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EVENIMENTE IMPORTANTE
19 noiembrie:

Ziua şcolii...

Din păcate această fotografie găsită în podul şcolii nu a putut fi
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datată de nimeni cu exactitate, deşi am întrebat pe mai mulţi foşti
absolvenţi ai şcolii, persoane acum în etate. De aceea o şi publicăm
aici, poate ne ajută cineva să ne cunoaştem mai bine istoria... În afară
de dl. Dumitru ALISTAR (profesor de limba franceză, director adjunct
în anii ‘40) nu recunoaştem pe nimeni în poză... După cum ne spune
dl. profesor Daniel Nicolescu (susţinut şi de prof. Ioan Dănilă), în 2010
am putea sărbători 150 de ani de învăţământ pedagogic la Bacău.
Astfel, primul an de activitate a şcolii (Liceul Pedagogic Bacău — n.r.)
ar fi fost 1860-1861, când Mihail Kogălniceanu îi aprobase înfiinţarea.
Pe de altă parte, într-un document din 1942 pe care l-am găsit la
Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, directorul de atunci
Adrian OLINIC (care realizează un scurt istoric al şcolii) aminteşte
ziua de 19 noiembrie 1919 ca fiind ziua în care s-au inaugurat
cursurile (în alte locaţii până în 1928). Şcoala Normală de Băieţi
din Bacău a luat fiinţă la 1 octombrie 1919, prin contopirea celor
trei şcoli pregătitoare de la Gârleni, Hemeiuş şi Oneşti. Cursurile
s-au inaugurat la 19 noiembrie 1919 în alte locaţii, sub conducerea
d-lui profesor Gheorghe Gavrilescu. La început, şcoala a funcţionat
la Liceul de Băieţi “Ferdinand I” din Bacău. Internatul funcţiona
mai întâi în clădirea Şcolii Primare nr. 1 de Fete, apoi în alte
clădiri particulare luate cu chirie. În primăvara anului 1921, şcoala
a fost împroprietărită cu 30 ha. loc arabil (Legea pentru Reformă
Agrară din timpul regelui Ferdinand I), iar Primăria Oraşului Bacău a
dotat-o cu alte 3 ha, loc pe care s-a construit actualul corp A al şcolii.
Săpăturile pentru fundaţia construcţiei au început în septembrie 1923
(la 8 septembrie 1923 s-a pus piatra fundamentală). Odată cu
începutul anului şcolar 1928-1929, cursurile s-au inaugurat în noua
clădire (corpul A), construit numai din cărămidă roşie (ca în poză!) şi
cu aripile neterminate...
Cine are dreptate? Sperăm ca mai mulţi istorici să se implice (deşi
nu e deloc uşor, amintim că arhiva şcolii a fost distrusă de 2 ori: în
1941 când în urma ocupaţiei şcolii noastre de către trupele germane

Unde-s mulţi puterea creşte!
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materialul didactic a fost în mare parte deteriorat, şi în 1970, când
dosare întregi şi cataloage din arhivă au fost distruse de inundaţii) şi
să elucideze acest mister... Pentru că, parafrazându-l pe istoricul
Nicolae Iorga, dacă nu ne cunoștem istoria e ca și cum nu ne
cunoaştem părinţii...

MANIFESTĂRI DE

ZIUA ŞCOLII

(Mihai MURARIU)

De ziua şcolii a fost lansată revista catedrei de fizică, chimie şi
ecologie, o revistă destinată elevilor din ciclul gimnazial (coordonator:
prof. Marinela BUŞTEAGĂ). Elevii au citit pasaje din principalele
capitole: Argument, Sfaturi pentru elevi, Mendeleev, Istoria sistemului
periodic al elementelor, Fizica şi Universul, Chimia explică, Credinţă
şi ştiinţă, Descoperirea oxigenului, Curcubeul, Proverbe româneşti
analizate din punct de vedere al... ştiinţelor ☺, Curiozităţi din lumea
chimiei, Despre savanţi şi distracţiile lor, Amuzamente chimice,
Glume despre fizicieni, Ştiaţi că..., Puzzle, Rebus etc.
Revista este realizată cu sprijinul direct al elevilor, aceştia având
unele articole semnate de ei. Colectivul de redacţie este alcătuit din:
prof. Buşteagă Marinela (redactor şef), Aldea Alis, Mihai Sergiu,
Tăbăcaru Bianca, Lupu Claudia. Consultant de specialitate: inspector

revistei...
stei...
Lansarea revi

prof. Galeru Răducu.
În tot acest timp în care elevii îşi prezentau revista, le-am studiat
privirile... Le sticleau ochii fericire (fericirea de a fi făcut ceva util), de
satisfacţia lucrului bine făcut... Se vedea de departe că e o revistă
muncită de ei, şi că sunt mândri de asta! Îi felicităm şi noi, şi nu în
ultimul rând pe profesorul coordonator, Marinela BUŞTEAGĂ!

