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N. Iorga: Zburând sus te faci nevăzut dar vezi.”

ARGUMENT
Liceul Pro Succes a oferit
o pagină istorică științelor
educaționale din republică, şi, cu toată siguranța,
un capitol separat istoriei
democrației și toleranței din
acest spațiu românesc. Am
parcurs pas cu pas fiecare greșeală și ne-am învățat
lecțiile, ne-am aplecat cu luare aminte asupra fiecărui elev
și le-am acordat șanse, încredere și curaj.
Am avut și avem colegi care și-au asumat riscuri, care
știu să dăruie, să sădească și să crească, să aibă răbdare
cu nemiluita și să pună umărul. Știu să găsescă soluții
atunci când disperarea îi năruie, știu să încurajeze, să fie
înțelegători și plini de suflet. Au dragoste pentru Cei de
acasă și pentru Cei de la școală, au învățat că fără dragoste educația nu are sens.
Avem elevi cărora le place riscul, care pot și vor să fie
responsabili, care cunosc tainele științelor mult mai profund decăt prevede vârsta pe care o au, care pot și vor să
facă un nume instituției în competiții, la diverse concursuri, olimpiade, conferințe, rezultate la BAC. Ne-au răspândit numele lărgind aria geografică prin studiile care
le urmează, unii, deja, le-au finisat, în diverse orașe din
România, Italia, SUA, Germania, Olanda, Anglia, Danemarca, Letonia, Polonia, Lituania, și, desigur, Republica
Moldova.

Alături de colectivul de elevi și profesori este echipa
managerială (în unele poziţii, neschimbată din 2006),
competentă, unită şi profesionistă. Ea este cea care poate
și este datoare să asigure bunul mers al lucrurilor, responsabilă de proces și calitate.
Și, bineînţeles, Părinții – actorii importanți ai procesului, partenerii instituției din ziua înființării și până
în prezent. Lume cu suflet mare, conștientă că cei 7 ani
de acasă valorează cât tot aurul Carpaților și că dragostea și timpul părintelui este asemeni temeliei unei case.
Lor le plac casele durabile, de aceea și investiția în viitor
este obiectivul primordial. Educația este un act asumat și
conștient- doar așa, împreună, vom putea edifica și contura viitorul nostru.
Având ingredientele necesare și foaia de parcurs
scrisă, urmează o cale lungă și dificilă. Ne dorim viață
îndelungată și putere pentru a face față provocărilor. Să
avem pregătit răspunsul pentru Judecată: „am fost gol şi
m-ai îmbrăcat, am fost flămând şi mi-ai dat să mănânc.”
Să avem înțelepciunea de a nu ne dori să schimbăm Universul. Eu zic: să facem bine celui de lângă noi, să dăruim
fericire celor ce o asteaptă, să facem lucrurile din suflet
și cu suflet. Doar așa, cele din jurul nostru vor prinde
viaţă!!!
Am citit undeva că timpul petrecut cu cineva este cel
mai prețios cadou. Timpul calitativ petrecut cu Cei buni
și drepți, dragi și scumpi, face cât toate comorile lumii și
ne va ajuta să menținem prieteniile, să ne bucurăm de copiii educați şi să avem părinții fericiți. Iar vicisitudinile să
ne întărească, elevii să ne fie așa cum și-i doresc părinții
și precum îi învățăm noi- adevărați oameni ai cetății! Să
înfăptuiască cele nefăcute de noi, să citească mai departe
ce nu am reușit noi, să devină bogați și frumoși la chip și
la suflet. Iar pentru memoria colectivă a instituției merită
de reținut: prin cei ce ne vor urma ziua de ieri a avut sens,
iar cea de mâine are speranțe!!! Nouă Tuturor ne urăm
viață lungă, ca să reușim să vedem cât ma multe și deosebite răsărituri și tainice apusuri! Să avem Sănătate pentru
toate visele, dorințele, iubirile, Succes pentru fiecare zi,
Puteri pentru toți și toate!!!
La multi ani deosebiți! Cu acelaș sentiment n. c.
P. S. Am lăsat loc pe alte pagini colegilor, absolvenților,
părinților și prietenilor de a scrie despre noi și pentru noi.
Eu voi rămăne aici, cu cei dornici de schimbare și neschimbată.
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E. Cioran: Prefer să fiu ultimul om dacă a fi om înseamnă să fii ca ceilalţi.

ELEVII – PREZENTUL
CONTINUU
Liceul Teoretic ,,Pro Succes”, situat pe muchia Munceştiului, este instituţia ce oferă educaţie de calitate accesibilă pentru toţi, începând cu cei mai mici. În liceul
nostru, elevii sunt asiguraţi cu educaţie la nivel înalt,
profesori competenţi, colegi toleranţi şi înţelegători.
Cursurile opţionale oferite de către profesorii liceului ajută la dezvoltarea calităţilor morale, fizice şi spirituale. Frecventând cercul de dans elevii au posibilitatea
sa îşi dezvolte auzul muzical, abilitatea de a lucra atât în
grup cât şi individual, motricitatea corpului şi orientarea
în spaţiu. La dezvoltarea fizică armonioasă a copilului o
mare contribuţie o au orele de educaţie fizică şi cercul
de gimnastică. Elevii progresează la capitolul individualitate şi originalitate frecventând cursul de educaţie tehnologică şi educaţie plastică sau cercul de floristică. Aici
copiii au şansa să creeze lucrări personale, să participle
la concursuri atât în cadrul liceului, cât şi înafară, să le
expună la târgurile şcolare sau să le dăruiască părinţilor
şi prietenilor.
Pentru elevii mai mari sunt disponibile cercurile de
informatică, biologie şi antreprenoriat. Aici elevii, deja
viitorii studenţi se pregătesc pentru ieşirea în lumea
mare, o aşa numită pregătire pentru viaţă. Dezvoltarea
capacităţilor cognitive, de înţelegere şi interpretare a lumii exterioare, lansarea propriei afaceri şi dezvoltarea
ulterioara a acesteia, tălmăcirea corectă a reacţiilor organismului şi perceperea simptomelor oricărei maladii este

un factor ce sporeşte formarea ca personalitate a orcărui
Om.
Deja de 15 ani, elevii liceului dispun de nenumărate
posibilităţi de a creşte în ochii lumii şi în propria concepţie de individ unic. De 15 ani profesorii trudesc asupra
creşterii unor generaţii culte, educate şi tolerante, iar elevii răspund cu reciprocitate la dăruirea profesorilor fiind
perseverenţi, cuminţi şi dornici de cunoaştere.
Anul acesta, 2017, Liceul Teoretic ,,Pro Succes” sărbătoreşte 15 ani de activitate. 15 ani de succes şi inovare,
de educaţie şi dezvoltare. Cu ocazia acestei aniversări, eu,
eleva clasei a XI-a, Boldurescu Mihaela, felicit toţi elevii
care studiază sau au absolvit liceul nostru, toţi profesorii
care predau sau au predat în instituţie, cu această sărbătoare specială. Doresc tututor succes în continuare, realizări frumoase în plan atât personal cât şi profesional,
dăruire şi perseverenţă întru a cuceri noi orizonturi. Nu
există prilej mai minunat de dăruire dacât să poţi da zi de
zi ce ai mai bun în tine. Să poţi să înveţi cu înţelepciune
şi răbdare pe cel care a venit la tine. Pentru călăuzirea
paşilor pe drumul vieţii şi ştiinţei, pentru învăţarea şi
cunoştinţele dăruite, din partea tuturor elevilor spun un
mare MULŢUMESC tuturor celor care au contribuit la
creşterea familiei noastre. Fără voi, această sărbătoare nu
ar fi avut loc!
Cu mult drag,
eleva clasei a XI-a, Boldurescu Mihaela

INTERVIU CU DISCIPOLII LICEULUI CARE AU RĂSPUNS LA DOUĂ PROVOCĂRI:
1. Ce apreciați cel mai mult la liceul Pro Succes?
2. Daca ai avea posibilitatea, ce ai schimba la Pro
Succes?
1. Cel mai mult apreciez liceul meu pentru faptul că
suntem un colectiv foarte unit. Indiferent de vârstă și clasa în care învățăm, ne cunoaștem unii cu alții, ne ajutăm
și colaborăm împreună. Țin minte când eram în clasele primare mergeam câte odată la clasele mari pentru a
le cere ajutorul la realizarea diferitor proiecte. Petrecem
mult timp împreună, iar de ziua autoconducerii avem
ocazia să împărtășim experiența deosebită de a fi în rol
de profesor, și chiar Director. Mă bucur pentru tine Liceu
drag, și-ți urezi Mulți ani plini de copii fericiți!
2. Dacă aș avea posibilitatea aș schimba în fiecare
școală curricula. Nu mai trăim într-o lume unde sunt
aplicate regulile de industrializare a sec.al XIX-lea. În secolul al XXI-lea sunt apreciați oamenii creativi, cu idei

și ambiții, ceea ce școala nu promovează. Elevii ar trebui
să se axeze pe colaborare, și nu pe competiție. Dacă un
medic ar trata cu acelaș medicament fiecare pacient, toți
ar muri, însă, cu părere de rău, școala face exact acelaș
lucru. Nu poți preda tuturor la fel, deoarece fiecare dintre noi avem perioade diverse de adaptare la schimbare , și înțelegere a lucrurilor, ca de altfel și diferite vise,
speranțe, idealuri.
SUSANU Ruxandra, clasa a VIII-a ,,A”
1. Apreciez faptul că deși clădirea este mică în ea se
întâmplă lucruri mari, copiii viitorului țării noastre cresc
și învață aici, într-un colectiv unit și prietenos- de la primul abecedar, până la ultimul examen de bacalaureat.
Aici talentul și virtutele sunt apreciate și încurajate prin
activitățile extracurriculare. Îmi place mult liceul nostru
și mă simt onorată să fac parte din familia Pro Succes.
2. Liceul în care învăț este unul deosebit. Apreciez
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N. Iorga: Omul cu adevărat bun este doar cel care ar fi putut fi rău și n-a fost.
mult munca colectivului pedagogic și le mulțumesc pentru faptul că ne pregătesc pentru viitor- de la participarea
la diverse proiecte și activități, până la întâlnirile cu oameni importanți care ne vizitează. Întotdeauna este loc
de mai bine, și dacă aș avea bagheta magică aș organiza
mai multe ore în aer liber iar laboratoarele de fizică, biologie și chimie le-aș dota cu ustensile necesare.
ONU Andreea, clasa a VIII-a ,,B”
1.Liceul Pro Succes îl putem numi cu mândrie a doua
casă, deoarece aici elevii se simt liberi, petrec foarte mult
timp și vin întotdeauna cu plăcere, iar cei care au plecat
revin cu mare drag de câte ori au posibilitatea. Apreciez
foarte mult munca depusă de profesori și îmi plac
activitățile organizate cu și pentru elevi. Și dacă vorbim
de a doua casă, atunci la bucătăria din liceu putem mânca cu mare poftă deliciile pregătite aici. Și dacă nu avem
timp ca să mergem la o expoziție, mulțumesc celor care
organizează periodic pe holul școlii galerii cu lucrările
copiilor pe care le putem admira și aprecia.
BRĂGUȚA Alina, clasa a VIII-a ,,B”
1.Fac parte din familia acestui liceu de 5 ani și în fiecare zi mă surprinde cu ceva nou: cu dorința elevilor
de a cunoaște lucruri noi, de a participa la activitățile
extrașcolare. Dar cel mai mult îmi place atitudinea profesorilor care sunt foarte bine pregătiți și mereu ne comunică ceva inedit. Mentorii explică tema elevilor de atâtea
ori până când toți o înțeleg, până pătrund în esența ei.
Apreciez la fel de mult seriozitatea elevilor când decid
să se implice în proiecte în incinta liceului. Pot spune cu
certitudine că învăț într-un liceu care trebuie prețuit la
justa valoare.
2. Dacă aș avea posibilitatea de a schimba ceva la Pro
Succes singurul lucru pe care l-aș modifica ar fi clădirea
instituției. Visez la o clădire mare și spațioasă, unde fiecare disciplină este studiată într-o clasă dotată cu echipamente de rigoare. Îmi doresc o sală de sport imensă cu
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tot inventarul sportiv necesar, dar și un teren de sport cu
iarbă artificială și porți de fotbal.
Îmi place mult școala în care învăț și peste câțiva ani
la sigur vor avea loc schimbările din visele mele.
CARAMAN Roberto, clasa a X-a
1. Consider că Liceul Pro Succes e o familie mare și
frumoasă, ce educă și instruiește copii de toate vârstele. Aici e locul în care fiecare își dezvoltă personalitatea, are șansa să se schimbe în bine, să evalueze și să
se autoevalueze. Apreciez enorm de mult efortul profesorilor, părinților, fiindcă ei sunt cei care contribuie la
performanțele și succesele elevilor.
2. Întotdeauna apare ideea de a progresa. Evoluția e
cea care ne marchează nivelul intelectual. Dacă aș avea
posibilitatea, aș face tot posibilul ca să motivez elevii să
învețe, să afle lucruri noi prin concursuri educative, să se
implice cu dorință în activitățile școlare și extrașcolare,
fiindcă astfel vom putea învinge frica de a vorbi în fața
publicului – teama pe care o are fiecare din noi. Prin astfel de concursuri, activități, vom avea posibilitatea să ne
lărgim orizontul cunoașterii, dar și a cercului de prieteni.
DARII Ilinca, clasei a X-a
Salutare tuturor! Dacă e să fiu sinceră , nu ştiu ce aş
schimba la Pro Succes! Îmi plac pauzele, mai ales cea
mare, care durează 20 min.!!! Îmi plac profesorii şi merg
la unele lecţii cu plăcere. Poate, ca orice elev, aş dori să
nu mai susținem atâtea teste, mai ales că nu întotdeauna
suntem anunţaţi din timp. Ar mai fi fain daca aş avea
dulăpiorul meu personal, în care să-mi ţin lucrurile, şi
cum de Ziua de naştere se împlinesc dorinţele, poate şi o
dorinţă de a mea se va împlini, eu doar sunt o părticică
a Liceului?
La mulţi ani PRO SUCCES!
CUŞNIR Stela, clasa VI-a ,,A”
Noi, băieţii din clasa VI-a,,B , dorim să avem un teren
de fotbal şi desigur vestiare unde să ne dezbrăcăm. Nu

