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Contribuţia istoriei la creionarea profilului absolventului de liceu 

Informare către părinţi 

     Prof. Viorica OPREA  

 „Ce-i trebuie copilului literatură, istorie sau religie? De ce-i nevoie de atâta 

matematică?” Sunt întrebări adresate, de foatre multe ori, de către elevi dar și de către părinți 

și la care  noi, profesorii, trebuie să răspundem. Elevul începător și părintele acestuia pătrund 

cu teamă   și cu tot mai puțină încredere în școală. Pentru a spulbera acestă teamă și pentru a 

spori încrederea în această instituție  creatoare de valori  voi explica puțin traseul educațional 

dar, mai ales, ce poate fi  găsit la capătul acestuia.  

«Să crești mare!» este o urare străveche dar plină de înțelepciune. Pentru ca această 

urare să prindă viață  trudesc deopotrivă părinții și dascălii. Nu este ușor să formezi astăzi un 

om capabil să răspundă provocărilor de mâine. Dar „ce va fi mâine și ce capacități trebuie să 

aibă omul pe care astăzi îl pregătesc”, sunt întrebări ce-l frământă adesea pe educator. 

Educația este o artă care necesită viziune, talent și o plăcere deosebită pentru lucrul bine făcut 

iar educatorul trebuie mereu să conștientizeze că pregătește elevul nu pentru trecutul său (al 

profesorului) ci pentru viitotul lui (al elevului). La formarea adultului de mâine contribuie 

mediul familial, dar, în mare măsură, educația primită în școală o educație organizată,  

realizată într-un mediu avantajos. Traseul educațional este realizat de specialiști și concretizat 

prin curriculum național împărțit în cicluri curriculare adaptate la nivelul de dezvoltare al 

copilului. Astfel, din clasa pregătitoare până în clasa a III-a, elevul parcurge ciclul achizițiilor 

fundamentale (are ca obiective majore acomodarea la cerințele sistemului școlar și 

alfabetizarea inițială)  apoi, în clasele III-VI, ciclul de dezvoltare (în care se  formeză 

capacitățile de bază necesare pentru continuarea studiilor), în clasele VII-IX pe cel de 

observare și orientare (are ca obiectiv major orientarea în vederea optimizării opțiunii școlare 

și profesionale ulterioare) iar în clasele X-XII pe cel de aprofundare. La  capătul acestui traseu 

se va afla un „tânăr competent”, adică unul capabil să-și aleagă traseul educațional sau 

profesional viitor.     

Astfel, copilul, care în 2007 a pășit, cu sfială, în clasa pregătitoare, ajunge în 2025 un 

adolescent capabil să comunice corect în limba maternă dar și în alte două limbi moderne. În 

plus, acesta are o gândire logică dezvoltată prin lecțiile de matematică, fizică, geografie și nu 

numai, un comportament civilizat în societate, un spirit de inițiativă superior (alimentat de 

încrederea în sine pe care a dobândit-o în școală). De asemenea el este capabil să accepte 

diferențele culturale, să utilizeze cu ușurință noile tehnologii care ne inundă viața. Aceasta 

este ținta spre care trebuie să tindem, deopotrivă elevi, pedagogi și părinți.  

Și totuși, de ce atâtea discipline de învățământ? Pentru că aceste competențe se 

dobândesc pe parcurs iar la formarea lor contribuie foarte mult, situațiile de învățare care 

trebuie să fie variate și care să vină din domenii diverse de interes. Fiecare disciplină este în 

măsură se formeze și să dezvolte competențele cheie dar mai multe discipline fac ca acest 

proces să fie unul dinamic, diversificat și nu unul monoton, care nu ar fi pe placul copiilor. 

Așadar, fiecare disciplină are contribuția ei. Istoria, de exemplu, prin evenimentele și 

personalitățile pe care le prezintă dar și prin provocările generate de profesor este în măsură să 

formeze toate cele opt competențe cheie stabilite la nivel european. Astfel, puși în situația de a 
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descrie, a prezenta un eveniment sau o personalitate istorică elevii dezvoltă abilități de 

comunicare în limba maternă dar și în limbi străine. Metoda lucrului în echipă, utilizată 

foarte des la orele de istorie, are menirea de a forma și dezvolta competențe sociale, civice 

dar și antreprenoriale. Pentru a căuta diverse informații este necesar să acceseze surse 

variate de informare inclusiv pe cele digitale. Competențele digitale sunt dezvoltate și în 

cazul în care au de realizat proiecte sau prezentări, facilitându-le comunicarea. Fac adeseori 

apel la cunoștințele de matematică în orele de istorie când stabilesc durata unui eveniment, 

când ordonează cronologic evenimentele sau când interpretează anumite grafice. Prin 

intermediul orelor de istorie  vor cunoaște elemente culturale locale, naționale și universale 

și își vor manifesta anumite atitudini și păreri. Vor învăța să învețe sistematizând diversele 

cunoștințe de istorie, planificând  activități, colaborând cu ceilalți colegi. „Istoria este cea mai 

frumoasă poveste” iar profesorul de istorie un bun povestitor convins că este imposibil să 

imprime un caracter frumos unui suflet care tremură. E ca și cum ai dori să tragi linii 

frumoase și drepte pe o hârtie care se mișcă. El este răbdător, dar mai ales atent la nevoile 

copilului și dornic să ofere sprijin.  

Așadar, pășiți în școală cu emoție pozitivă şi cu multă, multă încredere. Vă asigurăm 

că tot ceea ce facem aici, chiar şi la orele în care studiem trecutul, este pentru un viitor mai 

bun pentru toți. 

    

 

Become your better self 

Narcisa CHIRIAC, 12 A 

       "Nu e nimic rău să descoperi că ai o viață nefericită.  

Greșit e să te resemnezi și să nu faci nimic." 

 

Atelierele CȘE au luat naștere acum câteva luni din dorința de a schimba mentalități și 

de a inspira tinerii să își descopere adevăratul potențial. Calitatea de elev reprezentant este un 

motiv justificat de a servi mai presus de interesele personale atunci când vine vorba de 

educația elevilor. În ciuda tuturor obstacolelor, am decis să depun efortul de a lua decizii care 

să ajute la creșterea și transformarea elevilor, alături de o echipă minunată, doamna psiholog 

Gagniuc Gabriela, doamna profesoară Belciug Briana (responsabilă CȘE), direcțiunea școlii, 

cadrele didactice, invitații speciali și elevii participanți. 

 Azi decidem ce vom fi mâine. Pe lângă faptul că devenim ceea ce gândim, mai avem o 

certitudine: suntem ceea ce alegem. Este vorba despre o alegere zilnică asupra a ce mănânci, 

la ce oră te trezești, în ce investești cea mai bună resursă a ta, timpul, și multe alte coordonate 

care ne conduc la versiunea noastră cea mai bună. Înainte de toate, este esențial să ne 

analizăm pe noi înșine, să pornim într-o călătorie interioară și să descoperim rămășițele 

adevărului interior pe care l-am abandonat de dragul potrivirii cu ceea ce cultura vrea de la 

noi. AUTOCUNOAȘTEREA a fost prima temă pe care am abordat-o în cadrul proiectului 

nostru, dar și temelia pe care ne clădim încrederea în propria persoană. Doamna psiholog ne-a 

oferit sfaturi cu privire la importanța cunoașterii de sine, iar apoi am parcurs împreună o serie 

de exerciții de autocunoaștere menite să ne aducă mai aproape de cine suntem noi cu adevărat, 
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dincolo de etichete. Odată ce înțelegem că am trăit o idee a ce suntem, începem să desprindem 

toate straturile care nu se potrivesc cu eul nostru autentic. Cu informațiile fixate, conștienți de 

propria valoare și încrezători în forțele proprii, am trecut la următorul subiect: 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ.  

