
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.O.S. 
Liceul Tehnologic  

„Iorgu Vârnav Liteanu” 

Nr. 2 

2022 

Revistă şcolară bianuală 

Liteni, Suceava 



 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.O.S. 

Şansele Oamenilor de Succes 

 

Nr. 2/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revistă finanțată prin proiectul ROSE - Șansele Oamenilor de 

Succes 

 

Revista Liceului Tehnologic IORGU VÂRNAV LITEANU 

Oraș Liteni, Județ Suceava 
S.O.S. 

Şansele Oamenilor de Succes 

Nr. 2/2022 

 



 
3 

 

Coordonatori revistă: 

Director: prof. Demis Ioan MARANDA 

Director-adjunct: prof. dr. Ana Maria Briana BELCIUG 

Director-adjunct: prof. înv. Cristina POENARU 

 
Responsabili nr. 2/2022 

Prof. Mihaela DOBOȘ 

Prof. Cecilia SBURLEA 

Bibliotecar Mihaela ONISII 

 
Colectiv de redacţie elevi: 

Redactor-şef: Marian-Sebastian PARASCA, 12 A 

Redactor-şef adjunct: Laura TIHULCĂ, 11 B 

Secretar de redacţie: Elena Andreea DASCĂLU, 8 B 

Redactori: 

Miruna TANASĂ, 11 B 

Diana-Georgiana GÎTMAN, 11 B 

Izabela CALARO, 12 A 

Roxana STRAT, 10 A 

Ariadna CĂRĂUȘU, 7 A 

Alina – Valentina RUXANDRA, 10 B 

Bianca – Mihaela LUPU, 11 A 

Ioana - Ecaterina BALAN, 12 A 

Elena – Miruna ANTONEAG, 12 A 

Sandra MUNTEANU, 10 A 

 
Cadre didactice îndrumătoare: 

Prof. Ana ANTON 

Prof. Victor ANTON 

Prof. dr. Ana Maria Briana BELCIUG 

prof.înv.preșcolar  Maria CHIHAIA  

Prof.dr. Mihaela CHITIC 

Prof. Mihai CIUBOTARU 

Prof. Veronica CORLECIUC 

Prof. Lenuţa DOCHIA 

Prof. Costică DOROFTEI 

Prof. Sorin GAVRILIUC  

Prof. Adina GRIGORE 

Prof. Camelia LIONTESCU 

Înv. prof. Petronela LUCA 

Prof. Elena MANCAȘ 

Prof. Ioan MANCAȘ 

Prof. Cerasela Iuliana MARLENEANU 

Prof. Dan Ilie MATACHI 

Prof. Viorica OPREA 

Prof. Gabriela POENARU 

Prof. Cecilia SBURLEA 

Secretar Marinela TANASĂ 

Prof. Iulian TOFAN 

Prof. Simona TOFAN 

Prof. Maria ŢIBICHI 

Prof. Alina Petruța ȚURCANU 

Prof. Iuliana VORNICU 

 

Tehnoredactor: Prof. dr. Ana Maria Briana BELCIUG 

 

ISSN: 2668-7496 

ISSN-L: 2668-7496 



 
4 

 

 

Cuprins 
 

 

 

Stimați profesori și părinți .................................................................................................................... 5 

Însetat de o damă ................................................................................................................................... 6 

Confesiuni cu inima ............................................................................................................................... 7 

Micii pompieri ....................................................................................................................................... 7 

Zâmbește, Dăruiește, Iubește! .............................................................................................................. 8 

Experiențe noi, idei noi, prieteni noi .................................................................................................. 10 

Copilăria, un lucru firesc .................................................................................................................... 11 

Proiectul Media Literacy and Our Community ............................................................................... 12 

Bullyingul în școli ................................................................................................................................ 14 

Steaua și laleaua .................................................................................................................................. 15 

Let`s do it, Romania! ........................................................................................................................... 16 

Experiența balului a fost ..................................................................................................................... 17  

Aproape de sfârșit ................................................................................................................................19 

Concursul național MADE FOR EUROPE ...................................................................................... 20 

Clubul de dezbateri ............................................................................................................................. 23 

Un altfel de avocat ............................................................................................................................... 24 

Ziua Curățeniei .................................................................................................................................... 25 

Consiliul Școlar al Elevilor, a doua casă ........................................................................................... 26 

Erasmus Plus schimbă vieți, deschide minți! .................................................................................... 27 

Noaptea Cercetătorilor Europeni ...................................................................................................... 30 

Importanța lecturii în viața unui adolescent ..................................................................................... 31 

10 reguli pentru evitarea bullyingului ............................................................................................... 32 

Liceul - un nou început ....................................................................................................................... 33  

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

 

 

Stimați profesori și părinți, dragi colegi 

 

 

Elev : David ȚURCANU, 5 B 

  Coordonator : prof. înv. primar Cristina POENARU  

 

Iată-ne ajunși în ziua care încheie cei cinci ani pe care i-am petrecut împreună, cinci 

ani de muncă, de efort, de succese și de bucurii. 

Unii dintre voi, dragi colegi, ar fi vrut, poate, ca în aceste ore de încheiere să facem 

gramatică; alții, care iubesc matematica, ar fi preferat să rezolve o problemă; sunt școlari care 

ar fi dorit să încheie cei cinci ani de școală realizând o compunere sau un desen frumos, alții 

și-ar fi dorit un meci de fotbal, o oră de limba engleza sau chiar o oră de religie! 

Mai bine să ne amintim de acea toamnă când pentru prima oară am devenit școlari! 

Vă mai amintiți? 

Frunzele ruginii se pregăteau să țese covorul toamnei. 

Ne-am întâlnit în curtea școlii. Povestea noastră începea, începea cu momentele de 

descoperire a școlii, a clasei, a băncii, a colegilor; începea cu lacrimi de teamă sau sfioase 

semne de prietenie. 

A venit vremea bastonașelor, a literelor, a primelor adunări, primele cuvinte în 

engleză, lecții de religie și educație fizică, apoi problemele, tabla înmulțirii, cititul, 

povestitul…și anii au trecut… parcă zburând. 

Privind în urmă, ni se pare totul acum atât de simplu și chiar ne vine să zâmbim, 

gândindu-ne cât de greu am scris primul cuvant, cuvantul ” mama”. 

Orice muncă cere efort și munca noastră a cerut efort care  a fost încununat cu multe 

bucurii, transformate în calificative zâmbărețe. 

Priviți-ne, și vă dați seama că noi suntem boboceii de acum cinci ani!? Am crescut, am 

muncit, am greșit, dar din greșeli am învățat cu toții. 

La toamnă vom trece în clasa a V-a: obiecte de studiu noi, profesori noi. Nimic nu 

trebuie să ne sperie, deoarece ceea ce am învățat în acești cinci ani constituie o adevărată 

bază, pe care se va putea înălța învățătura viitoare.  

 Dragi părinți și profesori, dragă doamnă învățătoare și educatoare, sperăm că nu vă 

vom dezamăgi, ci vom urma drumul ce ni l-ați deschis.  

Trebuie să ajungem oameni de cinste cu care să vă mândriți! 

 

   Semnează,  

                     colectivul clasei a IV-a  
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Însetat de o damă 
 

 

Izabela CALARO, 12A 

Dar și cât te-am dorit în adâncul sufletului meu, 

Tânjeam după tine și adierea ta senină, 

După ochii tăi negrii zglobii, după frageda buză 

Și după mine avântat în etern după inima ta. 

 

Tânjeam după ale tale atingeri pline de senzualitate 

Ce-aș vrea să le simt tot timpul pe sufletul meu sec, 

Mi-era dor de sărutarea cu patos fiindcă, 

Eram destul de sigur, în sinea mea, că și tu mă iubești. 

 

Și venele suspinau după tine, amalgam de visuri, 

Te zăream întreagă de departe, te dezgoleam cu privirea, 

Și când te vedeam aproape, prindeam curaj  

A te dezveli cu mâna și visător amorul nostru se prelingea.   

 

Dar și cât te-am dorit, aproape jumătate din viață 

Cu fiecare dor te voiam mai mult și simțeam că plesnesc,  

Te voiam întru totul să fii a mea prințesă 

Să nu fiu nevoit vreodată să te pierd când te dezleg 

 

Voiam pașii tăi alături de zâmbetul tău nemaipomenit 

Căci mi se înmuiau genunchii când te vedeam în lacrimi. 