În viață nu contează unde te afli, ci pe cine ai alături.
am dori camere de luat vederi şi poate o să vă pară ciudat, dar dorim o bibliotecă mai mare.
Scump liceu, La mulţi ani!
clasa VI-a,,B
Sufletul unei școli sunt elevii și profesorii.
Pro Succes-ul e un liceu frumos, o școală pentru toți,
e aproape locul perfect pentru a crește dar totuși cred că
are nevoie de îmbunătățiri.
Fiind o școală deosebită aș dori să-mi aleg singur
materiile în dependență de ceea ce doresc să devin. Sunt
diferite situații, ne mai îmbolnăvim, ar fi minunat să vizităm școala online.

Doresc să se inventeze disciplina care m-ar învăța să
am încredere în mine, să evoluez, să mă descurc, să descoper rolul meu în societate. Materialele predate să stimuleze creativitatea și predarea să fie în mod interactiv.
Astfel va crește potențialul intelectual dar și psihic.
Sper, viitorii absolvenți de la Pro Succes, vor putea
schimba societatea.
Cum? Simplu.
Le dați aripi. Le dați speranțe.
Visuri în care să creadă și scopuri pe care să le atingă.
La mulţi ani Pro Succes!
CHIRIȚA Marius, clasa a VIII-a „A”

LA MULȚI ANI PRO SUCCES!!!!
Au trecut 15 ani de când instituţia pe care noi o nulibertatea exprimării, verticalitatea, respectul şi solidarimim cu mândrie cea de-a doua casă – Liceul Teoretic
tatea. Deprinderile de muncă asimilate în cadrul lecţiilor
Pro Succes şi-a început activitatea. Pentru a construi o
şi activităţilor extracurriculare le-au oferit facilităţi pe
imagine clară a etapelor dezvoltării acestuia propun să
traseul de carieră a viitorilor oameni de succes.
aruncăm o privire retrospectivă.
Noi, absolvenţii promoţiei 2017-2018, aducem cuÎn anul 2003, 73 de elevi repartizaţi în trei clase în
vinte de mulţumire colectivului didactic pentru oferirea
frunte cu un colectiv didactic cu un număr modest au
condiţiilor necesare de muncă şi pentru dăruirea compăşit pragul unei noi instituţii, absolut diferite de ceea ce
pletă în cadrul procesului instructiv-educativ. Zi de zi
ne-am obişnuit să cunoştem şi anume – cu învăţământ
dumneavoastră aţi făcut tot posibilul şi imposibilul întru
incluziv. Astfel au dat viaţă la o nouă familie în cadrul
atingerea scopului care constitue nu doar din predarea
învăţământului Republicii Moldova cu motto-ul Şcoala
temelor curriculare în calitate de lector, ci şi din perfecpentru toţi. Şcoala pentru fiecare. Datorită muncii, conţionarea abilităţilor individuale a fiecărui elev pentru al
tribuţiei şi dragostei oferite din partea fiecărui membru
forma ca personalitate. Doar datorită dedicării totale,
al acestei familii, în anul 2006 instituţia a primit titlul
sacrificiului, oferirii cunoştinţelor şi a experienţei, dumoficial de Gimnaziu în frunte cu multstimatul director
neavoastră aţi reuşit să creşteţi OAMENI într-adevăr
– doamna Nadia CRISTEA. Însă şi acest pas nu a fost uldemni de respect. Datoria noastră este de a aplica aptitimul. Odată ce numărul elevilor şi, respectiv, al cadrelor
tudinile dezvoltate în practică şi a continua autodezvoldidactice a început să crească, încăperea fostei Grădiniţe
tarea, atât pentru noi înşine, cât şi pentru societatea de
Nr.139 nu avea posibilitatea de a oferi spaţiul necesar acmâine. Felicităm Liceul Teoretic „Pro Succes” cu Anivertivităţii instructiv-educative, motiv din care, în anul 2008
sarea a 15 ani de activitate şi îi dorim un viitor cât mai
gimnaziul s-a transferat pe str.Aşhabad, 129 –locul atât
prosper, păstrarea aceleiaşi atmosfere familiare şi cât mai
de cunoscut şi atât de drag în care ne-am obişnui să revemulţi absolvenţi care vor marca istoria liceului, Chişinănim în fiecare an pe întâi septembrie.
ului şi, desigur, a Republicii Moldova.
Datoriată dorinţei şi silinţei depuse, în 2010, am priLA MULŢI ANI, LICEU!
mit titlul de Liceu. Acest merit presupune un pas sigur
Elevii clasei a XII-a
spre scopul primordial – de a reuni copiii de vârste diferite (începând cu picii dontr-a-ntâia şi finalizând cu
propriu-zis clasa absolventă) şi de a-i învăţa ce înseamnă
unire, cooperare şi toleranţă. La momentul actual (anul
de studii 2017-2018) instituţia numără 520 elevi şi 40 cadre didactice. Deci, observăm o progresie geometrică a
membrilor familiei Pro Succes.
Deşi putem considera liceul nostru unul tânăr şi mic,
comparativ cu celelalte instituţii din municipiu, de pe
băncile acestuia au absolvit numeroşi tineri ambiţioşi
care au intrat în universităţile de peste hotare şi, în pofida greutăţii studierii în străinătate, reuşesc să ţină piept
provocărilor, ba chiar mai mult – reuşesc să promoveze
valorile educate în cadrul instituţiei şi anume egalitatea,
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A. Schopenhauer: Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseşte.

ABSOLVENȚII - TOATE
TIMPURILE VERBULUI A FI...
Acum un deceniu am
avut marele noroc să devin
parte a unei familii, care astăzi îşi celebrează a 15-a zi de
naștere! De la un gimnaziu
micuţ, dar cu oameni cu suflet imens Pro Succes a crescut, devenind un Liceu a cărui valoare este estimată prin
calificativul calitat.
Din păcate, metafora
”școala-casă” se trivializează
cu timpul, fiind utilizată prea des în scopuri formale. Cu
referire la instituţia dată, această figura de stil ar fi mai
mult decît o decizie adecvată momentului – vorbim aici
de cea mai reușită opțiune. Întru susținerea gândului vizăm două argumente fundamentale. Primul este axiomatic: “Acasă” este acolo unde ţi-e inima”. Am lăsat o parte
din suflet în Liceu în semn de recunoștinţă pentru to ce
a lăsat Liceul în sufleul meu.
Al doilea argument este că în Liceu există o atmosferă
deosebită, care, precum într-o casă, se naște doar atunci
cînd membrii familiei au grijă unii de ceilalți, și o fac pentru că le pasă. Cartea de vizită a Liceului sunt Profesorii
datorită cărora și pereții instituției ”respiră”. Profesori care
prin zîmbetele cuceritoare, îndulcesc lacrimile amare.
Profesori care ştiu să ierte greșelile altora, deoarece sînt
conștienți de propriile-i. Profesori ale căror metode didactice corespund principiului dreptății şi a libertăţii. Profesori care urăsc formalitatea, pentru că știu cum să plaseze
semnul egalității între ”politețe” și ”sinceritate”. Profesori
care consideră că utilizarea salutului, a unui ”mulțumesc”
și a unui ”te rog” trebuie să fie dictate de contextul dialogului, și nu de particularitățile interlocutorului. Profesori
pentru care ”buna manieră” înseamnă o hârtie aruncată la
coș, iar ”manieră rafinată” – hârtia ridicată de la pământ

