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EVENIMENTE IMPORTANTE 

Cuvânt înainte 

al direc Ńiunii 

 

De la dreapta la stânga: 

Daniela BEJAN  – director 

Cora NECHITA – director 

adjunct 

 Aflată la început de drum, actuala echipă managerială a Colegiului NaŃional Pedagogic 

„Ştefan cel Mare” Bacău susŃine cu ardoare demersurile favorabile elevilor noştri şi 

imaginii colegiului. Colectivul de cadre didactice a demonstrat de-a lungul timpului, că a fi 

alături de elevi şi părinŃi e criteriul necesar pentru o bună dezvoltare instituŃională, iar 

rezultatele elevilor noştri au probat acest deziderat. Suntem siguri că numai o bună 

colaborare poate croi drumul către performanŃa mult dorită, cu toate meandrele uneori 

nefavorabile profesorilor, care dovedesc dăruirea şi pasiunea adevăratului profesionist al 

educaŃiei. Elevii noştri trebuie să devină valorile viitoare ale societăŃii. Principalele valori 

promovate de cadrele didactice din Colegiul NaŃional Pedagogic „Ştefan cel Mare” au fost 

dintotdeauna aceleaşi: Curajul, Judecata  înŃeleaptă, Integritatea, 

Bun ătatea,  Perseveren Ńa, Respectul, Responsabilitatea. Poate de aceea am reuşit, 
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Ofelia ENACHE – director 

adjunct 

de-a lungul timpului, să răspundem oricăror provocări şi să nu dezamăgim generaŃiile de 

elevi care ne-au păşit pragul scolii. Credem că, în acest fel, toate cadrele didactice, 

întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare 

CREATIVITATEA  şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE , construind 

şi realizând activităŃile specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparŃin. 

Prima zi de școal ă 

 

Ca în fiecare an, prima zi de școală a fost un prilej de bucurie și 

emoŃie... Aceste sentimente erau încercate în egală măsură de elevi (în 

special de boboci) cât și de dascălii care așteaptă mereu cu nerăbdare 

prima zi de școală. Ne-a plăcut să surprindem aceste sentimente pe 

feŃele tuturor... 

În imagine: clasa I A (înv. Natalia COPĂł) 

 

Proiect Grundtvig Stocholm 

– Suedia 

 

În perioada 2-5 octombrie 2010 a avut loc întălnirea de proiect Gruntdvig 

(“European Bridges – Including Students with Special Needs into Working 

Life”) în capitala Suediei, Stockholm. Școala noastră a fost reprezentată de 

prof. LuminiŃa BALABAN (coordonator de proiect), prof. Cristina URSACHE 

(participant la specializare), prof. Mihai MURARIU (partener asociat) și 

prof. Ioan LUPU (reprezentant IT). Partenerii proiectului sunt din 5 Ńări: 

Germania, Finlanda, ScoŃia, Suedia și România. Desfășurarea acestui 

seminar organizat de MISA AB Stockholm va permite profesorilor 

participanŃi cunoașterea unor exemple de bună practică din diferite sisteme 

educaŃionale. 

 

ApariŃie editorială: 

Revista “LOGOS” 

Un nou număr (7) al revistei LOGOS a şcolii a apărut sub coordonarea 

prof. dr. Lăcrămioara SOLOMON şi prof. drd. Mariana CRĂCIUN, în cadrul 

proiectului Literatura în dimensiune virtuală şi picturală, finanŃat de Consiliul 

Local Bacău, în parteneriat cu AsociaŃia Pro Pedagogic (coordonator de 

proiect: prof. dr. Lavinia BĂISAN). Colectivul de redacŃie: redactor şef Ciocan 

Alexandra (XII B), secretar de redacŃie Vasilica Andreea (X E), redactori: 