 Subiectul inteligenței emoționale este foarte important pentru zilele pe care le trăim. 

Lumea e concepută într-o manieră care 

ajunge din ce în ce mai mult să ne deprime.. 

Dar cum ar putea cineva din afară să ne 

supună, dacă nu-i permitem noi în interior? 

Prin intermediul acestui atelier, elevii au 

învățat să acorde atenție corzilor inimii și să 

îmbrățișeze fiecare emoție. Împreună am 

descoperit că toate emoțiile sunt utile, că 

este important să accentuăm emoțiile 

pozitive și să le diminuăm pe cele negative. 

Numeroase jocuri, dezbateri și exemple ne-

au ușurat înțelegerea acestei teme, reușind 

să trecem la următoarea ce este în strânsă 

legătură cu inteligența interpersonală: 

MINDSET. 

 Profesioniștii, antreprenorii sau 

sportivii ajung acolo SUS, la SUCCES, dar numai dacă au un mindset potrivit, un mindset de 

care se tin, îl cresc, îl hrănesc. Repetând, punând în practică, exersând, rețelele neuronale 

dezvoltă noi conexiuni, le consolidează pe cele existente sau accelerează transmiterea 

impulsurilor. Obiectul de lucru folosit la acest atelier a fost cartea “Mindset” scrisă de Carol 

S. Dweck, intitulată și “o noua psihologie a succesului”. Autoarea identifică două tipuri de 

mentalitate : flexibilă și rigidă. Oamenii cu mentalitate flexibilă își doresc să crească, să se 

dezvolte. Persoanele cu mentalitate rigidă consideră 

deja că sunt foarte buni, nu mai au nimic de învățat și 

nici de demonstrat. Mentalitatea se poate schimba, iar 

Carol Dweck ne arată și cum putem face asta prin 

exemple pertinente și sfaturi minunate. De asemenea, 

doamna profesoară Belciug Briana, coordonatoarea 

acestui atelier, ne-a acordat exemple din viața 

personală și lecții, ce au adus un aport informațiilor 

descoperite în carte. Având un mindset antrenat, 

problemele financiare pot fi percepute mult mai ușor. 

Invitatul nostru, domnul Lupu Daniel, specialist în 

rezolvarea problemelor financiare, ne-a dezvăluit o 

serie de informații care ne-au schimbat viziunea asupra 

deciziilor financiare.  

 EDUCAȚIA FINANCIARĂ, o altă temă abordată în cadrul proiectului, reprezintă 

un subiect “must-have”, în special pentru tinerii aflați la început de drum. Cunoașterea 
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mediului financiar și abilitățile de a gestiona banii sunt esențiale pentru a ne descurca în 

sistemele economice complexe din prezent. Astăzi, mai mult ca oricând, orice tânăr are 

nevoie de cunoștințe financiare de bază pentru a înțelege cum funcționează societatea! 

Împreună, am luat la cunoștință informații benefice și moduri prin care ne putem gestiona 

banii. Următoarele teme sunt la fel de interesante, iar destinația acestei călătorii este clară: 

libertatea. Libertatea financiară, libertatea de a fi noi cu adevărat, de a simți, de a ne exprima 

opiniile și de a ne lăsa sufletul să vibreze.  

 Viața este o continuă educație, iar noi simpli trecători. Este responsabilitatea noastră 

să ne construim viața încât să o trăim la intensitate maximă și să o iubim din toată inima. De 

aceea, este esențial să înțelegem anumite aspecte și să facem ca propria noastră companie să 

fie cea mai placută, să transformăm problemele în oportunități și să rămânem curioși mereu, 

despre orice. Atelierele "Become your better self" reprezintă ocazia excelentă pentru a face o 

analiză detaliată a vieții noastre, a ne pune în ordine gândurile, a ne învăța lecțiile din trecut, a 

închide ușile dureroase, a înțelege ce ne dorim de la prezent și de a manifesta visurile noastre 

pentru un viitor mai frumos. 

 

Proiectul ROSE- Șansele Oamenilor de Succes 

Prof. Adina - Gabriela GRIGORE 

Începând cu anul școlar 2020-2021, în școala noastră se derulează proiectul ROSE cu 

numele ,,Șansele Oamenilor de Succesˮ, accesat în vederea reducerii abandonului școlar la 

ciclul superior al liceului și a creșterii procentului de promovabilitate la Examenul de 

Bacalaureat Național. Scrierea și depunerea proiectului a fost un proces îndelungat, laborios 

ce a presupus implicarea unui colectiv de cadre didactice care și-au dorit să ofere elevilor 

școlii o șansă în plus pentru desăvârșirea lor profesională.  

ROSE, în valoare totală de 200 de milioane de euro, este un proiect finanțat integral 

de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul 

privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015. Proiectul se derulează între anii 2015 şi 

2022 şi este implementat de Ministerul Educației (ME) – Unitatea de Management al 

Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE). 

ROSE face parte din Programul Național al Ministerului Educației „Sprijin la 

bacalaureat, acces la facultate” (aprobat prin Hotărârea Guvernului 251/2015) și contribuie la 

atingerea obiectivelor stabilite prin strategia de reducere a părăsirii timpurii a școlii și la 

îmbunătățirea oportunităților de participare în învățământul terțiar, pentru populația 

României. 

Proiectul derulat în școala noastră este unul al cărui grant este mic, motiv pentru care 

structura acestuia s-a focalizat pe realizarea activităților remediale, de consiliere, îndrumare și 

orientare profesională, coaching, dezvoltare profesională și dezvoltare a abilităților socio-

emoționale. Ca o completare a acestor activități, proiectul mai conține activități 

extracurriculare și de informare (vizite, excursii de documentare, participare la competiții, 

redactarea de reviste școlare). Datorită contextului pandemic, excursiile de documentare 

programate în cadrul proiectului au fost amânate pentru ultimul an al proiectului. Au fost 

redactate revistele școlare ,,Ne prețuim valorile?ˮ și ,,Șansele Oamenilior de Succesˮ în care 

elevii implicați în proiect (și cei din afara proiectului) au participat cu creații literare. 
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În luna februarie a anului școlar 2021-2022, s-a desfășurat prima ediție a concursului 

interdisciplinar ,,Incursiune în lumea științelorˮ ce a cuprins subiecte de la disciplinele de 

profil real. La concurs au participat 41 de elevi ai claselor a XII-a din cei 70 implicați în 

proiect. Pe primele locuri s-au situat elevii Botârcă Sorin (clasa a XII-a D), Gavriluț Andrei 

(clasa a XII-a B) și Coman Alexandru (clasa a XII-a B). Trebuie amintit faptul că la acest 

concurs au participat și alți elevi care nu sunt implicați în activitățile remediale ale proiectului 

și ale căror rezultate au fost foarte bune. Acest lucru ne îndreptățește să concluzionăm că 

participarea la proiect a adus plusvaloare activităților desfășurate la clasă și atingerea tuturor 

obiectivelor propuse. 