și dusă la coș. Profesori în viziunea cărora unica părere
corectă este cea bine gândită, iar două păreri bine gândite
pot fi egal de corecte. Profesori care apreciază mintea
isteață şi prețuiesc sufletul cald. Profesori care nu doar își
iubesc meșteșugul, dar și rămân a fi pasionați de acesta,
indiferent de timpul petrecut în domeniu.
Aidoma unui părinte înțelept, Pro Succes-ul mereu a
avut grijă ca să lase faptele să vorbească, motiv pentru
care exemplul său devine atât de tentant în a fi urmat –
”Cei 7 ani de la Pro Succes”.
Asemenea istoriei care-și lasă urmele în tot ce o
înconjoară, Liceul şi-a lăsat amprenta într-un continuu
prezent. Aici am făcut cunoștință cu primii oponenți
și tot aici am aflat cum e atunci când un coleg îți devine prieten. Aici am învățat că un colectiv devine trainic
doar atunci când există un nucleu gata să păstreze şi să
promoveze valorile general- umane, precum toleranţa,
iubirea, bunul-simţ etc. Aici am învățat să-mi apăr părerea și tot aici am învățat să lupt pentru interesele celor
de care îmi pasă. Aici am sesizat bucuria întâlnirilor și
tristețea despărțirilor, plăcerea iluziilor și durerea dezamăgirilor. Aici am trăit primele căderi, care m-au făcut să
refuz lupta pentru câștig, și primele provocări, care m-au
convins să încerc din nou, până când am ajuns la nectarul
triumfului. Aici am început să muncesc pentru note, ca
mai târziu să descopăr că nimic nu motivează la fel de
bine precum curiozitatea. Aici am învățat că drumul spre
un ”10” meritat la istorie poate începe cu un ”2” tot nu
mai puțin justificat; capitalele se însușesc destul de ușor
odată ce vezi cât de bine le cunoaște cineva de vârsta ta;
scrierea corectă din punct de vedere gramatical începe cu
caietul roșu de corectări; gândirea analitică se naște din
combinarea exercițiilor de ”cauză-efect” și a nenumăratele descrieri de personaje; răspunsurile la întrebarea ”La
ce bun îmi trebuie fizica și chimia?” vin odată cu apariția
primelor probleme casnice; lectura devine o plăcere cu
prima carte care-ți oglindește trăirile și ideile et. Treapta
liceală este doar o șansă de a descoperi propriul potențial,
când sufletul umanist umbrește o gândire realistă.
Așadar, Dragă Pro Succes, aș dori să-ţi mulțumesc pentru posibilitatea de a crește alături de tine. Cu această deosebită ocazie ți-aș ura ca fiecare element al constituției
tale, care te face să fii unic, deosebit de celelalte instituții
să găsească un răspuns demn oricărei încercări a timpului.
Mulți ani prosperi înainte, scumpul meu Liceu!
Cu profund respect, Cojuhari Alvina, promoția 20142015, diriginte Motricală Ludmila
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O. Paler: Ceea ce nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată.
Pro Succes- primea mea
colecție de victorii mici
Când am venit la Pro
Succes îmi era frică că nu
voi fi înțeles de colegi sau
de învățători. Vorbeam mai
lent și nu pronunțam toate
sunetele. Chiar dacă îmi
știam problemele, totuși numi plăcea să nu fiu înțeles din
prima. Fricile mi s-au spulberat chiar din prima zi. Nu știu câte au înțeles din cele
ce povesteam, colegii sau învățătorii, dar nimeni nu mi-a
cerut să repet. Aceasta a fost prima mea victorie care
mi-a dat curaj să mă lupt cu somnul în fiecare dimineață
de atunci încolo. Colegii s-au arătat foarte receptivi chiar
de la început și în mod deosebit fetele. Băieții nu se salutau la început cu mine și asta mă făcea să mă simt cam
prost. Anatol Zelionîi a fost primul care mi-a întins mâna
într-o dimineață. El era liderul neformal al clasei și cînd
ceilalți au văzut că ditamai Zelionîii se salută cu mine
i-au urmat exemplul fără ezitare. Aceasta a fost a doua
victorie care deja m-a înscris ,,oficial” în rândul colegilor de clasă. Veneam cu drag la școală. Cred că am
avut cele mai puține lipsuri și când stau să mă gindesc
mai bine, am impresia că nu am lipsit nici o zi. Chiar

mă gândeam că la sfârșit de an aș putea primi diploma pentru frecventă fără absență.  Îmi plăceau mult
lecțiile și conversațiile dintre învățători. Profesorii erau
indulgenți cu mine și nu îmi adresau întrebări la care nu
cunoșteam răspunsul. Aveam impresia că citesc pe ochii
mei ce știu și ce nu știu. Mă tratau cu mult respect și
dragoste. Nu prea am avut conflicte. Cedam uneori chiar
dacă eram convins că dreptatea era de partea mea. Îmi
aminteam cum spunea mama: decât un adevăr care dezbină o prietenie mai bine tac și rămânem prieteni. Aveam
nevoie de prieteni și mi-am făcut mulți prieteni la Pro
Succes. Aceasta poate fi considerată o a treia victorie.
Au urmat mai multe victorii, iar ultima a fost susținerea
examenilor de absolvire. Vă multumim din toată inima
Doamnă CRISTEA pentru că ați făcut tot ce a ținut de
dumneavoastră și mult mai mult pentru ca să pot în primul rând să mă simt bine la Pro Succes, să absolvesc,
ca mai apoi să pot să experimentez și rolul de student.
Am absolvit Facultatea de Asistență Socială din cadrul
Universității Internaționale Divitia Gratiae, iar acum
sunt angajat la SRL ”Verde Viu” în calitate de asistent
de bucătar. Îmi place ceea ce fac pentru că ceea ce fac
aduce sănătate oamenilor.

Școala pentru mine a fost
ca o gazda primitoare, plină
de persoane (profesori) cu
brațele deschise, plini de dragoste și dornici de a ne învăța.
A fost locul în care am făcut
primii pași fără ca cineva să
mă sprijine. Îmi amintesc cu
groază când mă gândeam la
ziua când voi fi lăsată singură cu premergătorul meu pe
post de însoțitor. Îmi amintesc cum Dna. directoare a spus la careu că pe coridoarele școlii nu se aleargă. Am avut impresia că această regulă a introdus-o pentru mine pentru că puteam să mă
dezechilibrez și să cad dacă cumva din neatenție cineva
mă atingea. Această regulă și faptul că colegii erau atenți
cu mine m-a ajutat să încep să folosesc premergătorul cu
mai multă încredere, iar acum acesta îmi este un prieten
de nedespărțit.
Acum sunt studentă anul doi la facultatea de asistență
socială din cadrul Universității Internaționale Divitia
Gratiae. Am reușit să ajung până aici doar datorită faptului că am fost elevă la Pro Succes. Doamna Nadia Cristea a
fost pentru mine ca a doua mama, ne-a mustrat, dar ne-a
și îndulcit, ne-a pedepsit uneori, dar mereu avea trucuri
de a ne arăta că aceasta o face pentru că ne iubește.

Mi-a plăcut la școala pentru că eram uniți. Am fost ca
un tot întreg până la sfârșit. Îmi amintesc că uneori când
nu eram bine dispusă mereu se găsea câte o colegă să
vină lângă mine și să se intereseze de ce mă simt cum mă
simt. Aceasta mă făcea să mă simt iubită și chiar ocrotită.
Pro Succes a fost pentru mine nu doar locul unde am
acumulat cunoștințe dar și locul unde am învățat să mă
descurc singură, locul în care am învățat să comunic cu
cei de vârsta mea și să-mi fac prieteni.
În concluzie pot sa spun ca doar învățând poți ajunge acolo unde îți dorești cel mai mult sa ajungi. Școala
pentru mine reprezintă educația mea. Cine are carte are
parte și e privit cu respect în societate.

Gavrilita Călin-Mihai, promoția 2013

Elena Gavriliță, promoția 2014

7
Răsfoiește mai departe

Aristotel: Omul înţelept nu spune tot ce gândeşte, dar ce spune, gândeşte...
Oriunde ai fi în lume, orice ai face, oricine ai fi, există
un singur lucru pe care nu
ți-l poate lua nimeni – trecutul. De ce anume trecutul
și nu prezentul sau viitorul?
Răspunsul e cât se poate de
simplu. Prezentul e ceea ce se
întâmplă acum, clipa pe care
o trăiești, ceea ce simți, ceea
ce mereu se schimbă. Viitorul e ceea ce urmează a fi, clipele pe care vrei să le trăiești
sau clipele pe care le trăieși în imaginația ta, ceea ce poate
fi schimbat prin alegerile pe care le-ai făcut în trecut și
alegerile pe care le faci în prezent. Prezentul și viitorul e
suma posibilităților pe care urmează să le valorifici, tre-

cutul e suma posibilităților valorificate. Trecutul e ceea
ce a fost, clipele pe care le-ai trăit, ceea ce ai simțit, ceea
ce nu mai poți schimba.
Fiecare etapă a sistemului educațional te marchează,
la început e grădinița, după care e școala și gimnaziul,
liceul și universitatea. Indiferent de ce spun alte voci, anii
de liceu îmi sunt cei mai dragi deoarece am învățat la cea
mai deosebită instituție, Liceul Teoretic Pro Succes, unde
am fost înconjurat de oameni deosebiți, cărora le place
ceea ce fac și și-au asumat responsabilitatea de crește
generațiile care au fost, sunt și vor fi. Sunt oameni care
vor să schimbe societatea și oamenii care o schimbă.

Dacă e, să stau și să-mi
amintesc cum am pășit în
curtea Pro Succes-ului în
2007, și acum mă copleșesc
emoțiile. Eram o copilă atât
de sensibilă și cu idei despre
ce e un gimnaziu care mai
de care, însă realitatea mi-a
demonstrat altceva. În Pro
Succes am găsit căldură, dragoste, empatie. Nu ma gândisem niciodată că o școală poate deveni familie, dar uite
ca poate. Am avut fericitul noroc să întâlnesc profesori
care să nu fie doar buni specialiști în domeniul lor de
activitate, dar și să ne fie prieteni, să ne ofere sfaturi și să
le pese de rezultatele noastre așa cum ar face-o cu proprii
lor copii. Ceea ce pot confirma că numai în Pro Succes
am întâlnit acest fenomen, de altfel atât de plăcut și puțin
apreciat în timp anilor de școală. Am avut parte de o clasă nemapomenită, cu niște copii minunați, lipsiți de griji,
dar cu o singură responsabilitate – cea de a învăța.

În universitate, familia ți-o creează doar colegii care
iți sunt prieteni, dar dacă vii dintr-un liceu ca Pro Succes, te simți copil orfan. Ca să te descurci trebuie să îți
amintești care a fost fundamentul pe care ai stat atâția ani
în liceu. Și abia atunci realizezi că în Pro Succes ai înățat:
Să inveti și să muncești! Iar acest fundament se aplică
absolut la orice facultate sau loc de munca. Oriunde. Și
atunci apreciezi cât de mult au contat anii de școală. Așa
suntem noi oamenii, avem prostul obicei de a aprecia abia
după ce pierdem. De aceea, dragi copii, stimați profesori
și întregul Pro Sucees apreciați momentele cât sunteți
împreună și făceți-vă amintiri, ca peste ani să vă aduceți
aminte cu drag despre Liceul Pro Succes, așa cum o fac eu
acum! Tuturor vă doresc baftă și spor la toată munca care
o depuneți, unitate, înțelegere, dragoste, egalitate, pentru
că asta înseamnă Pro Succes. Și cum Liceul împlinește 15
anișori, o vârstă fragedă, frumoasă, în plină dezvoltare, îi
doresc din suflet un sincer: La mulți ani!
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Vă mulțumesc pentru anii de care-mi amintesc cu
zâmbetul pe buze!
Nicu Chiorescu, promoția 2013

Darii Ina, promoția 2015

O. Wilde: Viaţa e prea importantă ca să fie luată în serios.
Pro Succes este liceul
în care am învăţat tot ce
înseamnă viaţă şi pe care
mereu l-am considerat o
a doua casă. De aici au şi
pornit primii mei paşi în dezvoltarea profesională, educaţională, socială şi culturală.
Aici am învăţat că familie
poţi numi locul în care eşti
tratată cu respect, eşti ajutată, eşti încurajată să faci ceea ce-ţi place, îţi poţi expune
punctul de vedere şi înveţi să te accepţi pe tine însăţi şi
pe ceilalţi din jurul tău. Aici am învăţat că fiecare om este
o personalitate şi nu are de ce să-i fie frică de a se manifesta şi de a fi exact aşa cum este, fără a i se pune vreo
etichetă sau a fi judecat. Aici am învăţat că o societate are
nevoie de valori precum: empatie, altruism, perseverenţă, bunătate, valori care sunt mai presus de materialismul
preponderent în ziua de astăzi, valori care, în adâncul
sufletului, nu sunt uitate şi oamenii apreciază acest fapt,
devenind mai deschişi şi mai fericiţi, într-un anumit sens
al cuvântului.
Cu ocazia aniversării liceului nostru, nu-mi rămâne
decât să-i doresc să-şi păstreze atmosfera de familie, deschidere şi armonie pe care am cunoscut-o. Vreau ca în
fiecare zi, atât elevii, cât şi profesorii să se întrebe ce au
învăţat azi şi să-şi poată răspunde la întrebare. Vreau ca
fiecare clipă petrecută la şcoală să fie unică şi de neuitat,
căci timpul e cel mai preţios lucru pe care-l poate avea un

om. Îmi doresc nespus de mult ca elevii să înveţe atât din
greşelile proprii, cât şi din greşelile celorlalţi, ca să nu le
repete şi, uneori, în anumite situaţii, să mediteze cum ar
fi dacă ar fi în locul persoanei respective, ce ar simţi, cum
ar reacţiona, cum ar vrea să reacţioneze ca să înveţe să
analizeze obiectiv anumite lucruri înaintea unei judecăţi
subiective. Îmi doresc să se pună în continuare accent pe
activităţile extracurriculare şi voluntariat, deoarece acestea se bazează pe dezvoltarea multilaterală a unui copil şi
îl ajută să-şi găsească propria cale şi să înţeleagă ce şi-ar
dori de la viaţă, căci, într-un final, toţi suntem nevoiţi să
luăm o astfel de decizie. Vreau ca elevii să vină cu iniţiativă, idei, propuneri, deoarece toate acestea pot fi uşor
implementate şi să nu uite că acum e momentul când pot
face acest lucru, ulterior vor fi ocupaţi şi preocupaţi de
alte mici aspecte, imprevizibile, la care nici măcar nu se
pot aştepta. Îmi doresc să se realizeze ideea de a se organiza întruniri sau ieşiri între profesori şi elevi pentru a
exista discuţii diverse întru o cunoaştere mai bună.
Drag liceu, dragă copilărie, drag părinte, vă mulţumim pentru tot ce aţi făcut pentru noi, pentru căldura,
efortul şi timpul investit în fiecare elev, pentru grija şi
dragostea pe care ne-aţi oferit-o şi pentru faptul că ne-aţi
rămas o amintire frumoasă, o amintire pe care o purtăm
şi o vom purta mereu în suflet.
Îmi e dor şi mă voi întoarce, e o promisiune de care
neapărat o să mă ţin. Pe curând!
Cu multă dragoste şi stimă,
Mereu a voastră,
Chiorescu Valeria, promoția 2016

