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EVENIMENTE IMPORTANTE
GALA PROIECTELOR
EUROPENE

Marţi, 29 ianuarie 2008 a avut loc Gala proiectelor europene – o
iniţiativă a Inspectoratului Şcolar Bacău. Au fost premiate proiectele
coordonate de prof. Pârlea Gabriela (ARION), prof. Luminiţa BALABAN
(proiect lingvistic), prof. Dorel NISTOR (Comenius 1) ca şi parteneriatul cu
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(proiect lingvistic), prof. Dorel NISTOR (Comenius 1) ca şi parteneriatul cu
asistentul lingvistic din Franţa, Clotilde Rigolot, care s-a desfăşurat pe
parcursul anului 2007.
ARION

În legătură cu programul ARION coordonat de doamna profesoară
Gabriela PÂRLEA, cele 3 etape au avut loc la Besancon (1999), Bacău
(2001), Bruxelles(2002). Acţiunea de la Bacău a avut ca temă Studiul
sistemelor educative, s-a desfăşurat în Bacău şi judeţ. Doamna profesoară
a fost organizatoarea vizitei de studiu pentru participanţi din Franţa,
Spania, Italia şi Portugalia. Acest proiect, aprobat de Comisia Europeană,
a inclus pentru prima dată CNP "Stefan cel Mare" într-un proiect european,
a prevazut întâlniri de lucru şi dezbateri la diferite şcoli şi instituţii, întâlnire
cu un director din MEdTC pe probleme legate de reforma învăţământului în
România (la acea dată), a mobilizat un număr important de persoane
oferind prilejul de a lucra în echipă, a avut sprijinul ISJ (a carei
reprezentantă a fost în acest program), CCD, al Prefecturii, şi al
şcolilor. Programul s-a desfasurat pe durata unei saptamani (conform
regulamentului, organizatorul nu beneficiază de finanţare).
Cât despre proiectul lingvistic în care a fost implicată şcoala noastră, am
rugat-o pe d-na prof. Luminiţa BALABAN (coord. proiect) să ne spună
câteva cuvinte.
EUROPEAN BRIDGES: Discovering Diversity Through Language and
Building Friendship in a Multicultural Environment ( Immigration and

PROIECT
LINGVISTIC

Minorities)
PROIECT LINGVISTIC
Parteneri:
COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE”, Bacău,
Romania (Prof. LUMINIŢA BALABAN )
şi IES „JUAN ANTONIO FERNANDEZ PEREZ”, Melilla, Spania (Dir. JOSE
RAMON MOYA NAVARETTE).
Perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului a fost 1 august 2006- 31
iulie 2007 având următorii participanţi:
Profesori-Jose Cardenas Rosa, Beatriy Gonzales Navarro, Pedro Garcia
Ortega, Liliana Rodica Tomozei, Costică Lupu
Studenţi – Ignacio Ramirez Pardo, Yusra Abdel-bil Mohand, Salvador
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Fuertes Montero, Irene Exposito Cruz, Paula V. Martin Perez, Angeles
Amate Espinosa, Eric Joseph Wagner, Nayin Mohamed Nayin, Mehdi
Rodriguez El Falaki, Mimunt Hamed Mohamed, Suhaila Mouh Dris, Soraya
Belaid Abdel Iah, Monica Birgit Wagner, Jose Enrique Molina Martinez,
Borja Lozano Hilda, Daniel Castan Fornieles, Ikram Sanchez Ezzouaki,
Cosmin Andone, Anca Axinte, Mihaela Balaban, Georgiana Câmpeanu,
Vlad Constantinescu, Cosmin Floroiu, Emi Ghioc, Alin Hotnogu, Mădălina
Ivenţa, Alexandru Marin, Andrei Mihu, Alicia Miron, Răzvan Mitrea, Bianca
Pânzaru, Dănuţ Savin, Andreea Ungureanu, Bogdan Vasiliu, Raluca
Voinea, Bogdan Zaharia.
După cum ne spune doamna profesoară Luminiţa Maria Balaban,
proiectul lingvistic s-a bucurat de un adevărat succes crescând calitatea
colaborării cu colegii din şcoala parteneră. El a contribuit la dezvoltarea
capacităţii de comunicare şi socializare profesorii participanţi având o
deosebită deschidere la idei şi sugestii, maleabilitate, entuziasm şi
implicare în reuşita eforturilor comune. Datorită acestor carateristici a fost
apreciat şi de instituţia abilitată să îl evalueze acordându-i-se întreaga
finanţare cerută necesară.
Împreună cu instituţia parteneră s-au realizat produsele finale propuse:
o broşură în trei limbi care să cuprindă lucrările elevilor cu subiectele
propuse şi un mini-ghid lingvistic spaniol-român-englez pe teme alese de
elevi, (ex. School Life, Home and Family, Sports, Hobbies); expoziţii cu
fotografii şi portofolii; panouri informative;