 
 

Economie Circulară 

                                                                                            Denisa GROSU, 9 A 

                                                                              Coordonator: prof. Cecilia SBURLEA 

 

Proiectul european Girls Go Circular este implementat de Junior Achievement  

România, o organizaţie care susţine Planul de Acţiune pentru Educaţia Digitală, cu rol în 

promovarea egalităţii de gen pe continent. 

Scopul proiectului urmăreşte dezvoltarea competenţelor digitale şi antreprenoriale ale 

fetelor din Europa cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani. Deşi proiectul este special dezvoltat 

pentru a încuraja fetele să se orienteze către domeniile STEM, implicarea băieţilor este, de 

asemenea, permisă şi susţinută. 

La acest proiect, desfășurat ȋn perioada noiembrie-decembrie 2021, ne-am implicat 12 

elevi din clasa a IX-a A, de la Liceului Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu”,  coordonaţi de  d-

na dirigintă, prof. Sburlea Cecilia. 

 Activitățile cu elevii s-au derulat pe platforma Junior Achivement România și au 

constat în parcurgerea individuală a 2 module obligatorii: 

 Introducere în siguranța și eticheta online; 

 Introducere în economia circulară. 

 Elevii au parcurs un modul tematic la alegere, pentru care au primit certificate 

individual, pe platforma proiectului: 

1. Metalele și economia circulară; 

2. Moda și economia circulară; 

3. Regândirea materialelor plastice; 

4. O economie circulară pentru smartphone-uri și dispozitive electronice; 

5. Deșeurile electronice și economia circulară; 

6. Robotica și economia circulară; 

7. Combaterea schimbărilor climatice prin consumul circular; 
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8. Economia circulară a alimentelor în orașe. 

 Modulele dezvoltate în cadrul proiectului Girls Go Circular le-au permis elevilor să-și 

aprofundeze cunoștințele despre economia circulară, implicându-se în activități practice, atât 

individuale, cât și de grup, având posibilitatea de a identifica soluții pentru marile provocări 

sociale și de mediu- extragerea, consumul și reutilizarea durabilă a resurselor naturale.       

 Activitățile digital-interactive, disponibile în limbile română și engelză, au stimulat 

elevii să devină agenți ai schimbării în procesul de tranziție ecologică. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drag de România 

 Roxana Mihaela STRAT, 9 A 

                                                                              Coordonator: prof. Cecilia SBURLEA 

 

           Avem nenumărate motive să ne mândrim cu patria noastră. Pământul a suportat 

nenumărate bătălii purtate de strămoșii noștri cu demnitate, ce și-au lăsat amprenta pe această 

lume.                                                                                                                                    

 Plaiurile României, unice în Europa, ne încarcă sufletul de bucurie și tandrețe prin 

istoria glorioasă, monumente deosebite, tradiṭii străvechi, natura ce se dezvoltă spectaculos, 

prin culorile ei înșiruite de anotimpuri. Numeroasele locurile turistice ne oferă cunoaștere și 

ne lasă impresionați de frumuseți autentice. Avem privilegiul la noi de a admira marea, 

munții, delta și toate construcṭiile amenajate special ce evocă momente unice ale unui popor 

binecuvântat.             

 Ei bine, acestea nu sunt singurele motive pentru care patria noastră este de admirat. 
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Limba moștenită, cultura bogată, portul popular și splendoarea tradițiilor reluate ȋn prag de 

sărbători ne conduc mai departe an în an. Suntem printre puṭinii care păstrează și transmit 

obiceiurile din strămoși. Tradițiile ne încântă, bucurându-ne mai mult de sărbători. Este 

uimitor câtă energie și nostalgie pot provoca.                                 

 România deṣi cu o istorie îndelungată, trăieṣte un prezent al schimbărilor, sperând la   

un viitor ales. În acest moment traversăm un fenomen pandemic ce ne-a luat pe toți prin 

surprindere, dar, ca de fiecare dată, se vor găsi soluții elaborate pentru a ieși din criză. Școala 

românească devine din ce în ce mai pragmatică și mai modernă. Se implementează diferite 

proiecte cu implicare totală din partea copiilor și se organizează activități de dezvolare 

profesională și personală. Elevii nu sunt încântați de formatul online al orelor deoarece le este 

oprită socializarea, cunoașterea lumii, a individului, dar cel mai important, le sunt luate din 

drepturi și libertăṭi.                

 Adolescenților le este greu din cauza izolării forțate față de comunitate, faṭă de grupul 

ce-i reprezintă. Sunt supuși unor stări care, în majoritatea cazurilor, dezvoltă instabilitate 

psihică, timiditate, frici de tot felul, descurajare și anxietate. Dar, privind dintr-o altă latură, 

totodată, devenim mai responsabili, iar vremurile de astăzi ne fac să ne dăm seama cât de 

importanți sunt cei pe care îi iubim, cei care ne sunt aproape. Suntem nevoiți să ne supunem 

legilor și hotărârilor luate pentru ȋntreaga societate. Nu avem puterea necesară de a schimba 

lucrurile, dar putem spera că într-un final totul va fi bine și că vom trăi așa cum ne dorim.     

 Cu toate că nu știu cum vor fi abordate aceste probleme serioase, îmi văd viitorul aici, 

în România. Atât timp cât muncești pentru ceea ce îți dorești, visele pot fi îndeplinite oriunde, 

oricând, indiferent de evoluţia societăţii!  

 

Creativitate, inventivitate 

Ioana ANGHELEA, 11 C 

 Darius IACOB, 11 C 

Andres VIZITIU, 11 C 

Coordonator: prof. Liliana HRAB 

 

     Noi, elevii de la clasa a XI-a C, 

secializarea „Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații”, sub îndrumarea 

doamnei profesoare Hrab Liliana 

Carmen am desfășurat un proiect bazat 

pe inventivitate și creativitate 

tehnologică. 

     Am reușit în săptămânile de 

activitate practică să construim diferite 

machete funcționale, din deșeuri 

reciclabile. Pentru confecționarea 

pieselor s-au folosit: diferite figurine din 

material plastic, șaibe, piulițe, bucăți de 

lanț, pinioane, rulmenți, roți dințate, 

tablă ondulată, sârmă, etc. 

     Dintre aceste piese amintim: paianjen, șoarece, bufnița, turnul Eiffel, mai multe 

maținuțe dintre care o mașinuță care are transmisie pe roți dințate și este alimentată la baterie,  
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o mașinuță care are drept roți 4 rulmenți, macara cu mișcare circulară și de translație, montată 

pe lanț, o bicicletă stilizată confecționată din pinioane și o motocicletă confecționată din două 

chei imbus și o bujie și 2 avioane din bujii. 

   Suntem bucuroși pentru ceea ce am realizat și mulțumim doamnei profesoare pentru 

sfaturile și ajutorul dat. 

 

    

    

 

 

Vals de noi 

Izabela POPA, 11 A 

 

Din stele oarbe apuse peste mal, se răzvrătesc aiurea 

Două suflete pereche, ce își iau același rol 

Și blestemate în nemurire, dansează valsul nesfârșit 

Esență a dragostei ce se simte și din primele priviri. 

 

Văpăile cerului, mâinile îmi topesc și nu pot să le ridic 

Și-ți arăt cu privirea stelele, ce mintea îmi străpung. 