Felicitări Liceului Pro
Succes!
Cu ocazia aniversării sale,
doresc s-o felicit pe doamna
directoare Nadia CRISTEA
și pe colectivul pedagogic,
dorindu-vă sănătate, succese
mari, elevi cât mai mulți,
pace și liniște, răbdare și desigur odihnă .
Liceul Pro Succes e unul
deosebit și ambițios, cu profesori excepționali și cu elevi
minunați care ne bucură prin performanțele lor la diverse
concursuri, cu tradiții frumoase, ca conferințele ,,Fabricat în Moldova”, cu asigurarea de șanse egale pentru toți.
Este un liceu cu valori românești și deasemenea cu valori
europene, cu un trecut, prezent și viitor prosper, un liceu
ce mereu se dezvoltă și asigură formarea de personalități.
Vivat! Crescat! Floreat!
La mai mult și la mai mare.
Grama Iulian, promoția 2013
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S. A. Kierkegaard: Viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte.
Ce înseamnă Pro Succes
pentru mine
Mă numesc Ioana Crețu,
în prezent masterandă, fostă
studentă la nivel licență, fostă
angajată a unui post de radio
din cadrul universității, fostă
elevă a Liceului Teoretic Pro
Succes. La început, micuț,
aflat undeva prin zona sectorului Botanica, puțini erau
cei care știau că trec pe lângă o școală a viselor. O școală,
care asemeni unui copil, a crescut cu fiecare an, căpătând
notorietate și respect, devenind un coeficient educațional
ale căror prerogative, în ordinea importanței, încep de la
elev și personalitatea lui.
Când eram în clasa a VII-a, micuța mea școală s-a
mutat, și de atunci, solul fertil, analogic comparat cu profesorii, au plămădit un aluat al cărui rod s-a împrăștiat
prin lume, ducând mai departe tradiția tratării elevilor
săi ca entități unice, deosebite și talentate, fiecare în domeniul său. Pe această cale, fiecare profesor a fost ca un
mentor ce ne-a ghidat inimile și gândurile spre cele mai
diversificate materii.
Pentru că la Pro Succes nu învățai doar Istoria, așa
cum era trecută în orar, ci și Istoria Mentalităților, Istoria Modei, Istoria lui Napoleon, Istoria Societății Literare
Românești, Istoria Culturii și a frumosului, Istoria lui Pericle și cea a lui Solon;
Pentru că la Pro Succes nu scăpai de ora de română
dacă nu erai și un bun critic, sau judecător, apt de a condamna deciziile personajelor acelor romane minunate,
sau de a le susține. Ora de română, era oră de retorică,
ora criticilor, ora unde spiritul era empatic nu doar cu
realitatea, ci se regăsea în pagini de roman;
Pro Succes a fost martorul transformării elevilor săi
din copii în matematicieni, care au gândit ecuații, au rezolvat probleme și au determinat soluțiile cele mai potrivite la integralele vieții.

La Pro Succes, biologia devenea obiect de studiu al
moleculelor, al sistemelor vii, al părerilor vizavi de probleme general umane ca genetica, și nimeni nu făcea asta
mai bine decât noi, ghidați de profesori care știau să ne
atragă atenția nu doar asupra temei, ci și a altor aspecte,
aliniate strategic în vederea susținerii teoriilor lui Darwin, sau ba.
Fizica era ora filmelor despre univers, ora lui Copernic și a lui Newton. Cele mai bune seriale live nu erau
difuzate la TV, ci la ora de fizică, unde eram, desigur,
abonați fideli. Chimia descoperea împreună cu noi sistemul lui Mendeleev și secretul substanțelor organice;
Nu pot să trec cu vederea și să nu le mulțumesc profesoarelor de limbi străine pentru curajul de a învăța o
mână de copii să gândească, să scrie și să citească într-o
altă limbă, diferită de a lor, și de a le insufla tradiția și
cultura engleză, franceză și rusă. În 45 de min, deveneam
Elisabeta a II-a, sau prinții de Wales, și inspiram aer englez, ca apoi să transcedem în palatul de la Versailles și să
fim toujours bavardes et souriantes, pe străzile orașelor
Franței. Limba rusă ne-a surprins cu o bogată cultură intelectuală, și entuziaști, așteptam Balul Literaturii Ruse,
care de departe, era cea mai practică lecție, ce îmbina atât
limba, cât și cultura, făcând apel și la însușirile elevilor.
Pe final, vreau să menționez cât de fericiți și de liberi
eram la ora de sport, când orice întrecere sau exercițiu,
ne transforma în campionii Jocurilor Olimpice. Vreau
pe această cale a literelor, să le mulțumesc tuturor
profesorilor, care au fost nu doar titularii materiei, cât
și adevărați prieteni și ghizi, făcând din noi o generație
cultă și fericită, pentru că liceul era mai frumos fără wi-fi
și fără posibilitatea comunicării prin intermediul sistemelor tehnice WWW. Timp de 8 ani am fost elevă a școlii
care mi-a oferit posibilitatea efectivă de a-mi descoperi
personalitatea. Acest lucru, îl întâlnești rar la alte școli,
și tocmai din acest motiv, rămân mereu recunoscătoare
colectivului profesoral. Insist și voi insista ca și frații mei
mai mici să devină parte a liceului, ca să se poată descoperi. Prin anul 2 de facultate, la un curs de publicitate, am
învățat ca viitori PR-iști, să creăm logo-uri și motto-uri,
ca formă discursivă a comunicării PR. Aplicând strategia
pentru liceul care mi-a făcut visele să devină realitate, aș
putea propune un motto simplu: Pro Succes, liceul în care
te regăsești pe tine însuți. Sincerele mele felicitări, stimați
profesori, părinți și elevi ai Liceului Teoretic Pro Succes!
Vă doresc o cunună de realizări, care să înfrumusețeze și
să sublinieze încă odată, iar și iar, DIFERENȚA. Să știți
că sunteți unici, și ca elevă ce a absolvit acum 3 ani liceul, încă revin cu dor și cu bucurie la vechea mea școală.
Martora bucuriilor, deziluziilor, prieteniilor, pasiunilor,
nostalgiei și fericirii.
Crețu Ioana, promoția 2014
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P. Coelho: Găseşte curajul de a fi tu însuţi, chiar dacă încă nu ştii cine eşti!

RESURSELE UMANE - MINA
DE AUR
COMISIA METODICĂ „TEHNOLOGIE, ARTE, PSIHOLOGIE ȘI SPORT”
Succesul, tendința spre succes,
aspirații etc. totul te duce cu gândul spre
Pro Succes. Spre locul unde ne întoarcem
mereu, oricând, oriunde nu am fi plecați.
Este locul unde formăm personalități
capabile să dea dovadă de bun simț, responsabilitate, cutezanță, curaj, respect.
Personalități independente ce dau mereu dovadă de empatie în pofida faptului că fiecare are un univers a-l său mai
puțin perfect.
Deschizând ușa Pro Succesului, pătrunzi într-o mică lume mai colorată,
deosebită și plină de bunătate. Chiar
dacă casa noastră e mică, poate oferi
îndeajuns dragoste, căldură, înțelegere
și liniște sufletească într-o atmosferă de
familie. Aici am învățat să învățăm, aici
învățăm pe alții să învețe și să tindă cu încredere spre viitor.
Nu pot să gândesc la plecarea de la Pro Succes. Aici am găsit mediul care îmi permite și mă ajută să cresc, să mă
dezvolt, mediul în care munca mea este apreciată și valorificată. Aici găsesc modele demne de urmat, profesionalism,
verticalitate. Datorită sprijinului și încurajărilor continuu oferite, suntem motivați să fim deosebiți și unici cum doar
la Pro Succes poți învăța.
COMISIA METODICĂ A ȘTIINȚELOR EXACTE
Au zburat 15 ani de când zi de zi, profesorii și elevii
vin la Pro Succes cu ,,lecția bine pregătită”- cadrele didactice pentru a transmite elevilor cunoștințe noi, cei din
urmă pentru a demonstra cât de bine le-au însușit.
La disciplina matematică vă ,,chinuim” cu ecuații și
necunoscute, dar voi ne-ați demonstrat că iubirea este o
ECUAȚIE pe care nici noi nu o putem rezolva.
Orele de chimie sunt inundate de experimente, însă
am fost martori de atâtea ori la EXPLOZIILE de lacrimi
de tristețe, dor, fericire care nu necesitau adăugarea unui
element chimic.
Viteză, forță, putere și legi sunt doar câteva din subiectele studiate la lecțiile de fizică, dar PUTEREA de
care dați dovadă pentru a ajunge culmile succesului și
a obține rezultatele dorite ne confirmă că sunteți eroi
adevărați.
La lecția de biologie învățăm că inima are aproximativ
70 bătăi/min, dar în timpul examenelor, activităților extracurriculare și concursurilor municipale am putut auzi cât
de repede și puternic poate să bată INIMILE voastre. Chiar
dacă la informatică elaborați manuale electronice, Liceul

Teoretic Pro Succes a primit în dar de la absolvenți, părinți
și elevi ce-a mai frumoasă carte a amintirilor, din care nici
o filă nu poate fi ștearsă cu tasta DELETE, iar lecțiile de
viață pe care ni le oferiți rămân mereu în inimile noastre.
La mulți ani Pro Succes. Ziua ta, e ziua noastră.
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K. Kobain: Prefer să fiu criticat pentru ceea ce sunt, decât iubit pentru ceea ce nu sunt.
CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
„… în livadă ne place să avem copaci care rodesc
mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste roade sunt
bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai încete?
De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp, dar câştigăm satisfacţie şi respect... ” (Comenius)
Pornind de la aceasta, scopul echipei este de a promova principiile şi valorile educației incluzive şi de a oferi
sprijin copiilor aflați în dificultate, cu cerințe educaționale
speciale pentru a facilita participarea la educație într-un
mediu şcolar accesibil, deschis şi prietenos.
“Fiecare copil pe care-l educăm, este un om pe care-l
câştigăm”
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ:
E – educaţie pentru toţi
D – drepturi egale
U – unicitatea persoanei
C – compensare
A – adaptare curriculară
Ţ – țeluri unice
I – integrare
E – egalitatea şanselor
I – individualizarea instruirii
N – normalizare
C – cerinţe educative speciale
L – lucrul în echipă
U – urmărirea progresului
Z – ziduri învinse
I – interesul superior al copilului
V – variație de metode
Ă – accesibilitate