Nu te voiam într-un timp aleatoriu, te voiam pentru totdeauna 

Să fim o pereche văzută de oameni, ca soarele și luna. 

 

Pofteam la tine cu tot cu frustrări chiar și fără sentimente 

Și râvneam la o dragoste fără margini alături de tine, 

Te voiam pe pieptul meu să sufli și să-l atingi duios,  

Te vreau acum o noapte întreagă să ne iubim frumos. 

 

Dar și cât te-am dorit regina nopții mele 

Cât de dor mi-a fost de tine nici nu-ți poți închipui 

Și doar o oră liniștită în zorii dimineții, lângă tine 

Mi-a surpat într-o secundă, dorința posedării. 
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Confesiuni cu inima 

Diana GÎTMAN, 11B  

Coordonator: prof. Simona TOFAN 

 

Las inima două secunde să se îndrăgostească 

Chiar dacă raționalul îmi spune să n-o fac. 

Când au creat-o, n-au învățat-o să gândească, 

Nici eu n-am învățat cum să le-mpac. 

 

O antiteză constantă dintre două voci, 

Omul a fost creat să le unească, 

"Dar, dragă inimă, rănită când te-ntorci  

Cum poate omul-napoi să te primească?" 

 

El te-ngrijește și rănile îți trec  

Tu-ascultă mintea, nu mai iubi orbește!  

"Știi că-ntr-o zi, eu, omul, am să plec  

Să văd atunci cine te mai iubește!  

 

Tu te distrugi mereu și vii să te refaci  

Dar tot ceea ce simți tu, simt și eu  

Din trup nemuritor nu te desfaci 

Dar mie-mi e din ce în ce mai greu." 

 

Dacă aș deține două inimi, mi-aș dori  

Una să-nvețe sincer să iubească, 

Și cu a doua, de-aș avea, nu aș iubi  

Ci-aș învăța-o, din prima, să gândească. 

 

 

Micii pompieri 

Prof. Liliana HRAB 

                În luna iulie în cadrul cercului Micii pompieri, coordonat de doamna profesoară 

Hrab Liliana Carmen, elevii clasei a IX-a C au participat la concursul tematic „Focul prieten 

sau dușman” din cadrul Proiectului Educaţional “Pompierii, prietenii noştri”. 

              Proba teoretică a constat în rezolvarea unui chestionar, pentru verificarea 

cunoştinţelor acumulate în cadrul cercului tehnico-aplicativ de elevi ,,Prietenii pompierilor’’, 

iar  proba practică a constat în confecționarea unor postere cu imagini  despre prevenirea 

incendiilor și într-un  exerciţiu de evacuare şi intervenţie în cazul unui incendiu.  
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              Pe parcursul 

desfăşurării probei 

teoretice, elevii au 

demonstrat că stăpânesc 

noţiunile ele-mentare din 

domeniul situaţiilor de 

urgenţă, rezolvând în timp 

util  chestionarul iar la 

proba practică, micii 

pompieri au avut de 

parcurs  traseul aplicativ 

cu alergare pentru a stinge 

un incendiu simulat în 

curtea școlii la corpul C al 

Liceului Tehnologic 

”Iorgu Vârnav Liteanu 

Liteni”, județul Suceava. 

 

            Primul loc a fost ocupat de echipajul nr.3  condus de eleva Stăuceanu Roxana, locul II 

echipajul nr.2 condus elevul  Maniliuc Denis- Andrei de locul III echipajul nr.1 condus de 

Boicu Sebastian și mențiune a luat echipajul nr.4 condus de elevul Șmadici David-Ilie. 

           Prin această activitate s-a dorit promovarea educației pentru prevenție civică în rândul 

elevilor,  prin care să abordeze posibile modalități de formare a unui comportament respon-

sabil de tip preventiv pentru diferite situații de risc ( naturale sau provocate de om), cunoaș-

terea unor mijloace de prevenire și intervenție pentru stingerea incendiilor, formarea unor 

valori și atitudini concentrate pe grija pentru viața personală și a celorlalți, precum și 

familiarizarea elevilor cu efectele benefice şi dăunătoare ale focului. 

 

 

Zâmbește, Dăruiește, Iubește! 

 

 Prof. înv. preșcolar Maria CHIHAIA 

Prof. Alina Petruța ȚURCANU  

 

Proiectul educațional „Zâmbește, Dăruiește, Iubește!” organizat la Liceul Tehnologic 

„Iorgu Vârnav Liteanu” în anul școlar 2021-2022 s-a derulat în cadrul S.N.A.C. Activitățile  

desfășurate au fost diferite și foarte atractive pentru toți elevii de toate vârstele. Au participat 

600 de elevi și preșcolari iar 20 de cadre didactice ne-au încununat și sprijinit aceste activități. 

Managerii școlii împreună cu Consiliul Școlar al Elevilor ne-au fost ajutor de nădejde în tot 

acest demers. 

Proiectul a debutat printr-un atelier de dezbatere „Nimeni nu e singur”,  unde doamna 

psiholog Gagniug Gabriela a prezentat elevilor, părinților și altor parteneri implicați elemente 

legate de importanța siguranței în mediul familial și școlar, precum și rolul empatic al 

comunicării.  
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”Pentru ziua mamei lucrăm împreună”, activitate care a unit pe preșcolari și școlari 

confecționănd felicitări și mărțișoare, s-a finalizat cu donații pentru un scop umanitar.  

”Dăruiesc din suflet” - o activitate caritabilă unde am colectat hăinuţe, rechizite şi 

dulciuri pentru familiile nevoiașe. 

”Copil ca tine sunt și eu” desfășurată cu ocazia zilei de 1 iunie - elevii și preșcolarii 

participanți la activitate au realizat desene, eseuri, prezentări PPT pe tema copilăriei. Munca 

elevilor participanți a fost răsplătită cu diplome și multe felicitări. 

„Dreptul la educație este pentru toți copiii” a fost ultima activitate din cadrul 

proiectului. Tema educației a fost  dezbătută de elevii și cadrele didactice pornind de la 

nevoile identificate de aceștia. S-au realizat  afișe și fotografii. S-au propus teme de activități 

pentru  anul școlar viitor.  

Preșcolarii și elevii au participat în acest proiect la jocuri, dezbateri, concursuri fiind 

educați în spiritul prieteniei, al respectului şi al grijei faţă de semeni, cultivându-și spiritul şi 

valorile voluntariatului. 

Prin participarea la activitǎțile proiectului s-au evidențiat capacitǎţile creatoare ale 

copiilor, talentul artistic, sentimentele de respect pentru mediul social și natural din care 

facem parte, s-au cultivat abilităţile de cooperare şi de a lucra în echipă, a fost stimulatǎ 

creșterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

Noi, coordonatorii proiectului, director prof. Demis Ioan Maranda, prof. Chihaia 

Maria, prof. dr. Belciug Briana, prof. Țurcanu Alina, suntem convinși, cǎ această activitate s-a 

bucurat de reușitǎ și va putea produce o schimbare în mentalitatea celor care au predispoziţie 

pentru a adopta un comportament negativ și de a emite judecǎţi bazate pe o generalizare 

eronatǎ și rigidǎ. În același timp, copiii grupului țintǎ vor conștientiza cǎ toți au drepturi și 

șanse egale.  

Mereu, ”Zâmbește, Dăruiește, Iubește!” pentru o lume mai bună! 
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Experiențe noi, idei noi, prieteni noi 

 

 Andreea-Elena DASCĂLU,  8 B 

Coordonator: prof. Alina-Petruța ȚURCANU  

 

Am participat cu mare drag la proiectul educațional „Zâmbește, Dăruiește, Iubește!”. 

Activitatea desfășurată de 1 iunie m-a captivat și impresionat. S-a desfășurat un concurs de 

desene cu ocazia acestei zilei, am participat la prezentări Power Point ale colegilor noștri 

despre această zi, iar la finalul activității, colega mea, Elisa Scutelnicu, ne-a citit o poezie 

compusă de ea care ne-a sensibilizat până la lacrimi.  