Nu pot să țin pasul cu tine și mă rătăcesc în ritm 

Căci dansul e prea profund în dragoste, iar eu mă afund. 
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Brațele tale...o filozofie a întregii lumi, mi-e greu să le apuc 

Și le las să mă cuprindă, pentru dansul cel nocturn. 

Sunt grei pași, podeaua îmi încinge tălpile, noaptea e aici, 

Unu... doi... trei... iar tu apuci să mă ridici. 

 

Nici muzica nu o înțeleg acum, e o enigmă vastă. 

Și să rostesc trupul, e dificil, o ecuație mult prea complicată. 

O lume, o noapte, o oră târzie și o pereche ce meditează 

La frânturi de sentimente ce noaptea luminează. 

 

Hai să facem un pas nou, să schimbăm universul, 

Să iasă scântei, când apune soarele, să revendicăm 

Dragostea de al nostru spectru 

Și să zâmbim unul altuia ca roșu să devină cerul. 

 

Dansează!... ultima strigare ce se anunță acum. 

Nu e prea mult pentru noi, chiar dacă e sfârșit de drum. 

Am nevoie de mâinile tale ca să pot înconjura anvergura cerului 

Și să te strâng de încheietură, cum se strâng norii pentru ploile sufletului. 

 

Nu te grăbi, căci mi s-ar sfărâma oasele la ultimul pas, 

E o combinație dificilă între valuri de foc și gheața de la mal, 

Mă țin stihurile tale prăfuite, când mă las pe spate. 

Și năvălind în absolut, am putut creea un vals de o noapte. 

 

 

Adapt, improvise, overcome! 

Marian-Sebastian PARASCA, 11 A  

Coordonator: Prof. Demis MARANDA 

 

         Te-ai gândit vreodată să renunți în urma unor rezultate nu tocmai plăcute? Ai avut o zi 

proastă? Continuă, o să apară soarele și pe strada ta. Iată povestea noastră, a LPS Suceava. 

Decembrie 2021 

Cupa Bistriței, Sala de Atletism din Bacău. 

          Ora 18:00. Prima noastră ștafetă, încercam pe margine să ne învățăm cu schimbul 

bățului, folosind sticle de apă goale, asta fiind cea mai importantă parte a cursei in sine. Am 

plecat din blocstart mai bine decât m-aș fi așteptat, primul schimb foarte bun, al doilea de 

asemenea, ce să mai, toate schimburile au fost bune; am ieșit primii in seria noastră, timpul de 
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1.45.16 la ștafeta de 4×200m. Eram fericiți, așteptam cu nerăbdare să se termine și cea de a 

doua serie, fiind încrezători că am obținut un loc pe podium. Puțin știam că ulterior aveam să 

simțim un sentiment de ciudă, fiind atinși de ghinion; am pierdut locul 3 la o diferență infimă: 

locul 3:  1.45.15 (m.s.ms.), locul 4 (noi): 1.45.16. Aia a fost, ne-am întors acasă optimiști, 

știind că va veni și revanșă noastră. 

Februarie 2022 

Concursul Național „Memorial Dorin Melinte" 

             Iată-ne ajunși din nou la Bacău, mai încrezători ca niciodată. Având în vedere șederea 

noastră de-a lungul weekendului (12-13 februarie), am participat la două ștafete. Sâmbătă 

seara, în jur de ora 18:30, 4×200m:  7 echipe, 2 serii, 1 singur învingător, LPS SUCEAVA!       

A venit și bucuria noastră, imaginile descriu sentimentul mai bine decât orice. 

V-ați aștepta să dăm o petrecere, să sărbătorim în urma reușitei? Ei bine, nici chiar așa, 

aveam nevoie de odihnă întrucât a doua zi la ora 09:00 era planificată plecarea de la cazare 

spre sală. 

     Duminică, ora 13:00, ultima încălzire înainte de ștafeta de 4×400m: Sincer să fiu, aici 

eram puțin sceptic în privința performanței personale, având în vedere că proba aceasta 

îmbină ideile vitezei, dar și pe cele ale rezistenței, dar ghiciți: 4 echipe, o singură serie, 1 

singur învingător: LPS SUCEAVA!  
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De data aceasta nu mai era dubiu, căpătaserăm un avans considerabil, pozele spun totul. 

 

             În plan individual am reușit mă clasez pe locul 9 din 21 de participanți la proba de 

200m cu un timp de 26.37, respectiv 11 din 33 la proba de 400m, cumulând un timp de 59.27 

secunde. 

           Concluzia? Extenuant, dar frumos, o experiență ce contribuie la stăpânirea emoțiilor în 

viitor și aduce noi medalii în palmares, însoțite de numeroase amintiri. Toate antrenamentele 

și bucățile contracronometru contribuie enorm la dezvoltarea aptitudinilor, de aceea vreau să 

îi mulțumesc doamnei antrenoare, Cojocaru Daniela, pentru toată susținerea și fiecare mână 

de ajutor acordată când simțeam că nu mai este loc de revenire. 
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 NE PREŢUIM VALORILE?! 

Ediţia a V-a 

                                                  Beatris PARASCA, 11 A 

Coordonator: prof. Lenuța DOCHIA                                                                    

 

,,Ne preţuim valorile?!“ reprezintă viziunea împărtăşită a tuturor tinerilor asupra 

modului propriu de reflectare asupra diferitelor ipoteze culturale. Fiecare dintre noi avem 

şansa să testăm sau experimentăm diferite răspunsuri asupra valorilor culturale şi totodată să 

construim pentru fiecare schimb unic un profil cultural. Cultura europeană există printre 

culturile naţionale ,,care exprimă specificul fiecărui popor, în contextul moştenirii comune 

europene’’ Ioan Aurel Pop. 

    În ultima vreme majoritatea editurilor sau publicaţiilor nu mai pun sau nu doresc să 

pună în valoare operele anumitor personalităţi renumite a culturii naţionale. Aşadar trăim 

perioada când accentul nu este pus pe valoare ci, din contra, pe amploare. Scopul principal al 

realizării acestor eseuri ale  tinerilor este scoaterea în evidenţă a adevaratei valori a culturii 

naţionale din perspectiva europeană. 

Concursul ,,Ne preţuim valorile?!” a ajuns la cea de a V-a ediţie, desfăşurându-se în 

acest an în perioada  03 ianuarie  - 09 mai 2022. 

Temele acestui concurs nu fac altceva decât să dezvolte relaţii interpersonale şi să 

promoveze valorile naţionale în rândul tinerilor.Cele doua mari teme sunt: Interculturalitate 

europeană  şi Personalităţi româneşti în Europa secolelor XX și XXI. 

 Coordonatorii proiectului sunt fost profesorii: Briana Belciug, Dochia Lenuţa, Viorica 

Oprea, Cerasela Marleneanu, Cecilia Sburlea. De asemenea un sprijin deosebit a fost acordat 

pe toată perioada de domnii profesori Demis Maranda, director al Liceului Tehnologic ”Iorgu 

Vârnav  - Liteanu” și Costică Doroftei, director adjunct al aceluiași liceu precum și de 

doamna director adjunct Cristina Poenaru. O deosebită contribuție la acest proiect au avut şi 

partenerii implicaţi precum Inspectoratul Școlar Județean Suceava prin reprezentanții săi, 

domnul Inspector Școlar General, prof. Grigore Bocanci și doamna Inspector pentru limbi 

străine, prof. dr. Silvia – Corina Nuțu precum și  Asociația Română a Profesorilor Francofoni 

reprezentată de doamna profesor doctor Irina Melisch. 