DVD-uri cu activităţi, vizite

culturale, spectacole artistice; un website realizat de şcoala coordonatoare
cu

aspecte

reprezentative

ale

proiectului

cu

adresa

www.freewebs.com/webmelilla.
COMENIUS I

Cât despre proiectul COMENIUS I în care e implicată şcoala noastră
(proiect coordonat de prof. Dorel NISTOR), acesta se desfăşoară cu alte 6
ţări partenere (Bulgaria, Portugalia, Italia, Franţa, Spania, Polonia), urmând
ca întâlnirea finală să se desfăşoare în luna mai la şcoala Gutenberg din
Nantes (Franţa).
FELICITĂRI

ŞI

MULŢUMIRI

TUTUROR

CELOR

CARE

ŞI-AU

SACRIFICAT TIMPUL LIBER PENTRU ACESTE PROIECTE EUROPENE!
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Pentru francofonii noştri şi nu numai, a apărut un nou număr al
revistei în limba franceză (nr. 11) a liceului, coordonat de prof. Mihai
ABRAHAM. Din cuprins: Éditorial – Souffrance, Chronique francophone
(Colloque sentimental, Soleils couchants : Paul Verlaine), Lecture à faire
– Oscar et la dame rose (prof. Laura Anghel), La Chimère – Iulia
Hasdeu, Sondage d'opinion : Qu'est-ce que la souffrance pour toi ?, De
la souffrance – J'existe, donc je souffre – prof. Mihaela Bârdan, Un mal
nécessaire – Radu Mădălina, XII B, Les perles – Iulia Hasdeu,
Souffrance – Radu Ramona Costina, XII B, Un mal nécessaire – Radu
Mădălina, XII B, À quoi bon, Études, Ne me défends pas de pleurer,

Revista

Patrie, Souffrir ou mourir de rire – Anecdotes, Quiz informatique. Sufletul

în limba franceză...

acestei reviste este încă de la primul număr prof. Mihai ABRAHAM,
căruia îi mulţumim!

Ecaterina
ANDRONESCU
în şcoala noastră...

Fostul Ministru al învăţământului, doamna Ecaterina ANDRONESCU
ne-a onorat cu prezenţa în amfiteatru în cadrul unei întâlniri cu elevii
claselor a XII-a. Aceştia au avut ocazia să pună întrebări în cadrul unei
discuţii foarte deschise despre sistemul de învăţământ universitar, în
cadrul căruia vor să pătrundă. Elevii au fost foarte mulţumiţi de această
întâlnire, mai ales că d-na Andronescu şi-a arătat disponibilitatea să le
răspundă la orice întrebare pe adresa de e-mail pe care a făcut-o
publică: e_andronescu@rectorat.pub.ro

Primarul

În cadrul consiliului profesoral din 23 ianuarie a ţinut să fie alături de noi
şi domnul primar, Romeo STAVARACHE. Acesta ne-a promis investiţii de

