
 Dragi braviceni 
Din numele Liceului Teoretic Ștefan cel Mare și al meu personal 

adresez sincere felicitări cu ocazia Sfintei sărbători – Paștele.  Este o 
sărbătoare a sufletului, o sărbătoare care ne face să ne îndreptăm 
gîndurile la cele veșnice și care ne testează la proba IERTARE. “A 
iubi înseamnă a ierta” (Savatie Baștovoi), deci vă îndemn să faceți 
curățenie în curți, în case, în drum, deoarece românul (mold-
oveanul) trebuie să-și împodobească casa de sărbători pentru 
oaspeți, dar nu uitați să faceți curățenie și în suflete să aruncați de 
acolo: ura, invidia, lăcomia, minciuna, indiferența și să primiți în 
suflete iubirea pen-
tru aproape, pacea, 
simțul dreptății, 
dorința de a face lu-
cruri frumoase. 

S ă r b ă t o a r e a 
Paștelui adună în 
jurul mesei întrea-
ga familie pentru a 
gusta din bucatele 
specifice sărbăto-
rii: cozonaci, pască (în acest context vreau să aduc mulțumiri 
Brutăriei din sat care ușurează munca gospodinelor și oferă o 
gamă largă de produse de patiserie) ouă roșii, miel ș.a. 

Vă urez un PAŞTE FERICIT alături de cei dragi și nu uitați că avem 
toți ceva comun care trebuie îngrijit, păstrat, dezvoltat - satul 
nostru Bravicea.

Să venim în cimitir în săptămîna de după Paști, să îngrijim mor-
mintele apropiaților, dar și cele rămase fără îngrijitor, ca la Paștele 
Blajinilor să spunem Hristos a înviat celor trecuți în neființă.

E.Godovaniuc , directorul Liceului Teoretic Ștefan cel Mare

Aprilie, 2015. Nr. (2) WEB: bravliceu.ucoz.com

8

Dacă ai o ştire, un anunţ pe care doreşti să-l ştie întreaga comunitate, dacă te
 interesează o informaţie din comunitate, 

transmite un bileţel printr-un elev sau contactează-ne la adresa de email:
bravicealt@gmail.com sau sună la nr. de telefon 24434254.

Ziar comunitar, editat de LT “Ştefan cel Mare“ Bravicea

***
Bucuria vine din lucruri mărunte, liniştea vine din suflet, 

căldura sărbătorilor vine din inimile noastre! 
Hristos a înviat!

 În calitate de profesor de fizică și matematică, dar 
și ca simplu cetățean, pot spune că astăzi tehnologiile 
sunt, probabil, cei mai mari și cei mai importanți pași 
ai omenirii spre evoluție. Sîntem într-atît de depen-
denți, mai ales de tehnlogiile informaționale, încît nu 
mai facem nici un pas fără ele. Nu știm cum să ne pe-
trecem timpul dacă nu avem în față un telefon mobil, 
un televizor, un computer. Totuși, aceste tehnologii 
informaționale sunt foarte eficiente atunci cînd avem 
nevoie de un răspuns urgent la o 
întrebare de cultură generală. Dacă 
cîndva, ca să afle, spre exemplu, cîte 
ceva despre Africa sau Polul Nord, 
oamenii trebuiau să călătorească - 
acum e destul doar să deschidem 
internetul. 

 Liceul nostru e o instituție destul 
de dotată din punct de vedere tehnologic, deși e o 
școală nu prea mare, situată într-o localitate de tip ru-
ral. Avem 49 de computere împărțite în săli de clase și 
în cabinetele specializate. Avem 7 proiectoare, o tablă 
interactivă și rețea de WI-FI la fiecare din cele trei etaje 
ale Liceului. La moment realizăm un proiect de  insta-
lare a unui calculator și cîte un proiector în fiecare sală 
de clasă ca să ușurăm astfel atît munca profesorilor cît 
și modalitatea de înțelegere a subiectelor de către elevi. 
Pentru asta, încă în 2009 am fost coordonator în cadrul 
proiectului Crearea școli ICT capabile, 21 de profesori 

ai Liceului nostru au fost instruiți  cum să folosească 
corect tehnologiile pe care le au la dispoziție. Copiii 
vor înțelege temele mult mai ușor dacă acestea le vor fi 
explicate într-un mod mai interesant, prin intermediul 
prezentărilor PowerPoint, cu ajutorul filmelor artistice 
și documentare și prin alte mijloace pe care ni le oferă 
tehnologiile informaționale.