În urma participării cu mare interes la acest concurs, un număr de 47 de  elevi ai 

diferitelor licee din municipiul Suceava și din județ au obţinut  premii și mențiuni, iar eseurile 

câștigătoare vor fi publicate în volumul ”Ne prețuim valorile?!” înregistrat cu cod ISSN. La 

prima secţiune a concursului  au participat elevi cu şaptesprezece eseuri în limba română, 

şaisprezece creaţii în limba engleză şi paisprezece în limba franceză. Aceşti elevi nu au făcut 

altceva decât să ne ofere posibilitatea de a ne îmbogaţi cunoştinţele cu un bagaj de informaţii 

utile cu privire  la importanţa implicării marilor personalități românești  în cultura europeană. 

Printre  marii oameni de cultură  despre care s-a discutat în eseurile elevilor se remarcă Emil 

Cioran, mare filozof  şi scriitor român, Nicolae Tonitza, important pictor român care cunoştea 

foarte bine peisajele europene ale artelor vizuale, Nadia Comăneci, considerată cea mai bună 

gimnastă a secolului XX  ,,Zeiţa de la Montreal”, Ion Nedelcu un deosebit artist plastic 

contemporan, Nicolae Iorga care a jucat în cultura românească ,, rolul lui Voltaire”. De 
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asemenea în eseuri îi regăsim şi pe Regele Ferdinand I, o mare personalitate politică 

românească, Camil Petrescu dramaturg, eseist şi  iniţiatorul romanului moderrn, Sofia 

Ogrezeanu prima femeie neurochirurg din lume. 

Elevii au așternut cuvinte deosebite prin care au scos în evidență contribuția 

importantă la dezvoltarea culturii europene în secolul XX a lui  Eugen Ionescu, scriitor în 

limba franceză, Constantin Brâncuşi care este considerat un monument al conştiinţei artei 

moderne, Ana Aslan medic specialist care promitea întârzierea procesului de îmbătrânire a 

persoanelor, Nicolae Paulescu un mare om de ştiinţă român, medic şi filozof , Vera Atkins 

cunoscută ca ofiţer de informaţii şi Smaranda Brăiescu prima femeie paraşutist cu brevet din 

România, campioană europeană şi  mondială. 

    Consider că proiectul nostru ,,Ne prețuim valorile” oferă şansa de a descoperi în 

lucrările tinerilor participanţi soluţii-argumente-idei, privind legăturile şi relaţiile atât 

culturale cât şi istorice dintre statul român şi alte state din contextul european. 

 

“Să nu mă plângeți” 

 

Diana GÎTMAN, 10 B  

Coordonator: prof. Simona TOFAN 

 

 

Când nu voi mai fi să vă zâmbesc  

Și n-am să mai exist printre muritori  

Să nu-mi plângeți trupul, 

căci a fost doar o copertă a sufletului meu. 

Anii au desenat-o după tipar, 

Oamenii au admirat-o un timp, apoi au dispărut  

unul după altul, fiecare crezând că m-a putut citi. 

Plângeți-mi sufletul dacă vreți... 

Și eu mi-l plâng... 

Rămășițe din el văd când îl privesc… 

Fiecare om a luat cu el o bucată;  

Mi le-au desprins și mi-au lăsat răni,  

acum cicatrici. 

Îmi plâng frânturile din mine  

care s-au pierdut în mâinile necunoscuților… 

Să nu mă plângeți!  

Aruncați-mi trandafiri negri peste mormânt, 

Fredonați-mi notele preferate  

Și uitați-mă apoi, sub pământul rece,  

Într-un corp doar de fațadă și cu un suflet în bucăți. 
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  Mesajul meu antidrog 
                                                   

                                                                                                   Andreea-Elena DASCĂLU 7B 

                                                                                Coordonator: prof. dr. Mihaela CHITIC 

 

    În ultimii ani, tot mai mulți tineri iau calea consumului de droguri. A devenit o obișnuință 

din partea acestora să fie dependenți de astfel de substanțe care dăunează grav sănătății. O 

dată fiind consumate astfel de substanțe, la început dau o stare de bine, apoi dau stare de 

dependență, după care încetul cu încetul efectele negative încep să apară.  

Drogurile sunt substanţe naturale sau substanţe sintetice care creează sau nu 

dependență.  

Acțiunea lor poate fi de natură psihotropă, reușind astfel să acționeze asupra 

sistemului nervos central, intensificând unele procese, precum: halucinațiile auditive sau 

vizuale și diminuând sau chiar eliminând procese, precum: durerea fizică sau moralitatea. 

Încă din anii 3400 î.Hr. în zonele inferioare ale Mesopotamiei, era cultivat macul 

pentru obținerea opiului, iar începând de atunci, omul a început să le folosească pentru a ieși 

din cotidian, pentru a scăpa de ceea ce este rău și pentru a încerca lucruri şi senzaţii noi. 

 

Acestea pot fi împărțite în 3 clase principale: 

✦ psiholeptice → inhibitoare ale sistemului nervos central; 

✦ psihoanaleptice → stimulante ale sistemului nervos central; 

✦ psihodisleptice → modificări la nivelul sistemului nervos central. 

 

・Drogurile psiholeptice sunt: Opioidele, Opiaceele, Tranchilizantele, Alcoolul.  

・Drogurile psihoanaleptice sunt: Cocaina, Amfetamina, Cofeina, Nicotina.  

・Drogurile psihodisleptice sunt: Cannabisul, Halucinogenele, Mescalina, Anticolinergicele.  

Drogurile acționează asupra neurotransmițătorilor sau receptorilor, la nivelul 

sinapselor neuronilor, cauzând efecte pe termen lung. 

Din cauza acțiunii lor puternice asupra sistemului nervos central și a faptului că unele 

pot imita aproape perfect neurotransmițătorii, creierul este indus în eroare și este făcut să 

perceapă totul într-un mod mult mai intens sau mai relaxant în funcție de drog. 

Unele droguri numite și stupefiante, precum morfina, sunt folosite și în scop medical 

pentru persoanele în cazuri terminale fiind prescrise pentru calmarea durerilor sau în cazul 

anesteziilor generale. 

Dacă consumul acestora este realizat pe o perioadă de timp îndelungată poate provoca 

psihoze, delir și tulburări de personalitate, însă dacă măsurile sunt luate încă de la debutul lor 

în organism, efectele acestora pot fi diminuate sau chiar înlăturate.  

Având în vedere la cele menționate anterior, mesajul meu este acela că înainte de a 

face sau a încerca un lucru trebuie să ne documentăm cu privire la acesta, pentru a vedea dacă 

într-adevăr ne face bine și dacă în cazul în care încercăm totuși, să cunoaștem consecințele 

pentru a putea acţiona spre a le combate.  

Mai exact, drogurile nu mai sunt de multă vreme un subiect nou printre tineri, deși 

aceștia nu se documentează cu privire la efectele lor nocive asupra organismului, ci doar cu 

privire la aspectele pozitive și la binedispunerea pe care o au în urma consumului.   