Romeo STAVARACHE

500.000 euro pentru anul 2008: şarpantă pentru corpul C, bituminare în

la consiliul profesoral din

faţa sălii de sport, pistă de alergări de 60 metri, cabinet de informatică

23 ianuarie 2008

(achiziţie directă de 10.000 de euro), cabinet de limbi străine (cu condiţia
să realizăm un proiect pe Legea 215 – proiect deja realizat de către
catedrele de limbi străine), izolare termică exterioară la internat, corpul B şi

corpul C... Sperăm ca aceste vise să se realizeze!
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Emisiune TV Bacău

Miercuri, 30 ianuarie în cadrul emisiunii „Deşteptarea de seară” a fost
invitat domnul director al şcolii, prof. dr. Costică LUPU (împreună cu
directorul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri”, Vasile CAUTIŞ). În cadrul
emisiunii domnul director a făcut cunoscute realizările noastre dar şi
problemele cu care ne confruntăm.
De asemenea, marţi, 14 februarie în cadrul aceleiaşi emisiuni a fost
invitată d-na Gabriela ACHIHĂI (preşedintele comitetului de părinţi), care a
vorbit de acţiunile de voluntariat în care sunt implicaţi elevii noştri.

Şedinţă ISJ

În cadrul şedinţei care a avut loc la Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău pe 25 ianuarie 2008, d-na prof. Gabriela GUŢU (director general din
Minister) şi domnul inspector general, Ovidiu Relu COJOCARU au
prezentat noul pachet legislativ, supus deja dezbaterii publice. Pe scurt, se
pune accentul pe: calitate, descentralizare, pe promovarea interesului
copilului, pe nediscriminare. Educatorul va fi un fel de profesor itinerant
(educaţie

antepreşcolară).

Învăţământul

primar

cuprinde

şi

clasa

pregătitoare. Nu mai există SAM în afara liceului. Consiliul de administraţie
va hotărâ cum se va face admiterea în liceu: pe baza unui examen sau a
unui portofoliu, etc. În final va apărea şi o repartiţie computerizată. ARACIP
va reveni periodic în şcoli. Finanţarea va fi de bază, complementară (de la
bugetul local) şi compensatorie (pentru zone defavorizate) şi va lua în
considerare nr. de elevi din şcoli şi costul standard pe elev. ISJ devine
DJIP. Consilierul educativ devine director educativ (funcţie obligatorie).
Directorul poate să nu fie cadru didactic (poate fi inginer agronom de
exemplu). Concursul se stabileşte la nivelul şcolii, de către Consiliul de
administraţie, care stabileşte propria metodologie pt. examenul de director
(examen scris sau interviu, etc.). Consiliul de administraţie transmite DJIP
directorul pe care l-a ales, iar aceasta îl numeşte oficial. Profesorii pot fi
stagiari (sub îndrumarea unor profesori mentori) şi definitivi (titulari sau
asociaţi). Titularizarea se face tot la nivelul unităţii de învăţământ.
Deontologia profesională e o nouă noţiune introdusă. Manualele nu sunt
obligatorii,

contează

doar

competenţele

de

formare

(de

ex.

de

comunicare).

15 ianuarie 1850 15 ianuarie 2008

Eminescu, poet naţional şi universal, a fost şi este comemorat în
luna ianuarie de majoritatea colectivelor de elevi.
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Ziua lui Eminescu...