Tot de ziua școlii, catedra de limba franceză a organizat printre
altele şi reprezentarea a două piese de teatru în limba franceză, elevii
fiind coordonaţi de prof. Mihaela BÂRDAN. Piesele de teatru: Signes
de ponctuation; Pas de Noël. Într-un cadru festiv, tinerii francofoni —
elevi ai claselor a VI-a A şi a VI-a B au interpretat roluri de excepţie.
Decorul, atmosfera de sărbătoare sunt elemente care au completat
frumuseţea acestei zile. Tinerii francofoni au avut schimburi cu
spectatorii, punându-le întrebări (fie şi retorice).

Unde-s mulţi puterea creşte!
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De asemenea, activităţi interesante au avut loc la catedrele de
limba română, limba engleză, fizică etc.
Duminică, 23 noiembrie 2008 a avut loc festivitatea de premiere la
fotbal. Mai exact e vorba despre rezultatele campionatului de fotbal al
Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, la gimnaziu şi liceu.
Au fost prezenţi prof. Grigoroiu Costel (organizator), prof. Gheorghe
RAŢĂ (inspector de specialitate), prof. T. GHERASĂ de la D.J.S.,

prof. Mihai MURARIU (director adjunct).
L-am rugat pe organizatorul acestei activităţi, prof. Costel
GRIGOROIU,

să

ne

spună

câteva

cuvinte

despre

această

manifestare. Am aflat astfel că acest campionat s-a desfăşurat din 5
noiembrie, cu finala pe 23 noiembrie. Au participat 200 de elevi din 18
clase, împărţiţi în 3 grupe de vârstă: grupa I (clasele V-VI, campioană
clasa a VI-a A); grupa a II-a (clasele VII-VIII, campioană clasa a VII-a
B); grupa a III-a (clasele IX-XII, campioană clasa a XII-a E).
Premierea a fost făcută de prof. Ghe. RAŢĂ, inspector de
specialitate şi de T. GHERASĂ de la Direcţia Judeţeană de Sport
Bacău.
Cu mândrie trebuie să spunem că şcoala noastră are mulţi
profesori autori de cărţi publicate, cărţi care constituie un adevărat
sprijin pentru elevii noştri. O apariţie recentă (noiembrie 2008) o
reprezintă cartea domnului profesor Mihai ABRAHAM (şeful catedrei
de limba franceză), intitulată „Douces paroles” (sinteze pentru
clasele a IX-a şi a X-a). Structurată logic, de la simplu spre complex,
într-un mod aerisit care facilitează munca elevului, prima parte (clasa
a IX-a) cuprinde capitolele: „Le français – une douce langue aux mots
superbes”; „Argument”; „Structure des synthèses”; „Un de ces aprèsmidi-là” (Vie quotidienne: vacances et loisirs); „Un débordement
d’étalages” (Vie quotidienne: faire les courses); „Quelqu’un est venu”
(Relations avec ses copains); „Est-ce que vous avez une lettre pour
moi?”

(Services

publics:

la

poste);

„Comment

allons-nous

maintenant?” (Vie quotidienne: santé); „J’ai soif d’innocence” (Vie
sociale: une agence de tourisme); „Autour d’un repas du soir” (En
famille: gestion du temps et des responsabilités); „Un jour tant