COMISIA METODICĂ ȘTIINȚELOR SOCIO-UMANE
,,Caracterul unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în
ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie însuşi
profesorul.” spunea M. Eminescu.
Pentru noi, în calitate de coordonatori ai procesului de instruire şi educaţie, Liceul Teoretic Pro Succes
înseamnă foarte mult, fiecare segment amintit şi nespus,
pentru că nu ne este indiferent felul de a fi al acestei şcoli.
Împreună cu colegii noştri ne-am străduit să tindem spre
o şcoală de rafinament şi bun-gust. Nimic nu-ţi oferă o
mândrie mai mare şi mai frumoasă, decât încrederea că
nu treci orb, şchiop şi surd prin şcoală. Ne-am străduit
de totdeauna să educăm suflete nobile, pline de pasiune,
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discipoli folositori societăţii, statornici în muncă, buni
prieteni. Înţelepciunea n-a trecut niciodată indiferentă
pe lângă adevăr şi realitate. Ea este una din cele mai bune
învăţătoare, ce se bazează pe întâmplări din cărţi. Câtă
frumuseţe etică poartă omul harnic, modest, prietenos,
cinstit, cumpătat…Tocmai acest tip de oameni încercăm
să creştem în serele de la Pro Succes, oameni care nu-şi
vor irosi viaţa în zadar, oameni care nu vor rămâne repetenţi la şcoala vieţii. A te purta în felul lor este cea mai
mare virtute… Iată spre ce tindem noi, profesorii de la
Pro Succes.
Membrii comisiei ştiinţe socioumane

B. Art: Nu te iubesc pentru ceea ce ești, ci pentru ceea ce devin când sunt cu tine.
COMISIA METODICĂ A CLASELOR PRIMARE
Moto:,,Orice drum ai alege, urmează-l cu toată inima”
Confucius
Dascălul este asemeni unei biblioteci, unde totul este bine structurat și aranjat pe „rafturi”. Pe aceste ”polițe”, sunt
ordonate și îmbinate într-un întreg teoria și practica. Învățătorul clădește acea temelie care sporește la formarea
personalității elevului, servind drept imbold pentru ca acesta să-și trăiască viața de școlar, în casa numită Pro Succes.
Începutul nu a fost deloc ușor. Memorabil în istoria liceului,este debutul catedrei noastre. În anul 2010, a fost
deschisă clasa I-îi, unde sub aripa doamnei Angela Petic, s-au adunat 24 de „boboci”. Cu fiecare an, catedra claselor
primare a evoluat și în prezent suntem 10 cadre didactice: Petic Angela, Ursu Victoria, Lupan-Preguza Tatiana, Boldurescu Natalia, Ursu Nelly, Zaporojan Tatiana, Obleac Elena, Istrate Mariana, Cucu Valentina, Andronic Tatiana.
Cartea de vizită a catedrei noastre este: colaborarea, respectul, acceptarea și ajutorul reciproc, deoarece tot ce
facem noi, o facem din dragoste, cu multă pasiune și dăruire pentru binele copiilor. Pentru fiecare din noi, liceul Pro
Succes este locul unde îți ,,cresc aripile”, unde ideile sunt acceptate, apreciate și sprijinul care îți oferă posibilitatea să
progresezi, să te dezvolți în plan profesional.

O importanță deosebită în consolidarea colectivului de învățători, elevi, o au activitățile extracurriculare și
extrașcolare. Tradițional organizăm împreună ,,100 de zile școlare”, ,,Ziua bunicilor”, ,,Toamna de Aur”, ,,Adio, drag
abecedar!”, ,,În poiana din pădure” , ,,Crăciunul”,expoziții de lucrări tematice, târguri caritabile, excursii, ceea ce îi
învață pe copii să ia singuri decizii și să-și asume responsabilități.
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A. Einstein: Încearcă sa fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes.
TINERII SPECIALIȘTI
Când am păşit prima oară pragul Liceului Pro Succes eram doar tineri sudenţi cu o enormă dorinţă de a explora
tărâmul pedagogic; cu o mare de vise
şi speranţe. Marele nostru noroc a fost
să găsim aici oameni deschişi la minte
şi suflet, corecţi, plini de iniţiativă care
ne-au oferit o stare de bine şi un confort
psihologic prin încurajări şi sfaturi. Nu
ne-au condamnat prea aspru greşelile
şi ne-au dat de înţeles că lucrurile frumoase se întâmplă doar comunicând şi
lucrând în echipă. Frica de nou şi lipsa
de experienţă ne-au adus de multe ori lacrimi în ochi. Familia Pro Succes, însă,
ne-a învăţat să devenim mai responsabili, să analizăm lucrurile la rece, să ne
înarmăm cu răbdare, toleranţă, motivaţie şi să încercăm să aducem fericirea în clasa noastră de elevi.
AMINTIRI DE LA PRO SUCCES...
Amintirile... Ce sunt ele? Cum ne influenţează? Aceste
momente din care este format trecutul nostru sunt hrană
pentru actualitate. Memoriile ne marchează, indiferent
de faptul, sunt ele pozitive sau mai puţin, ocupă un loc
în minte, fiind o parte din noi. Altfel, care ar fi rostul lor?
Datorită lor trecem mai uşor prin anumite momente ele/
amintirile, fiind imboldul ce ne motivează, încurajează
să înaintăm, să nu cedăm. Amintirile frumoase ne aduc
zâmbete pe buze, oameni frumoşi care rămân în timp, iar
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cele negative - experienţă. E important să păstrăm doar
amintirile frumoase ca să putem spune că am trăit o viaţă
frumoasă.
„Amintirile noastre sunt singurul paradis din care nu
putem fi izgoniţi”, spune Jean Paul, iar Mihai Eminescu a
scris „ Când amintirile-n trecut /Încearcă să mă cheme/
Pe drumul lung şi cunoscut /Mai trec din vreme-n vreme” (poezia “Când amintirile”). Aşa şi eu deschid albumul sau calculatorul şi revăd a nu ştiu câta oară pozele
promoţiilor mai noi şi mai îndepărtate.
Prima amintire legată de Pro Succes are 7 ani, când
la 1 aprilie 2011 am scris cerere de angajare în calitate de
învăţător şi în toamnă urma să iau a doua clasă primară
din liceu.
Memorabile, colorate sunt amintirile legate de activităţile extraşcolare, unde în esenţă, într-un mod natural/
neforţat am făcut cunoştinţă nu doar cum şi ce respiră
copilul - elev, dar şi ce vise, temeri are părintele acestuia.
Organizarea activităţilor ne-a unit şi format ca şi colectiv,
devenind în timp o familie, unde sunt promovate valori
ca: respectul reciproc, responsabilitatea dintre adulţi şi
copii, onestitatea, grija şi seriozitatea. Modelând intenţionat aceste valori, noi maturii îi învăţăm de fapt pe copii
caracteristicile vitale necesare unui lider al viitorului:
comunicarea, preocuparea şi grija faţă de anumite lucruri, comunitate încât şi conexiunile.
M-am bucurat de fiecare clipă petrecută cu discipolii
şi partenerii mei, astfel că într-un final am multe amintiri
frumoase.
Îngrijiţi-vă amintirile!
Victoria Ursu, învăţător

A. Einstein: Nu mă gândesc la viitor, va veni el oricum.

PĂRINȚII-ENIGMATICI
ȘI CUMINȚI...
Am început să scriem o istorie comună cu Liceul Pro
Succes în anul 2007, cînd fetița noastră a mers în clasa a
V-a. Am aflat de gimnaziu ca de o nouă ”alternativă” a
școlii primare ”Pas cu Pas”, adică o instituție, care pune
accentul pe individualitatea elevului. Am avut multe
așteptări, care cu timpul au fost nu doar îndeplinite, dar
și depășite.
Era pe atunci o familie mică Pro Succes-ul nostru, însă
aceasta nu ne-a speriat, ba chiar invers. Valorile promovate aici ne-au fost și ne sânt apropiate, motiv din care
am devenit parte a acestei mici lumi destul de repede.
Am rămas plăcut surprinși de atitudinea promovată în
cadrul instituției: atmosfera de prietenie între elevi și
profesori, colaborare productivă a colectivului pedagogic cu părinții și o relație caldă între colegii de breaslă.
Tot aici îmi amintesc de prima ședință – ședința la
care au fost adunați elevii împreună cu părinții. Am
rămas frapată de cele ce urma să le văd și să le aud.
Adunarea a fost condusă de doamna Nadia Cristea
– director cu un talent oratoric înnăscut. Îmbinarea
dintre limbajul coerent și simțul umorului rafinat captivau atenția participanților, invitîndu-i să ia parte la o
discuție interactivă. Foarte mult m-a impresionat faptul
că la ședință au fost date citirii numele elevilor, cu care
se mândrea gimnaziul – motivație pentru elevi și balsam
pentru sufletul părinților. La finele acestei ședințe am hotărât: ”Pot merge după așa conducător și pe Lună!” Zis și
făcut: astfel a și început colaborarea dintre familia noastră și Pro Succes.
A trecut un deceniu de atunci. An de an admiram
cum crește puiul nostru și prinde aripi. Succesele ei ne
bucurau zi de zi tot mai mult. Rămâneam încântată de
dragostea și dăruirea profesorilor, sentimentul cu care
aceștia sădeau sămânța cunoștinței și a valorilor general-umane în ”pămîntul fertil”. Ei știau cum să aleagă
cheița potrivită fiecărui copil, conștientizîndu-și rolul și
responsabilitatea în pregătirea celor mici pentru ulterioarele examene ale vieții.
De aceea, ne închinăm cu plecăciune în fața Profesorilor noștri, care demonstrează, pe lângă competențe didactice și abilități sociale importante pentru a pătrunde
în viața interioră a grupului de elevi. Empatia – ”lentile”
prin care omul primește șansa să vadă lumea din perspectiva aproapelui, a oferit profesorilor noștri ocazia
să pătrundă după culisele universului copilului. Harul
pedagogic și talentul de a preda în mod creativ au transformat procesul educațional într-o artă în sine, evitând

monologul plictisitor și creând o lume altfel ,decât cea
obișnuită.
Tot aici, la liceu, am avut de învățat o noțiune nouă
– “educația incluzivă”. În familia noastră cultivarea omenirii este un scop prioritar. De aceea, cînd am aflat, că
alături de noi vor învăța copilași cu cerințe speciale, am
înțeles că normele de acasă vor avea o continuitate. În
acest mod elevilor li se transmite esența noțiunilor de
mărinimie, toleranță, compasiune – calități necesare
societății contemporane. Copiii au posibilitatea să se ajute reciproc, învățând să întindă o mână celuilalt, care o va
aprecia în mod deosebit. Mai mult de atât, aceasta contribuie la dezvoltarea autonomiei tinerilor – instrument
indispensabil în procesul de soluționare a problemelor
în viață.
Evenimentele au evoluat cu mult spor și datorită
eficienței administrației, în 2010 gimnaziului i-a fost oferit statutul de Liceu Teoretic. Aceasta ne-a bucurat îndeosebi pe noi, părinții, fiindcă devenise clar: cunoștințele
primite vor avea continuitate și un teren de aplicație asigurat, mai mult de atât – potențial de dezvoltare.
S-au scurs încă ceva ani, eleva noastră a absolvit Liceul, devenind studentă. Noi eram într-atât de mulțumiți
de rezultatele primite, încât am pășit pragul școlii repetat– de această dată împreună cu fiul. Grație acestei hotărâri continuăm să ne bucurăm de roade și astăzi: anul
acesta Vladislav a devenit gimnazist, absolvind treapta
primară cu diplomă de merit și coroniță.
Exprim profund respect atașamentului pe care Pro
Succes-ul îl manifestă față de tradițiile sale. Deosebit
sunt remarcate meritele elevilor atât la învățătură, cât și
la diverse activități extracuriculare (concursuri raionale, municipale, naționale și internaționale), se realizează
prin înmânarea coronițelor de flori (treapta primară), a
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C. Palahniuk: Ești o persoană diferită pentru fiecare om care te cunoaște.
diplomelor și burselor (treapta gimnazială și liceală), în
mod festiv – prin organizarea evenimentului anual ”Gala
Laureaților”.
De asemenea, ne plac mult târgurile, care însoțesc fiecare din cele 4 anotimpuri. Participând la ele, elevii au
posibilitatea să expună diverse lucrării proprii și să învețe
din arta negoțului, iar părinții – să-și susțină și ajute copiii la confecționarea obiectelor manuale sau prepararea
bucatelor delicioase, care mereu se bucură de o popularitate deosebită.
Alte proiecte, ale căror importanță este deosebită
și verificată în timp, sânt conferințele ”Pro Succes” și
”Fabricat în Moldova”, la care elevii au ocazia să-și completeze cunoștințele și să-și perfecționeze abilitățile de
comunicare cu publicul.
Ne ademenesc și excursiile, în cadrul cărora, umăr la
umăr, cu toții – părinții, elevii și profesorii – pornim în
călătorii pentru a redescoperi patria și a ne cunoaște unii
pe alții în contexte informale.
Încununează această descriere, bineînțeles, nu în ultimul rând, Ziua Liceului, care are loc anual în data de
1 octombrie. O festivitate cordială, în cadrul căreia se
desfășoară și târgul de toamnă cu expoziții fermecătoare a roadelor meleagului nostru. Nu va lipsi acest eve-