Experiența pe care am avut-o în acest proiect a fost foarte frumoasă și vă recomand să 

participați la asemenea proiecte, care sunt educative și mai ales aceste activități au scopul de a 

ne organiza. Astfel de experiențe ne unesc, iau parte la dezvoltarea noastră ca persoane în 

societate, ne dezvoltă capacități precum cea de a comunica în mod constructiv cu cei din jurul 

nostru. Spre deosebire de un concurs care ne antrenează simțul competitiv, această activitate 

ne-a învățat să primim feedback-uri pentru a ne îmbunătăți performanțele. Fiecare dintre noi 

trebuie să ia în considerare toate aceste calificative sau păreri pentru ca drumul său să aibă o 

traiectorie ascendentă. 
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În urma participării mele la activitățile extrașcolare am realizat că activitățile de acest 

tip reprezintă niște experiențe benefice interacțiunii dintre noi. Ele îți formează caracterul și îți 

dezvoltă abilitățile într-un mod recreativ-social, pregătindu-te pentru viață. Am conștientizat 

că putem schimba pozitiv lumea în care trăim doar dacă ne schimbăm pe noi înșine mai întâi. 

Am învățat că trebuie să ne trăim viața frumos, într-un mod echilibrat și să prețuim timpul, 

canalizând-ul pe lucrurile cu adevărat folositoare. 

Prin urmare, așa cum ne învață și deviza proiectului prezentat anterior, trebuie să 

zâmbim în fiecare moment, să dăruim zâmbete și emoții pozitive celor din jur, și nu în cele 

din urmă să iubim ceea ce facem.  

Concluzia cu care am plecat eu de la această activitate: educația ne unește! 

 

Copilăria, un lucru firesc… 

 

Elena Elisa SCUTELNICU, 8 B 

Coordonator: prof. Alina Petruța ȚURCANU 

            

Ce e mai frumos pe lume,  

Decât anii de copil? 

Când primim cu toții un nume 

Și al mamei grai subtil. 

 

Ce e mai frumos sub soare 

Ca un zâmbet luminos, 

Doar copilul vesel are 

Doi părinți și-un chip frumos!  

 

Însă, copilăria, mai poate fi și grea. 
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Nu cum e la noi frumoasă, 

Nu, nu la toți este așa. 

 

Sunt fel și fel de chipuri pe acest pământ. 

Care nu au o mamă, un tată, 

Suferă de lipsa unui cuvânt, 

Sau cine știe, de vreo anumită boală. 

 

Mulți copii tânjesc 

După ceea ce tu ai, 

Însă nu toți pot avea 

Asemenea daruri din Rai. 

 

Te-ai gândit măcar o dată 

Că tu ești un norocos? 

Pe lângă alții care 

Sunt piele și os? 

 

Da…Copilăria e un cuvânt firesc, 

Pe care toți îl îndrăgesc. 

Ahh…Copilăria. Ceva atât de complex… 

         

 

Proiectul ,,Media Literacy and Our Community” 

Gabriel VORNICU, 8A 

Coordonator: prof. dr. Briana BELCIUG 

 

       În școala noastră s-au desfășurat, încă din 2012,  foarte multe proiecte eTwinning. 

Printre acestea se numără proiectul „Media Literacy and Our Community”, din care am făcut 

parte eu cu încă 6 colegi în colaborare cu elevi din alte țări precum Turcia, Bosnia și 

Herțegovina și Georgia. 

         Acest proiect a fost despre apărarea de știri false, rețele de socializare cu avantajele și 

dezavantajele lor și mass-media. Ce am făcut noi în acest proiect? Am cercetat informații 

despre rețelele de socializare, am făcut conferințe pentru a lucra împreună la sarcinile.  

           Prima conferință video a avut loc pe data de 16 Martie 2021, iar echipa României era 

formată din:  
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 După această conferință am primit și primul obiectiv. Acel obiectiv era introducerea 

noastră și a școlii în proiect. Apoi mai mulți elevi au creat logo-uri pentru proiect, iar cel mai 

votat logo a fost ales.  

 Am depus foarte multă muncă în acest proiect, iar munca asta a fost răsplătită cu 

certificatele de calitate:  

 

 Acest proiect este unul din cele mai bune proiecte la care am participat din mai multe 

motive:  

- Munca în echipă te ajută să lucrezi mai eficient, ceea ce s-a întâmplat și în acest 

proiect; 

- Toți cei care au participat în proiect au dezvoltat competențe noi; 

- Am aflat cum percep alte țări știrile false; 

- Am învățat cum să ne protejăm de știri false și dezinformare; 

- Am descoperit noi aplicații care ne pot ajuta să învățăm mai eficient.  

Mulțumesc pentru lectură! 
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Bullyingul în școli 

          

Sebastian Gabriel BALMOȘ, 6 A 

            Coordonator: prof. Elena AVĂDĂNII 

  

Ce este bullying-ul? 

Acest termen este folosit ca atare și in limba romana,insa acesta s-ar traduce ca fiind un tip de 

hărțuire,intimidare sau agresiune,care poate avea loc  fie intre copii,la școala sau in cercul de 

prieteni.Comform Asociatiei Americane de Psihologie,bullying-ul este o forma de 

comportament agresiv,in care o persoana provoaca,in mod intentionat și repetat,un discomfort 

unei alte persoane. 

Tipuri de bullying: 

1.Bullying-ul fizic: 

Este cea mai evidentă formă de hărțuire. Apare atunci când copiii folosesc acțiuni fizice 

pentru a câștiga putere și control asupra țintelor lor. Bătăușii fizici tind să fie mai mari, mai 

puternici și mai agresivi decât colegii lor. Exemplele de agresiune fizică includ loviturile, 

lovirea cu pumnii, palmele, împingerea și alte atacuri fizice. Spre deosebire de alte forme de 

bullying, agresiunea fizică este cea mai ușor de identificat. 

2.Bullying-ul verbal: 

Autorii agresiunii verbale folosesc cuvinte, declarații și porecle pentru a câștiga putere și 

control asupra unei victime. De obicei, agresorii verbali folosesc mereu insulte pentru a 

micșora, a înjosi și a răni o altă persoană. Își aleg țintele în funcție de modul în care arată, 

acționează sau se comportă. De asemenea, este obișnuit ca agresorii verbali să vizeze copiii cu 

nevoi speciale.Hărțuirea verbală este adesea foarte dificil de identificat, deoarece atacurile 

apar aproape întotdeauna atunci când adulții nu sunt în jur sau atunci când nu sunt martori. 

3.Cyberbullying: 

Odată cu petrecerea unui număr de ore din ce în ce mai mare în mediul online, această formă 

de bullying a devenit foarte alarmantă. Atunci când cineva folosește internetul, un smartphone 

sau altă tehnologie pentru a hărțui sau amenința o altă persoană, se numește hărțuirea 

cibernetică sau cyberbullying. Exemplele de hărțuire cibernetică includ postarea de imagini 

dăunătoare, amenințări online și trimiterea de e-mailuri sau mesaje text dăunătoare. 

 

 

Cvintet despre bullying: 

Bullying 

Obsesie,obligare 

Urmărește,hărțuieste,privește 

Este o problema actuală 

Harțuire. 
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Steaua și laleaua 
 

Bianca LUPU, 11 A 

 

 

O lalea, eu eram  

Steaua, erai tu 

Eu eram închisă la culoare, 

Tu erai deschisă și mai aproape de soare 

 

Străluceai doar noaptea,  

Iar eu te admiram  

Eu puteam să fiu văzută mereu  

Dar tu privirea nu o coborai. 

 

Am început să mă închid seara de seara, 

Durea prea tare să te pot privi,  

Să privesc sus pe cer  

La cineva cu care nu pot să fiu 

 

Mai apucam să te vad doar câteva secunde pe noapte 

Mai apucam să te admir puțin,  

Dar observam ca a ta strălucire,  

Alte stele o dețin.  

 

Am inceput să mă intreb cum arăt 

Oare mai sunt închisă si otrăvitoare? 

Poate am devenit mai transparentă sau am altă culoare 

Dar daca m-am schimbat,de ce încă mă doare? 

 

Poate au trecut ani sau doar săptămâni,  

Poate au trecut zile sau chiar luni 

Poate au trecut secolele sau decenii,  

Poate au trecut dar eu am rămas prinsă în ele. 