Elevii din internatul liceului conduşi de d-na pedagog Iolanda
LEFTER l-au comemorat pe Eminescu în cadrul activităţii « « Razele
Luceafărului poeziei româneşti pătrund în internatul nostru » ».
Pentru activitate s-au cules mai multe date despre poet – viaţa şi
opera lui, s-au introdus în calculator şi cu ajutorul videoproiectorului elevele
din internat au fost martori la viaţa şi opera marelui poet, prezentată de
eleva Stoica Veronica (11B).
S-au recitat mai multe poezii de elevele : Andreuţă Delia (10E),
Apetrei Smărăndiţa (11B), Domocoş Bianca (11A), Checheriţă Mirela
(11B), Chiriac Delia (9C).
La final un grup compus din elevele : Cuireanu Ana (11B), Albu
Dana (11A), Domocoş Bianca (11A), Chiriac Delia (9C), Checheriţă Mirela
(11B), Apetrei Smărăndiţa (11B), Iscu Mălina (10G) l-au slăvit pe Eminescu
în cântec („Eminescu” – din repertoriul Doinei şi al lui Ion ALDEA
TEODOROVICI, pe versuri de Grigore VIERU).

RVS - 95,5 MHz

Sâmbătă, 26 ianuarie a avut loc în sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail

(lansare, 26 ian)

Jora” din Bacău lansarea oficială a postului de radio RVS (Radio Vocea
Speranţei) Bacău. Acest post va emite pe frecvenţa 95,5 MHz în banda de
unde ultrascurte (MF sau, mai nou, FM – modulaţie în frecvenţă).
Am fost plăcut surprinşi să descoperim printre interpreţii care au evoluat
şi o elevă de-a noastră. Este vorba de Ciocan Roxana din clasa a XII-a D
(diriginte: prof. Gabriela PÂRLEA), care face parte din grupul „SENS”
(foto). Am rugat-o să ne spună câteva cuvinte despre acest grup. E un
grup format din mai mulţi elevi coordonaţi de prof. Marius LUPU (violonist
în orchestra filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău). Membrii grupului şi-au
propus să realizeze un vis comun, acela de a da SENS vieţii lor prin
muzică. În cei trei ani de la înfiinţare au avut trei concerte, au scos un
album, au fost invitaţi la diferite posturi locale de radio şi televiziune.
Aceasta este pasiunea lor, după cum ne mărturiseşte cu mândrie Roxana,
care-l citează în acest SENS pe Aristotel: „Adevărata fericire a omului stă
în libera dezvoltare a talentelor sale”. Muzica este visul lor şi îi face fericiţi.
Sunt printre puţinele formaţii acapella din România care au reuşit să facă
aranjamente pentru voci din piese pentru orchestră cum ar fi: Iarna de
Vivaldi, fragmente din Mesiah de Hendel sau Polka Pizzicato de Johan
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Strauss. Au şi compoziţii proprii, realizate de Adina LUPU, pianistă (soţia
lui Marius LUPU şi membră a grupului SENS). SENS este una din cele mai
frumoase experienţe din viaţa lor. Şi pentru că cele mai mari bogăţii sunt
însuşirile sufletului şi ale minţii, SENS le oferă momente şi amintiri de
neuitat.
Îi dorim şi noi din toată inima succes acestei eleve talentate care se
dăruieşte cu tot sufletul acestei frumoase pasiuni fără a neglija totuşi
şcoala (ne-am uitat şi în catalogul ei!!!), aşa cum dorim şi noului post de
radio la a cărei inaugurare a participat!
În caz că nu ştiaţi, în clasa a III-a a A avem un pictor: Matei Timoftei şi
un poet pictor: Maria Vlad. „Viata are propria ei bucurie: cand scriu poezii
traiesc in lumea unui basm de nedescris, iar cand pictez simt ca o poveste
se transforma în realitatea desenata chiar de mine. Sunt momente de
neuitat pe care eu vreau sa le pastrez pe cate o coala de hartie”, ne
mărturiseşte Maria Vlad, care are deja un album de poezii publicat.
Redăm aici recenzia volumului de poezii al Mariei Vlad, semnată de
Calistrat COSTIN:
Ani buni de zile am trăit în lumea teatrului pentru copii, lume a copiilor,
(poet: Maria Vlad, III A)