Pagina Liceului, pe care am creat-o încă în 2009 
www.bravliceu.ucoz.com oferă spațiu pentru plasarea 

celor mai importante evenimente 
care au loc în Liceu, dar ajută și la 
promovarea imaginii Liceului în 
comunitate și într-un spațiu mai 
larg, cel virtual.

Consider că acum, fără să știm 
a ne folosi de ceea ce avem la în-
demînă (adică de tehnologii) nu 

putem să facem niciun pas, cît de nesemnificativ. Ne 
ciocnim de acești factori evoluționiști la orice colț, fie 
că ne aflăm pe stradă, în aeroport, într-ul local, într-o 
instituție sau acasă. 

Recent Direcția Raională Învățămînt a distribuit o 
tablă interactivă  (din cele 10 pe raion), în urma unui 
demers motivat înaintat din partea direcției Liceului.

Vino și tu la Liceu să vezi cum se lucrează cu o tablă 
interactivă.

Sergiu Godovaniuc, 
profesor de fizică, matematică, gr.did.II

Paşi siguri în modernizarea instruirii
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noştri, la o participare mai activă în viaţa social – cul-
turală.

Pe parcursul acestor ani am lucrat în calitate de profe-
sor – partener pentru voluntarii Corpului Păcii, care au 
predat limba engleză în Liceu, supraveghind şi ghidînd 
activitatea voluntarilor respectivi spre îndeplinirea cer-
inţelor curriculumului naţional la limba engleză; meto-
dist la şcoala practică, organizată vara pentru noile 
grupuri de voluntari ai Corpului Păcii; prezentator la 
trainingurile organizate de Corpul Căcii pentru Volun-
tari. 

În continuare vom aplica la programul CP  „Educaţie” 
pentru un schimb fructuos şi calitativ de experienţă cu 
profesorii americani privind predarea limbii engleze.

                                    Rîşcovan Svetlana,
                         profesor  de  limba engleză , gr.didactic I
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Novateca a schimbat 
biblioteca

După o perioadă de renovare, Biblioteca Publică 
“George Munteanu” și-a reînceput activitatea într-un 
spațiu reparat, mobilat și dotat cu echipament de ultimă 
generație. Proiectul, estimat la peste 140 mii lei a fost 
efortul pertenerilor care au contribuit la modernizarea 
ei. Extinderea serviciilor oferite utilizatorilor, actualiza-
rea colecţiilor, dezvoltarea parteneriatelor comunitare; 
relaţii constructive cu membrii comunităţii etc. sunt 
componente ale unei biblioteci moderne.

Cele 5 computere cu acces public conectate la Internet 
(Wi-Fi) ne ajută să oferim utilizatorilor servicii inclu-
siv: utilizare Internet, instruire în domeniul cunoaşterii 

tehnologiilor; în ajutor programei de studiu, asistenţă 
informaţională elevilor Şcolii de Arte, comunicare prin 
Skype, suport şi conciliere a persoanelor aflate  în cău-
tarea unui loc de muncă, asistenţă informaţională pent-
ru agricultori, servicii e-guvernare, digitalizare a istoriei 
locale, utilizarea reţelelor de socializare ca mijloc de co-
municare şi promovare, vizionare a filmelor, audiere a 
muzicii, etc.

Liceul din comunitate este partenerul fidel al                   
bibliotecii. Elevii sunt beneficiarii serviciilor care îi ajută 
la pregătirea temelor pentru acasă, la comunicarea pe 
reţelele de socializare, la crearea conţinuturilor pentru 
proiectele de grup la diferite obiecte, la informare  pen-
tru activităţile legate de cunoaşterea valorilor europene. 

Pe parcursul a două luni de zile, au fost înregistrate 
circa o mie de vizite ale utilizatorilor Internet. Frecvența 
mare se datorează faptului că serviciile Internet sunt 
gratuite. Chiar dacă mai mult de jumătate dintre utiliza-

tori dețin computere acasă, biblioteca le oferă o calitate 
mai bună a Internetului, spații amenajate, posibilitatea 

de a comunica și discuta împreună. 
Biblioteca publică va oferi instruire în domeniul uti-

lizării tehnologiilor și Internetului tuturor membrilor 
comunității, mizînd pe parteneriate constructive.