 

Mă uitam la tine doar câteva secunde pe noapte  

Iar ceva s-a intamplat , 

Aveam impresia ca ai dispărut 

Aveam impresia ca al tău tron a căzut 

 

Te vedeam coborând în direcția mea  

Am crezut că la mine să ajungi voiai 

Am crezut și am sperat că m-ai iubit in tot acest timp pe mine  

Dar ai explodat la milioane de mile . 

 

Mi-am dat seama că nu o să te mai văd niciodată 

La acea mare distanță, 

Mi-am dat seama că o să mor și eu  

Dar o să revin la anul, așa cum fac mereu. 
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"Let's Do It, Romania!" 

                                                                                             Roxana Mihaela STRAT, 10 A 

                                                                                             Coordonator: prof.  Cecilia SBURLEA  

     

            De "Ziua Națională a Curățeniei”, vineri 16 septembrie 2022, Liceul Tehnologic Iorgu 

Vârnav Liteanu a luat parte la o amplă activitate de ecologizare. Zona podului care desparte satul 

Roșcani de orașul Liteni a fost curățată de elevii liceului, atât din clasele gimnaziale, cât și din 

clasele de liceu coordonați de cadrele didactice ale acestei școli, având spirjinul și materialele 

necesare de la Primăria Orașului. Un deșeu adunat înseamnă, pentru fiecare dintre noi, un aer mai 

curat. Natura are nevoie de o respirație curată, de renaștere și de împrospătare, iar fiecare acțiune 

de acest fel duce la un mediu mai bun și mai sigur pentru noi, dar și pentru generațiile viitoare. 

          Protejarea mediului este singura modalitate prin care viața poate continua să prospere pe 

această planetă. Aflată într-o adâncă suferință, natura depinde de acțiuniile fiecăruia dintnecesară 

din ce în ce mai mult lumii în care trăim. Este drumul spre transformarea mediului, a spațiului 

locuibil și chiar spre abordarea unui stil de viață sănătos. Fără natură, noi oamenii nu am 

supraviețui, însă natura poate exista și fără noi. Acest lucru nu vrem să-l înțelegem și în ultimii 30 

de ani am început să folosim natura ca pe o sursă de venit, exploatând-o până la epuizare. Ne 

comportăm de parcă am știi sigur că vom putea trăi fără apă sau fără hrană din natură, mult timp de 

acum încolo.  

             Efectele pe termen scurt se fac simțite prin schimbările climatice vizibile de la un an la 

altul. Pe termen lung vom ajunge în mare impas, din cauza poluării și a dezechilibrelor pe care le-a 

cauzat nepăsarea consumerismului, a rispei și a mentalității dovedite în raport cu natura. Astfel nu 

vom mai avea parte de resursele naturale, de care suntem atât de dependenți și care sunt atât de 

prețioase vieții. Pe lângă o lume mai curată, colectarea deșeurilor aduce numeroase beneficii: 

toxicitate scăzută, crește calitatea aerului, natura se dezvoltă sănătos.  

            Proiectul ”Let’s Do It, Romania!" a fost o provocare pentru noi toți. Activitățile desfășurate 

ne-au ajutat să facem din comunitatea noatră un loc mai bun și mai frumos, să creștem semnificativ 

calitatea vieților noastre și nu numai. Celor care s-au implicat în cadrul acestui proiect, 

conștientizând importanța protejării mediului înconjurător, felicitări!  
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Experiența balului a fost... 

         Alina-Valentina RUXANDRA, 10 B

        Coordonator: prof. dr. Mihaela CHITIC

   

 În anul 2019 a avut loc penultimul „Bal al Bobocilor” la care au participat adolescenți 

ai claselor terminale. Cu toții știm că evenimentul a fost un real succes, ce a creeat amintiri 

neprețuite pentru concurenți. Tema mult așteptatului concurs a fost “Paradisul 

Hollywoodian”, iar după preselecțiile emotionante s-au aflat perechile participante. 

Iată impresiile celor mai cunoscuți concurenți. 

Definește experiența participării la bal doar printr-un singur cuvânt: 

O experiență unică. (Neamțu Patricia, XII B) 

Inițiere, întrucât odată cu participarea la bal am început să mă dezvolt din toate 

punctele de vedere. (Parasca Sebastian, XII A) 

Riscantă. Cred că acesta ar fi cuvântul potrivit, deoarece niciodată nu am știut precis 

ce va urma. (Chihaia Elena, XII A) 

A fost o experiență emoționantă. (Anghelea Alexandru, XII B) 

Consideri că atitudinea elevilor mai mari decât tine s-a schimbat în vreun fel după 

participarea la concurs? 

Da, în general toți colegii, mă priveau cu alți ochi, cu mai multă considerație. Ba mai 

mult, aceștia încercau să dezică hotătârea juriului. “Nu poți mulțumi pe toată 

lumea.”(Neamțu Patricia, XII B) 

Nu, singurul lucru sesizabil au fost apropourile legate de prestația de pe scenă. 

(Parasca Sebastian, XII A) 

Nu, încă de la început toți au fost foarte amabili. În același timp, pe parcursul 

repetițiilor, sfaturile date de elevii mai mari m-au ajutat extrem de mult. Atitudinea a 

rămas aceeași și după încheierea concursului. (Chihaia Elena, XII A) 

Aceasta a rămas aceeași pe parcursul repetițiilor cât și după. (Anghelea Alexandru, XII 

B) 

 Care a fost cea mai mare temere observată atunci printre colegii tăi de scenă? 

Eu personal mă temeam de eșec. Faptul că voi fi copleșită de emoții în momentul în 

care voi fi pe scenă mă speria din ce în ce mai mult, dar la final totul a ieșit așa cum 

trebuia. (Neamțu Patricia, XII B) 
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Un lucru observabil era dorința tuturor ca din munca depusă să reiasă un rezultat pe 

măsura așteptărilor, deci ne temeam de eșec. (Parasca Sebastian, XII A) 

Consider că pentru toți discursul în fața publicului la proba de zi a reprezentat una 

dintre cele mai mari temeri. (Chihaia Elena, XII A) 

Momentele ce trebuiau interpretate singuri au fost, în opinia mea cele mai dificile, deci 

acestea erau un oarecare motiv de temere. (Anghelea Alexandru, XII B) 

Precizează două obstacole întâmpinate de tine în ceea ce privește organizarea balului 

din 2019. 

Timiditatea și faptul că proveneam din altă localitate mă făceau să cred că voi fi 

desconsiderată, privită altfel, dar din fericire nu s-a întâmplat așa. (Neamțu Patricia, 

XII B) 

Unul ar fi timpul destul de limitat și pierderea răbdării. (Parasca Sebastian, XII A) 

Nu pot spune că au existat obstacole întâmpinate de mine în ceea ce privește 

organizarea balului. (Chihaia Elena, XII A) 

Aș putea enunța doar unul singur, iar acela ar fi încăpățânarea de care dădeam toți 

dovadă în acea perioadă. (Anghelea Alexandru, XII B) 

Propune un sfat prețios pentru viitorii pretendenți ai titlurilor Miss și Mister. 

Cel mai important sfat pe care îl pot oferi este să aibă încredere în ei și în calitățile lor. 