Drugă IonuŃ (IX F), Tabacaru Bianca (X E), foto-reporteri Balint Otilia (XII B), 

Avram Cristina (XII B), Asimine Mădălina (X B), Ilieş Valentina (X B), Frigură 

Mădălina (X B), Cichi Andreea (X B). Tehnoredactare: Avram Cristina (XII B), 

Tăbăcaru Bianca (X E), Alexa Geanina (XII B). Design: Ciocan Alexandra (XII 

B), Barat Alexandru (XII B), Drugă IonuŃ (IX F). Aşa cum spune redactorul şef 

Alexandra Ciocan  în Editorial, revista LOGOS îşi propune să dea deoparte 

monotonia unei reviste tipice şcolare şi să aducă în prim plan implicarea în 

proiect a elevilor de toate vârstele din şcoala noastră. O revistă realizată de 

elevi, pentru elevi. Le dorim succes! 
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F L A S H 

Fotografii surprinse de ziua 

școlii...  

   

              Limba franceză (concurs de dictare, colinde în limba franceză) 

     

            Clasa prof. Gabriela ONOFREI (la orgă: prof. Doina CAȘCAVAL)... 

    

                                                          Limba engleză... 

   

                           Chimie...                                                         Fizică... 

   

        Piesă de teatru realizată de elevi...                           La bibliotecă... 
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          La limba şi literatura română...                         La educaŃie fizică şi sport... 

 

 

Hallowen 2010 

 

Halloween este o sarbatoare celebrata in noaptea de 31 Octombrie in 

special in Statele Unite, Canada, Marea Britanie si Irlanda, insa in ultimul 

timp si in Romania. Aceasta sarbatoare isi are originea in festivalul pagan 

al celtilor din Irlanda, Marea Britanie si Franta denumit Samhain. 

Halloween-ul este adesea asociat cu ocultul, in diverse traditii pagane, 

aceasta noapte lumea spirituala poate sa intre in contact cu lumea fizica si 

magia are puterea cea mai mare. Celtii credeau ca in această noapte limita 

dintre taramul celor morti si lumea lor devine neclara si ca fantomele celor 

decedati se intorc sa bantuie pamantul, stricand recoltele. 

Și în acest an elevii noştri coordonaŃi de prof. Rodica TOMOZEI şi-au 

prezentat creaŃiile proprii (măşti, desene) în holul de marmură... 

 

 

Ziua limbilor Europei 

 

 

      Și în acest an, momentul (26 septembrie) a fost marcat de catedrele de 

limbi străine prin mai multe manifestări: proiecŃie de film francez, concurs de 

dictări, cor condus de prof. Dumitru CHIUC (care a cântat în 7 limbi străine), 

prezentarea proiectelor europene coordonate de prof. LuminiŃa BALABAN şi 

prof. Dorel NISTOR, recitare de poezii de către clasele de filologie intensiv 

franceză şi intensiv engleză, expoziŃie de desene şi postere, concurs Evaluare 

în educaŃie la limba engleză, concurs Comprendre en français. 

 

 

Alegeri ale elevilor... 

 

 

Pe 22 octombrie 2010 au avut loc alegeri pentru comitetul reprezentativ al 

elevilor... Au fost instalate două urne (în corpurile A şi B), elevii având posibilitatea să-

şi aleagă reprezentanŃii în acest mod care este în acelaşi timp o iniŃiere în democraŃie 

a celor ce dobândesc drept de vot... 



 
 

Unde-s mulţi puterea creşte! 

5 

5

 

AsociaŃia părinŃilor 

ADUNAREA GENERALA A PARINTILOR ELEVILOR COLEGIULUI 
“STEFAN CEL MARE” DIN LUNA NOIEMBRIE 2010  
 
Ordinea de zi 
 

1. Cuvint introductiv: Dna.Daniela Bejan, Director  
2. Obiectivele noului an scolar (noutati, reparatii, finantari, etc.): prezinta conducerea 

CNP 
3. Raport activitate comitet reprezentativ parinti, Dna Gabriela Achihai 
4. diverse: participantii sunt invitati sa ia cuvintul;  
5. Alegeri pentru noul an scolar  
 

