Saptamana altfel, clasa a XI-a A
Program:
Luni (23-X-2017): Aplicatie practica
Parteneriat ISU "Bucovina" Suceava - Liceul Teoretic Filadelfia
Exercițiu de căutare supraviețuitori sub dărâmături in urma cutremurelor de pământ
Oli- câine ciobănesc german, specializat în misiuni de căutare salvare

Aplicatia practica a constat in identificarea de catre cainele Oli a unui numar de 5 elevi
ascunsi in locuri diferite fara ca subofiterul coordonator sa stie locul aferent. Spre
surprinderea noastra, elevi si profesori, intr-un timp relative scurt, cainele a identificat
persoanele ascunse, semnalizand prin miscarile corpului si latrat prezenta copiilor. Rasplata
a fost bine meritata – mingea de joaca. Punctul culminant a fost atins cand cei doi elevi
ascunsi, unul sub scanduri si altul sub nisip, au fost gasiti.

Precizam faptul ca acest cuplu caine si coordonator detin locul intai pe tara in concursurile
organizate de catre ISU cu scopul de a antrena aceste frumoase exemplare canine.
Aceasta aplicatie practica a fost urmarita de catre elevi in exterior cat si de la ferestrele
claselor si explicata in interiorul claselor, acolo unde ne-am deplasat si unde au avut ocazia
sa intre in contact cu Oli-cainele ciobanesc german.

Pregatirea terenului de desfasurare a activitatii cu asunderea elevilor, confectionarea si
imprastierea de cutii pentru distragerea atentiei, au fost facute de colectivul clasei a XI-a
A, colectiv care si anul trecut intr-o activitate similara si-a dat concursul.

Marti-Joi: Excursie Sucevita, vlia Cristal

Aceasta activitate a avut ca scop interactiunea dintre elevii clasei, drumetia in apropierea
peisajului muntos, cat si desfasurarea unor jocuri sportive pe terenul de volei care apartine
vilei Cristal. S-a mai realizat o drumetie pe traseul turistic Sucevita-Putna, cu durata de 5
ore, cat si interactiunea cu frumoasele exemplare cabaline de la clubul sporitv
EQVESTRIA DREAMS, din Sucevita, acolo unde elevii au avut ocazia sa incalece caii de
sport si agrement.

Vineri: Vizita Penitenciar Botosani

A fost a treia activitate la Penitenciarul Botosani cu acordul domnului Sebastian Cernescu,
sef birou educativ, unde am avut ocazie sa aducem un mesaj de incurajare prin socializare,
poezie si cantare, detinutilor.

Cateva ganduri din partea unor elevi din cadrul colectivului clasei a XI-a A:

“Expierenta pe care am avut-o in urma vizitarii Penitenciarului Botosani a fost una
remrcabila.
Impreuna cu clasa a XI-a A am conceput un program pe care l-am desfasurat in interiorul
Pentitenciarului.
Acest program a constat in interpretarea unor cantece si poezii. Am avut ocazia de a simti
o parte dintre trairile lor, din interiorul zidurilor, intrand chiar in una dintre celulele in
care ei se adunau, petrecand un timp binecuvantat de aproximativ o ora si jumatate.
Expierenta cu vizita de la Penitenciar este una dintre activitatile pe care as vrea sa le
repet cel putin o data pe luna. Pe langa faptul ca avem placerea de a ajuta niste suflete
cazute, pentru fiecare dintre noi este o lectia de viata, aceea de a-I multumi intotdeauna
lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.”
(Filip Victor-Emanuel)

“Despre experiența de vineri 27.10.2017 din cadrul penitenciarului Botoșani:
am fost împreună cu colegii mei, din clasa a 11-a A și dirigintele nostru la un program cu
deținuții din secția a 5-a a penitenciarului. A fost un program frumos, cu cantări creștine și
cuvânt.
Această activitate s-a desfășurat într-o cameră spațioasă, cu bănci și scaune pentru
deținuți, cu o bibliotecă în spate și cu cele 10 porunci scrise pe peretele din fața lor. Pentru
a ajunge acolo am trecut mai întâi prin 2 porți în care am fost verificați (De metale și
lucruri pe care nu aveam voie să le aducem în această incintă). După, am urcat un set de
scări și am ajuns la un hol lung unde pe stânga și pe dreapta erau celulele lor, cu uși mari și
metalice. Camera era la capătul holului așa că a trebuit să mergem până acolo printre ei.
Am văzut fețe triste, îngrijorate, dar și fețe fericite și primitoare. Până la urmă suntem
toți oameni și toți păcătuim, dar Isus a murit pentru fiecare din noi. Dacă ne cerem iertare
înaintea Lui și ne pare rău pentru ce am făcut, cu adevărat, și nu vom mai repeta ce am
făcut, El chiar ne iartă.
Dumnezeu ne iubește pe toți. :)”
(Cernisov Raluca-Lorena)