niment nici anul acesta, ba chiar mai mult – în acest an
ne bucurăm de un jubileu: 15 ani, Liceul nostru atinge
frumoasa etapă a adolescenței. Vârsta noilor încercări și
provocări, depășirea cărora va deveni un salt la următoarea treaptă evolutivă a instituției – treaptă, la care urmează să implementăm noi programe de instruire și educare
a tinerelor generații.
Iubite Liceu Pro Succes, primește sincerele noastre
urări de bine, profundă recunoștință și admirație! Îți
mulțămim pentru înțelepciunea cu care ne tratezi zi de
zi, pentru condițiile create copiilor noștri – ambianță
caldă, prietenoasă și sigură! Mulțumim cu plecăciune
doamnei director, Nadia Cristea, care stă în fruntea familiei Pro Succes, ocrotind-o cu devotament, entuziasm
și dăruire de sine, fapt prin care promovează exemplul
unei instituții demne de urmat! Fie ca în anii ce urmează, dragă Liceu, să ai parte de prosperitate, noi succese și
realizări! Îți dorim ca susținerea din partea membrilor
“familiei” să fie completată și în continuare de cea a conducătorilor și oaspeților Țării noastre! Noi ne mândrim,
că suntem o parte din tine! La mulți ani și Doamne ajută
în continuare!
Cu drag,
Președintele Comitetului Părintesc al Liceului,
Cojuhari Angela

ZECE MOTIVE CARE ÎL FAC PE FIUL MEU SĂ MEARGĂ CU PLĂCERE LA LICEUL PRO SUCCES
Pro Succes nu este un liceu ca oricare. Este
instituția care nu a frânt aripile copilului meu, nu l-a
privat de vise, de liberate, de creativitate. Anul acesta
fiul meu a trecut în clasa a II-a, și eu în calitate de
părinte am remarcat cu uimire și în același timp, cu
mândrie că acest 1 septembrie a fost așteptat de el,
mai mult ca cel de anul trecut. Vă întrebați de ce? Vă
spun eu! Pentru că am găsit zece motive care îl fac pe
fiul meu să meargă cu plăcere la școală.
Pro Succes este
o instituție solicitată. Despre asta o
spun cifrele. Având
o capacitate de circa 300 de locuri,
școala este frecventată de mai mult
de 500 de elevi.
Aproape dublu.
Copii învață ce
înseamnă „empatia”, ori într-o societate atât de consumistă precum e
cea de azi să întinzi
o mână de ajutor
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celui neajutorat e un act de mare curaj. Pro Succes este
o instituție incluzivă (una din puținele din țara noastră)
care a găsit loc inclusiv pentru copilașii cu diferite grade
de dizabilitate. Astfel, elevii de aici învață să facă asta zi
de zi. Iar acest lucru nu poate să nu bucure.
Inițiativa frumoasă care a venit din partea directoarei,
Nadia CRISTEA, intitulată sugestiv „15 minute de lectură pe zi”, este una mai multe decât minunată. În ce constă? Toți elevii, cu excepția celor din clasa a I-a, zilnic trebuie să fie la ora opt și un sfert în sala de clasă, unde timp
de 15 minute citesc cărțile lor preferate. Datorită acestei
inițiative copilul meu a citit aproape jumătate dintr-o
carte pe care nu credeam că o să o citească curând.
Siguranța elevilor este una din prioritățile de bază ale
administrației acestei instituții de învățământ. Intrarea în
școală este strict controlată. Acces în instituție au doar
elevii. La fel există o supraveghere strictă a elevilor în
timpul pauzelor.
Pro Succes este liceul unde nu se pune preț pe lucruri
materiale (reparații euro, sau alte cheltuieli suplimentare,
deseori nejustificate într-o instituție școlară), ci pe studii
de calitate.
Adunările de părinți au devenit între timp o adevărată
revelație pentru mine, în calitate de părinte, pentru că la
Pro Succes nu se vorbește despre bani, ci despre “meseria
de părinte”, despre importanța noastră a adulților în viața

Confucius: Nu căuta răspunsuri imposibile. Mai bine schimbă întrebările.
copiilor noștri, despre timpul calitativ petrecut împreună.
Pro Succes este o un liceu cu tradiții. Târgurile școlare,
și mai ales acțiunile de caritate etc., sunt așteptate de
copii, unindu-i în jurul unor acțiuni nobile. Astfel,
datorită copiilor noștri, mai multe biblioteci școlare din
localitățile rurale s-au îmbogățit cu cărți noi. Oare acesta
nu e un lucru demn de laudă?
Nu știu cum vor reacționa alți părinți la mărturisirea
mea, dar elevii noștri nu sunt bombardați cu teme pentru acasă. Învățătorii depun efort triplu uneori pentru ca
elevii să își finiseze cea mai mare parte a temelor pentru
acasă, fiind la orele de grupă. Acest lucru le permite să

aibă activități extrașcolare diverse. Or, asta înseamnă că
Pro Succes crește o generație multilateral dezvoltată.
Că tot veni vorba, activitățile extrașcolare din cadrul
liceului Pro Succes sunt accesibile pentru buzunarul oricărui părinte.
Dacă l-ați întreba pe copilul meu ce îi mai place la
școală în afară de colegi, învățători și materiile de studiu, o să vă zică că îi plac bucatele de la cantina școlii. El
fiind un copil pretențios la mâncare, îmi spune zilnic ce
bunătăți „ca de casă” a mâncat azi.
Jugănaru Daniela,
Părintele elevului din clasa a II-a,Jugănaru Marius

DE CE AM ALES PRO SUCCES?
Datorită specificului activităţii mele, am avut fericita
ocazie să aflu de existenţa Liceului Pro Succes și să particip la un seminar metodic desfășurat în cadrul lui. Am
rămas plăcut surprins de nivelul înalt de pregătire a cadrelor didactice, de ambianța și atitudinea prietenoasă ce
domnea în acest colectiv.
Hotărârea familiei a fost ca atunci, când o să apară un
copil, să-l dăm să facă carte doar aici...
Este deja al treilea an de când copilul nostru sorbește
din înțelepciunea dascalilor săi și nu a fost o zi în care să
spună: ,, Nu vreau la școală.”
Cu certitudine este cea mai obiectivă apreciere a liceului ProSucces.
Familia RUSU
CE ESTE PRO SUCCES PENTRU FAMILIA SADOVEI?
De 15 ani familia Sadovei este invidiată. Aflarea casei pe „muchie de Munceşti”, a însemnat în raport cu Liceul Pro
Succes, cea mai strategică locaţie la care poate visa orice părinte: „aproape de şcoală”.
După frământările din anul 2008, privind alegerea unei şcoli „pe merite” pentru fiica noastră Aurelia-Ana la încheierea ciclului primar, decizia de a ne deplasa zilnic la strada Independenţei, unde îşi avea sediul gimnaziul Pro Succes
timp de 8 ani, însemna o adevărată corvoadă pentru întreaga familie. Ei bine, chiar în acest an, „muntele Pro Succes coboară la Mohamed pe str. Aşhabad
129”, devenind peste noapte părinţi cu
o problemă mai puţin în viaţa de toate
zilele.
Un început foarte optimist, copii puţini în şcoală şi în clase, profesori renumiţi, administraţie dedicată, aşezare geografică de excepţie, îl determină şi pe
Daniel-Darius (feciorul mai mare) să se
înscrie la studii de liceu în această şcoală în anul 2011. Sergiu-Samuel, cel de al
treilea copil în familia Sadovei, e şcolar,
alături de cei 520 colegi din toate treptele
(primar, gimnaziu şi liceu), absolvent în
acest an jubiliar, străduind cu spor în pregătirea pentru examenele de bacalaureat.
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A. Einstein: Nu poți acuza gravitația când dragostea te doboară.
Astăzi, familia Sadovei se identifică în toată plinătatea
cu Liceul Teoretic Pro Succes, înscrie meritele a trei elevi
educaţi în această instituţie. Pentru Pro Succes ei sunt absolvenţi ai promoţiilor 2014, 2016, 2018, pentru noi, părinţii, ei sunt personalităţi, formate în timp de valorile şi
exigenţele şcolii, care a ştiut de ce are nevoie orice tânăr
pentru integrarea în societatea secolului XXI.
Cert, în orice şcoală vei învăţata definiţia toleranţei
din cărţi, aici am învăţat-o întreaga familie din viaţă,
alături de cei care ni s-au arătat pe ei înşişi, ca să-i
îndrăgim; în orice şcoală vei învăţa ce este un proiect,
aici am învăţat întreaga familie cum se munceşte la un
proiect, bătând la porţile întreprinderilor, care s-au deschis doar pentru că doresc o promovare a autohtonului
„Fabricat in Moldova” de elevii de la Pro Succes; în orice
şcoală vei vedea profesori consacraţi, dar în mai puţine
şcoli copiii au parte de „seri cu ceai” împreună cu măriile

lor şi excursii în satul de unde altădată au mers în fiecare
zi la şcoală dirigintele lor, azi, în dedicarea zilnică, vizitând, poate, o casă pustiită, chiar şi de părinţii care nu
mai sunt în viaţă;
în orice şcoală vei avea parte de serbări, în Liceul
Pro Succes ai parte de spectacole inedite, unde artisticul
se contopeşte cu realitatea, unde poţi râde cu lacrimi şi
plânge de bucurie, când „actoraşi” de toate vârstele şi putinţele prezintă Modelul perfect al incluziunii sociale:
în orice şcoală vei învăţa despre succes din manuale,
în această şcoală învaţă toţi, elevi, profesori şi părinţi, din
vieţile oamenilor remarcabili, prezenţi neîntrerupt cu diverse ocazii, să le spună cu tărie şi fermitate: succesul
vostru a început deja, voi sunteţi copii Pro Succes, iar
viaţă vă va arunca la înălţime, pentru că în LICEUL
TEORETIC PRO SUCCES aţi învăţat şi lecţiile de zbor.