În același timp să nu pună la suflet vorbele spuse de oamenii răutăcioși ce ar fi vrut să 

fie în locul lor.(Neamțu Patricia, XII B) 

Să nu uitați niciodată că la început toți ați pornit de la aceeași șansă, de a câștiga sau 

de a pierde. (Parasca Sebastian, XII A) 

Nu titlul pe care îl obții contează, ci amintirile neprețuite ale balului. În același timp, 

dă tot ce poți, tot ce e mai bun din tine, pentru ca la final să fii tu mulțumit, nu cei din 

jur. (Chihaia Elena, XII A) 

Nu fi arogant în priviința titlurilor pe care le-ai obținut și să fii mândru de experiența 

împărtășită cu cei mai apropiați colegi. (Anghelea Alexandru, XII B) 
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Aproape de sfârșit 

Sebastian PARASCA, 12 A 

Maratonul Cetății, 16 septembrie 2022 

  

Oricât de multă experiență ai avea, concursurile îți vor stârni mereu emoții. Posibil 

una dintre cele mai interactive activități la care am participat, tot felul de echipamente 

sportive adunate într-un singur loc, cu scopul de a promova mișcarea. PARKING DAY, 16 

septembrie : 

 

 

 

 

 

Sincer, obositor, având în vedere că la ora 16 :00  începusem deja pregătirile pentru 

cursă, încălzirea, echiparea, dar partea cea mai plăcută a zilei abia venea. Am pornit destul de 

hotărât spre linia de start, știind că în urma cu o zi am avut un antrenament perfect, 10km in 

46 de minute, lucru ce m-a ambiționat maxim, dar așteptările mi-au scăzut odată cu vederea 

numărului de concurenți, de toate vârstele, din toate categoriile, sportivi, oameni simpli. Cel 

mai important e că am avut după cine să mă ghidez, mi-am fixat o persoană în fața mea, iar pe 

tot parcursul Cursei Populare de 2 km, l-am urmărit pe un domn și am reușit să trecem peste 

toate capcanele naturii, câmpuri, pădurea, și nu în ultimul rând, scările interminabile care te 

secau de energie. Ajuns la finish, mi-am dat seama că eram pe locul al 3-lea! 

 

A fost primul concurs la care am participat din iarnă și până acum, antrenamentele le-

am continuat, cu o mică pauză în timpul verii întrucât se adunaseră prea multe, dar sunt 

mândru de mine, am dat startul unui nou sezon, ultimul chiar, iar nostalgia tocmai a apărut. 

M-am gândit la primul meu concurs, aprilie 2021, prima medalie, mai 2021, un loc 3 bine 

meritat. Am cunoscut mulți oameni prin intermediul sportului, și acum țin minte cum am pășit 

cu frică în sala de antrenament, era un mediu nou, rece, atât la propriu cât și la figurat, dar cu 

timpul ajungeai să te adaptezi. Călătoriile cu autobuzul Liceului cu Program Sportiv, șoferul 

care ne privea mereu cu entuziasm pășind cu medaliile la gât, pozele cu care am umplut 

internetul. Fiorii de pe șira spinării când îți auzeai numele și urcai pe podium, aplauzele, blițul 

care te orbea .  

 

Dar acestea reprezintă doar suprafața, rezultatul anilor de muncă, secundele de glorie 

care te fac să îți dai seama că în final totul merită. Trăim o singură dată, trebuie sa ne bucurăm 

de reușite și să învățăm din greșeli. Ce am învățat până acum? Dacă vrei să faci performanță 

și să trăiești din așa ceva, trebuie sa muncești în fiecare zi: odată ce corpul se adaptează cu 
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greul, ți se va părea o joacă să alergi, nu va mai fi un antrenament ci o metoda de relaxare. 

Sper ca aceasta experiență să mă ajute pe viitor și să inspire măcar o persoană 

 

        
      b 

 

                      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concursul Național ”MADE FOR EUROPE”  

                                                                                                         Maria Raluca MOISII, 10 A  

     Coordonator: prof. Cerasela MARLENEANU 

  

 Nouă, ființelor umane, ne este menit să înfruntăm o serie de provocări și obstacole 

datorită necesității de a dobândi competențe ce au drept scop facilitarea procesului de 

dezvoltare interioară. Este vital să înțelegem că modul în care ne percepem propriile forțe, 

determină viziunea noastră asupra realității. Principalii factori care ne ajută să evoluăm, sunt 

reprezentați de provocările și testele la care suntem supuși de destin. În urma depășirii 
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acestora, valorile obținute vor contribui semnificativ la evoluția noastră, influențându-ne 

astfel să ne îndeplinim aspirațiile.  

Una dintre cele mai marcante experiențe de până 

acum, a fost reprezentată de Concursul Național „Made 

for Europe” în cadrul căruia am participat în luna aprilie, 

anul 2022, sub coordonarea doamnei profesoare de limba 

engleză, Cerasela Marleneanu. Acest concurs are drept 

scop valorizarea și promovarea produselor în cadrul 

proiectelor finanțate prin programele europene din 

domeniul educației și a formării profesionale. Conform 

structurii sale, acesta constă în prezentarea în sesiune 

publică, de către elevi, a produselor finale realizate la 

nivelul proiectelor educaționale.   

 Totul a început cu etapa județeană, această 

desfășurându-se în cadrul Colegiului Național Mihai Eminescu, din județul Suceava. Încă din 

clipa în care am pășit pe holurile școlii, emoțiile nu au ezitat să mă copleșească. Îmi era foarte 

greu să maschez felul în care furtuna de gânduri din mintea mea punea încet stăpânire pe 

mine. Chipurile elevilor prezenți în sală emanau fericire și încredere, iar zâmbetele evocate de 

aceștia creau o atmosferă plăcută. Timpul se scurgea asemenea firelor subțiri de nisip, iar 

clipa în care trebuia să-mi adun forțele pentru a înainta spre spațiul de prezentare, sosise. 

Fiind o fire emotivă încă din copilărie, ideea că urma să țin un discurs în fața unor persoane 

importante mă înspăimânta. Cu toate acestea, odată ce am finalizat prezentarea materialului 

educativ, m-am retras către locurile pentru spectatori, fiind captată de felul în care ceilalți 

elevi vorbeau despre experiențele dobândite în urma interacțiunii cu grupuri sociale din alte 

țări.   

Deși eram cufundată în adâncul meu, doamna profesoară m-a stimulat prin susținerea 

sa, alungând astfel agitația din interiorul meu. Spre final urmau să fie anunțate rezultatele 

finale, fiecare elev fiind nevoit să aștepte împreună cu cadrul didactic însoțitor într-o sală 

separată. În timp ce comisia de evaluare discuta, un val de suspans și neliniște se răspândea 

printre noi. Eram cu toții nerăbdători și neliniștiți. De data aceasta, timpul se scurgea lent, 

evocând suspans.  

Spre final, venise clipa mult așteptată, rezultatele urmând să fie anunțate. Nu o să uit 

niciodată felul în care mi-am auzit numele însoțit de: „Premiul I”.Cuvintele nu pot exprima 

stările și sentimentele care au invadat mintea mea în acel moment. Acea zi marcase un nou 

început al evoluției mele. Pentru prima dată am fost fericită și mândră de toată munca depusă, 

învățând astfel să mă apreciez mai mult.   

În urma anunțării rezultatelor, am fost premiată cu o diplomă și un certificat, ce atestă 

calificarea mea la nivel de județ, în cadrul concursului ”Made for Europe”. În consecință, am 

fost înștiințată că voi participa la Etapa Națională a concursului, ce avea să se desfășoare la 

Târgoviște. Timpul s-a scurs, trecând astfel săptămâni lungi, pline de muncă și organizare. 

Împreună cu doamna profesoară am dezvoltat o prezentare interactivă, ce ilustra 

particularitățile proiectului nostru eTwinning, ”Famous Love Stories”. 
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În ziua plecării, în jurul orei cinci dimineața, ne-am adunat cu toții în gară, așteptând 

nerăbdători venirea trenului. În acea zi, am făcut cunoștință cu trei elevi deosebiți, alături de 

care am petrecut patru zile pline de momente unice, trăiri, emoții și clipe feerice. 

Oportunitatea oferită de acest concurs ne-a permis tuturor să ne cunoaștem mai bine, formând 

astfel prietenie strânsă, ce se află într-o continuă dezvoltare și în prezent. Deși eram cu toții 

extenuați, în timpul călătoriei am povestit și ne-am distrat împreună, creând astfel o atmosferă 

minunată ce a desenat zâmbete viu colorate pe chipurile fiecăruia dintre noi. Nu voi uita 

niciodată felul unic, în care ne-am atașat unii de alții, formând astfel conexiuni puternice ce 

ne-au învățat să ne sprijinim atât în momentele plăcute cât și în cele mai puțin plăcute.  

