunci când ți-ai pierdut locul de
muncă și mă stresam eu pentru tine, că nu vei mai avea posibilitatea să îți întreții familia.
Doamne, cum ai reușit până atunci?! Mai târziu însă, viața ta a început să se asorteze din
nou cu zâmbetul tău, atunci când ai găsit în sfârșit un loc de angajare, acela de a avea grijă
de un om ca mine, într-un scaun cu rotile. Mă rog, la început nu părea să ,,colaborați” cu
prea mare succes, dar până la urmă, Will a cedat farmecului tău, iar tu ai pătruns în sufletul
lui, demult înghețat.
Îmi amintesc și acum... Cu câtă indiferență te trata! E adevărat că nici cu cei din jurul
lui nu era foarte prietenos, dar era literalmente nesuferit cu tine. Nici nu dorea să te
privească în ochi. Cu toate astea, te-ai apropiat încet și sigur de el, când nimeni nu credea că
mai e posibil ca William Traynor să se bucure din nou de viață, sau ca măcar să se apropie
emoțional de cineva. Și se înțelege izolarea lui. A trebuit să se despartă de viața pe care o
avusese înainte de evenimentul tragic, iar femeia care se părea că îl iubeṣte, l-a părăsit
imediat după accident.
Tu în schimb, ai luptat pentru el. Ai luptat chiar de dinainte de a realiza că părinții lui
Will nu te-au angajat pentru îngrijiri speciale, ci mai degrabă ca să-l salvezi. Să-l salvezi de
demonii din mintea lui, să-l faci să privească lumea cu alți ochi, cu ochii unei femei cu o
personalitate vioaie, copilăroasă ṣi ambițioasă ȋn acelaṣi timp.
Spre deosebire de noi două însă, Will nu a mai putut continua lupta...Mi s-a frânt
inima când personal ți-a destăinuit, într-o noapte, la malul mării, decizia lui de a renunța la
viață. M-a durut și pentru că știu că erai îndrăgostită de el și părea că ati trăit cea mai
frumoasă poveste de dragoste. Ce m-a impresionat a fost nu doar că i-ai respectat decizia,
dar ai rămas alături de el, chiar și în ultimele lui momente.
Nu îți scriu aceste rânduri ca să-ți amintesc experiențele tale dureroase, ci mai
degrabă să știi că alături de Will ai trăit și momente magnifice, de care puțini oameni se
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bucură întreaga lor viață. Te-am apreciat fiindcă ai fost un fel de oglindă a genului de
oameni de care am nevoie în viața mea. De care oricine are nevoie...
Știu că poate suna ridicol ceea ce urmează să adaug, dar nu ai intrat degeaba în viața
lui, Louisa Clark! Ai făcut tot posibilul să reînvii spiritul lui Will. Inițial, din datoria față de
părinții bărbatului, ulterior, pentru că ai devenit complet dedicată fericirii omului pe care lai iubit cu tot sufletul tău. Te rog să nu renunți niciodată la TINE, la perseverența ta în fața
obstacolelor. Să fii iubită și ai grijă de tine!
Cu multă apreciere, susținătoarea ta, Andreea Grecu, astăzi absolventă de filologie!