În concluzie, consider că suntem într-o epocă a tehnologiei şi ar trebui să folosim acest 

lucru pentru a ne informa și pentru a încerca să evităm toate lucrurile ce ne pot face rău, cum 

ar fi consumul acestor tipuri de substanțe.   
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Unde găsim fizica? 
 

Prof. Iuliana VORNICU 

 

De ce o fi oare important să o înțelegem de la vârste mici, înainte să ne lovească 

ecuațiile de pe tablă? Iată câteva răspunsuri. 

Stai pe scaun și citești aceste rânduri. Chiar acum fizica este în jurul tău. Faptul că stai 

pe scaun înseamnă că tu ai echilibru, iar scaunul este construit corect d.p.d.v.fizic, centrul de 

greutate este bine calibrat. 

 Știi, desigur, că nu poți pluti datorită forței de atracție gravitaționala a Pământului, 

care te atrage către el. 

 Când ai deschis laptopul, ai chemat miliarde de electroni prin circuitele electrice ale 

casei pentru a îl alimenta. Laptopul în sine este un ansamblu de legi de electricitate, 

magnetism și mecanica. 

 Te ridici de pe scaun. În deplasarea ta apar viteza și accelerația, nu te lovești de 

lucrurile din jur apreciind corect distanța de frânare. 

 Te pregatești de școală. Te uiți în oglindă o ultimă dată pentru a vedea cum te-ai 

aranjat. Fenomenul care te ajută să te vezi în oglindă este reflexia. 

 În jurul tău, în natură, fizica te însoțeste. Fizica e curcubeul, datorită dispersiei luminii 

solare, pentru diverse culori fiind diverse lungimi de undă. Fizica e atunci când aluneci pe 

gheață, dar cu toate astea te oprești la un moment dat datorită forței de frecare. Fizica e în 

energia trimisă de soare sub forma unor radiații elecromagnetice care se transformă în 

căldură. De aceea ne este cald când stăm în soare. 

Ne folosim de obiectele din jurul nostru construite cu ajutorul legilor fizicii. De 

exemplu, vrei să-ți faci un selfie. Camera  foto din  telefon este tot fizică, imaginea fiind 

captată și proiectată cu ajutorul obiectivului pe senzor și chiar ochiul uman, unde cristalinul e 

o lentilă prin care imaginea este proiectată pe retină care este  senzorul ochiului. 

Te concentrezi la poză, dar deasupra ta auzi un zgomot puternic. E un avion. Știai că 

acesta zboară ca urmare a aplicării legii lui Bernoulli care se bazează pe conservarea energiei? 

Și exemplele pot continua. De aceea am să te supun unei provocări. Îl provoc pe cel care a 

publicat articol la pagina 9 să ne povestească în următorul număr De ce se lipesc baloanele 

electrizate de perete, apoi să lanseze o nouă provocare. Cred că va fi amuzant și totodată un 

mare câstig acest joc. 
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DE CE PRACTICĂM KARATE?! 

Bianca TÎMPESCU, 7 B 

Coordonator: prof. Alina Petruța ȚURCANU 

 

           De ce să învăţ aşa ceva? Este o întrebare care probabil a apărut în mintea tuturor, celor 

care au auzit de Karate, cum de fapt a apărut și în mintea mea, acum ceva timp în urmă. Unele 

persoane confundă practicanţii de karate cu nişte oameni care nu fac altceva decât să înveţe să 

se bată, ceea ce este total greșit.  

Ce înseamnă de fapt Karate? Karate este un termen japonez format  din cuvintele 

,,Kara”-gol şi ,,te”- mâna, şi  înseamna efectiv ,,mâna goală”, practic se mai adagă termenul 

,,do”- cale, rezultatul fiind Karate-do ceea ce înseamnă calea mâinii goale. Acest termen este 

generic pentru stilurile de arte marţiale japoneze, iar prin ,,publicitatea” făcută de industria 

cinematografică a devenit cuvântul universal folosit în legătură cu artele marţiale. 

Ce avantaje poate dobândi practicantul de ,,karate”?  

Motivele pentru  care noi, cei care am început să practicăm Karate, indiferent de stilul 

ales,  sunt diferite. Unii au fost curioşi, dornici să încerce ceva nou, alţii, influenţaţi de filmele 

de gen şi-au dorit să ajungă cei mai buni în lupte, să devină invincibili, mulţi au intrat în dojo 

având prieteni care practicau deja  Karate şi dorind să se antreneze împreună cu ei. Eu mi-am 

dorit să învăț să mă apăr, să fiu mai sigură pe mine, să devin mai puternică, mai disciplinată, 

mai sănătoasă.  

Conform unor sondaje făcute la colegii mei unul dintre cele mai cunoscute motive 

pentru a practica karate este ,,autoapărarea”.  Învăţăm tehnici de atac şi de apărare compuse 

din blocaje şi  lovituri cu mâinile, cu picioarele sau alte părţi ale corpului, aplicate sub diferite 

forme, prin prize şi proiectări sau alte tehnici ale căror scop final este scoaterea din luptă  a 

adversarului. Karate oferă astfel o serie de “arme”, singura problemă fiind cunoaşterea lor şi 

aplicarea acestora la momentul potrivit cu efectul scontat. Faptul că cineva începe să înveţe 

Karate şi că a participat la câteva antrenamente nu înseamnă că va deveni dintr-o data 

invincibil. 

Diferenţele dintre începători şi avansaţi sunt mari, cei din urmă devenind cu adevărat 

eficienţi,  putând să lupte cu reale şanse de succes cu un agresor sau chiar cu mai mulți. 

Alte motive pe langă autoapărare pot fi: dobândirea încrederii, dobândirea capacităţii 

de concentrare, condiţia fizică, disciplina. 

Noi vom fi învingători, așa am pornit în data 19 și 20 martie 2022, 14 elevi ai școlii 

noastre alături de 70 sportivi practicanți ai stilului de karate Isshinryu la Concursul Național 

organizat la Suceava.  

 

Rezultatele obținute de noi au fost pe măsura efortului depus:  

 

Kata individual  

Loc. I, Tîmpescu Bianca (clasa a VII-a B), Ruxandra Cosmin (clasa a II-a A) 

Loc. II, Oprea Matei (clasa a VIII-a B) 

Loc. III, Ivan David (clasa a VII-a A), Țibichi Alexandra (clasa a IV-a B) 

 

Kata sincron 

Loc. III, Iurea Teodora, Bucătaru Amalia, Chitic Magdalena (clasa a II-a A), Oprea Adina, 

Artenie Cosmina (clasa a V-a A), Țibichi Alexandra (clasa a IV-a B) 
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Loc. II, Oprea Matei (clasa a VIII-a B), Țibichi Alexandra (clasa a IV-a B), Oprea Adina, 

Artenie Cosmina (clasa a V-a A), 

Loc. I, Țurcanu David (clasa a IV-a B), Ruxandra  Cosmin (clasa a II-a A), Gontariu Florin 

(clasa a IV-a B) 

 

Kumite  

Loc. III, Artenie Cosmina (clasa a V-a A), Oprea Matei (clasa a VIII-a B) 

Loc. II, Bucătaru Amalia, Cămăruț Alexandra (clasa a IX-a B), Oprea Adina (clasa a V-a A), 

Ivan David (clasa a VII-a A), Ruxandra Cosmin (clasa a II-a A) 

