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EVENIMENTE IMPORTANTE 

Ședința cu directorii privind 

analiza Regulamentului de 

acordare a burselor locale 

 

 

 

Joi, 19 februarie 2009 a avut loc la Colegiul Național „Vasile 

Alecsandri” întâlnirea primarului Romeo STAVARACHE cu directorii 

de școli, discutându-se în special despre bursele pentru elevi. L-am 

rugat pe domnul director, prof. Dr. Costică LUPU să ne spună câteva 

cuvinte despre ce s-a discutat în ședința respectivă.  Astfel, am aflat că 

anul acesta investițiile vor fi concretizate în burse pentru elevi, 

astfel încât aceștia să facă performanță: 

- La școala generală: 30 elevi vor primi burse, din care 10 de 

excelență (100 lei), 10 de performanță (75 lei) și 10 de merit 

(50 lei); 

- La liceu: 90 burse locale, dintre care: 30 de excelență, 30 de 

performanță și 30 de merit. 

Din semestrul al II-lea se impune monitorizarea activităților 

extracurriculare, astfel încât elevii să fie încurajați să participe la 

astfel de activități (sport, dans, pictură, ecologie). 
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Perntru acordarea burselor pe semestrul al II-lea se vor depune 

dosare la Comisia de evaluare a școlii (acestea vor fi aprobate de 

Consiliul de administrație). Elevii vor depune o cerere tip, 

adeverință cu media de intrare, media generală semestrială având 

un procent de 75% iar în funcție de gradul de implicare în 

activitățile extracurriculare se vor aloca 25%; adeverințe de la 

profesorii-coordonatori ai activităților extracurriculare (din școală 

sau din afara școlii) și obligatoriu media 10 la purtare. 

 

Ziua Mondială a Zonelor 

Umede

 

 

 

La laboratorul de biologie, elevii şi preşcolarii din Colegiul  Naţional 

Pedagogic ,,Ştefan cel Mare” au sărbătorit împreună ,, Ziua Mondială 

a Zonelor Umede” - cel mai important eveniment al calendarului 

ecologic din luna februarie. Cu această ocazie au fost expuse panouri 

cu informaţii despre importanţa apei în natură şi în viaţa omului, 

machete şi desene care ilustrează frumuseţea plantelor şi animalelor 

caracteristice acestor zone ecologice. S-au purtat discuţii despre 

importanţa zonelor umede ca habitate pentru organismele acvatice şi 

semiacvatice, ca resurse de mare valoare economică, naturală, 

ştiintifică şi recreativă, în controlul inundaţiilor, purificarea apei şi 

atenuarea schimbărilor climatice. 

 

Elevele Neagu Bogdana şi Foghiş Teodora, din clasa a VIIa-B au 

lansat cu acest prilej un ,,Ecoghid de protecţie a mediului” pe care l-

au prezentat şi distribuit elevilor de gimnaziu. La aceasta activitate 

ne-am bucurat de participarea doamnei ing. Maria Ionos – Consilier 

A.P.M. Bacău. 

             

                                                       Prof. coord. Bejinariu Irina-Laura 
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Desene realizate de elevii școlii... 

      
Timofte Matei 4A                   Murariu Andrei 3A,               Timofte Matei 4A 
                                              Când pisica nu-i acasă... 

Curs de spaniolă în școala 

noastră 

 
 

 

 

 
prof. Svetlana GAVRILOVICI 

Cursul de limba spaniolă finanțat de proiectul lingvistic “MUTUAL 

UNDERSTANDING THROUGH LANGUAGE AND CULTURE” 

(coordonator: prof. Luminiţa BALABAN) se desfașoară la Colegiul National 

Pedagogic “Ștefan cel Mare” începând cu data de 21 februarie 2009. Participă 

urmatorii  elevi din echipa de proiect: Barcan Bianca, Dobroi Radu, Radu 

Stefana, Ghioc Emi, Luncanu Sorina, Clatinici Roxana, Lila Simona, 

Munteanu Cristi, Munteanu Madalin, Savin Danut, Balaban Mihaela, Casis 

Ioan, Ciuche Laura Maria, Lascarache Gabi Daniela, Jitarel Alexandra Ioana, 

Bujoreanu Diana, Bujoreanu Dragos, Apostu Vladut, Coteanu Adrian, 

Popescu Vlad. 