Confesiunile unei adolescente
« Le monde est un livre dont chaque pas nous ouvre une page. »
Narcisa CHIRIAC, 12 A
Nu-ți căuta cuvintele, ci doar gândurile și faptele bune! Așa veni-vor în goană mare
vorbele de la sine. Dacă cineva este foarte pătruns și nerăbdător să-și transmită mesajul, el
uită de sine, vorbește și acționează spontan.
Cu un mindset potrivit și multă muncă înțelegem “Cum putem fi fericiți într-o lume
nefericită”. Farmecul unei persoane este dat de autocontrolul gesturilor și o anumită grație a
mișcărilor dobândită încă din anii copilăriei. Obișnuința este cea de a doua natură a omului,
de aceea trebuie să ieșim din bula în care am crescut și să ne ghidăm mintea pe rute noi, să o
învățăm că se poate și altfel. E nevoie de o privire mai profundă spre interior, unde va trebui
să dăm la o parte strat după strat de condiționări, pentru a descoperi în ce măsură am fost
amăgite.
Cât de deteriorată este o cultură în care tinerele cresc simțindu-se inferioare altora,
doar pentru că nu se potrivesc unui standard idealizat al frumuseții? Realitatea este că NU
EXISTĂ UN STANDARD DE FRUMUSEȚE. Alege cum vrei tu să arăți. Nu există corpul
ideal, există doar corpul ideal pentru tine. Foarte important! A găsi dragostea adevărată este a
învăța să te iubești pe tine, nu a-ți găsi sufletul pereche. Noi nu ne iubim, dar vrem să îi facem
pe alții să ne iubească. Să nu ai încredere niciodată într-un om dezbrăcat care îți oferă un
tricou – pentru că nimeni nu poate să ofere ceva ce nu are pentru sine. Iar iubirea nu face o
excepție de la această regulă.
Trăim într-o societate în care oamenii caută fericirea încercând să își satisfacă nevoia
de cineva și de ceva. Fericirea nu are reguli și nu implică alți oameni sau nevoi, fericirea este
atunci când trăiești pentru tine. Nu este suficient să conștientizezi aceste idei. Acționează
asupra lor! Pentru a face loc binelui, trebuie să cureți răul. Nu e ușor, dar cu un mindset care
convertește durerea în motivație, devine foarte interesantă joaca asta cu mintea ta. Noi suntem
condiționați să abandonăm rămășițele adevărului interior de dragul potrivirii cu ceea ce
părinții sau cultura vor de la noi. Majoritatea devenim adulți fără să fim conștienți de
modurile false pe care le-am adoptat pentru a ne îndeplini nevoia de iubire și apreciere. În
realitate, nu avem nevoie de nimeni pentru a fi fericiți.
Nu aștept nimic și accept totul – NU AȘTEPTA victorie sau înfrângere, plănuiește
victoria și învață din înfrângere! Intră și ieși din lumea oamenilor așa cum vor ei, nu cum vrei
tu. Începi de la nivelul la care se află celălalt, nu de la care ai vrea tu să fie: Dezamăgirile vin
din așteptările noastre, nu din acțiunile celorlalți. Fii liber să-i iubești așa cum sunt și ei să
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te iubească așa cum pot. Lasă zarurile să cadă cum vor.. Când nu ai așteptări, trăiești în
prezent. Nu-ți faci griji în privința viitorului și nu regreți trecutul. Acceptă imprevizibilitatea
vieții! Amintește-ți că tot succesul, toate experiențele și toate lucrurile la care ai visat se află
acolo, în incertitudine. Necunoscutul poate să conțină lucruri urâte, dar conține și toate
lucrurile frumoase. De la agitația și îndoielile pe care le simțim când ne asumăm riscuri în
activitățile noastre, până la întinderile musculare și durerile pe care le trăim în sport, cele mai
importante reușite se nasc din disconfort, incertitudine și risc.
E timpul să ne reprogramăm, să ne schimbăm mentalitatea și să exersăm până în jurul
nostru vor fi mai multe chipuri senine decât tineri aflați în depresie. Repetiția bate
intensitatea! Este suficient să începem cu pași mici către drumul spre dezvoltare și să adoptăm
mici obiceiuri sănătoase, dar care aduc schimbări atât de mari. Cum ar fi să ieșim din casă
plini de încredere, cu o vziune clară și să avem credința că indiferent de ce s-ar întâmpla
suntem capabili să găsim o soluție? Ar fi minunat!
Obișnuiam să mă supun unor programe foarte grele ca să fiu sigură că sunt destul de
pregătită pentru a înfrunta socitatea. Privind dincolo de aparențe, mi-am dat seama că această
dorință venea din nevoia de apreciere și validare. Îmi doream să fiu perfectă și frica de eșec
mă urmărea la orice pas. Presiunea pe care o puneam pe mine era resimțită și în jurul meu,
știam că sunt foarte dură cu mine, dar credeam că numai așa pot reuși. Perfecțiunea nu există,
e o piedică. Mi-am adunat forțele și am schimbat termenii și condițiile, am început să
restabilesc fundația viitorului meu prin empatie, iubire, căldură și încredere. Am început să
fac ce îmi place, nu ce am fost educată că trebuie să îmi placă. Totul prinde culoare și inima
îmi zâmbește când trăiesc după propriile reguli, visând, iubind și îmbrățișând fiecare persoană
și experiență ce mă învață ceva nou.
Viața nu oferă garanții și este mai mult decât un “to do list”. Este despre iubire, flori,
apus, soare, ploaie, orice ne bucură sufletul! Am avut nevoie de o luptă cu mine ca să realizez
că sunt mai mult decât un robot gata să funcționeze pe pilot automat. Accept că atât am știut
la momentul respectiv și merg mai departe. Totul începe cu noi, nimeni nu ne poate răni
emotional – doar noi o putem face. Fără gânduri, nu există probleme!
Let it flow!