Unde-s mulţi puterea creşte!
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espéré” (Fêtes et traditions); „Bilans 1,2”; „Calculez vos points! (Test
avec Corrigé”; „Bibliographie”. A doua parte cuprinde Sinteze de
limba franceză pentru clasa a X-a, respectiv capitolele: „Structure des
synthèses”, „Les journaux? Ça se lit comment?” (Les médias: presse,
télévision, internet), „Sous une voûte de nuages épais” (la ville, la
banlieue, le transport), „Le silence du néant” (Problèmes de
l’environnement), „La ville de Bonifacio” (Une description), „Bilans
1,2”, „Calculez vos points! (Test avec Corrigé)”, „Bibliographie”.
Fiecare capitol are pentru facilitarea înţelegerii şi consolidare:
Explication lexicales, Autour des mots (sinonime, antonime, familie de
cuvinte,

omonime),

Compréhension

du

texte,

Communication,

Grammaire, Applications, Expression personnelle, Civilisation.
Îl felicităm pe domnul profesor şi sperăm că elevii noştri vor fi mai
motivaţi în învăţarea limbii franceze!
A apărut la Editura „Crăiţa Sudului” (Craiova, 2008) primul volum al
cărţii intitulate „Valori româneşti, valori europene” – autor: jurnalistul şi
scriitorul Emil LĂZĂRESCU. Printre multe personalităţi ca Radu
BELIGAN, Maria CIOBANU, Dumitru Radu POPESCU, Eugen
SIMION etc. avem plăcerea să-l descoperim şi pe directorul şcolii
noastre – prof. dr Costică LUPU, membru corespondent al Uniunii
Scriitorilor din Oltenia, la pag. 293-296, într-un articol intitulat „Un
mare dăruit cauzei şcolii româneşti”. Îl felicităm şi noi cu această
ocazie!

Lansare de proiect bilateral

Comenius

Joi, 13 noiembrie 2008 a avut loc la colegiul nostru deschiderea de
proiect bilateral Comenius cu Spania (coordonator proiect: prof.
Luminiţa BALABAN). Titlul proiectului: MUTUAL UNDERSTANDING
THROUGH LANGUAGE AND CULTURE. Şcoala partener: IES
„JUAN

ANTONIO

FERNANDEZ

PEREZ”,

Melilla,

Spania

(coordonator: prof. ANA ISABEL CARMONA REDONDO).

După un Cuvânt înainte al domnului director Costică LUPU,
prezentarea invitaţilor (inspector responsabil cu programe europene –

Unde-s mulţi puterea creşte!
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prof. Angela STERPU, purtătorul de cuvânt din partea Prefectului
Lucian ŞERBAN – prof. Sorin AILENEI) a luat cuvântul coordonatorul
proiectului, prof. Luminiţa BALABAN, care a explicat în ce constă
proiectul în cauză. Astfel, acesta promovează educaţia interculturală
prin rezolvarea unor teme de interes comun: copiii de diferite
naţionalităţi si etnii descoperă cultura şi realitatea celorlalţi, în timp ce
prin

metode

variate

ale

ariilor

curriculare

completează

sau

definitivează temele propuse, contribuind astfel la dispariţia barierelor
lingvistice şi culturale. Au luat cuvântul apoi mai mulţi elevi care au
fost în proiectul de anul trecut la şcoala respectivă din Spania,
exprimându-şi impresiile despre experienţa pe care au trăit-o.
La sfârşitul activităţii au luat cuvântul şi alţi profesori implicaţi în alte
proiecte europene sau burse individuale: prof. Gabriela PÂRLEA,
Dorel NISTOR, Rodica TOMOZEI, Ioan ISARII, Mihai ABRAHAM,
Mihai MURARIU etc.

Întâlnirea cu primarul

Vineri, 21 noiembrie 2008 colegiul nostru a găzduit şedinţa cu
directorii şcolilor din Bacău, la care au fost prezenţi consilierul Ilie
BÂRZU, primarul Romeo STAVARACHE, inspectorul general adjunct
Cristian MERTICARU şi liderul sindical OPRIŞAN. Domnul primar şi-a
anunţat intenţia acordării de mai multe burse pentru elevi (chiar dacă
de o valoare mai mică: 100 lei, 70 lei şi 50 lei) – o bursă la 15 elevi. De
asemenea a promis să ne ajute la înlocuirea gardului împrejmuitor al
şcolii.
Sub genericul "Biblia, cartea de căpătâi a creştinătăţii în 28 nov.
2008 la Sectia Fond Documentare şi Patrimoniu a Bibliotecii judeţene
"C. Sturdza" Bacău a avut loc un Simpozion dedicat implinirii a 320 de
ani de la apariţia în limba română a Bibliei tipărită la Bucureşti în 1688
de fraţii Şerban şi Radu Greuceanu. Au fost invitaţi preoţii Constantin
Gherasim şi Mihaiţă Popovici de la Episcopia Romanului. În acest
cadru s-a acordat Premiul I clasei de biblioteconomie (XI A) de la
C.N. Pedagogic Bacău coordonaţi de bibliotecarul școlii Elena Arvinte
pentru cea mai buna colaborare la activitatea sus menţionată.