Limba română are un cuvânt pe cît de laconic, pe atât
de imens, fără limită. Dăinuire. Este exact ca bucla infinitului, cu veriga deschisă la capăt, care spune că prezentul
se împletește cu ceea ce urmează și niciodată nu va avea
sfârșit. E cuvântul care definește cît se poate de exact incomensurabila lucrare formatoare a Liceului Pro Succes,
care va dăinui prin absolvenții dotați cu busola cea mai
sigură, utilă și necesară. Discipolii corpului didactic de la
Pro Succes sunt instruiți întâi de toate să prețuiască divinitatea încredințată, ca o comoară, fiecărei ființe umane.
Peste care temelie se clădesc apoi cunoștințele, abilitățile,
talentele și tabieturile comunitare. Liceul Pro Succes a
identificat cea mai bună definiție a dăinuirii, iar istoria de
succes a acestei instituții se împletește cu ceea ce va urma
neapărat.
Semnat Vasile BOTNARU, Director Radio Europa Liberă în Moldova
bunicul Emiliei și Alexandrei TELEUCĂ,
elevele Liceului Teoretic Pro Succes
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PARTENERII PRIETENI...
LICEUL PRO SUCCES LA VÂRSTA ÎNCEPUTURILOR
Scurta, dar valoroasa istorie a Liceului Pro Succes
situează această instituție
în avangarda dezvoltării
învățământului
național,
grație
identității
sale
inconfundabile. În vâltoarea
competiției pentru medalii
și mențiuni la concursurile
naționale și internaționale,
pentru ratingurile cele mai
înalte la sesiunile de bacalaureat, Liceul Pro Succes a muncit pentru a asigura acces la
educație celor care erau, și mai sunt, excluși din alte școli.
Înrolarea în cadrul Liceului, încă de la înființare, a zeci de
copii cu cerințe speciale în dezvoltare și învățare a ridicat
în fața instituției provocări nemaiântâlnite până atunci:
de la prejudecăți și atitudini preconcepute până la lipsa de
echipamente și dotări elementare pentru asistența copiilor.
Liceul a reușit, însă, să spargă tiparele cu rădăcini adânci
în sistemele și regimurile anterioare și a demonstrat că și
în școlile generale pot fi înscriși copii cu dizabilități și, mai
mult, că acești copii pot să învețe, să obțină competențe
care să îi abiliteze pentru viața independentă.
Statutul de primă școală incluzivă a impus Liceului
Pro Succes standarde înalte de calitate în acest domeniu.
Organizarea procesului educațional incluziv, valorificarea potențialului fiecărui copil, abordarea corectă, calitativă și calificată a cerințelor educaționale speciale nu
sunt doar dimensiuni ale școlii incluzive care se regăsesc
în lucrările științifice, sunt procese devenite practici curente, implementate zilnic la o școală de succes. Anume
din aceste considerente, Liceul a găzduit, în timp, numeroase evenimente oficiale și activități formative pentru a

împărtăși din primele experiențe și din lecțiile învățate.
A fi înaintemergător și a te implica într-o reformă
multidimensională este pe cât de onorabil, pe atât de
responsabil și Liceul Pro Succes a știut cum și a reușit să
îndreptățească acest statut. Informațiile despre realizările Liceului au trecut peste limitele cadrului instituțional
și chiar peste cele ale sistemului național, școala fiind
vizitată de delegații din alte țări, care au apreciat înalt
modelul de incluziune dezvoltat, atmosfera și cultura
instituțională.
În această toamnă, ajuns la aniversarea de 15 ani, Liceul Pro Succes are un bun prilej de trecere în revistă a
faptelor meritorii care sunt foarte și foarte multe. Dar, mai
presus de toate, ceea ce este, poate, cel mai important de
menționat la acest bilanț, este faptul că buna funcționare
a instituției depinde, dincolo de edificiu, dotări, amplasare, de oamenii care o animă și, în mod special, de conducătorul instituției. Prin profesionalism și dedicație totală,
directorul Liceului, doamna Nadia CRISTEA, a reușit să
facă în așa fel încât această instituție să își îndeplinească misiunea de educare a copiilor în spiritul toleranței,
respectului pentru diversitate, atașamentului pentru valorile naționale și universale. Raportată la dimensiunile
istoriei, vârsta de 15 ani nu pare a fi atât de mare, dar
aniversarea este îmbogățită de realizările Liceului Pro
Succes, reflectate în personalitățile copiilor care au avut
și au șansa să învețe într-o școală unde este valorizat
și apreciat fiecare, unde nimeni nu este discriminat și
etichetat.
Folosesc această ocazie, ca să doresc întregii
comunități a Liceului Pro Succes multe aniversări care să
inspire instituția pentru inovare continuă și performanță.

Pentru mine personal și
pentru mulți alți colegi de
la CCF Moldova, liceul Pro
Succes a întruchipat incluziunea socială, educațională,
profesională. Înainte de primele politici în domeniu, de
primele structuri și servicii,
colectivul liceului, alături de
copii și părinți, au demonstrat că incluziunea începe
în inimă și în atitudini, și, doar apoi, necesită servicii și
finanțe.

În ultimii 6 ani am avut foarte multe ocazii să vizităm
liceul, să aducem grupuri de specialiști din alte raioane,
să organizăm împreună evenimente și să colaborăm în
grupuri de lucru și platforme de discuții.
Nu pot supraestima rolul directorului instituției care
are un mod carismatic și plastic de a convinge lumea.
Atest personal influența pozitivă pe care o are dna. Cristea asupra audienței când vorbește despre copii, despre
valori, despre incluziune, despre schimbare.
Probabil au fost zeci și sute de oameni care au reușit
să-și depășească frica și au fost convinși că schimbarea e
posibilă și că fiecare școală poate deveni un Pro Succes.
De frumoasa vârstă de 15 ani, liceul Pro Succes se

Cu înalte aprecieri, G. Bulat
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apropie cu pași siguri, cu o experiență bogată, cu o energie tinerească și cu mulți prieteni și admiratori.
La mulți ani cu succese și realizări frumoase celor care sunt Liceul Pro Succes - cadrelor didactice și non-didactice,
elevilor, părinților, partenerilor și tuturor pentru care liceul este un reper al calității și educației.
15 ANI PRO SUCCES
Este toamnă…E o toamna blândă care îmbrațiseaza
cu căldură fiecare locuitor al
micii noastre țări. E perioada în care adunăm roadele
muncii noastre de un an și nu
numai. ProSucces trece în revista 15 ani de la înființare. A
pornit pe acest drum tot întro toamnă. Atunci încă nu îl
cunoșteam, dar anul următor,
Călin, fiul meu, trebuia să meargă în clasa a cincea. Aici
am cunoscut cum arată cu adevărat un colectiv de oameni
deosebiți: fețe luminoase, profesioniști adevarați cu inimi
deschise pentru tot ce este nou, diferit și individual.
Copii cu dizabilități…Copii de care lumea aproape ca
nu auzise pîna acum câțiva ani. Unde să le fie mai bine
decât într-o scoală ca Pro Succes? Aici am găsit înțelegere
și deschidere pentru a deveni mai curajoși, mai încrezuți
în sine și uneori gata să facem lucruri pe care nu le-am mai
făcut pâna atunci. ProSucces și-a deschis larg ușile pentru
a demonstra că se poate, și că FIECARE copil are dreptul
la educație. A demonstrat pe parcursul a 15 ani ca visele pot deveni realitate, iar mai apoi modelul și exemplul
acesteia dezvoltat în parteneriat cu Centrul ,,Speranța”, a
servit drept platformă pentru introducerea în legislație a
conceptului de Incluziune Educațională, Cadru Didactic
de Sprijin, Plan Educațional Individualizat, Servicii de
Suport, etc. Datorită acestui fapt, actualmente, toți copiii
cu dizabilități pot merge la școala de pe sector și se pot
dezvolta, învăța și experimenta împreună cu semenii lor.

Au avut mai multă finantare? Au avut beneficii
adiționale? Au avut o persoana deosebită care a stat la
cârma acesteia și a facut ca lucrurile să se întâmple.
Un loc aparte, printre rândurile dese ale acestei reviste jubiliare, trebuie rezevat Doamnei Directoare. Fără
Dumneavoastră, multstimată Doamna Nadia CRSTEA,
lucrurile ar fi mers mult mai anevoios.
Va mulțumim din suflet că ați reusit să construiți o
instituție-model pentru multele, care chiar și după 15 ani
activitate, sunteți de părerea că fiecare trebuie să aibă un
loc ”special” și fiecare trebuie pus într-o anumită cutiuță.
Dumneavoastră ați demonstrat că fiecare copil are
dreptul să învețe în scoala care îi este aproape de casa lui
și indifirent de abilitățile sau dizabilitățile pe care le are,
poate fi membru cu drepturi egale acum în școală, iar mai
apoi în societate. Ați creat destine și ați construit vieți!
Nu cred că reușesc să descriu în cuvinte toată
recunostința pe care o purtăm în inimile noatre pentru
ceea ce ați făcut pentru mine personal și pentru toți cei
care au trecut pragul acestei instituții. Stiu, însă, că tot
ce dăruim ni se întoarce cel putin la fel, dar de obicei de
mult mai multe ori. Îmi doresc să vă știu mereu energică,
deschisă să întindeți o mână de ajutor la nevoie.
La multi ani, Pro Succes!!!
Cu mult drag și adâncă recunostință
Lucia Gavrilita - director al Centrului ”Speranța”,
mama a doi copii cu dizabilități (Călin și Elena), care
datorită L.T. ProSucces au absolvit studiile liceale și sunt
o încurajare pentru cei din jur așa cum au învățat la
școală.

O ȘCOALĂ DEMNĂ DE ADMIRAT!
Poți reuși orice în viață,
numai să nu-ți pese cine culege laurii.
Harry S. Truman
Deja ani în șir, ziua de 1
octombrie este sărbătoarea
liceului Pro Succes, la care
toată lumea din școală și cea
bună din afara ei, vine cu
bună dispoziție, optimism,
speranțe, zîmbete și multă căldură. Cred că este locul pe
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care l-am vizitat de cele mai multe ori, fie oficial sau neoficial. Clipele petrecute aici de fiecare dată erau atât de
frumoase prin sinceritate, realizate cu lumină și sclipiri
de ochi ale elevilor.
15 ani de muncă, 15 ani de probleme și soluții, 15 ani
de succes prin dăruire de sine, coeziune internă, căutări
interminabile de la câteva zeci de elevi amplasați în jumătate de grădiniță – la 500 și ceva, actualmente se găsesc tot într-un local de grădiniță, dar unde au reușit să
creeze condiții frumoase și adaptări la necesitățile elevilor inclusiv multă lumină, credință, și dragoste.
Acest liceu este ca o mare familie care include elevii,

profesorii, personalul auxiliar și părinții.
De fiecare dată venind aici mă pierdeam în discuții
cu elevii curioși și drăgălași care se susțineau unul pe altul fizic, spiritual, atunci cînd recitau,cântau un cântec
la o festivitate sau prin trecerea în sălile de studii, bine
amenajate. Deasemenea îmi stăruie în minte discuțiile
cu Nadia Cristea, raportate la problemele școlii, la grijile
pe care le împărtășea mereu cu părinții, superiorii și toți
actanții procesului educațional. Am admirat relația lor
de colaborare și durată cu acel proiect din Olanda, ce a
reușit să repare acoperișul...
Cred că este unul din puținele licee în care directorul
cunoaște pe fiecare elev pe nume, pe fiecare părinte și aceasta îi dă puteri să aspire insistent spre viitor,
neașteptînd laudă, căci lauda și satisfacția îi sunt
absolvenții și colegii acestei instituții. Așa că în familia

exemplară, unde norocul copiilor sunt părinții, în liceul Pro Succes este directorul Nadia Cristea, care este alta
decât ceilalți prin felul de a fi - emotivă, optimistă, cu
simțul datoriei, dar și a umorului, realistă, impulsivă și
întotdeauna cu respect față de elevi, colegi de breaslă și
prieteni.
Elementul principal al acestei instituții este descoperirea de sine și realizarea faptului că toate în viața noastră
se măsoară cu sufletul și cu lumina exprimată în fapte.
Cu deosebită admirație, felicit acest Liceu, urându-i
să fie și în continuare o pistă de lansare a tinerilor spre
Succes.
Vivat, crescat, floreat lyceum! Pro Succes
Tatiana Nagnibeda Tverdohleb, directoarea Liceului
A. I. Cuza