Ziua Mondială a Alimentației
Bianca LUPU, 10 A
Coordonator: prof. Adina MORHAN
Ziua Mondială a Alimentației este prezentă în 150 de
țări, printre care și România.Aceasta are loc în fiecare an la 16
octombrie.În această zi au loc multe evenimente, donații și
concursuri in legătură stransă cu Ziua Mondială a Alimentației.
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și
Agricultură (FAO) a instituit Ziua Mondială a Alimentației în
cadrul celei de-a 20-a Conferințe Generale din 1979. Data de 16
octombrie comemorează aniversarea fondării FAO. Din 1981,
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FAO a selectat o temă specifică pentru Ziua mondială a alimentației.
Alimentația are un rol
extrem de important în viața
noastră, nu ne poate afecta doar
sănătatea sau aspectul fizic, ci și
starea pshică.
În
mod
îngrijorător,
statisticile din ţara noastră
dovedesc faptul că stilul de viaţă
actual şi-a pus amprenta asupra
stării de sănătate a populaţiei,
contribuind la creşterea incidentei
bolilor cardiovasculare, diabetului, afecţiunilor gastro-intestinale, dar şi la o prevalenţă
crescută a obezităţii (peste 30% din populația României suferă de obezitate).
Cu ocazia acestei zile
importante,
Membrii
Consiliului Școlar al Elevilor
Liceul
Tehnologic
"Iorgu
Vârnav Liteanu" în colaborare
cu doamna profesoară Morhan
Adina,
au
organizat
un
dedicat stilului de
viață sănătos!Elevii au trebuit
să facă un desen/poster ce
susținea alimentația sănătoasă.
Au fost premiați 7 elevi
cu diplome iar desenele fiind
clasificate pe locuri.