Odată stabiliți în camerele de hotel, ne-am îndreptat împreună către Liceul de Arte 

”Bălașa Doamna” din Târgoviște, cu scopul de a participa la festivitatea de deschidere oficială 

a competiției dar și pentru a organiza stand-ul Județului nostru, ce conținea afișe, reviste, 

postere, cărți sau ilustrații reprezentative ale proiectelor noastre. Totul decurgea minunat, însă 

timpul și-a inclus amprenta, jucând rolul celui mai mare inamic. Primele două zile s-au scurs 

fără-ncetare, lăsând în urmă momente speciale. Cea de-a treia zi a deținut o atribuție 

importantă pentru noi, elevii, deoarece trebuia să ne pregătim pentru prezentarea proiectelor, 

în sălile de subcomisie. Ne-am adunat cu toții curajul, pășind 

emoționați dincolo de ușile enigmatice, în spatele cărora se 

aflau persoane necunoscute ce urmau să analizeze 

capacitățile noastre. Limita de timp acordată fiecăruia a fost 

de cinci minute, interval în care am încercat din greu să 

înfruntăm presiunea ce punea încet stăpânire pe noi. Spre 

venirea serii, am petrecut alături de cei două sute de elevi 

olimpici veniți din toată țara, lăsându-ne cu toții călăuziți de 

ritmul plăcut al muzicii.   

În ultima zi, ne-am făcut bagajele și am pășit pentru ultima oară de-a lungul holurilor 

liceului, pentru a asista la festivitatea de încheiere a evenimentului. Înainte de a pleca, ne-am 

bucurat cu toții de felicitările adresate muncii depuse în cadrul proiectelor realizate, fiind de 

asemenea recompensați cu premii însoțite de diplome și îmbrățișări calde. 

Acest concurs a contribuit semnificativ la evoluția abilității mele de a ține un discurs 

în sesiune publică. Deși în cadrul etapei finale am obținut mențiune, acest lucru nu a 

reprezentat un obstacol în cadrul procesului meu de dezvoltare personală. Am privit întreaga 

trăire ca pe o experiență nouă, în urma căreia am dobândit conexiuni speciale cu persoane 

minunate, creând astfel amintiri de neuitat, ce ocupă un loc desăvârșit în adâncul inimii mele.  

Cu toții ne confruntăm cu diferite provocări în viață, însă cheia este să nu permitem 

acestor decalaje să ne definească. Nu contează câte eșecuri vom întâmpina de-a lungul vieții, 

ceea ce contează cu adevărat sunt trăirile, sentimentele, emoțiile, valorile, competențele și 

prieteniile legate.  
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Clubul de dezbateri 

Adrian Valentin PARASCA, 12 B 

Coordonator: prof. Cerasela MARLENEANU  

       

         În acest articol mi-am propus să explic originile clubului de dezbateri, de la începuturi, 

până în prezent. De asemenea, la final, voi lăsa o opinie personală în legătură cu acest proiect.  

            În primul și în primul rând, țin să menționez că ideea formării acestui club a venit, din 

senin. Acum aproximativ un an, mă aflam la bibliotecă, alături de câțiva colegi, lucrând la un 

proiect numit „Lider european”. Ca și mic rezumat, acest tip de proiect consta în găsirea unei 

soluții sau îmbunătățiri privind sistemul de educație actual. La un moment dat, spre sfârșitul 

orelor, îmi adusesem aminte de cluburile de dezbateri, care erau deja implementate în școlile 

din străinătate și în majoritatea școlilor din filmele văzute de mine. M-am hotărât să 

împărtășesc ideea mea cu colegii mei descriind exact cu aceste cuvinte: „Știți, mi-a venit o 

idee. Cum ar fi să organizăm un club de dezbateri în școala noastră. Spre exemplu, o echipă 

susține un subiect... blugi largi, iar cealaltă echipă, opusul... blugi strâmți. Vom avea și juriu, 

un număr impar de oameni, care vor decide echipa câștigătoare.” Majoritatea colegilor m-au 

privit sceptic, dar ideea mea, totuși, a impresionat pe cineva. Doamna profesoara Briana 

Belciug, se afla la masă de lângă noi și s-a arătat încântată de idee. Și acum țin minte 

cuvintele pe care mi le-a adresat: „În primul rând, blugi largi. În al doilea rând, aceasta este o 

idee minunată, Valentin”. Astfel, ne-a povestit o experiență asemănătoare într-un proiect în 

care au fost participante școli din toată Europa. După ce am primit un feedback pozitiv, am 

vorbit și cu alți profesori, și anume, doamna profesoară de engleză Cerasela Marleneanu  și 

doamna profesoară de geografie Lenuța Dochia.Acestea n-au împărtășit din experința 

proiectului Erasmus+ ,, Debating our way to citizenship: from school representation to the EU 

Parliament’’.  Am ajuns să organizăm sesiuni de dezbateri, odată la două săptămâni, o sesiune 

în limba engleză și una în limba română, pe tot felul de teme, de la pro și contra uniformă la 

pro și contra dreptului la vot la vârsta de 16 ani. Cu cât temele sunt mai diverse, cu atât atrag 

mai mult elevii participanți.  

         În al doilea rând, aș vrea să menționez 

beneficiile pe care acest club le aduce, atât elevilor 

cât și școlii. Din punct de vedere al elevilor, acest 

club le stimulează competitivitatea, fair-play-ul, 

dar și vocabularul împreună cu vorbirea liberă în 

fața altor persoane. Din punct de vedere al școlii, 

aceasta câștigă o nouă activitate extrașcolară, care 

stimulează elevii, unește elevii cu aceleași pasiuni, 

dar, cel mai important, face elevul să uite de 

noțiunea timpul petrecut la școală, un lucru foarte 

dificil de realizat.  

         În concluzie, opinia mea este că, deși 

sesiunile de dezbateri la care voi participa se împuținează, sunt sigur că am lăsat acest proiect 

pe mâini bune. Sper ca generațiile ce urmează vor face din acest club o tradiție. Ca și o mică 

paranteză, m-aș întoarce la școală, doar să ajut la bună desfășurare a acestei activități. 
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Un altfel de avocat 

Ana Raluca IACOB, 10 A 

Coordonator: prof. Cecilia SBURLEA 

 

           În accepțiunea generală, avocatul este un jurist ale cărui funcții tradiționale sunt de a 

consilia, de a reprezenta, de a asista și de a apăra clienții, persoane fizice sau juridice. În 

următoarele rânduri vă voi prezenta modul în care văd eu prioritățiile pe care ar trebui să le 

aibă un ,,avocat al elevului’’, în misiunea sa importantă din cadrul Consiliului Școlar al 

Elevilor.                
 Acest proiect este unul foarte important pentru mine, un proiect care mă ajută în 

dezvoltarea mea personală și care îmi va consolida viitorul. Un lucru ce m-a motivat să 

candidez la alegerile  CȘE, din anul școlar 2021-2022, a fost reprezentat de colectivul 

consiliului. Colegii mai mari mi-au oferit curajul de care aveam nevoie în cele mai dificile 

momente și mi-au demonstrat mereu că ,,și atunci când nu mai poți, mai poți puțin".                                                                    

 Primul meu mandat a luat sfârșit, am reușit să realizez activități pe cont propriu, 

activități ce m-au ajutat să îmi cunosc adevăratul meu potențial. Activitatea mea favorită, din 

parcursul anului școlar precedent, s-a numit ,,Săptămâna Toleranței" , proiect în care eu și 

colegii mei din consiliu am colaborat într-un mod cât se poate de eficient. Implicarea a fost 

importantă pentru mine, întrucât am avut oportunitatea să colaborez și să discut cu foarte 

multe persoane despre sentimentele mele.                                                       

Doamna dirigintă a fost persoana care m-a încurajat cel mai mult și mi-a fost alături, 

fapt pentru care îi mulțumesc. M-a încurajat să le ofer mai mult ajutor elevilor ce trec prin 

situații dificile și să încerc, cât mai mult posibil, să fac diferența între drepturi și 

responsabilități. Funcția de ,,avocat al elevului’’ are o importanță aparte pentru colectivul 

școlii noastre. Este o funcție ce mă ajută să răspândesc ideile și dorințele colegilor noștri în 

rândul cadrelor didactice. În opinia mea, faptul că profesorii au fost foarte deschiși în legătură 

cu proiectele propuse de noi, a avut un beneficiu major.            