Unde-s mulţi puterea creşte!
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VIZIT§ DE STUDIU

Între 1-5 decembrie 2008, sub egida LLP și finanțată de Agen]ia
Na]ională pentru Programe Comunitare în domeniul Educa]iei {i Form@rii
Profesionale, o vizit@ de studiu pentru factorii de decizie din educa]ie a reunit,
la Misilmeri, în sudul Italiei (Sicilia) participan]i din Fran]a (3), Spania (2),
Belgia (1), România (2), Bulgaria (1) {i din ]ara gazd@ Italia: directori de
unit@]i {colare, profesori metodi{ti, consilieri psihopedagogi, formatori,

MISILMERI - PALERMO,
1-5 decembrie 2008

reprezentan]i ai oficialit@]ilor locale. Limba de comunicare stabilit@ fiind
franceza, tema întrunirii, formulat@ în aceast@ limb@, a fost: APPRENDRE ET
VIVRE LA CITOYENNETÉ ACTIVE. PROMOUVOIR LE SUCCÈS DE
LA FORMATION. Aspectul asupra c@ruia cei 9 vizitatori {i gazdele {i-au
împ@rt@{it îndeosebi experien]ele a fost acela al absenteismului {colar,
fenomen incompatibil cu educa]ia în spiritul cet@]eniei europene, al
responsabilit@]ii civice în general.
De la început vom eviden]ia aprecierea noastr@ asupra organiz@rii unei

Harta Siciliei

asemenea activit@]i. Derulat pe zile {i anun]at din prima zi, programul a dat
participan]ilor posibilitatea de a cunoa{te {i compara aspecte esen]iale ale
înv@]@mântului din alte ]@ri, de a reflecta asupra eficien]ei acestora de a
continua s@ caute solu]ii pentru remedierea unui fenomen atât de important ca
cel al nefrecvent@rii de c@tre elevi a {colii. Schimburi de opinii, mese rotunde,
deplas@ri la obiective de patrimoniu al omenirii înscrise la UNESCO,
informa]ii asupra unor site-uri pedagogice, toate acestea au oferit vizitatorilor,
pe lâng@ informa]ii complexe, imagini ale colabor@rii unit@]ilor {colare cu

Primirea făcută de către

comunitatea. Elevi, factori educa]ionali, p@rin]i, autorit@]ile locale, formeaz@

elevi...

împreun@ un tot armonios construit pe responsabilit@]i distincte. S-au
prezentat cauze ale absenteismului {colar, m@suri preventive {i de remediere a
fenomenului, surs@ de non-valori: e{ecul {colar, dificult@]i în înv@]are,
violen]a, individualismul. S-au eviden]iat responsabilit@]i speciale la nivelul
administra]iei institu]iilor {colare {i al comunit@]ii, problema repeten]iei, ca {i
aceea a atragerii în realizarea de proiecte interculturale.

Doamna RITA LA TONA,
directoare a şcolii...

Vom trece în revist@ câteva din reperele existente în opiniile
exprimate.

Unde-s mulţi puterea creşte!
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1. }coala gazd@ din ITALIA, "COSMO GUASTELLA", este una

dintre cele 4 institu]ii {colare vizitate, al c@ror director este doamna RITA LA
TONA, profesor de englez@ prin forma]ie, actualmente nemaiavând sarcini de
predare. În prezen]a vizitatorilor {i a reprezentan]ilor oficialit@]ilor locale,
doamna LA TONA opineaz@ că primul pas în combaterea absenteismului este
circumscrierea cauzelor lui, demers ce revine unui grup de profesori {i
Grupul de lucru...

psihopedagogi. Decelarea cauzelor este urmat@ de gestionarea situa]iilor
dificile prin interven]ii mai întâi la nivelul familiilor în cauz@ {i apoi la acela
al autorit@]ilor locale (poli]ia {i insitu]iile judiciare). În plus, îns@{i legea
italian@ prevede alertarea autorit@]ilor în caz de absentare a elevului mai mult
de 7 zile pe lun@. Se accentueaz@ asupra factorului motiva]ie, care s@ atrag@
prezen]a elevilor prin activit@]i antrenante precum jocurile didactice,
practicarea sportului {i a turismului cultural.