Cuget pandemic

Raluca-Ioana CIUBOTARIU, 12 A
Într-o lume debusolată, în care balanța dintre bine și rău este dezechilibrată, într-o societate
care pare mai degrabă să se dezbine, noi, elevii, încotro s-o luăm? Virusul imprevizibil a ajuns
să cuprindă întreaga lume, aducând în viețile oamenilor zbuciumul, acel zbucium pe care îl
trăiesc și eu, alături de foarte mulți elevi în această perioadă.
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În contextul pandemic, elevii au trecut prin sentimente diverse, de la panică și
incertitudine, până la nepăsare. Îngrădirea anumitor libertăți a transformat pe mulți dintre
aceștia în rebeli care nu mai vor să creadă într-un sistem ce funcționează așa cum nu ar trebui.
Se spune despre anii de liceu că sunt cei mai frumoși ani din viața fiecărui om,
adolescența fiind considerată vârsta de aur a integrării sociale. Acești ani sunt unici și cum se
spune, ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată. Însă cum ar putea sa se bucure generațiile
pandemiei, cu zâmbetele ascunse sub mască, de cei mai încântători ani, când nu pot fi alături
de colegi și profesori, eroii anonimi, ce le servesc ca modele și exemple de viață.
Eram împreună zeci de elevi și cum foarte frumos a spus cineva, nu știam ce fericiți
eram. Astăzi, privim școala ca pe un spațiu gol ce tânjește după elevi. Elevii veneau la școală
cu zecile,sutele și miile pentru a se bucura de educație. Acolo, tristețea era înlocuită cu
seninătate, sufletele se deschideau și cu toții deveneau unul. Dacă anul acesta trăim un altfel
de război, lupta nu trebuie sa fie între noi. Și dacă ne simțim îngenunchiați, știm că ne putem
ridica doar împreună. Însă pentru asta avem nevoie de acea gândire prin care reușim să
rămânem, dincolo de orice, elevi. Acea putere care nu este despre ceea ce nu putem face, ci
despre ceea ce ne-a mai rămas pentru o schimbare: iubirea, credința, familia și România.
Pentru că atâta timp cât noi suntem România, atunci mă gândesc așa cum poate că e de gândit
de către fiecare. Că eu, o fată oarecare, trebuie să lupt dacă vreau o altfel de țară, indiferent de
vremurile de care am parte. Bune sau rele, cum ar fi... Pentru că dacă vreau o Românie mai
educată, atunci eu trebuie să învăț mereu și de la cei mai buni. Dacă vreau o Românie bună,
atunci eu trebuie să împart binele. Dacă vreau o Românie prosperă, atunci eu trebuie să
muncesc mult, în fiecare zi. Dacă vreau o Românie binecuvântată, eu trebuie să am credință.
Și-atunci, cum să nu fii cu gândul la țara ta, când poți face atâtea pentru ea.
Pandemia este cea care ne învață să transformăm suferința în speranță. Speranța către
un viitor al tinerilor. ,,Ce vom scrie despre eroii noștri?” sau ,,Cum va fi reconstruit sistemul
educațional după izolarea acestui virus?” rămân întrebări fără răspuns. Cu toții știm însă un
singur lucru: Să fii elev în România este o provocare.

O călătorie prin lumea lui Alice cu ajutorul limbilor europene
Mădălina MAFTEI, 11 A
Coordonator: prof.dr. Briana BELCIUG

Ziua Europeană a Limbilor a fost sărbătorită în
liceul nostru și în acest an școlar, pe data de 27 septembrie
2021, iar activitățile s-au desfășurat în cadrul Centrului de
Documentare și Informare, fiind coordonate de cadrele
didactice de la catedra de limbi străine.
Activitățile și-au propus să dezvolte competența
interculturală și să promoveze valorile europene în rândul
elevilor. Conform directivelor Consiliului Europei,
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obiectivele generale ale Zilei Europene a Limbilor sunt următoarele: - sensibilizarea
publicului cu privire la importanța învățării limbilor și la diversificarea numeroaselor limbi
învățate, cu scopul de a favoriza plurilingvismul și înțelegerea interculturală; - promovarea
bogăției diversității culturale și lingvistice a Europei, menținerea și cultivarea ei; - încurajarea
învățării pe tot parcursul vieții, nu numai în contextul școlar ci și în afara acestuia, pe durata
studiilor, pentru nevoi profesionale, dar și din motive de mobilitate sau pentru petrecerea
timpului liber și pentru diverse schimburi.
O parte din obiectivele propuse de doamnele profesoare au fost: promovarea limbilor
străine şi a valorilor europene în rândul elevilor; cultivarea gustului pentru valorile culturale
reale; încurajarea aptitudinilor de creaţie prin activităţi care promovează plurilingvismul și
multiculturalitatea ; dezvoltarea relaţiilor interpersonale, a spiritului de echipă ; încurajarea
atitudinilor tolerante şi nediscriminatorii; dezvoltarea competenţei interculturale. Consider că
participarea mea la aceste activități m-a ajutat în primul rând să colaborez cu colegi de la alte
clase și să îmi dezvolt cunoștințele de limbi străine.

În colaborare cu câțiva colegi de la clasa mea am pus în scenă aspecte istorice
desfășurate în spațiul european, neiutând, desigur să păstrăm și un ton amuzant pentru a atrage
colegii. Au fost prezentate câteva aspecte legate de oprea lui Lewis Carroll, apoi, am fost
împărțiți pe echipe și am tradus un fragment din Alice în țara oglinzilor în limbile franceză,
engleză, italiană și chiar turcă. Ca finalitate, am citit și am comparat traducerile, punctând
elemente comune și diferite între limbile folosite pentru tarduceri.
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