La intilnire au participat : intreaga conducere a CNP si 24 de parinti, acoperirea pe 
grupe de clase fiind : 

• clasele I-IV : 4 parinti 
• clasele V-VIII : 6 parinti 
• clasele IX-XII : 14 parinti 

Sumar al discutiilor 
Introducere efectuata de Dna Daniela Bejan, Director al Colegiului, s-au 
abordat urmatoarele subiecte: 

- siguranta copiilor in incinta colegiului, interzicerea accesului de 
autovehicule in curte 

- folosirea carnetului de elev ca identificare 
- masurile luate in situatia consumului de etnobotanice de catre elevii 

colegiului 
Parintii au semnalat urmatoarele situatii care au fost preluate pentru comentarii de 
catre conducere: 

- certificarea CISCO/ECDL 
- absentarea in masa de catre elevi 
- existenta forumului pe site colegiu 
- reactivarea catalogului virtual  
- postarea orarului pe site colegiu 

Discutii aprinse a generat situatia uniformelor (calitate material, modelul ales care 
nu place claselor mai mari, etc.), concluzia discutiilor fiind: conducerea nu impune 
obligativitatea uniformelor, decizia de executie-folosire ramine la aprecierea 
fiecarei clase. 
In vederea realizarii de proiecte si obiective educationale s-a propus reducerea 
contributiei parintilor la suma de 20 RON/elev. Contributia este benevola si se 
efectueaza cu respectarea procedurilor financiare agreate in cadrul Asociatiei 
Propedagogic, aceasta putând fi virată în contul: RO13BRDE040SV34596410400. 
In urma propunerilor si alegerilor de catre adunarea generala s-a ales un nou 
Consiliul Reprezentativ al Parintilor al parintilor, dupa cum urmeaza: 
 
NUME FUNCTIE 
ADINA SERBAN presedinte 
GABRIELA ACHIHAI  membru 
MIHAELA BORCEA trezorier 
MARIA IANOS  membru 
ION TIMPU membru 
CIPRIAN LUPU membru 
ANDREEA ROXANA BUTA membru 
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SARBATORIREA  A   10 ANI   

DE  CAND  BIBLIOTECA 

COLEGIULUI   POARTA  

NUMELE  DE „ION  LUCA” 

 

 

 

Pe data de 07.12.2010, în  Amfiteatrul  colegiului nostru, s-a desfășurat  
programul  pe tema:                                   „Noul chip al bibliotecii  Ion Luca”   
La aceasta deosebită activitate culturală   au participat elevii  claselor  a XII -a  B, 
a X-a  C , a IX-a  A,B,F,, doamna directoare prof.Ofelia Enache, prof.N.Carare, 
prof.dr.L.Baisan, prof.D.Chiuc, bibliotecar prof.E.Arvinte, prof.I.Lupu.. 

Obiectivele acestui program au fost: sărbatorirea a 116 ani de la nașterea 
dramaturgului bacăuan Ion Luca și a 10 ani de când biblioteca Colegiului Național 
Pedagogic poartă numele de Ion Luca. 

În spațiul  primitor, s-a organizat o vitrină cu creațiile dramaturgului Ion 
Luca „O jertfă creatoare-omul și opera de M.Cosmescu-Delasabar, Rachierita, 
Evdochia, Alb și negru, Amon-Ra, Femeia cezarului, Morișca, ș.a.m.d.” 

