
Let’s  Do It, Romania! 17 septembrie, 2022. 
Membrii liceului nostru, de la cei mai mici până la cei mari, și-au afirmat interesul 

față de protejarea mediului înconjurător. Ne bucurăm să împărtășim același simț civic! 

 

Ziua Europeană a Limbilor, 26 septembrie 

2022. 
Activitatea a avut loc pe holul central al liceului, corpurile A și B. Ce s-a întâmplat 

mai exact?  Avizierele școlare au fost însuflețite de bilețele cu citate, creații proprii, 

respectiv expresii în toate limbile europene. Mai mult de atât, am inițiat o provocare ce a 

constat în pronunțarea diferitelor sintagme străine, fapt ce nu a reprezentat un 

impediment pentru tinerii noștri. 

 

 

 



   European Week of Sport, 30 septembrie 

2022. 

Mens sana in corpore sano! Activitatea a avut drept scop promovarea mișcării în 

rândul elevilor, cât și al profesorilor! Este al doilea an consecutiv în care desfășurăm 

această practică, sperăm ca inițiativa să fie cât mai longevivă. Ca și director al Dep. 

Activități sportive în anul 2021-2022, respectiv adjutant în anul actual, pot spune că 

activitatea a fulminat și a atins aspectele ce le propusesem: mișcare, fericire, aer liber.  

 

 

   Ziua Mondială a Alimentației, 16 

Octombrie 2022. 

Risipa alimentară a reprezentat mereu o problemă pregnantă a zilelor noastre. 

Membrii Consiliului Școlar al Elevilor, aflați sub îndrumarea doamnei profesoare Morhan 

Adina, au organizat un concurs de desene, ai cărui câstigători au fost desemnați pe baza 

aprecierilor de pe pagina noastră de Facebook.  Astfel:  

Premiul Special: Arotăriței Bianca 

 Premiul I: Strat Roxana; 

 Premiul II: Cazacu Iustina; 

 Premiul III: Arghir Măriuța; 

 Mențiune: Gîtman Diana. 



 

   Statutul Elevului, 9 Noiembrie 2022. 

 

Într-o lume ideală, cunoașterea drepturilor și îndatoririlor este un MUST HAVE! 

Astfel, membrii Consiliului Școlar al Elevilor au organizat o activitate cu scop informativ, 

desfășurată în ziua de 09/11/2022, la ora 14:00, în cadrul Centrului de Documentare și 

Informare al Corpului A. S-au folosit materiale interactive: prezentări, fișe, chestionare, 

desene, bilete ce au avut rolul de a facilita transmiterea informației în rândul tinerilor. 

Elevii au completat un chestionar în cadrul căruia și-au exprimat opinia personală cu 

privire la experiențele din cadrul unității  

 

 



 

 

 

”Toleranţa este singura flacără care poate 

lumina înăuntrul unui suflet mare.” - Victor Hugo  
Am ales să menționez această activitate sub forma unui citat reprezentativ întrucât, 

după cum vă dați seama, punctul de plecare al zilei de 16 noiembrie, dată stabilită de 

Organizația Națiunilor Unite în 1995, a fost toleranța și beneficiile ce vin la pachet cu 

adoptarea acesteia în contextul societății contemporane. Începând cu ora 14:00, activitatea 

a adunat un total de 20 de elevi din cadrul învățământului gimnazial, 15 din cel liceal și 6 

cadre didactice, toți participanți la un traseu al cunoașterii unde împreună au descoperit 

principiile și valorile toleranței. Materialele Power-Point, fișele și, nu în ultimul rând, 

cunoștințele deja dobândite, au ușurat recepționarea mesajului. 



    

 



În cadrul Săptămânii Toleranței am inițiat și un concurs de desene și poezii, lucrări 

ce au trebuit depuse la Centrul de Documentare și Informare, loc în care au fost scanate și 

ulterior postate pe platforma de socializare a C.Ș.E. Câștigătorii au fost desemnați în urma 

voturilor exprimate prin aprecieri, rezultatele fiind următoarele: 

Secțiunea desene - Liceu: 

Premiul special: Arotăriței Bianca, Clasa a IX-a A 

Premiul 1: Apetrechioaie Narcisa Gabriela, Clasa a X-a B 

Premiul 2: Sandovici Mihaela, Clasa a XI-a D 

Premiul 3: Beilic Alexandru Sebastian, Clasa a XI-a A, Lupu Bianca, Clasa a XI-a A 

și Dima Adelina Yuliana, Clasa a X-a B 

Mențiuni: Drăghici Adriano, Clasa a XI-a D, Cămăruț Alexandra, Clasa a X-a B, 

Poenaru Luiza, Clasa a X-a B, Antoneag Roberta, Clasa a X-a B, Boiculese Robert, Clasa a 

XI-a D și  Cupan Denisa, Clasa a XI-a A 

 Secțiunea desene - Gimnaziu: 

Premiul Special: Cazacu Iustina Nicoleta, Clasa a VII-a A 

Premiul 1: Arghir Maria, Clasa a V-a B 

 Secțiunea poezie: 

Premiul Special: Ruxanda Ioana, Clasa a V-a B 

Premiul 1: Vrăjitoru Claudia, Clasa a VII-a A 

Festivitatea de premiere a avut loc în data de 5 Decembrie 2022. 

Felicitări tuturor! 

 



 



 

 

  



   Ziua Națională a României 

Data de 1 Decembrie este marcată de Ziua Națională a României, o zi cu o 

semnificație deosebită care ne amintește că provinciile românești au devenit istorie, iar 

România, un stat unitar și indivizibil, a apărut pe harta lumii.  