Loc. I, Chitic Magdalena (clasa a II-a A), Țurcanu David (clasa a IV-a B) 

Loc. I Cupă, Gontariu Florin (clasa a IV-a B)  

 

Le urez succes colegilor mei, Oprea Matei și Țurcanu David, care ne vor reprezenta în 

Danemarca, în luna mai la Campionatul Internațional, iar pe dumneavostră, indiferent de 

vârstă, vă îndemn să practicați Karate pentru sănătate, frumusețea mișcărilor, descoperirea 

metodelor de autoapărare. Să nu vă gândiți la grade mari și la ”Centura Neagră”, toate acestea 

vin singure, odată cu trecerea timpului.  
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Campania R.E.S.P.E.C.T. în școala noastră 

 

Ana Maria PATRAȘ, 12 C 

Coordonator: prof. Alina Petruța ȚURCANU  

 

Pornind de la obiectivul principal al Campaniei R.E.S.P.E.C.T. ”Fii bun ori de câte 

ori este posibil. Întodeauna este posibil” preșcolarii şi şcolarii, au descoperit cuvintele 

magice care definesc nonviolența:   

RESPONSABILITATE: “Să fim responsabili de faptele noastre!  

EDUCAȚIE: “Educția este cartea de vizită a fiecărui individ!” 

SIGURANȚĂ: “Școala mea îmi oferă siguranță! 

PREVENȚIE: “Preveniți orice  conflict!” 

 EMOȚIE: “Emoțiile pozitive controlează orice act violent!” 

COMUNICARE: “Comunicarea rezolvă orice situație!“ 

TOLERANȚĂ: “Tolerând vei avea de câștigat!” 

Campania a urmărit, ca printr-o atitudine preventivă, susţinută prin metode specifice 

educaţiei nonformale, comunicând eficient şi activ, să promoveze toleranţa şi adevăratele 

valori morale ale viitorilor cetăţeni.  

Astfel, în activităţile desfăşurate am exersat atitudini şi comportamente empatice, 

tolerante şi pozitive, care ne-au învăţat să acţionăm cu prietenie şi respect, cu responsabilitate 

şi cu o bună gestionare a emoţiilor, în deplină siguranţă.   

Activitatea, care a mobilizat un număr de 80 preşcolari, 157 elevi de gimnaziu şi 47 

elevi de liceu, coordonaţi de  9  cadre didactice de la G.P.N. Liteni, G.P.N. Roșcani, G.P.N. 

Corni şi de la Liceul Tehnologic “Iorgu Vârnav Liteanu”, s-a desfăşurat sub îndrumarea 

următoarelor cadre didactice: prof. înv. preşcolar Chihaia Maria, prof. înv. preşcolar Balan 

Anca, prof. înv. preşcolar Luca Maria Olga, prof. înv. preşcolar Popa Elena,  prof. 

înv.preşcolar Gușă Teodora, educatoare, Florescu Elena, prof. dr. Belciug Briana, prof. 

Poenaru Gabi şi prof. Ţurcanu Alina.   

În cadrul activităților desfășurate preșcolarii au vizionat filmulețe, povești, au realizat 

“Copacul prieteniei”, au desfășurat jocuri de rol, simulând exemple de situații problemă, au 

realizat desene și inițiat discuții referitoare la prietenie, acceptarea diversității, nonviolență, pe 

baza imaginilor  prezentate. 

Elevii au scris mesaje antiviolente, au dezbătut citate, au urmărit materiale Power 

Point şi filmuleţe de scurt metraj cu scopul de a preveni agresivitatea şi violenţa prin 

exersarea comportamentelor şi atitudinilor civilizate, atât în mediul şcolar cât şi în afara 

acestuia, astfel încât să se manifete cu responsabilitate, să fie capabili să-şi gestioneze 

emoţiile prin atitudini tolerante, preventive, comunicând nonviolent.  

Mesajele şi citatele scrise de noi au fost afişate în sala de sport, astfel încât fiecare la 

intrare în sală şi la ieşire am “salutat” citind câte un mesaj nonviolent. 
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Consider că activităţile desfăşurate  au avut un impact pozitiv atât asupra noastră a 

elevilor,  cât și a părinților noștri. 

 

 

Link-ul activităţii: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4912978575461655&id=100002486830076  

 

M-am pierdut 

Gabriela-Elena GÎTMAN, 11 A 

 

 

M-am cufundat printre mii de gânduri,  

Încercând să-ți găsesc motivele 

Pentru care m-ai lăsat în agonia zecilor de junghiuri,  

Și străine ne-au devenit zâmbetele.  

 

M-am îngropat în ochii tăi verzi,  

Și aspru rănită am ieșit, 

M-au zgâriat pe față, pe corp, pe mâini,  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4912978575461655&id=100002486830076
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Căci neîncetat m-ai tot privit.  

 

M-am avântat spre hotare pustii, otrăvite,  

Crezând că tu-mi vei fi leac,  

Am zăcut pe jos, așteptând a ta venire,  

Însă tu erai departe, peste veac.  

 

M-am aruncat spre ape tulburi, negre,  

Crezând că vei veni și tu cu mine, 

Dar ai rămas pe maluri albe, 

Și cum muream, priveai către mine. 

 

M-am pierdut în final pe mine,  

Încercând să te țin aproape,  

Dar jur, că pe veci, nu voi mai privi către tine,  

Chiar de mă voi îneca în alți ochi verzi, sau rele șoapte. 

        

 

Râd ghioceii-n soare 

 

Elisa Elena Scutelnicu, 7 B 

Coordonator: prof. Alina Petruța ȚURCANU 

 

Râd ghioceii-n soare, 

Și totu-i minunat, 

Vin stoluri de cocoare, 

Natura a înviat! 

 

Râd ghioceii-n soare, 

E zumzet în zăvoi 

Veniți cu mic cu mare, 

Că-i cântecul în toi! 
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Pe crengile amorțite 

Stau mugurii să crape, 

Iar prin pâraiele obosite, 

Curg șiruri lungi de ape. 

 

Natura azi se îmbracă, 

În haina-i sclipitoare 

Și totu-i din nou parcă 

Gătit de mare sărbătoare. 

 

 

LA FRANCOPHONIE 
 

Elena CHIHAIA, 11 A 

Coordonator: prof. dr. Briana BELCIUG 

 

Termenul francofonie a apărut spre sfârşitul secolului al XIX-lea pentru a descrie ţările 

şi persoanele vorbitoare de limbă franceză. Dobândeşte semnificaţia cunoscută până astăzi, 

când, câteva decenii mai târziu, francofonii realizează existenţa unui spaţiu lingvistic propice 

schimburilor culturale. Oamenii de litere au fost la originea acestei mişcări. Un demers 

oarecum natural având în vedere semnificaţia limbii franceze pentru patrimoniul lingvistic 

universal. 

Nucleul interguvernamental al Francofoniei a fost creat la 20 martie 1970, dată care 

este celebrată în fiecare an drept  Ziua Internaţională a Francofoniei  

România reprezintă un membru important al francofoniei, fiind desemnată în 2007, de 

către Secretarul General al Francofoniei, “stat-far al francofoniei” în regiunea Europei 

Centrale și de Est. 