Mulțumiri celor care au contribuit la moderniza-
rea Bibliotecii Publice „George Munteanu”: Program-
ului NOVATECA (Fundației Bill și Melinda Gates), 
Parlamentului Republicii Moldova, Direcției Cul-
tură Călărași, Bibliotecii Publice Grigore Vieru din or. 
Călărași, Primăriei Bravicea, S.C. „NelMobil COM” 
S.R.L., prietenilor și voluntarilor bibliotecii.

Ne puteţi vizita şi pe Internet la:
http://novateca.md/ro/news-and-media/success- 
stries/item/539-biblioteca-publica-bravicea-infrastruc-
tura -moderna-si-echipament-de-ultima-generatie
https://www.facebook.com/angela.zatic
https://bibliotecabravicea.wordpress.com/

PARTENERIAT STABIL - 
CORPUL  PĂCII  

SUA / MOLDOVA
Programul Corpului Păcii Educaţie 

pentru sănătate
 Mai întîi de toate apreciez această relatare ca o opor-

tunitate de a -mi exprima marea mulţumire organizaţiei 
Corpului Păcii în Moldova pentru şansa oferită Liceu-
lui nostru de a colabora cu voluntarii americani în pro-
gramul Educaţiei pentru Sănătate.

În 2007 am acceptat invitaţia de a merge la o şcoală –
practică de vară fără a-mi da seama ce noroc a dat peste 
mine. Nici n-am bănuit despre beneficiile de care au ur-
mat să aibă parte elevii noştri, diriginţii precum şi toate 
cadrele didactice din Liceu.

Spun aşa pentru că la şcoala – practică se munceşte 
cu rost. Acolo am învăţat cum să lucrez în parteneriat 
cu un voluntar american care vine dintr-o 
altă cultură, are poate experienţă într-un alt 
domeniu, dar posedă un enorm potenţial de 
competenţe în Domeniul Educaţiei pentru 
Sănătate.

-Am învăţat: să elaborez Curriculum pent-
ru disciplina opţională,am construit proiecte 
de lungă durată conform Curriculumului 
elaborat,am învăţat cum să construiesc un 
plan pentru o lecţie în care, de regulă, nicidecum nu 
vor lipsi etapele practicarea şi aplicarea – lucruri impor-
tante pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor la 
elevi,am învăţat că orice activitate se practică cu un scop 
anume – care va duce fie la realizarea obiectivelor , sau 
chiar la formarea de competenţe,am învăţat cum să ofer 
şi să primesc un feedbak constructiv.

Aceste deprinderi au devenit din ce în ce mai calitative 
pe durata a 4 ani de predare în parteneriat cu 2 voluntari 
ai Corpului Păcii (Erik Heinonen şi Crystel Hickson).
Pînă în prezent au dibîndit această experienţă 5 cad-
re didactice din liceu (Bozu Ala, Suvac Elena, Ursachi 
Vera, Goncearuc Diana, Sobol Ecaterina) care au avut 
parteneri 3 voluntari ai Corpului Păcii.

 S-au predat ore pentru elevii din toate ciclurile pri-
mare, gimnaziale, liceale, elevii au participat la un club 
de sănătate. Au fost abordate teme semnificative (Imag-
inea de sine; Scopuri; Valori; Igiena; Sănătatea repro-
ductivă; Luarea deciziilor). Toate acestea au un impact 
frumos asupra elevilor, care conştientizează că Sănătatea 
înseamnă mult mai mult decît lipsa bolii.

S-au acumulat valoroase materiale (proiecte de lecţii, 
postere, desene, fişe, seturi de imagini) care pot fi utili-

zate de orice diriginte sau cadru didactic pentru activi-
tăţi cu elevii.

La fel datorită Corpului Păcii au fost implementate cu 
succes 2 mari proiecte:Construcţia complexului sportiv.
Hrană sănătoasă – Generaţie sănătoasă.
Sperăm prin aceste proiecte la o creştere a perfor-
manţelor academice şi de comportament ale elevilor.  