Doamna prof. Svetlana GAVRILOVICI, profesor autorizat de limba spaniolă, 

ne  va îndruma în tainele acestei limbi. 

“Îmi doresc foarte mult să învăț această limbă pentru a putea conversa cu 

familia prietenului meu prin corespondență” (Dobroi Radu). 

“Sunt sigură că voi reuși să vorbesc fluent spaniolă dupa frecventarea celor 

30 ore de curs” (Radu Ștefana). 

PLANURI DE VIITOR 

 

 Vineri 27.03.2009, în aula amfiteatrului “Spiru Haret” a Colegiului 

Naţional Pedagogic “Ştefan cel Mare” Bacău, s-a desfaşurat activitatea 

metodică a Cercului Pedagogic din Centrul Medodic nr. 3 Bacău. 

 La activitate au participat educatoare din mediul rural şi urban. 

 Printre invitați s-au numărat: conducerea colegiului, inspectorul de la 

învăţământul preşcolar  Luminiţa Cojocaru, reprezentanţi ai Casei Corpului 

Didactic, Universitatea Bacău, Primaria Bacău, presa, învăţători şi părinţi. 

 Gazdele şi iniţiatoarele acestei acţiuni au fost educatoarele de la 
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Educaţie timpurie 

     

 

Grădiniţele nr. 10 si 19. 

 Activitatea s-a derulat în două etape. În prima etapă a avut loc 

diseminarea proiectului educaţional “Abordarea holistică/intertematică a 

curriculumului - Învăţământ preşcolar” manager proiect prof. Dana 

Kaetana Palaghiţă. În partea a doua s-a derulat activitatea Cercului 

Pedagogic cu tema “Abordarea intertematică a curriculumului” în cadrul 

temelor “Cine sunt/suntem”, “Când, cum şi de ce se întâmplă”? “Cum este/a 

fost şi va fi pe acest pământ” – domeniul experienţial ştiinţe. 

 Au fost abordate două teme pe nivele de vârstă. 

 Nivelul I: FORMA CORPURILOR; 

Crupa mică - activitatea 1: Copaci şi fructe. 

Grupa mijlocie - activitatea 1: Cum să devii un observator al corpurilor din 

jurul tău?          

      - activitatea 2: Forme de corpuri din natură. 

 Nivelul II: CORPURI CU VIAŢĂ DIN JURUL NOSTRU. 
Grupa mare  - activitatea 1: Cum să identificăm copacii dupa forma 
frunzelor şi amprenta scoarţei? 

            - activitatea 2: Cum creşte un copac. Fructe şi seminţe. 
Grupa pregătitoare    - activitatea 1: Cum creşte un copac: flori, fructe şi 
seminţe. 

    - activitatea 2: Cum să creşti un puiet? 
Pentru fiecare grupă educatoarele: Dorina Turcu (grupa mică), Nicoleta Pipă 
(grupa mijlocie), Mioriţa Chiruţă (grupa mare), Monica Farţade (grupa 
pregătitoare) au reliefat modul în care au abordat noul curriculum în 
desfaşurarea activităţilor. Acest curriculum impune şi asigură: 

- autonomia în luarea deciziilor educaţionale; 
- proiectarea didactică centrată pe învăţare; 
- dezvoltarea copiilor pe toate planurile; 
- succesul profesional al educatoarelor. 

Activitatea prezentată în cadrul acestui cerc a constituit o modalitate 
de abordare a noului curriculum constituind pentru participanţi un model, o 
ideie, o provocare. 
 “Ideile au calitatea lor proprie, sunt perfecte, în timp ce lucrurile, 
fiind copii ale ideilor, sunt imperfecte”  (Platon). 