Pe data de 21 martie, liceul tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu,, a decis să serbeze 

această zi în cel mai creativ mod posibil. Astfel, după cursurile susținute în ziua de luni, elevii 

au avut posibilitatea de a se înscrie la diferite concursuri cu tematică specifica (concurs de 

desen, concurs culinar și concurs de cultură generală).  
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Pentru că talentele mele culinare se îndreaptă mai mult spre plaiurile Italiei, am decis 

să particip la cele doua concursuri rămase. În urma jurizării concursului de desene intitulat ,, 

Expressions idiomatiques,, am obținut premiul 1. Același premiu l-am obținut și la concursul  

de cultură generală unde am dat dovadă de atenție sporită. Am aflat foarte multe lucruri 

interesante în urma acestuia și mă bucur că am avut ocazia să particip. 

Cea mai interesantă parte a acestei activități a fost jurizarea preparatelor culinare. 

Elevii au gătit preparate franțuzești ce urmau sa fie gustate si jurizate de către cel mai 

pofticios juriu. Am fost desemnată de către doamna profesor Belciug Briana membru al 

juriului. Astfel am avut posibilitatea să gust din preparatele elevilor care erau absolut divine: 

croissante, crème brûlée, macarons și lista poate continua. A fost extrem de greu să alegem 

câștigătorii... Dar cei mai buni au învins și au plecat acasă cu un premiu pe cinste, iar eu cu un 

zâmbet larg pe buze în urma acestei degustări. 

A fost o experiență de neuitat și aștept cu nerăbdare următorul an școlar pentru a 

repeta experiența în special pentru că va fi și ultima din poziția de elev al acestui liceul. 

           

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura ca abilitate de viață 

Maria Elisabeta DAMIAN,  9  B 

Coordonator: prof. dr. Mihaela CHITIC  

 
„Fiecare carte pare că închide in ea un suflet.  

Şi, cum o atingi cu ochii şi mintea, sufletul  

ţi se deschide ca un prieten bun.”  

 Maxim Gorki 

 

Lectura reprezintă o oportunitate de a pătrunde într-o altă dimensiune temporală sau 

materială, de a călători gratuit într-o lume imaginară. Cu toate acestea, în ultimii ani, lectura a 

pierdut mulți dintre admiratorii săi, care au fost atrași de aplicațiile online care i-au ținut 
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ocupați mai mult timp. Activitățile desfășurate pentru promovarea lecturii se doresc a fi un 

bun prilej de a-i aduna pe elevii Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” în jurul cărților, 

făcându-i să se simtă atrași iarăși de mirosul proaspăt al tușului și de mirosul plăcut al hârtiei. 

 Activitățile desfășurate îi pot provoca pe aceștia să citească mai mult, să-și 

descopere propriul tip de lectură, să învețe să respecte o carte și să-și dezvolte creativitatea și 

curiozitatea.  

 Lumea din jurul nostru are tendința de a face totul rapid; de aceea elevii simt adesea 

presiune și preferă să citească rezumate ale operelor studiate. Prin activitățile din cadrul orelor 

de limba română, elevii au citit opere literare care aparțin diferitelor tipuri: literatură  

fantastică, literatură psihologică, literatură realistă, etc., activități ce au avut ca scop tocmai 

descoperirea tipului de lectură favorit și dezvoltarea pasiunii pentru aceasta. 

Aurelian Silvestru spunea  că „părinţii ne ajută să devenim oameni, cărţile să 

rămânem.” , fapt ce susține importanța lecturii în viața tuturor elevilor. Prin intermediul 

activităților de consiliere școlară desfășurate la nivelul tuturor claselor a  fost subliniată 

importanța lecturii pentru dezvoltarea noastră psihică și socială. 

 Lectura reprezintă universul ascuns al fiecărui tânăr, un univers care îl va reprezenta 

peste tot pe unde va merge deoarece „când întâlnești un om cu o personalitate deosebită, ar 

trebui să-l întrebi ce cărți citește.”, spunea Ralph Waldo Emerson. 

 În final, aș dori să le adresez un sfat celor care spun că nu le place să citească: „Dacă 

nu-ţi place să citeşti, înseamnă că n-ai găsit cartea potrivită.”(J. K. Rowling), deci continuă 

să explorezi și cu siguranță vei găsi ceva ce te va face să înțelegi cuvintele lui George R. R. 

Martin care spunea că  „Un cititor trăieşte o mie de vieţi înainte de a muri. Cel care nu citeşte 

trăieşte o singură viaţă.”. Deci, luați și citiți orice vă place!  

 

 

De ce DELF ? 

Ioana Ecaterina BALAN, 11A 

Coordonator: prof.dr. Briana BELCIUG 

 

Intr-un mod formal spus, examenul DELF reprezintă o modalitate de valorificare si 

atestare, a limbii franceze, ce se obține in urma a patru probe: proba ințelegerii unor, texte,  

proba audio, cea orală si, nu in ultimul rand, cea in care îți poti demonstra creativitatea, sub 

forma unei compoziții literare. Lucrul cel mai important  și atrăgător este faptul ca diplomele 

primite în urma absolvirii vin chiar din partea Ministerului Educației Naționale din Franța. 

Însă, spus in aceasta manieră, formalitatea capătă forma plictiselii, iar întreaga poveste 

își pierde din adevarata esență. Așa încât, subiectiv spus,  examenul DELF este mărturia unui 

suflet ce a reușit să își dorească mai mult. Este un examen ce nu atesta singura competență 



 
28 

 

lingvistică, ci și caracteristici ale personalității, precum determinarea, siguranță si curajul de a 

încerca.  

Iar aceste lucruri le spun din propria-mi experienta, fiind un absolvent al acestui 

examen (propoziție ce am scris-o cu un larg zâmbet pe față).  Sentimente de bucurie și 

nostalgie îmi răsar in suflet, când îmi amintesc momentul în care am decis să fac primul pas in 

această călătorie. Nesiguranța și, cel mai sigur, neîncrederea în propriile cunoștințe (căci imi 

cunosteam nivelul ) îmi creaseră deja un obstacol ce părea de nestăvilit. Însă, alături de 

persoane ce au știut să mă susțină, am reușit sa mai fac câte un mic pas, zi de zi: îmbogățindu-

mi vocabularul, ascultând cate o noua piesă muzicală, citind un nou articol etc. Și încă îmi 

amintesc de orele de pregătire, ce îmi creau un sentiment de entuziasm aparte. Nervii și 

supărările atunci când greșeam  nu mă făceau decât sa îmi doresc mai mult de la mine si sa 

sper că într-o zi aceste lucruri vor reprezenta un "fleac" pentru mine.  

Astfel, toate acestea m-au făcut să răbufnesc de bucurie la aflarea rezultatelor. Tot 

ceea ce trudisem, în sfârșit a dat roade. Si toate au meritat ! 

Scriu toate acestea pentru cei care nu au la rândul lor curajul să se înhame la o astfel 

de provocare, nu au încrederea in forțele proprii sau poate nu vor sa iasă din rutina proprie.  

Cu toate că nu rezultatul, ci cunoștințele pe care le acumulezi reprezintă adevarata 

necesitate, o astfel de diplomă poate fi podul dintre tine și contractul ce te va face 

milionar/indeplinit pe plan spiritual ; poate fi acea cheia ce îți va deschide mai multe uși decât 

ți-ai putea imagina si, nu în ultimul rând, va fi un motiv de mândrie. 

Crede și cerceteaza ! Poți să o faci ! 
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