 Suvac Elena, 
pofesor de biologie şi chimie, gr.didactic II

Programul Corpului Păcii „Predarea 
Limbii engleze”

Colaborarea cu Corpul Păcii promovează o bună cu-
noaştere a limbii engleze, practicarea ei în situaţii reale. 
Evident, contractul cu nativii vorbitori sporeşte încre-
derea în cunoştinţele acumulate.

L/T „Ştefan cel Mare” din s. Bravicea a aplicat la pro-
gramul Corpului Păcii „Predarea Limbii engleze” chiar 

de la iniţierea lui în Moldova ,din 1993.
 Am avut ocaţia să conlucrăm pînă în 

prezent cu şapte voluntari din SUA. Trei 
profesori de limbă engleză şi peste 250 
elevi ai Liceului nostru au beneficiat de în-
văţarea acestei limbi prin intermediul co-
laborării cu programul Corpului Păcii SUA 
/ Moldova.

 Metodele interactive de predare, activ-
itatea în comun, predarea în pereche (Team Teaching) 
a profesorului din Moldova cu voluntarul american a 
sporit calitatea cunoaşterii limbii engleze.

Am predat împreună, elaborînd proiecte de lecţii în 
comun. Am organizat diferite activităţi extraşcolare: 
cluburi, acţiuni de caritate, o mini bibliotecă în limba 
engleză prin intermediul unui proiect comunitar, am 
participat la diferite concursuri,la care a fost necesară 
comunicarea în limba engleză.

Din anul 2009 la iniţiativa unui voluntar al Corpului 
Păcii în Liceul nostru s-a format o echipă, care a par-
ticipat ani la rînd la concursul internaţional „Odiseea 
Cugetului”, un concurs ce promovează creativitatea în 
gîndire, dar şi în fapte, combinînd distracţia, ştiinţa, lu-
cru în echipă, arta, inteligenţa, comunicarea avînd loc 
prin intermediul limbii engleze. Ocupînd locul I echipa 
din Liceul nostru a fost selectată să reprezinte Moldova 
la etapa internaţională ani la rînd de atunci: anul 2009 
– în Slovacia; anul 2010 – în Belarus; anul 2011 – în Po-
lonia; anul 2012 – în Rusia; anul 2013 – în Germania.

      continuare pag. 8
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“ În livadă  ne place să avem copaci care rodesc 
mai devreme sau mai tîrziu, toate aceste roade 
sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce 
să nu acceptăm în școli minți  mai agere  sau 

mai încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp 
dar cîștigăm satisfacție si respect…’’

(Comenius)
Printre mecanizmele legislative internaționale care se 

referă la educația incluzivă, regăsim şi Declaraţia Mon-
dială asupra  Educaţiei Speciale. 

UNESCO, Salamanca, 1994 . Această conferinţă a 
încurajat guvernele să adopte politici educaţionale in-
clusive, prin progresele din reforma şcolară pentru a 

răspunde di-
versităţii din 
ce în ce mai 
crescînde din  
c omu n it ăţ i l e 
locale .

Apoi ur-
mează: Foru-
mul mondial 
al educaţiei de 
la Dacar 2000. 
Acest forum 
încearca să ori-
enteze procesul 
educaţiei , încît 

acesta nu doar să ofere şanse egale şi acces la educaţie 
de calitate  pentru toţi copiii, ci să includă  copiii excluşi 
în sistemul de educaţie alături de ceilalti.

Şi în sfîrşit : Convenţia ONU privind Drepturile Per-
soanelor cu Dezabilităţi 2007- unde subliniază dreptul 
copiilor cu dezabilităţi de a fi trataţi în mod egal ca şi 
alţi copii.

Educaţia incluzivă- parte a psihopedagogiei speciale 

bazată pe principiul egalităţii, dreptului la educaţie pen-
tru toţi copiii indiferent de starea lor psihofizică, mediu 
social sau cultural din care provin.

Educaţia incluzivă presupune un proces permanent 
de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, avînd ca scop ex-
ploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor 
umane, pentru a susţine participarea la procesul de în-
văţămînt a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.