 

Scopul principal al activității evocate de doamnele profesoare Oprea Viorica și 

Iurea Anișoara a fost reamintirea idealului național, mult visat de generații demult trecute. 

Apogeul activității a fost marcat de împărtășirea experiențelor și a motivelor pentru care 

elevii își iubesc patria.  



 

    



   Magia sărbătorilor 
Spiritul sărbătorilor s-a simțit și în plan colectiv, nu doar individual, lucru 

demonstrat de inițiativa de a acorda elevilor prilejul de a-și decora clasele în ideea de a fi 

ulterior premiate, recompensă atrăgătoare pentru orice tânăr, cea de a profita de un 

interval de zile fără teme. Elevii s-au dovedit inventivi, și, de ce nu, competitivi, întrucât 

concurența a fost aspră, având în vedere miza ridicată și interesul fiecăruia de a se mândri 

cu cea mai frumoasă clasă.  

 

Perioada de decorare a claselor s-a desfășurat între 5-8 decembrie 2022, iar 

evaluarea/concursul a avut  loc pe data de 9 decembrie 2022. 

În urma evaluării efectuate de către membrii juriului, Câștigătorii sunt: 

PREMIUL I: clasele a XII-a B, a X-a B, a XI-a A, a IX-a B și a VII-a A (5 zile);  

PREMIUL II: clasele a X-a C, XI-a B, VIII-a A, a IX-a A și a X-a A (4 zile);  

PREMIUL III: clasele a XII-A și VI-a A (3 zile) ;  

MENȚIUNE (2 zile): clasele a VI-a B, a IX-a C, a VIII-a B și a V-a A.  

MENȚIUNE (1 zi): clasa a XI-a C. 

 

   



   

 

În aceeași manieră, 15 Decembrie 2022, atenția membrilor s-a mutat asupra elevilor 

din ciclul primar ce au primit ocazia de a se bucura de materialele puse la dispoziție pentru 

a-și afirma spiritul creativ. Desene, zâmbete și nu în ultimul rând, mândrie, având în 

vedere deprinderile juniorilor ce ne-au fascinat.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NCumue6Am926WwS

2JzgTPT9BzDU6bLG931xm5kmcm3tZW1oo5fjHdFm1UXB4Dm8cl&id=10005284783487
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Accesați link-ul pentru a savura momentul! 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NCumue6Am926WwS2JzgTPT9BzDU6bLG931xm5kmcm3tZW1oo5fjHdFm1UXB4Dm8cl&id=100052847834875
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NCumue6Am926WwS2JzgTPT9BzDU6bLG931xm5kmcm3tZW1oo5fjHdFm1UXB4Dm8cl&id=100052847834875
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NCumue6Am926WwS2JzgTPT9BzDU6bLG931xm5kmcm3tZW1oo5fjHdFm1UXB4Dm8cl&id=100052847834875


   Casa lui Patrocle 
Ce ne-am face fără câini, cei mai buni ai omului? Ei bine, nu vrem să ne gândim la 

asta, așa că membrii C.Ș.E organizeaza anual o activitate de voluntariat destinată 

necuvântătoarelor.  

 

 

 



Unirea Principatelor Române, 24 ianuarie 

1859 

 20 ianuarie 2023, a fost despre zâmbete colorate, momente 

prețioase și multă emoție. Consiliul Școlar al Elevilor - Liteni, alături de 

doamna profesoară Oprea Viorica și elevii clasei a 5-a B, coordonați de 

doamna profesoară Mihaela Aconstantinesei, au organizat o activitate 

de neuitat, care a avut scopul principal de a aminti elevilor despre 

Unirea Principatelor Române, un eveniment istoric deosebit. 

 Activitatea a fost marcată de micii actori de clasa a 5-a B, care au 

intrat în pielea unor personaje istorice, dând dovadă de mult talent și 

patriotism. Publicul, format din elevi, părinți și cadre didactice, au 

savurat cu drag sceneta, iar la final participanții au jucat si cântat ,,Hora 

Unirii”. Membrii CȘE au dezvoltat cunoștințele elevilor, realizând de 

asemenea un concurs de cultură generală, câștigătorii urmând să fie 

premiați cu diplome. 

 



   

    

 



   Ziua Internațională a Nonviolenței în școli 

     30/01/2023 

Bullying-ul este o problemă majoră care afectează atât copiii, cât și 

adulții.Membrii Consiliului Școlar al Elevilor-Liteni, au organizat de-a lungul 

săptămânii o campanie de diminuare a episoadelor de intimidare și agresiune.  

Fiecare pauză a fost marcată de citirea unor bilețele cu mesaje încurajatoare 

respectiv trăiri mai puțin plăcute, ce expun experiența bullying-ului  

Ce am învățat? Oricând avem nevoie, solicităm ajutor. 

Orice tentativă de bullying trebuie raportată pentru a nu lua amploare. 

Violența nu reprezintă o cale de mediere a conflictelor. 

Școala reprezintă un mediu plăcut, al cărui scop este promovarea cunoștințelor prin 

practici adaptate fiecărui individ. Toleranța față de astfel de incidente este inexistentă 

întrucât nu dorim survenirea unor posibile traume.  

Andrei Balan, fotograf în cadrul Biroului de Presă al Consiliului Școlar al Elevilor - 

Liceul Tehnologic "Iorgu Vârnav Liteanu" Liteni 

 

  



 

 

 

 