 Încurajez elevii din liceul meu să se înscrie în CȘE, deoarece prin activitățile derulate, 

prin dialoguri constructive și o permanentă conectare la grup, vor fi ajutați să se deschidă în 

fața altor oameni, să capete încredere și stimă de sine, ca să facă lucrurile să evolueze în bine.  
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   Ziua Curățeniei: Let’s Do It! 
                                                                                   

   Rebeca-Ioana PASCARU, 8 A 
Coordonator: prof.  Gabriela POENARU  

 

 Pe data de 16 Septembrie 2022, a avut loc activitatea extrașcolară de strângere a 

deșeurilor Let’s Do It, Romania!, în parteneriat cu primăria orașului și cu poliția. 

Coordonatorii proiectului, la nivelul județului Suceava, au fost BIOSILVA și INSTITUTUL 

BUCOVINA. 

 La activitate, au participat 390 de voluntari, reprezentând elevi și preșcolari, de la 

toate nivelele, cadre didactice, personal din administrația publică locală. Aceasta s-a 

desfășurat în lunca Sucevei, în curțile grădinițelor și școlilor, iar alături de noi au fost și elevi 

din zonele vecine: Roșcani, Siliștea și Corni. Transportul a fost asigurat de primărie, cu 

microbuzele avute la dispoziție. Voluntarii au primit saci menajeri și mănuși, de la 

organizatori. Majoritatea deșeurilor au fost strânse imediat de elevi și au fost transportate cu  

mașina de gunoi. La acțiunea de curățenie am îmbinat  plăcutul cu utilul! 

 Anul acesta, dar și anul trecut, am participat și eu la campanie. Am avut marea plăcere 

de a face un bine orașului, alături de restul colectivului. Prin activități de acest tip ne asumăm 

responsabilitatea de a păstra mediul curat. Oamenii percep diferit curațenia, iar normele de 

igiena nu sunt aceleași la toată lumea, la fel cum și educația cu privire la curățenie este 

diferită.  

 Curațenia este foarte importantă pentru viața noastră, trebuie să ne preocupăm 

permanent de aceasta. Este importantă atât la școli, cât și în grădinițe, parcuri, locuri de joacă 

dar și în oricare loc prin care trecem sau locuim.  Cei mici au organismul mai sensibil față de 

adulții și sunt mult mai  afectați de murdărie, de microbi. De aceea trebuie acordată o atenție 

sporită în ceea ce privește curățenia și igiena. Curățenia este o necesitate la care trebuie să 

contribuim toți, de la mic la mare.  

Efectul dăunător al deșeurilor asupra sănătății umane și a mediului este foarte mare, iar 

activitățile cu mai  mai mulți voluntari care îndepărtează deșeurile, ajută foarte mult. 

Regenerarea resurselor naturale, conștientizarea importanței reciclării ne-ar ajuta să 

trăim într-un mediu mai curat. Haideți să fim responsabili! 
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Privește adânc natura. Și apoi vei înțelege totul mai bine. – Albert Einsten 

 

Consiliul Școlar al Elevilor, a doua casă 

 Elena Miruna ANTONEAG, 12 A 

Coordonator: prof. Lenuța DOCHIA 

 

Mă numesc Antoneag Elena Miruna, sunt în clasa a XII-a și fac parte din Consiliul 

Școlar al Elevilor din clasa a XI-a. Știu, e doar un an, dar în tot timpul petrecut în această 

organizație am realizat ca viața mea a prins o altă formă, un alt sens. Am realizat ca aici 

frumosul se poate îmbina cu bunătatea, cu altruismul, cu iubirea față de aproape  prin 

numeroasele activități realizate de elevi implicați, dornici de schimbare. 
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Pentru mine Consiliul Școlar al Elevilor reprezintă poarta spre un viitor mai bun, spre 

dezvoltare intelectuală, spirituală, personală. Dezvoltarea personală, nici în teorie nici în 

practică nu este un concept simplu sau unanim înțeles de toată lumea. Pentru unii, dezvoltare 

personală înseamnă creșterea încrederii în sine, pentru alții spiritualitate, pentru alții 

gestionarea stresului, pentru alții ieșirea din zona de confort, pentru alții atingerea succesului, 

pentru alții autocunoaștere, pentru alții relații armonioase, pentru alții stabilirea obiectivelor și 

evident lista poate continua la infinit. Dar pentru mine dezvoltarea personală înseamnă ceea 

ce am reușit eu să dobândesc 

până la momentul actual și cu 

ce am rămas la final : 

cunoștințe, deprinderi, 

atitudini, toate îmbinate într-o 

frumoasă personalitate 

capabilă să ia decizii potrivite 

pentru un viitor promițător. 

Am ajuns să mă cunosc și să 

mă iubesc mai mult, să iubesc 

faptul că sunt om, că pot învăța 

din greșeli, că orice este  

posibil în viață dacă îți dorești 

cu adevărat, că merită să lupți 

și că în fiecare zi trebuie să fi 

recunoscător pentru ceea ce ai. 

Am înțeles că, pentru a fi 

fericit nu trebuie să privesc la lucrurile mărețe pe care le pot avea ci, să privesc jos, pentru a 

putea vedea și ajuta oamenii nevoiași, care se bucură de o mângâiere.  

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

certitudine: suntem ceea ce alegem. 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. 

Datorită activităților în care m-am implicat în cadrul acestei organizații școlare am devenit 

persoana care continuă chiar și atunci când totul pare pierdut. Schimbarea este inevitabilă, în 

viață totul este într-o continuă mișcare. Nimic nu este permanent ! 

”Vrei ca lumea să se schimbe? Fă schimbări în propria ta lume.”  

    Neale Donald Walsch 

 

Erasmus Plus schimbă vieţi, deschide minţi!  P 

Prof. 

Prof. Cerasela MARLENEANU 

În cadrul Liceului Tehnologic Iorgu Varnav Liteanu, Liteni, Suceava  este în 

desfășurare proiectul  Erasmus+ KA 210 Programme for Enhancing Digital Literacy 

(PEDL) of School Communities 2021-2023  (Programul pentru îmbunătățirea competentelor 

digitale (PEDL) pentru comunitățile școlare). Proiectul este coordonat la nivel european de 

Laois and Offaly Education and Training Board Irlanda împreună cu Trinity College Dublin 
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cea mai veche universitate din Irlanda. Fundația Avantia, Spania este parteneră în cadrul 

proiectului nostru. 

 Programul se axează pe combaterea dezavantajelor 

educaționale și reducerea decalajului digital prin 

perfecționarea competențelor în ceea ce privește 

alfabetizarea digitală a părinților, astfel încât aceștia să 

își poată sprijini copiii. 

Obiectivele proiectului sunt legate de schimbul de bune 

practici cu partenerii  transnaționali cu privire la modul 

în care aceștia încearcă să sprijine comunitatea școlară 

prin transformare digitală. Proiectul urmărește 

consolidarea capacității organizațiilor partenere de a 

furniza conținut digital, sprijinirea comunitățile școlare 

în utilizarea platformei  lor de învățare în școli. 

Motivația inițială a programului-pilot PEDL a fost de a dezvolta un program de formare 

pentru dezvoltarea alfabetizării digitale și a competențelor care ar putea fi utilizate pentru a 

sprijini comunitățile școlare în trecerea la educația alternativă. Această motivație este 

confirmată de evoluțiile recente din domeniul educației, observându-se o tendință ascendentă 

în folosirea educației alternative în cadrul procesului educațional. 

În cadrul întalnirii din data de 4 octombrie 2022 de la  Liceului Tehnologic Iorgu Vârnav 

Liteanu, Liteni, au avut loc o serie de  prezentări si discuții pe tema proiectului la care au 

participat elevi, cadre didactice și parinți.Partenerii de proiect au avut parte de o primire 

tradițională românească si au fost invitați spre final la un spectacol de dansuri populare 

românești prezentat de Ansamblul Izvorașul din Liteni, coordonat de domnul profesor Dan-

Ilie Matachi. Profesorii participanți la activitățile proiectului au fost dl. director al liceului 

prof. Demis-Ioan Maranda, director adjunct prof. dr. Briana Belciug, director adjunct prof. 