Experenţa de incluziune la Liceul Teoretic Bravicea a 
început în cadrul unui proiect al centrului de zi Speranţa 
în 2010. Mai apoi, peste trei ani, în 2013, cu sprijinul fi-
nanciar al Consiliului Raional, în liceu a fost înfiinţat 
un CR (centru de resurse) pentru integrarea copiilor 
din aceste categorii. La moment CR este frecventat de 
12 copii cu CES (cerinte educationale speciale). Aceşti 
copii frecventează cu placere centrul , fiindcă aici,  în 
CR se stabilesc relaţii de prietenie ;  comunică cu co-
legii; în cadrul activităţilor de învăţare se formeaza di-
verse abilităţi  cum ar fi scrisul, cititul, calculul; copiii 
găsesc sprijinul în realizarea temelor de acasa. În liceu 
activează doua cadre didactice de sprijin care facilitează 
incluziunea copiilor cu CES. CDS asistă toti copiii cu 
CES la unele ore, alteori lucrează cu ei in CR.

De multe 
ori întîlnim 
greutăţi în 
procesul in-
c l u z i u n i i 
dar avînd o 
c o l a b o r a r e 
frumoasă cu 
specialiştii de 
la SAP reuşim 
î m p r e u n ă 
să rezolvăm 
pro b l e m e l e 
apărute. Nici cadrele didactice nu ramîn indiferenţi, 
mereu sînt în cautarea unor noi metode, procedee care 
ar răspunde cerinţelor educative speciale.

Educaţia incluzivă este cea care oferă şanse egale tu-
turor copiilor. Ei pot frecventa şcoala , sînt alături de 
colegii lor, se simt importanţi. Copilul cu dizabilităţi se 
poate realiza doar într-o societate unde dizabilitatea şi 
abilitatea devin posibilităţi.

Prin muncă asiduă şi eforturi comune depuse , edu-
caţia incluzivă poate da şi  roade bune.

Maria Usatîi, cadru didactic de sprijin

Pași în incluziunea şcolară
Consiliul Național al Tineretului din Moldova 

(CNTM), în parteneriat cu Ministerul Educației,     Min-
isterul Tineretului și Sportului și Ministerul Afacerilor 
Externe și Integrării Europene au lansat proiectul „Pro-
movarea Uniunii Europene în școlile din Republica 
Moldova”. 

Acest proiect a fost implementat şi în Liceul nostru şi 
a durat trei săptămîni, începînd cu data de 09.03.2015. 
Prima săptămînă s-a început cu un careu solemn, în 
cadrul căruia s-au onorat simbolurile de stat ale Repub-
licii Moldova şi simbolurile Uniunii Europene (drape-
lul, imnul).Toţi elevii am fost familiarizaţi cu program-
ul care va fi implementat în Liceu; scopul programului;  
activităţile care se vor desfăţura, în acelaşi timp ni s-a 
adus o informaţie din istoricul Uniunii Europene de 
către profesorul de ed. civică - Cogîlniceanu Mihail.

Pe data de 
10.03.2015 
la prima oră 
diriginţii au 
des făşurat 
cîte o oră de 
dirigenţie cu 
ge n e r i c u l : 

Europa şi europenii; caracteristicile spaţiului european. 
La această oră am discutat despre simbolurile şi istoria 
Uniunii Europene, am învăţat mai multe lucruri despre 
statele membre şi am scris care ar fi avantajele şi deza-
vantajele integrării Republicii Moldova în Uniunea Eu-
ropeană.

Pe data de 11.03.2015, în incinta Liceului s-a des-
făşurat o expoziţie de carte: Comorile europene ale cărţii. 
Expoziţia a fost organizată de Verejan Nadia- bibliote-
cară a bibliotecii şcolare şi Zatic Angela-bibliotecară 
a bibliotecii publice locale ”George Munteanu”. Toţi 
elevii am fost familiarizaţi cu termenul de „literatură”  
în    general; cu literatura europeană-scriitori, opere;       
prezentare de carte; prezentări power-point etc.

Pe data de 12.03.2015 s-a desfăşurat concursul de 
cultură generală „Cine ştie-cîştigă 12 steluţe”, la care 
au participat patru echipe din clasele a VII-a – a XII-a.  
Fiecare echipă a primit mai multe fişe şi după fiecare în-
trebare scriau răspunsul care era transmis juriului pen-
tru a-l analiza şi a pune punctajul necesar.