Orchestră a elevilor, la
cantina şcolii...

}eful poli]iei municipale subliniaz@ necesitatea concentr@rii aten]iei
asupra nefrecvent@rii {colare. Fenomenul cel mai îngrijor@tor este acela al
familiilor care nu-{i trimit copiii la {coal@. Tendin]a poli]iei este de a prefera
metoda convingerii mai curând decât m@suri brutale {i neîn]elese de cei în
cauz@. }colarizarea adolescen]ilor este un obiectiv esen]ial al municipalit@tii,
având în vedere c@ tinerii de ast@zi sunt adul]ii de mâine ai ora{ului.
Experien]a Siciliei, împ@rt@{it@ asisten]ei de un psiholog {i un terapeut,
are ca specific inegalit@]ile dintre nord {i sud. Demersurile colective sunt:
definirea de obiective precise {i personalizate, mobilizarea tuturor factorilor,

La conferinţă (dezbateri)...

]inându-se neap@rat seama {i de nevoile educative {i afective ale elevilor.
2. În FRAN[A, responsabilitatea luptei contra absenteismului revine
echipei formate din directori, consilierul educativ, infirmiera, asistenta
social@, consilierul de orientare psihologic@. Tot în Fran]a exist@ un consilier
principal în educa]ie (CPE), r@spunz@tor de supravegherea elevilor în timpul
pauzelor, garant al respect@rii regulilor în institu]ia {colar@, mediator,
profesionist în consilierea elevilor {i familiilor acestora. O astfel de

Oraşul Misilmeri văzut de sus

responsabilitate este unic@ în sistemul {colar european.
De asemenea, în Fran]a exist@ asocia]ii care se implic@ în via]a {colar@

Unde-s mulţi puterea creşte!
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a elevilor, fie ca parteneri solicita]i de unitatea de înv@]@mânt, fie cu ac]iuni

complementare celor desf@{urate de {coal@.
Un reprezentant din Toulouse prezint@ o politic@ experimental@ într-o
{coal@ deosebit de dificil@, cu elevi defavoriza]i. Acesta pune accentul pe
formarea profesorilor în practicarea pedagogiei diferen]iate. Elevii în
dificultate sunt prelua]i la sfâr{itul trimestrului, în scopul recuper@rii
Primăria...

lacunelor. P@rin]ii sunt consulta]i asupra eficacit@]ii metodelor adoptate,
semnalând, în formulare puse la dispozi]ie, p@r]i pozitive {i negative ale
politicii institu]iei {colare. Scopul final este acela de a compensa absen]a
cadrului familial propice evolu]iei normale a elevului.
3. Despre sistemul din BELGIA afl@m c@ ponderea important@ în
combaterea absenteismului o de]ine factorul motiva]ie, urmat, la nevoie, de

Primarul oraşului Misilmeri

cel de remediere.
4. Sistemul de înv@]@mânt din SPANIA concepe combaterea
absenteismului prin leg@tura cu poli]ia. M@surile de redresare a situa]iei pot
ajunge pân@ la condamnarea p@rin]ilor la dec@derea din drepturile lor
p@rinte{ti.

Responsabilitatea

cheie

pentru

prevenirea

{i

combaterea

absenteismului revine unui "tehnician de integrare social@", a c@rui misiune
include leg@tura cu familia elevilor viza]i. El este un "mediator cultural",
perceput ca foarte important în problema frecvent@rii cursurilor.
Măsline care aşteaptă să fie
transformate în ulei...