Tinere talente la clasa
a III-a A

nevinovată, cum s-ar spune, necăzută în păcat! Am scris, am realizat
spectacole pentru „ăia mici”, am luat „interviuri” unor „copii minune”,
adeseori am intrat in „jocul” lor, copilărindu-mă, joc serios şi foarte
adevărat, cu mult mai serios şi mai adevărat decât „reprezentaţiile” celor…
„mari”! Nepierzându-mi copilăria, nu mi-am pierdut nici „omenia”, încât,
astăzi unii îmi declară, a laudă, că nu-mi arăt „vârsta”! O fi… Dar niciodată
n-am avut prilejul să „analizez”… creaţia unei „poete” ce n-a împlinit încă
etatea de zece anişori! O fac acum cu vădită emoţie, referindu-mă la
cărticica de versuri semnată de Maria Vlad, întrebându-mă de la bun

(pictor: Matei Timoftei, III A)

început ce poate să ştie un copil ca ea, despre poezie, despre viaţă,
despre moarte, despre existenţă, despre neant, despre fericire, despre
strania noastră condiţie umană?! Evident nu multe lucruri, că, nu-i aşa, n-a
avut când să-şi pună acele întrebări cât de cât „esenţiale” despre rosturile
omului sub soare… Maria Vlad (născută la 31 ianuarie 1998) în
poezioarele sale, deschide cu absolută candoare ochii la tot ceea ce o
înconjoară şi cată să înţeleagă timid ce se petrece cu sine, cu cei dragi, cu
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lucrurile, fiinţele şi… jucăriile din preajmă! Poemul ei cel mai frumos este…
ea însăşi! Faptul că aceşti primi ani ai săi de viaţă se scurg într-un mediu
artistic (Maria pictează alături de mămica ei!) vine să explice oarecum
impulsurile sale precoce către aridul domeniu al artei cuvântului şi culorii.
Am sentimentul că in frageda fiinţă a Mariei Vlad a înmugurit un boboc de
artă! Cum va evolua „bobocul”, când va înflori, când va da rod deplin se va
vedea…Povestea vieţii ei de scriitor este abia în faşă… (Calistrat COSTIN)
Despre colegul ei, Maria ne spune: „Colegul meu Matei Timoftei este
talentat la pictura ca si mine. Picteaza chipuri de sfinti, animale si ii place
sa schiteze. Am expus impreuna in „Holul de Marmura” picturile noastre.
Eu cred ca lui ii place mult pictura si ar vrea sa devina cândva un mare
pictor”.
Le dorim şi noi mult succes şi sperăm să nu se oprească din această
activitate izvorâtă direct din pasiunea lor!

Stagii pentru profesori:

Săptămâna de vacanţă pentru elevi nu a fost vacanţă şi pentru
profesorii care au participat (voluntar) la 2 sesiuni de training organizate de
FSC (preşedinte: Gabriela ACHIHĂI) în şcoala noastră.
Prima a abordat aspecte utile in completarea cererilor de finantare. S-a
lucrat pe diferitele sectiuni din cadrul unei propuneri si s-au pregatit citeva
proiecte pentru a fi depuse in cadrul licitatiilor la Consiliul Local Bacau.
Sunt deja in lucru proiecte legate de amenajarea de locuri de joaca, spatii
verzi, laboratoare informatizate dar si actiuni care sa conduca la cresterea
vizibilitatii colegiului. Sesiunea a fost facilitata de dna Dana Bejan (director
adjunct), de Robert David (profesor) si de Gabriela Achihai (Comitet
director parinti).
A doua sesiune de training s-a axat pe "comunicare" cu accent pe
imbunatatirea comunicarii intre cadre didactice-elevi -parinti. Dintre
subiectele abordate mentionam: stiluri de comunicare, comunicarea in
cadrul echipei (cum influenteaza personalitatea membrilor rolul acestora in
echipa), comunicarea cu conducerea, comunicarea verbala/non-verbala.
Intilnirea s-a finalizat cu redactarea unor planuri personale de imbunatatire
a metodelor de comunicare. Sesiunea a fost sutinuta de dna Isabela Adam
(invatator, competenta in formare adulti) si dna Gabriela Achihai (Fundatia
de Sprijin Comunitar, competenta in formare adulti).