Pe data de 13.03.2015 s-a desfăşurat un seminar cu 
genericul: Valorile comune ale Europei, organizat şi des-
făşurat de profesorul de ed. civică-Cogîlniceanu Mihail.
Pe data de 17.03.2015 profesorii şi elevii  s-au salutat în 

limbile ţărilor membre ale Uniunii Europene.

Pe data de 18.03.2015 a avut loc concursul “Paşapor-
tul ţării”. La acest concurs fiecare clasă a primit numele 
unei ţări, membră a Uniunii Europene şi au reprezen-
tat-o prin diverse moduri: filme, postere, pliante etc.

Pe data de 19.03.2015 s-a desfăşurat activitatea cu 
“ B u c ă t ă r i a 
ţărilor mem-
bre a Uniunii 
E u r o p e n e” 
în cadrul 
căreia fiecare 
clasă a prepa-
rat bucatele 
tradiţionale 
ale ţării pe care o   reprezenta.

A doua săptămînă s-a încheiat cu o serată numită 
“În lumea limbilor moderne”. La această serată elevii 
au prezentat diferite numere artistice cum ar fi: cîntece, 
dansuri, scenete în limba engleză, poezii etc.

În cadrul săptămînii a treia pe data de 25.03.2015 a 
avut loc concursul Şedinţa Euroclubului „ Idei despre/
pentru o Europă a mea” organizat de către profesoara de 
limbă şi literatură română-Zubcu Irina, în cadrul căruia 
au participat clasele 8-9. Genericul a fost: De ce este UE 
atît de atrăgătoare pentru alte state? Finalitatea: Identi-
ficarea avantajelor/dezavantajelor integrării europene.

Pe data de 27.03.2015 a avut loc concursul  “În lumea 
poveştilor europene”-spectacol public în cadrul căruia 

au participat 
clasele 1-12. 
Clasamentul a 
fost distribuit 
de către juriu 
şi au fost în-
mînate diplome 
în  cadrul unui 

careu: pentru cel mai reuşit personaj feminin/masculin, 
pentru cel mai reuşit decor, pentru originalitate şi pent-
ru cele mai reuşite costume.

Toate activităţile care au avut loc pe parcursul aces-
tor trei săptămîni au fost organizate de către directorul 
adjunct pentru educaţie al Liceului-Goncearuc Diana.

Cred că acest proiect va ajuta atît elevii cît şi profesorii 
să cunoască mai multe lucruri despre Uniunea   Euro-
peană.

Godovaniuc Victoria, elevă în clasa a 8 –a 

Trei săptămîni în Europa
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Şoapte

Muzeul Satului din Bravicea a avut onoarea să 
primească de Crăciun pe stil nou un Moş Crăciun total 
deosebit. Era însoţit acest Moş Crăciun nu de altcine-
va, decât de celebrul cornovean, un celebru urmaş al lui 
Tudor Şoimaru din celebrul roman „Neamul Şoimăreş-
tilor” al celebrului scriitor, Mihail Sadoveanu, - domnul 
Vasile Şoimaru, celebrul „cercetaş” al celebrilor români 
de pretutindeni! 

Şi cum altfel poate merge un Moş Crăciun din sat 
în sat, dacă nu cu o desagă? Cu o desagă nu goală, ci 
arhiplină de cadouri! Cadouri de mare valoare – cărţi! 
Şi Primăria împreună cu muze-
ul satului, cum pe neprins de 
veste au poposit surprizele, au 
şi organizat în acest început de 
an, în ziua de luni, cinci gerar, o        
şedinţă de rară frumuseţe spiri-
tuală – o lansare de carte, de care 
nu s-a mai auzit. Carte-cărţulie 
cu dulce şi semnificativ nume de 
„Şoapte”… carte-cărţulie care-şi 
porneşte zborul sub fâlfâiri de albă nea bogată, abun-
dentă, aducătoare de noroc…
Prinde curiozitatea, cine ar putea fi autorul? 

Corect relatează domnul Alexandru Mihăilă, redac-
torul-şef al Editurii PapiruS Media, Roman, jud. Neamţ, 
îngrijitorul şi prefaţatorul ediţiei, faptul că „Într-un dis-
curs artistic, lipsit de inutile podoabe stilistice, autoarea 
exersează valoarea maximei sincerităţi, dând expresie 
unei confesiuni care, nu în puţine cazuri, conţine ele-
mente dramatice.” 