Cristina Poenaru,  prof. Costică Doroftei, prof. Cecilia Sburlea, prof. coordonator proiect 

Cerasela Marleneanu. Elevii participanți au fost din clasa a X-a  Raluca Moisii, Roxana Strat, 

Sandra Munteanu, Valentina Ruxanda, Maria Chihaia, clasa a XII-a Alexandra Vizitiu, Ilinca 

Onofrei, Alexandru Anghelea, Sebastian Marian Parasca, Elena Chihaia, Balan Ioana. Părinții 

participanți au fost reprezentanți de doamna Simona Vrăjitoru, doamna Ana Madan și doamna 

Cristina Chihaia. 

Pe 5 octombrie 2022,de  ziua Mondială a Educației a avut loc o excursie culturală la Gura 

Humorului, ocazie cu care partenerii europeni împreună cu un grup de profesori și elevi ai 

liceului nostru au vizitat frumoasele mănastiri din Bucovina, Mănăstirea Humor și Mănăstirea 

Voroneț. A doua parte a zilei a fost dedicate unei expediții pe muntele Rarău, ocazie cu care 

toti participanții s-au bucurat de splendoarea naturii într-o zi însorită de toamnă si de traseul 

montan impresionant.   
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Noaptea Cercetătorilor Europeni 
 

Elisabeta ZALUSCHI, 9B 

Coordonator: prof. Iuliana VORNICU 

 

 

 Pe data de 30.09.2022 am avut ocazia de a participa împreună cu colegii din clasa a 

IX a B la ,,Noaptea Cercetătorilor Europeni” ce a avut loc la Universitatea ,,Ștefan Cel Mare” 

din Suceava, conduși de doamna profesoară Vornicu Iuliana. Acolo ni s-au deschis porțile 

spre lumea științei și a cunoașterii, permițându-ne să explorăm, să admirăm și să ne 

informăm. 

Am vizionat fenomene astronomice, astrofizice, radioastronomice (Universul 

invizibil) la Observatorul astronomic și Planetariu.  

 Standurile cu noi invenții așteptau să le explorăm. Chiar la primul am încercat 

bicicleta electrică care la o anumită viteză selectată, încărca telefonul mobil.Alături, am 

încercat ochelarii ce ne permiteau să vedem îndeaproape tehnica gravurii pe sticlă.  

Am admirat sistemele electrice automatizate, tehnica tensiunilor înalte - bobina Tesla, 

mecatronică și robotică aplicată. 

 Cui nu i plac reacțiile chimice? Mai ales atunci când te alegi și cu un balon plin cu un 

produs rezultat? Este vorba reacția chimică ce se realizează între C2H4O2 ( oțetul alimentar) c 

și  NaHCO3 (bicarbonat de sodiu) Balonul a fost poziționat în capătul sticlei ceea ce a permis 

începerea reacției. Gazul numit CO2 (dioxid de carbon) care se degaja umfla balonul,făcându-

l să cadă la sol, fiind mai greu decât aerul. 

Am răspuns la o serie de întrebări de cultură generală care au reușit să ne distreze și să 

ne îmbogățească cunoștințele. Nici lumea misterioasă și fascinantă a criminalisticii nu ne-a 

rămas necunoscută,  instrumentele utilizate în domeniu și demonstrații.  

Vineri după-amiază ne-am potolit setea curiozității.  Pentru moment... 
 

 
        “Ştiinţa este partea cea mai considerabilă a fericirii.” 
 

~Sofocle~ 
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Importanța lecturii în viața unui adolescent 

                                                                                

 Sandra - Gabriela MUNTEANU, 10 A 

Coordonator: prof. Cecilia SBURLEA                                                                                                         

 

„Nimic nu putea fi mai frumos decât să trăiești 

în singurătate, să te bucuri de vederea naturii și să 

citești uneori o carte.” Nikolay Gogol 

  

     Rolul cărților în viața noastră este de a extinde 

cunoștințele despre lume și despre noi înșine.  Lectura 

influențează mintea și viața în multe feluri. Indiferent 

de domeniul de lectură ales, dezvoltarea obiceiului de 

a citi crește capacitatea de a analiza și genera opinii 
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asupra unui subiect specific. De asemenea, citirea crește încrederea atunci când vine vorba de 

socializare și dezvoltare personală. Cartea conferă tânărului o strălucire aparte. Poate forma 

progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea 

din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, exprimându-şi gânduri, stări, 

sentimente, opinii, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om.       

 Pentru mine, timpul petrecut în prezența cărților îmi oferă confort și o stare de liniște. 

Atunci când citesc, mă desprind de lumea reală, trec ușor într-o lume fictivă, în care orice e 

posibil și de cele mai multe ori binele învinge răul de orice fel.          

 Așadar, încurajez din suflet pe fiecare adolescent să petreacă în fiecare zi câteva 

momente în lumea cărților. Ca o recomandare de moment, vă pot sugera să citiți "Verity" de 

Colleen Hoover sau " O Fată din bucăți" scrisă de Kathleen Glasgow. Prima carte o recomand 

pentru originalitatea și finețea de a împleti cele mai complexe sentimente și trăiri umane într-o 

poveste care să te țină cu sufletul la gură. Dragostea și ura, frumusețea și grotescul uman sunt 

toate exprimate de către autoare prin arta cuvintelor, prezentând publicului o poveste ce 

trebuie citită. A doua carte ne prezintă, cu sinceritate, o fată ruptă în bucăți, transformată într-

un puzzle greu de deslușit, care se luptă minut de minut pentru a se regăsi, pentru a-și aduna 

bucățile sufletului împrăștiate în dorința de a se reîntregi. 

 

10 Reguli pentru evitarea bullying-ului 

(DECALOG) 

Matei ACHIȚEI, 6 A  

Coordonator: prof. Elena AVĂDĂNII 

 

1) Încercăm să rezolvăm problemele fără violență.  

2) Cerem ajutorul unui adult (profesor) dacă este necesar . 

3) Evităm interacționarea cu agresorul pe cât posibil. 

4) Să nu îl provacăm pe cel în cauză. 

5) Contactăm părinții agresorului pentru a le aduce la cunoștință situația. 

6) Nu luăm exemplu comportamentul agresorului, creând alte victime. 

7) Încercăm să vorbim cu atacatorul pentru a-i înțelege motivele comportamentului. 

8) Nu ascunde faptul că ești agresat. 

9) Vorbește cu cineva de încredere pentru a primi sfaturi. 

10) Să nu ne lăsăm intimidați și șantajați de agresor. 
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                                              LICEUL - UN NOU ÎNCEPUT  

 

Andreea Georgiana BĂDĂRĂU, 9 A 

Coordonator: prof. Elena AVĂDĂNII 

 

 

LICEUL  

Pentru  un  elev de clasa a IX -a este o clipă în care începe să-și contureze aripile pe care să le 

folosească  pe parcursul existenței sale. 

La fel ca și în zbor, de-a lungul traiului  apar multe  turbulențe care te  dezechilibrează, însă 

dacă ești destul de răbdător   și încrezător  în forțele  proprii  vei reuși să continui drumul... 

Mulți ,,șoimi  și vulturi" vor ataca  din motive de pizmă, deoarece  aceștia  nu au avut puterea 

de a se ridica de la pământ atunci când vreo rafală de vânt i-a doborât , urmând să se joace cu 

slăbiciunile  tale. 

Secretul împotriva  acestor tulburări psihice  este înțelepciunea  !  

Ca în orice alt mediu în care adaptarea este cea mai importantă armă, un strop de empatie și 

bunătate nu dăunează nimănui! 

Atunci când ai prieteni, totul devine mult mai simplu, iar de la  fiecare  om ai   câte ceva  de 

învățat ,,Good luck with your friendship! " 

O altă  armă foarte  puternică pe care trebuie să o mânuiești ca un adevărat  vânător, este 

toleranța! 

Liceul este un colectiv cu numeroase personalități și cu  oportunități  variate ! Astfel, toleranța 

trebuie să  devină un punct de reper pentru  întreg grupul , iar în  acest mod conflictele  vor fi 

diminuate. Treptat se impune o  abligație morală  de a îi accepta  pe ceilalți  așa cum sunt , cu 

bune și rele. 

Așadar, liceul trebuie  perceput  ca pe o adevărată ,,pregătire pentru viață".  Acesta te  ajută  

să-ți   consolidezi încrederea în sine ,  să te distrezi  și să-ți contruești  prietenii durabile. 
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