5. Interven]ia celor doi participan]i din ROMÂNIA a scos în eviden]@
ponderea absenteismului la elevii cu p@rin]i pleca]i s@ munceasc@ în
str@in@tate. R@ma{i f@r@ supravegherea {i afec]iunea p@rin]ilor, ei pot fi
racola]i în anturaje nefavorabile. Tot în România, elevii rromi sunt îndeosebi
expu{i fenomenului de absenteism. Psihopedagogul {colii, direc]iunea,
dirigin]ii î{i unesc eforturile, contactând {i familia.
6. În BULGARIA, psihologii care func]ioneaz@ în licee au misiunea
de a contacta pe elevii care absenteaz@, dar {i pe cei cu alte probleme (e{ec

Amprentă lăsată de un român

{colar, dificult@]i familiale). Ponderea absenteismului apar]ine rromilor, care

pe un cactus Ficchi di India...

abandoneaz@ {coala cu mult înainte de vârsta {colariz@rii obligatorii (16 ani).

Unde-s mulţi puterea creşte!
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Împ@rt@{irea opiniilor asupra repeten]iei eviden]iaz@ tendin]a de
evitare a ei, în perioada {colariz@rii obligatorii: prin apelul la pedagogia
diferen]iat@ (în FRAN[A); prin reorientarea elevilor {i folosirea sistemului de
sprijin al elevilor de c@tre elevi (în BELGIA); prin investi]ii pentru lucrul pe
grupe mici (în SPANIA). În ROMÂNIA {i BULGARIA func]ioneaz@ pentru
Templul din Agrigento...

orice vârst@, programul "a doua {ans@".

(secolul V î. Chr.)

Împ@rt@{irea experien]elor gazdelor {i oaspe]ilor a fost urmat@ de
invita]ii: de participare la proiecte Comenius, dedicate mai ales profesorilor
de FLE; de solicitarea unei burse Comenius la Vichy; de consultare a unor
situri, ca {i a proiectului Comenius din Misilmeri, având ca tem@ principal@
adolescen]a {i cet@]enia european@.
Trenuleţul prezenţei (la
grădiniţă) menit să
amelioreze, în parte,
problema absenteismului

Derularea activit@]ilor din cele 5 zile a fost un exemplu de mobilizare
a {colii-gazd@ {i a autorit@]ilor locale. Organizatorii s-au armonizat perfect din
primele pân@ la ultimele momente ale vizitei noastre. Am participat la un
stagiu de lucru, organizat {i desf@{urat cu sim] de r@spundere. Men]ion@m
preocuparea gazdelor de a ne oferi posibilitatea vizit@rii ghidate a unor
obiective turistice: Castelul Emirului {i Valea Templelor. Vizitarea primului
dintre aceste obiective, în reconstruc]ie, a necesitat interven]ia primarului. Al
doilea ne-a oferit privilegiul cunoa{terii unui element din patrimoniul

Cantina...

omenirii, înregistrat la UNESCO.
Ne face pl@cere s@ men]ion@m implicarea {colii-gazd@, a p@rin]ilor, a
elevilor, a corpului didactic, în tratarea noastr@ ca pe oaspe]i dori]i. Un
spectacol de dansuri folclorice a marcat deschiderea activit@]ilor. Foarte
emo]ionant@ a fost urarea de "Bun venit" adresat@ de elevi, prin literemedalion, în limba matern@ a fiec@ruia dintre participan]i. Pe rând, p@rin]ii
s-au implicat în preg@tirea pauzei de cafea, precedat@ de un mini-spectacol

Cabinetul de muzică...

prezentat de elevi îmbr@ca]i în costume na]ionale. Profesorii s-au oferit uneori
s@-{i transporte oaspe]ii în ora{ul caz@rii, la Palermo. Interesant@ a fost {i

Unde-s mulţi puterea creşte!

10

11
lec]ia de îmbinare a identit@]ii cu diversitatea. Doamna directoare a {colilor-

gazd@, bun@ cunosc@toare a limbii franceze, ni s-a adresat în propria limb@,
italiana, f@cându-se în]eleas@ în francez@ cu ajutorul unui traduc@tor. În
schimb, elevii deveni]i ghizi la vizitarea obiectivelor turistice d@deau
explica]ii musafirilor în limba francez@. Implicarea echipei de profesori de
limbi (francez@, englez@, spaniol@) a fost apreciat@ {i în mod explicit de
O cruce este prezentă în
fiecare sală de clasă...