    Educ. Mioriţa Chiruţă 
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Ziua Francofoniei 
 

 
20 Martie 2009 

 

 

A devenit o tradiție ca în fiecare an colegiul nostru să sărbătorească pe 20 

martie o zi dedicată francofoniei. Anul acesta manifestările au avut loc în holul 

de marmură al școlii. Din program: 

1. Grup coral - pregătit de prof. Ioan ISARII și Dumitru CHIUC; 

2. RÉCITATION - prof. Ioan ISARII -  « La France et la Roumanie »; 

3. Expoziție - desene, postere – Francofonie Profesori: Mihaela BÂRDAN, 

Mihai ABRAHAM, Monica ONOFREI; 

4. Dramatizare - « La dame blanche » (Prof. Mihaela BÂRDAN);  

5. La cigale et la fourmi - aspects civilisationnels. (Conférence - prof. Laura 

ANGHEL);  

6. Români celebri la Paris – afiș realizat de clasa a IX-a C (coord. - prof. Mihai 

MURARIU, director adjunct).  

 

La Comănești a avut loc cea de-a doua etapa a campaniei de împaduriri, 

„România prinde radacini”, realizată de Realitatea Tv, cu sprijinul Consiliului 

Județean. În aceasta campanie, pe dealurile din Laloaia au fost plantati peste 

25.000 de puieți la care au luat parte și voluntari din școala noastră… 

Potrivit estimarilor, la Comanesti au participat în total peste 2800 de persoane, 

care au reușit să planteze aproximativ 26.000 de puieți, pe o suprafață de circa 5,5 

hectare. Potrivit specialistilor silvici, acțiunea a avut o reusită bună și sunt șanse ca 

majoritatea pomilor să se prindă. Important este semnalul dat societatii civile 

pentru revenirea la natură !                                                              (Mircea Merticariu) 

 
Concurs de traducere 

La concursul de traducere „Juvenes Translatores” organizat de Comisia 

Europeană de la Bruxelles (în toate statele Uniunii Europene) au fost 4 elevi din 

liceul nostru cu rezultate deosebite, elevi care merită menționați: Mircea 

Dorneanu, Alin Hotnogu, Marius Nour, Bogdan Zaharia. 

Îi felicităm și noi cu această ocazie! 

  
   Înainte            După... 

AMFITEATRU RENOVAT 

Prin bunăvoința sponsorilor enumerați la sfârșitul revistei s-a realizat 

înlocuirea tapițeriei din amfiteatru, care era veche de zeci de ani (v. foto). 

Mulțumim celor care ne-au sprijinit în acest proiect! 



 
 

Unde-s mulţi puterea creşte! 

6 

6

 
Activități sportive 

 

 

 

 

 

 

În perioada 2-20 martie 2009 s-a desfășurat în cadrul Olimpiadei Școlare 

Sportive etapa de zonă (Nord) la fotbal. Din grupă au făcut parte și colegiile 

„Gh. Vrânceanu”, „N.V. Karpen”, „Ion Ghica”. Echipa Colegiului Național 

Pedagogic „Ștefan cel Mare” s-a clasat pe locul al II-lea. 

Pe 19 martie 2009 s-a desfășurat la Pralea-Căiuți concursul de cros – 

etapa județeană – la gimnaziu și liceu. Colegiul Național Pedagogic a 

obținut și aici locul al II-lea la băieți prin elevul Hîrștioagă Marcel. 

Articol din ziarul german 
STRELITZER ZEITUNG 

 
Mihai Butnaru hat sich die 

Dorfkirche in Helpt als Motif für 
ein Gemälde ausgesucht. Elena 
Eib und Constantin Bichescu 
schauen dem Maler bei den 

letzten Pinselstrichen über die 
Schulter. 

 

Profesorul Mihai BUTNARU, artist plastic, membru al Filialei Uniunii 

Artiștilor Plastici din Bacău, a fost invitat să participe la o expoziție de arte 

plastice și tabără de pictură în Germania, landul NECKLEN-BURG-

VORPOMMERN, localitatea HELPT. L-am rugat acum, la întoarcerea în țară, 

să ne spună câteva cuvinte despre activitățile în cauză. 

Am aflat astfel că grupul celor 10 pictori, graficieni și sculptori a răspuns 

chemării făcute de FORUMUL ARTISTIC NORD-EST EUROPEAN de a 

realiza într-o primă parte un schimb de experiență cu plasticienii zonei amintite. 

A doua parte a activității a avut ca program cunoașterea geografică a 

împrejurimilor landului și transpunerea plastică a „ceea ce ne-a oferit lumina 

nordului și bogăția solului”, ne mărturisește domnul profesor. Prin expoziția 

finală s-a dezbătut tema „TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR ÎN ARTA 

PEISAJULUI EUROPEAN”. 