8

Unde-s mulţi puterea creşte!

9

Expoziţie

de miniproiecte:

După cum ne informează d-na profesoară Laura BEJINARIU, la Muzeul
de biologie din cadrul colegiului nostru, în luna ianuarie, s-a deschis o
expoziţie cu miniproiecte având ca temă : „Plante şi animale pe cale de
dispariţie, modalităţi de conservare a ecosistemelor naturale”. Această
activitate cuprinsă în cadrul Proiectului Eco-Şcoala a fost realizată de elevii
de liceu îndrumaţi de doamna profesoară Elena Antohe.
Va invităm sa o vizitati!

Olimpiada naţională de

Organizarea Olimpiadei Nationale de informatica pentru gimnaziu

informatică – gimnaziu

Bacău, 5-9 februarie 2008, a revenit anul acesta Inspectoratului Şcolar al

găzduită de băcăuani

Judeţului Bacău, care prin Colegiul Naţional Pedagogic şi Colegiul Tehnic
de Telecomunicaţii „N.V.Karpen” a asigurat logistica bunei desfăşurări,
fiind la înălţime şi de această dată (vă amintim că anul trecut am fost
organizatori ai Concursului Naţional de Informatică Aplicată).
Acesta a fost singurul concurs naţional la care elevii de gimnaziu şiau putut testa cunoştintele de programare clasică (Pascal/C++, obligatorii
la Olimpiada de Informatică).
Pentru prima dată Olimpiada natioanală de gimnaziu a fost despărţită
de Olimpiada natională de liceu, acest lucru datorându-se rezultatelor
foarte bune pe plan internaţional obţinute de elevii de gimnaziu. Acesta a
fost şi motivul pentru care MECT a hotărât sustinerea acestei olimpiade
într-o altă perioadă decât cea comună din anii anteriori şi incluzând o nouă
probă, cea de baraj (probă în urma căreia s-a stabilit echipa olimpică
pentru balcaniadă, constituita diferentiat faţă de cea de liceu).
Motivaţia desfăşurării acestei olimpiade rezidă din necesitatea
promovării tinerelor talente în informatică, şi încurajarea lor pentru a studia
şi mai departe

disciplina informatică, de a concura într-un mediu

competitiv, pentru a-şi afirma calitaţile dobândite în timpul orelor de curs şi
motivarea acestora pentru o viitoare carieră în domeniul informaticii, un
domeniu din ce în ce mai cerut pe piaţa muncii, elevii dezvoltându-şi astfel
imaginaţia şi creativitatea acuâmulând experienţa unei participari la un
concurs naţional.
La această olimpiadă au participat un număr de 153 de elevi
(clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a din 30 de judeţe, profesori însoţitori
şi un număr de aproximativ 26 de invitaţi membrii in comisia centrală).
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Colegiul nostru a fost şi gazda unor reprezentanţi de marcă ale unor
companii, respectic Siveco şi Microsoft care au realizat prezentări în
domeniu.
Pe parcursul desfăşurării acestui concurs, municipiul Bacău a devenit o
capitală a Informaticii, având o atenţie sporita din partea mass - mediei pe
plan local şi naţional.