doamna directoare LA TONA.
Am admirat preocuparea comunit@]ii locale în formarea {i evolu]ia
tinerilor în spiritul cet@]eniei active. Cu ocazia vizitei de studiu, Serviciul
Apelor a f@cut {colii-gazd@ o dona]ie: un videoproiector {i un laptop, utile
deja în timpul lucr@rilor. Spectacolul elevilor a avut loc cu concursul unui trio
muzical sicilian.
Prezent@rile participan]ilor erau f@cute cu respect pentru diversitatea
de opinii, flexibil, metodele folosite fiind chiar apreciate de vorbitori ca

La Centrul Cultural Francez

f@când parte dintr-o politic@ {colar@ experimental@.

din Palermo (oraş cu 3000
profesori de franceză)

Armonizarea responsabilit@]ilor personale cu spiritul de echip@,
preocuparea de a continua eforturile pentru atingerea roadelor dorite,
deschiderea spre alte opinii, ospitalitatea autentic@ a comunit@]ii restrânse {i
l@rgite sunt tot atâtea repere care fac din vizita de studiu din 1-5 decembrie
2008 o activitate ce a îmbog@]it, profesional {i uman, pe to]i participan]ii, o
activitate demn@ de respect, de adânci mul]umiri din partea participan]ilor
adresate organizatorilor. Din punct de vedere calendaristic, vizita de studiu

Înmânarea diplomelor

s-a încheiat pe 5 decembrie. Impactul ei îns@ continu@ {i va continua prin
reflec]ia asupra problemelor dezb@tute nu numai la locul nostru de munc@, ci
{i prin comunic@ri interpersonale via internet.
Un album foto online al acestei vizite de lucru poate fi găsit la adresa:
http://www.galerie.cipe-edu.eu/main.php?g2_itemId=1430

(Mihai MURARIU)
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Bobocii din Colegiul National Pedagogic şi-au ales cea mai
frumoasă reprezentantă şi cel mai frumos reprezentant. La Concursul
Miss si Mister Boboc s-au inscris 16 elevi din clasa a IX-a. Se pare că
baieţii au fost anul acesta mai curajoşi decât fetele, 9 reprezentanţi
prezentându-se pe scena aleasă a unui club privat. Vestimentatia de zi
si seară le-au pus în valoare frumuseţea. Aplauze frenetice au fost
auzite la aparitia boboacelor, imbrăcate în rochii de seara.
Proba surpriza la care au fost supusi de juriu a fost dansul pe
diferite stiluri de muzică (disco, populară, vals, tango) ceea ce nu a dat
bătăi de cap concurentilor, aşa cum s-ar fi aşteptat profesorii şi elevii
Seara de bal de Colegiul
National Pedagogic,,Stefan
cel Mare’’

aflaţi în juriu.
Decizia juriului a fost dificilă în stabilirea clasamentului. Titlul de
Miss Boboc a fost adjudecat de eleva: CLATINICI ROXANA(clasa a
IX-a A), a cărei apariţie în rochia de seară a stârnit aplauze. De alfel
cu multă emoţie ea a mărturisit că nu se aştepta să ocupe locul I,
această experienţă ajutand-o să-şi facă noi prieteni. Titlul de Mister a
fost primit de catre elevul MUNTEANU MĂDĂLIN (clasa a IX-a), care,
stăpânit de emoţii, ne-a mărturisit că nu se aştepta la o asemenea
alegere din partea juriului. Locul al II-lea la boboace a fost ocupat de
blonda STAN ELENA, iar locul al III-lea a fost ocupat de APĂȘTINEI
ANCA. Locul al II-lea la categoria Mister a fost preluat de GABOR
ANDREI, iar locul al III-lea de MACSUTOVICI CRISTIAN.
(Lavinia BĂISAN)

Activități în așteptarea
sărbătorii de Crăciun...