În imagine: un articol din ziarul german „STRELITZER ZEITUNG” 

(04.07.2008), înfățișându-l pe domnul profesor Mihai BUTNARU în timpul 

creației... Felicitări! 
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Celor care 
ne-au fost alaturi 

SINCERE MULTUMIRI CELOR CARE NE SPRIJINĂ ŞI SUNT ALĂTURI 

DE NOI! 

 

Mulţumim S.C. LAPPE S.R.L. BACĂU (patron: Mihai SAMOILĂ) pentru 

sponsorizarea cu o lampă de videoproiector necesară în amfiteatrul școlii! 

Mulțumim doamnei profesoare Cristina URSACHE pentru sponsorizarea 

pentru refacerea tapițeriei (material și manoperă) din amfiteatrul școlii. 

Mulțumim editurii Edusoft pentru sponsorizarea cu 120+80=200 lei. 

Mulţumim comitetului de părinţi pentru implicarea în activităţile şcolii ori 

de câte ori a fost nevoie! 

 
Prima ediţie a 

campionatului de ortografie 
“Grigore Vieru” 

 

     În cadrul formelor de activitate metodică pentru anul acesta şcolar, prof. 

Tatiana Scorţanu a propus ca, în cadrul activităţilor de la catedra de limba 

şi literatura română, să se desfăşoare, în luna martie, etapa de masă a 

primei ediţii a Campionatului de ortografie “Grigore Vieru”, pentru clasele: 

V-X. In urma selecţiei operate la clasă, având ca bază de studiu DOOM2, 

pe 6 aprilie s-a desfăşurat etapa superioară, pe Colegiu, la care au perticipat 

80 de elevi. 

Pentru selectarea subiectelor şi corectarea lor, au fost desemnate eleve 

de la clasa a XII-a B, profilul pedagogic: Burcă Mihaela, Ciurcanu Ana- 

Maria, Gheţu Eliza şi Apetrei Smărăndiţa. Cerinţele au vizat: punerea 

corectă a articolului şi a accentului, alcătuirea formei de plural pentru 

substantive date, despărţirea în silabe, alegerea variantei corecte, alcătuirea 

de propoziţii cu formele: nici unul, niciunul, o dată, odată, abrevierea 

cuvintelor date, scrierea substantivelor proprii compuse.                                    

În urma evaluării probelor, au obţinut premiul I elevele: Andreea Vînău 

şi Marina Apostu, din cl. a X-a D; premiul al II-lea: Giorgiana Verdeş, cl. a 

X-a D, premiul al III-lea: Doru Ioana şi Prisacaru Sorina, cl. a X-a B. S-a 

acordat un număr de 10 diplome pentru menţiuni. Premierea a avut loc în 

prezenţa profesorilor de la catedra de română şi a d. Director adjunct Mihai 

MURARIU, care a înmânat diplomele (iar, pentru primii trei clasaţi, şi o 

sumă de bani). Un grup de recitatori de la cl. a X-a D, pregătiţi de prof. 

Tatiana Scorţanu, au adus un omagiu poetului Grigore Vieru, care s-a 

identificat în poezia şi viaţa sa cu respiraţia Limbii Române. 
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MULŢUMIM SPONSORILOR 

Celor care 
ne-au fost alaturi 

SINCERE MULTUMIRI CELOR CARE NE SPRIJINĂ ŞI SUNT ALĂTURI 

DE NOI! 

 

Mulţumim S.C. LAPPE S.R.L. BACĂU (patron: Mihai SAMOILĂ) pentru 

sponsorizarea cu o lampă de videoproiector necesară în amfiteatrul școlii! 

Mulțumim doamnei profesoare Cristina URSACHE pentru sponsorizarea 

pentru refacerea tapițeriei (material și manoperă) din amfiteatrul școlii. 

Mulțumim editurii Edusoft pentru sponsorizarea cu 120+80=200 lei, bani 

folosiţi tot la amfiteatru. 

Mulţumim comitetului de părinţi pentru implicarea în activităţile şcolii ori 

de câte ori a fost nevoie! 
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