Şi cum bine le stă, unde nu s-au adunat în sală colegi 
de clasă, de şcoală, pedagogi, prieteni, consăteni, să ser-
beze şi să împartă cu Svetlana Iurcu, elevă a clasei a XII, 
bucuria unui succes! Aşa se face, că mărturisirea Svetla-

nei, dată lumii tocmai de revista noastră dragă „Natura”, 
a sensibilizat profund sufletul Ludmilei Sandu. N-a mai 
stat mult pe gânduri, a bătut la uşi, pe care nu zadarnic 
le-a deschis. Receptivi la vibraţiile strunelor de omenie, 
în timp record – de-o săptămână, evenimentul a şi por-
nit la drum – de la Roman spre Bravicea! A existat vre-
odată vreun Moş mai sprinten?!

Şi-a fost apreciat curajul Svetlanei de către dl primar, 
C-n Popa, de subsemnata, de dna. director de Liceu, 
Elena Godovaniuc, de profesoara de limbă engleză, 
Svetlana Râşcovan, de către colegii Doina Harea, Alina 
Barbacari, Ecaterina Tarasov, Tudor Lapp, Nelu Popa, 
Victor Pşeniţchi, Maria Leancă. Foarte plăcut i-a sur-

prins pe toţi discursul surioa-
rei Mihaiela, elevă în clasa a IV, 
care a pregătit şi câteva colinde 
emoţionante. 
A urmat înmânarea şi a altor 
cărţi, căci Moşul ştie că va reveni 
abia peste un an şi avu grijă, să le 
ajungă pentru lectură. Cărticica 
„Sub jug străin” de Gh. Dighiş, 

Bucureşti, Tipografia Curţii Regale, 1915, îi va ajuta să 
perceapă ce a fost şi ce este.

Cu aprecieri şi încurajări pentru Svetlana Iurcu s-a 
prezentat publicului şi dl. Gh. Pruteanu, exprimar: 
„Gândirea Svetlanei este sensibilă, în acelaşi timp se sim-
te şi seriozitatea perceperii ei maturizate, responsabili-
tatea aşezării cuvântului, curajul de a ironiza, chiar şi a 
satiriza multe fapte ale conducătorilor statului R.Mol-
dova. Autoarea e stăpâna unei bune informaţii, cu care 
se împărtăşeşte cu cititorul. Singură recunoaşte, că îi 
vine mult mai uşor să scrie totul, decât să vorbească. Ea 
încă nu are cum să ştie, că emoţiile sunt ca mustangul 
de prerie, cu una-cu două nu se lasă prins în lasou. 

                                                           Nadia Pruteanu, 
directorul muzeului satului Bravicea.

Turism sportiv -odihnă activă -competiție- performanţe
Începînd cu anul 1995 în Liceu (pe atunci şcoală medie)a început să activeze tînărul profesor de educație fizică 

Godovaniuc Viorel, făcînd primii pași în promovarea turismului sportiv. Cercurile de turism montan, turism 
pedestru şi orientare sportivă  au început în niște condiții dificile, cauzate de lipsa inventarului special, a surselor 
financiare pentru participare la competiții. A susținut această iniţiativă frumoasă primarul de atunci, Gheorghe 
Pruteanu, consăteni care au sponsorizat echipele, oferind surse financiare pentru procurarea inventarului turistic, 
deplasarea la competiții. În  activitatea cercurilor au fost implicați copii de toate categoriile de vîrstă. Dragostea și 
pasiunea antrenorului pentru  acest sport extrimal i-a motivat  pe copii să se ocupe în cercuri cu un entuziasm de-
osebit. Munca la antrenamente treptat a devenit o deprindere ,educînd la elevi așa capacități ca spiritul de echipă, 
responsabilitatea, stima și dragostea față de natură, practicarea unui mod sănătos de viață. Deplasările în marșuri 
turistice și la competiții îi face pe membrii echipei să se  simtă ca o familie mare, unită.  Marile performanțe au în-
ceput din anul 2004, cînd pentru prima dată echipele au cucerit patru trofee de rang  republican. Din 2006 echipele 
participă și la competiții internaţionale   în  Crimeea, tot plasîndu-se pe podiumul competițional. Performanţele 
pînă la moment: de 4 ori campioni naționali la turism montan, de 6 ori campioni naționali la turism pedestru, 

de 5 ori deținători ai Cupei Salicov, de 3 ori învingători la Supercupa 
Moldovei și de 2 ori locul unu la internaționalele din Crimeea .  