Ca în fiecare an, în școala noastră au loc multe activități în
așteptarea sărbătorii sfinte de Crăciun. Prima dintre ele a avut loc la
Teatrul “G. Bacovia” — un adevărat spectacol realizat de catedrele de
religie și muzică. L-am rugat pe prof. Andrei DIMOFTE (religie) să ne
spună câteva cuvinte despre spectacol și elevii care au muncit la
realizarea lui. Ascultând istorisirile minunate din Sfânta Evanghelie
despre cele petrecute în noaptea sfântã a Naºterii, simþim în inimile
noastre o tainicã chemare de a porni cu cugetul pe urmele magilor de
la Rãsãrit, cu ochii aþintiþi spre steaua cãlãuzitoare spre Betleem, unde
s-a nãscut Hristos. Acolo, în peºterã, în ieslea cea sãracã, Pruncul
nou-nãscut a venit pe Pãmânt sã sfinþeascã pe om, sã-l facã sãlaº
dumnezeiesc. Împreunã cu pãstorii auzim ºi trãim ºi noi frumuseþea
fermecãtoare a cântãrii îngereºti: „Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu
ºi pe pãmânt pace, între oameni bunãvoire!”. Aceste sfinte întâmplãri
din Betleem trezesc în sufletele noastre în primul rând recunoºtinþã
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pentru nemãsurata dragoste a Tatãlui Ceresc faþã de noi, oamenii, ºi
pentru marea jertfã pe care a fãcut-o prin Fiul Sãu ca sã ne
mântuiascã. Astfel, purtând în suflet spiritul sărbătorii, elevii Colegiului
Național Pedagogic “Ștefan Cel Mare” Bacău: V-A Rotaru Ionut, VI A
Lupu Claudia-Elena, Ghenta Diana, Iosebica Denisa, VI-B Bordianu
Veronica, Donici Cristina, Ferent Lorena, VII-B Neagu Bogdana,
Foghis Teodora, Crismaru Estera, Tincu Maria, Toma Alexio,
Crasmaru Dragos, Tâtaru Anca, VIII-A Hodea Alexandra, VIII-B Lupu
Alexandru Gabriel, Foghis Tedi, Cârligeanu Rares, Mihu Andrei,
Nastase Corina, Crăciun Ionuț, Căpitanu Vlad, Șenchea Gabriel, IX-B
Savin Danut, Apăștinei Anca Georgiana, Buta Ana-Maria, Parfeni
Vladimir, IX-A Solomon Marian, elevii clasei a V-a C și corul de fete al
liceului au susținut pe data de 18 decembrie un spectacol în incinta
Teatrului BACOVIA, din program făcând parte colinde, datini
tradiționale și piesa de teatru 'Nașterea Domnului'. Activitatea s-a
desfășurat prin directa colaborare a catedrei de Religie - prof. Dimofte
Andrei, a catedrei de Muzică - prof. Chiuc Dumitru, prof.Cașcaval
Dorina și preotului Anton Florin, doamnei educatoare Anton Felicia (Șc.
de arte și meserii LUIZI CALUGARA BACĂU). Mulțumim pe această
cale celor ce ne-au fost alături și ne-au susținut creștineste în
desfășurarea acestui spectacol!
„Ziua de naștere a Domnului este ziua de naștere a pãcii”, spune un
sfânt pãrinte al Bisericii, întrucât Fiul lui Dumnezeu a venit pe pãmânt
ca sã împace pe om cu Dumnezeu ºi pe oameni între ei.
(profesor religie Dimofte Andrei)

Alte activități frumoase de Crăciun au avut loc la grădiniță (atât la
Grădinița 14 cât și la Grădinița cu program prelungit), la învățământul
primar și la gimnaziu, unde același profesor Dumitru CHIUC i-a ajutat
pe copii să mențină vie flacăra tradiției.
Felicitări organizatorilor!

PLANURI DE VIITOR
A fost iniţiat un proiect cu Grecia, „Les Grecs et les Roumains la

Proiecte de viitor

même table” (16 elevi din clasele VI-VIII) – puncte comune în
gastronomie de la strămoşi până astăzi. Proiectul este coordonat
de prof. Lavinia BĂISAN, în colaborare cu catedra de limbă
franceză.
De asemenea a fost propus de către prof. Dorel NISTOR un alt
proiect Comenius I (multilateral) cu o tematică interesantă:
propuneri de capitale culturale europene.
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În derulare este şi proiectul cu Spania (bilateral – coord. Prof.
Luminiţa BALABAN).

MULŢUMIM SPONSORILOR

Celor care
ne-au fost alături...

SINCERE MULȚUMIRI CELOR CARE NE SPRIJINĂ ŞI SUNT
ALĂTURI DE NOI!

Mulţumim sponsorilor revistei „Magia ştiinţelor”: fam. Aldea
Aurel, fam. Mihai Neculai.

Mulţumim comitetului de părinţi pentru implicarea în activităţile
şcolii ori de câte ori a fost nevoie!

Mulţumim sponsorilor concursului MISS BOBOC!
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