UN MEDIU PRO SUCCES
Școala trebuie să te
învețe să fii propriul tău
dascăl,
cel mai bun și cel mai
aspru.
Nicolae Iorga
Școala este locul unde
fiecare dintre noi crește.
Aici devenim, ne edificăm. Aici construim frumosul vis al viitorului nostru
și învățăm lecțiile necesare pentru a transforma acest
vis în realitate. Circa 1/7 din viața noastră o trăim la
școală. Școala, în percepția fiecărui copil și adult, este
o îmbinare inedită de miros, gust, culoare, experiențe
și lecții. Totodată, fiecare școală are o imagine proprie. Imaginea Liceului Pro Succes, așa cum e prezentată în emisiuni televizate și radio, în ziare și reviste,
în lucrări didactice și cercetări, în opiniile comunității
de învățare a școlii și a oaspeților/ vizitatorilor din
exterior, se deosebește prin mediul care oferă fiecărui
copil oportunități de creștere individuală și dezvoltare
împreună. Acest mediu deschis, lipsit de riscuri pune
în valoare potențialul fiecărui copil, creează contexte
de învățare și pentru cadre didactice și părinți. Altfel
spus, mediul școlii asigură fiecărui elev, fiecărui părinte, fiecărui profesor condiții optime pentru succesul
personal.
Cum a fost posibilă crearea unui mediu favorabil
succesului fiecăruia și succesului comun?
Acum 15 ani, un grup de copii, părinții lor și câteva
cadre didactice și-au permis să viseze la o școală altfel
decât cele existente atunci. Au discutat mult, au înșirat

pe hârtie imaginea acelei școli și au înțeles că profesorii,
de unii singuri, nu pot crea o astfel de școală. Școala la
care visau solicita implicarea fiecărui elev, părinte și profesor. Astfel inițiativa și implicarea personală au devenit
principii de existență a școlii. După un an de activitate, am realizat împreună că avem multe de învățat unii
de la alții: alături de elevii cu cerințe educative speciale
învățam să fim mai atenți, să apreciem și să ne bucurăm
de tot ce avem; de la părinții elevilor cu CES profesorii au
învățat să răspundă adecvat și eficient cerințelor speciale
ale elevilor etc. Școala s-a transformat într-o comunitate de învățare pentru adulți și copii. Învățarea continuă,
perfecționarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice a devenit încă o condiție și principiu de existență
a școlii. La sfârșitul primului an de activitate existau deja
tradiții care consolidau respectarea acestor principii.
Acest fundament valoros, precum și crearea diverselor
contexte de învățare timp de 15 ani a contribuit la succesul Liceului Pro Succes.
Pentru mine experiența managerială și pedagogică la
Pro Succes a fost o provocare care s-a încununat cu sentimentul de împlinire profesională. Pentru fiica mea și
colegii ei din prima promoție, experiențele trăite la Pro
Succes s-au transformat în responsabilitate și maturitate
în luarea deciziilor.
Felicit elevii, părinții, angajații instituției și echipa
managerială cu succesele obținute în 15 ani de activitate.
Uși larg deschise în anii ce urmează pentru toți cei ce
doresc să învețe lecția Succesului.
Valentina CHICU, lector, Universitatea de Stat din
Moldova
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ACTIVITĂȚI, BUCURII, PRIE
TENII ȘI LECȚII DE ÎNVĂȚAT...
TIMPUL TRECE, IAR ANII SE ADUNĂ... LA ÎNCEPUT DE ANOTIMP AUTUMNAL, LICEUL TEORETIC PRO SUCCES DIN CHIŞINĂU ÎNSCRIE ÎN CARTEA VIEŢII CEA DE-A 15 FILĂ
Liceul Teoretic “Pro Succes” este continuatorul formelor de învatamânt incluziv, în incinta căruia vi se oferă
servicii educaţionale de calitate.
Sunt 15 ani în care ne-am asumat urcuşurile şi coborâşurile, provocările şi realizările, clipele grele, dar şi imensa
satisfacţie de a trăi împlinirea. Acest frumos eveniment aniversar reprezintă o reuniune de familie, or, familia PRO
SUCCES suntem noi, toţi cei care construim imaginea neordinară a acestei şcoli în arealul învăţământului. Un lăcaş
în care se altoiesc valorile nobile: Inteligenţa, Demnitatea, Toleranţa, Omenia, Generozitatea, Altruismul, Bunătatea.
„Nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul
creează un chip viu: uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Caleidoscopul activităților extracurriculare anului de studii
La ”Pro Succes” sunt programate şi efectuate un şir de activităţi extracurriculare prin care se diversifică viaţa şcolară,
se dezvoltă la elevi aptitudini artistice, creatoare. Aceste activităţi sunt legate de sărbătorile calendaristice, precum şi de
acele care reies din necesitatea de valorificare a aptitudinilor. În cadrul acestor manifestări se organizează expoziții, recitaluri, concursuri. Printre activitățile de amploare se numără expoziţiile ştiinţifice cu participarea profesorilor şi elevilor.
Acestea cuprind proiecte şi sunt o oportunitate pentru elevi şi profesori să-şi formeze competenţele acţional- strategice
şi digitale. Alte tipuri de activităţi în afara orelor, devenite deja tradiţie sunt : Târgurile caritable, ”Fabricat în Moldova”,
”Conferința Științifică ”Pro Succes”, participarea la ”Caravana de Cărciun”, ”Gala laureaților”, concursuri la nivel de clasă,
liceu, spectacole, dispute, vizite, excursii, întâlniri cu specialiști din diferite domenii și personalităţi remarcabile.
Prima zi de şcoală este o sărbătoare pentru fiecare
elev, profesor şi părinte. Primul sunet marchează începutul unei noi etape în viaţ a fiecăruia, fie adult, fie elev. A
devenit o tradiţie ca în fiecare an, la Liceul Teoretic “Pro
Succes “ elevii claselor Întâi să primească taina sfîntului
botez al boboceilor. Şi anul acesta, picii din clasa întâi,
cu feţele pline de bucurie şi speranţe, au aşteptat să îşi
vadă noii colegi şi profesorii, luând parte la tradiţionalul
careu. Directoarea liceului, oaspeţii şi colegii mai mari
le-au urat Bun venit! în Lumea Cunoştinţelor.
Ziua Liceului Teoretic ,,Pro Succes” sărbătorită inedit…
La 30 septembrie 2016, la Liceul Teoretic Pro Succes
a fost mare sărbătoare, ZIUA LICEULUI.
La acest frumos eveniment au participat profesorii, elevii, părinţii acestora, dar şi oaspeţi dragi. Atmosfera festivităţii a fost întregită de un recital de muzică
populară prezentat de către emeritul artist Igor Cuciuc.
Printre invitaţi s-au numarat şi reprezentanţii Bibliotecii
Naţionale, care ne-au adus în dar un lot de carte, suport
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K. Adenauer: Toți trăim sub același cer dar nu toți avem același orizont.
indispensabil pentru un proces educaţional de calitate. Totodată, familia Pro Succes a donat o colecţie de cărţi ce a
completat fondul de carte al bibliotecii gimnaziului din satul Cobani, raionul Glodeni.
Astfel, cea de-a paisprezecea aniversare, Liceul Teoretic PRO SUCCES a sărbătorit-o într-un mod neobişnuit, respectând principiul Primeşte şi transmite mai departe! Se ştie deja, că bunătatea este oricând răsplătită, indiferent
unde, când şi de cine. Familia PRO SUCCES a colectat cărţi pentru gimnaziul din Cobani, Glodeni, iar la 1 octombrie,
de ziua noastră, a fost donat lotul de carte. Am lansat această campanie şi am provocat şi colegii din alte instituţii să
transmită mai departe cărţi, jucării, jocuri inteligente, cu alte cuvinte, orice i-ar face fericiţi pe alţii. Or, numai aşa ne
vom ridica deasupra cuvintelor şi vom pluti senin ca o speranţă peste această lume efemeră.

Ziua Internațională a persoanelor cu disabilități
este marcată pe 2 decembrie în Liceul Teoretic ”Pro Succes” printr-un colaj de activități, realizate de către elevii
și cadrele didactice din școală. Cu un mesaj de încurajare
și susținere a fost prezentă la acest eveniment Dna Monica Babuc - Ministrul Culturii din RM.

Biblioteca – o sursă de lărgire a cunoştinţelor şi a
viziunii personale asupra lumii întregi… Eminesciana
2017

Întâlnire cu scriitorul Iulian Filip
Pe data de 25.11.2016, la Liceul Teoretic “Pro Succes”
a avut loc întâlnirea cu scriitorul Iulian Filip, cu genericul “Iulian Filip - căutător de lumină”. În cadrul întâlnirii,
elevii au interpretat cântece pe versurile poetului, au
recitat poezii şi au prezentat şcenete. La fel, au adresat
întrebări scriitorului şi au primit răspunsuri. A fost o
întâlnire de suflet şi elevii au plecat acasă nu numai cu
autograful poetului, ci şi cu impresii de neuitat.
Fabricat în Moldova (februarie)
Fabricat în Moldova – un titlu des auzit la posturile
de radio şi TV, și mai puțin în mediul educațional. Liceul
Teoretic ”Pro Succes” a ajuns anul trecut de studii la a
XIV-a ediție a conferinței anuale ”Fabricat În Moldova”. E
un titlu și o activitate, care transpune indentitatea liceului. Elevii noștri organizează excursii, studiază și prezintă
proiecte despre întreprinderi, unități economice și firme
autohtone, care s-au angajat plenar în a susține economia
și cultura republicii. Astfel, clasele primare au avut subiect de discuție, precum “Cartea senzorială” , colorată,
cu pagini de aur din cultura țării, cu istorii și amintiri
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J. Billings: Tăcerea este unul dintre argumentele cel mai greu de combătut.
din viața școlii. A fost interesant!
A fost Frumos! A fost al nostru Fabricat la ”Pro Succes”.
Toți participațnții la concurs
au dat dovadă de creativitate,
sârguință și inspirație! Cele demonstrate în cadrul prezentărilor ne
convinge o dată în plus, că Republica Moldova se prezintă pe piață
cu produse care bucură ochii.
Sperăm, ca cele văzute și auzite
să ne ajute, iar atunci când vom
sta în fața alegerii, vom procura
doar produse cu marca MADE IN
MOLDOVA.
Conferinţa anuală ,,Pro Succes”, ediția a XIV-a a întrunit proiecte de cercetare la diverse discipline școlare, precum Limba română, Limba engleză, Limba franceză, Limba rusă, Istorie, Chimie, Biologie, Geografie, Informatică și Economie. În cadrul prezentărilor liceenii demonstrează aptitudini de investigații în scopul dobândirii de noi
cunoștințe în diferite domenii. Rezultatele obținute ale elevilor sunt menționate cu diplome de merit și premii. Bravo
actorilor implicați și liceului pentru perseverență și păstrarea tradițiilor științifice timp de 14 ani!
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Balul Eroilor literari – activitatea de bilanț a Cercului Teatral, condus de către profesoara de limbă rusă, dna Ioniță
Natalia. În fiecare sfârșit de primăvară, în luna mai Cercul dramatic prezintă un colaj de secvente din operele literare
ale marilor scriitori ruși, precum A. S. Pușkin, A. P. Cehov, L.N.Tolstoi… Ca de fiecare dată, anul acesta ”Balul eroilor
literari” a reflectat emoțiile și trăirile eroilor din operele literare ale marilor scriitori clasici ruși, din secolul al XIX-lea.
A fost un eveniment deosebit pentru actori și spectatori!

Rubrică realizata de Angela BOBOEICO, director adjunct pentru educație

25
Răsfoiește mai departe