Deplasările echipelor la toate aceste competiții n-ar fi avut loc fără 
aportul considerabil al Consiliului Raional Călărași ,care la rîndul său 
mai și organizează, la finele fiecărui an, Gala Sportivilor de Performanță 
la care al cincelea an consecutiv echipa deține  titlul de Echipa Anu-
lui.  La moment în Liceu activează două secții de turism sportiv. Pri-
ma  grupă se ocupă după un program mai special , utilizînd tehnici și 
metode mai avansate, iar a doua grupă (începători ,clasa a IV-a, grup 
care este antrenat de antrenor în bază de voluntariat) au medode de 
antrenament mult mai simple, făcînd abia primii pași în frumosul aces-
tui sport extrimal. Recent antrenorului i s-a conferit titlul de Lucrător 

Emerit în Domeniul Culturii Fizice și Sportului  și continuă să viruseze elevii de marea sa pasiune-turismul sportiv.
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La Izvoarele înţelepciunii
Citeşte. Numai citind mereu creierul tău va deveni un 

laborator nesfîrşit de idei şi imagini spunea luceafărul 
poeziei noastre,  Mihai Eminescu. Este un adevăr pe 
care trebuie să-l descopere fiecare dintre noi.

În vederea acestui lucru, dar şi a promovării lectu-
rii, pe data de 31.03.2015 în cadrul Bibliotecii Publice 
“George Munteanu” a avut loc etapa locală a concur-
sului „La Izvoarele 
înţelepciunii”.

Concursul a fost 
desfăşurat în colabo-
rare cu Liceul Teoret-
ic „Ştefan cel Mare” 
care a asigurat supor-
tul material(diplome 
şi premiile băneşti), 
biblioteca liceului 
şi  Biblioteca Publică 
„George Munteanu”, 
care al doilea an con-
secutiv găzduieşte 
acest frumos eveni-
ment.

La  concurs au par-
ticipat elevii claselor 
a VI-VIII-a. Elevii au 
avut de lecturat operele scriitorului Mark Twain şi de 
studiat biografia lui. 

Concursul a debutat  cu o prezentare  a citatelor de-
spre lectură care aparţin marilor gînditori ai neamu-
lui şi ai literaturii universale, din care participanţii au 
stabilit importanţa acesteia pentru dezvoltarea fiecărei   
personalităţi.

Concursul a fost moderat de profesoara de limba şi 
literatura română, Zubcu Irina, iar juriul a fost alcătuit 

din  directorul Liceului – Godovaniuc Elena şi dna – 
Verejan Nadia bibliotecara aceleiaşi instituţii. 

Acest concurs s-a desfăşurat în două etape: prima 
etapă a fost  scrisă(participanţii au avut de rezolvat un 
test care a cuprins întrebări din viaţa şi activitatea lui 
Mark Twain), iar a doua cea orală. Întrebările care au 
fost pregătite din timp, majoritatea erau din cele mai 
cunoscute opere ale scriitorului. În afară de concurente 
au fost prezenţi şi colegi din clasele mai mici, dar şi mai 

mari,  care au aflat 
mai multe despre 
acest scriitor şi au 
fost foarte curi-
oşi să citească şi ei 
operele lui, astfel 
că la sfîrşitul activ-
ităţii, toate cărţile 
din fondul biblio-
tecii, care aparţin-
eau acestui scriitor 
au fost împrumu-
tate celor care au 
asistat la această 
activitate.

C î ş t i g ă t o a r e a 
etapei locale şi  
reprezenta Liceului  
la etapa raională a 

fost desemnată, eleva clasei a VIII-a, Tarasov Cătălina 
care a obţinut o diplomă şi premiul de 150 de lei, iar 
pe locul II s-a plasat eleva aceleeaşi clase,  Godovaniuc 
Victoria care a obţinut un premiu de 100 de lei.

La sfîrşit, toţi cei prezenţi la activitate, din amabili-
tatea sponsorului, s-au îndulcit cu biscuiţi şi bomboane.

Godovaniuc Victoria,  eleva clasei a 8-a „B”
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