Un profesor din şcoala
noastră, răsplătit cu
distincţia “Meritul
pentru învăţământ”

Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) i-a rasplatit joi, 31 ianuarie, pe cei
mai merituosi dintre dascalii bacauani cu diplome si medalii. “E vorba de
distinctii aprobate printr-un decret din 2004, a declarat în ziarul
Deşteptarea Ovidiu Cojocaru, inspector general al ISJ. Noi am facut
demersuri la MECT si am reusit acum sa le obţinem”. E vorba de distinctia
“Meritul pentru invatamânt”. “Aceste medalii nu influenteaza salarizarea,
dar sunt importante pentru CV-ul lor, a spus Ovidiu Cojocaru. E vorba de
recunoasterea meritelor pe care le au in postura de cadre didactice”. Doar
opt dascali bacauani se pot lauda cu distinctia “Meritul pentru invatamânt”
in grad de ofiter, iar doamna profesoară Emilia ŢIFREA din şcoala
noastră este unul dintre ei, şi ne mândrim cu asta.
Din CV-ul doamnei profesoare amintim:
-membru fondator şi preşedinte al asociaţiei „Forinfor” Bacău;
-autor sau coautor la auxiliare didactice, lucrări de specialitate, metodice:
Patrulatere (1987); Probleme date la concursul de matematică (1987);
Cubul, probleme de matematică (1992); Caiet de algebră (1992); Caiet de
geometrie (1992), Matematică (1994, 1995, 1996), Subiecte posibile
(1997), Suplimentul de primăvară al revistei ”Gazeta matematică”;
-redactor la revistele: „Revista matematică” (1987-1988); „Să înţelegem
matematica” (1993-2004); „Buletin informativ, matematică - gimnaziu”
(2004);
-articole şi probleme publicate în „Gazeta matematică” şi în alte reviste;
-membru în Comisia pentru Concursul Naţional de Matematică din
Râmnicu Vâlcea;
-Diplome de excelenţă (2004 – Centrul de excelenţă şi 2004 - ISJ Bacău);
-Diplomă pentru rezultate obţinute la olimpiada de matematică (2002 şi
2003) – ISJ Bacău: 12 premii şi 2 menţiuni la etapa naţională!
-Diplomă Jubiliară a Gazetei Matematice – 1995 (SSMR Bucureşti);
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-Premiul I pentru lucrarea „Matematică clasele V-VIII. Olimpiade judeţene,
interjudeţene şi naţionale” la Concursul de publicaţii cu conţinut matematic
(1995);
-Coordonarea cercului de matematică şi organizarea în vacanţe a mai
multor tabere de matematică.
O felicităm pe doamna profesoară şi pe această cale!

PLANURI DE VIITOR
Vineri, 4 aprilie 2008 va avea loc concursul „Preuniversitaria 2008”. În

Miss Preuniversitaria

prima etapă vom concura alături de Colegiul „H. Coandă”. Sperăm să ne
prezentăm onorabil la toate cele 6 probe ale concursului dedicate elevilor
din clasele IX-XII: majorete, umor, dans, miss, prezentatori, cultură
generală.
De 8 Martie se va organiza Târgul de mărţişoare organizat de clasele IIV.
Pe 13 martie, reprezentanţi ai claselor a X-a vor participa la Proiectul
„România verde”, ce îşi propune acţiuni de împădurire în Campusul pentru
tineri Tăşuleasa, dar şi curăţarea albiei Bistriţei în luna iunie a acestui an.

MULŢUMIM SPONSORILOR
Celor care
ne-au fost alaturi

SINCERE MULTUMIRI CELOR CARE NE SPRIJINĂ ŞI SUNT
ALĂTURI DE NOI!
Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local Bacău pentru sprijinul acordat
în organizarea olimpiadei naţionale de informatică la gimnaziu!
Mulţumim comitetului de părinţi pentru implicarea în activităţile şcolii
ori de câte ori a fost nevoie!
Mulţumim şi pe această cale sponsorilor noştri care au contribuit
substanţial la asigurarea fondului de premiere pentru olimpiada de
informatică (premii în bani şi produse), dar şi pentru asigurarea cadrului
necesar unei bune organizări a olimpiadei: Consiliul Local Bacău,
Siveco România, Microsoft România.
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