Doamna bibliotecară,  Elena  ARVINTE, în cuvântul sau,  ne-a vorbit 
despre: personalitatea, dramaturgul, profesorul, avocatul, diaconul, animatorul 
cultural ”Ion Luca” .   
Biblioteca Colegiului National Pedagogic din Bacău îi poartă numele din anul 
2000. Ion Luca a trăit la Bacău peste 40 de ani, creând cea mai mare parte din 
opera sa de dramaturg. Posteritatea bacăuană atribuind numele sau  unei străzi 
(fosta Bradului) în 1994.                                                                                                 
S-a făcut un bilanț al realizarilor clasei de biblioteconomie finalizat cu un 
videoclip.                                                                                                                   
Pentru a ilustra specificul estetic al evenimentului, elevii din clasa a X- a C : 
M.Chelaru, I.Levarda, R.Buca, R.Geoacas, A.Toma, R.Dumatrunchi, D.Ipatii, 
S.Taralunga, coordonați de doamna prof.N.Carare, au vernisat o expoziție de 
portrete cu Ion Luca și răsplătiți din partea bibliotecii cu câte o carte. 
        Evenimentul a continuat  pentru  elevii și profesorii colegiului nostru cu  un 
moment artistic al elevilor din clasele  a IX a A,B,F, coordonați de domnul 
profesor D.Chiuc  și  păreri vizând   interpretarea cu impresiile provacate de 
pictura și muzica tradițională a sărbătorile de iarna. 
       Atmosfera a fost destinsă, captivantă pentru toți cei care au participat.   

Responsabilii cu desfasurarea programului: 
COORDONATORI:                                        

Bibliotecar - prof.Elena  ARVINTE, 
prof. Nicoleta  CĂRARE, prof.Dumitru CHIUC 

 

 

Reuniune de proiect 

Comenius în şcoala 

noastră… 

În perioada 27 septembrie-1 octombrie 2010 a avut loc în școala noastră 
reuniunea de proiect: “Creating Cultural Capitals” (coordonator: prof. Dorel 
NISTOR). OaspeŃii au fost 12 profesori si 16 elevi de la următoarele şcoli 
participante:  

1. Reading School, Anglia (şcoala coordonatoare) 

2. Frydenhøjskolen, Danemarca 

3.Peiramatiko Gymnasium “ Zosimaia School ”,  Grecia 

4.Alytaus Putinų vidurin÷ mokykla, Lituania  

5. Hauptschule Weisskirchen , Austria  

Principalele activităŃi desfăşurate: 

• Primirea invitaŃilor cu pâine şi sare 
• Spectacol traditional românesc realizat de prof. Dumitru Chiuc (elevii 



 
 

Unde-s mulţi puterea creşte! 

7 

7

români au cântat şi câte un cântec din fiecare Ńară parteneră) 

• Prezentarea sistemului educational românesc , a istoriei Ńării şi a 

principalelor obiective culturale şi turistice 

• Vizitarea şcolii  

• Primirea de către Primarul Bacăului, Romeo STAVARACHE 

• Realizarea unei hărŃi culturale de către elevii Comenius 

• Prezentări ale elevilor din tarile participante cu tema “Eroii Mei”  

• Vizitarea principalelor obiective culturale ale Bacăului (Observatorul, 

Muzeul de Artă s. a.)  si ale imprejurimilor (parcul dendrologic 

Hemeiusi, Cetatea Neamt, Agapia) 

• Vizita la Liceul de Artă pentru un parteneriat European Comenius 

(elevii au asistat la un spectacol de muzica tradiŃională şi clasică, 

realizat de elevii de la Liceul de Artă) - colaboratori  prof. Mihaela 

Cojocaru si I. Iordachita 

• Profesorii au avut sedinte de lucru unde s-au  discutat activităŃile 
realizate de la ultima reuniune din Anglia şi cele in curs de derulare. La aceste activitati au fost implicati atât elevii cât şi profesorii Colegiului Pedagogic. Printre profesorii care s-au implicat in organizarea si derularea activitatilor proiectului mentionăm pe Carare Nicoleta, Chiuc Dumitru, Urzica Elena, Ursache Cristina, Bejan Daniela, Stolniceanu Persida, Lupu Costică, Iacob Gabriela, Bejenariu Laura, Murariu Mihai. 

 

Universitatea “Vasile 

Alecsandri” din Bac ău ne 

oferă o pies ă de teatru în 

limba francez ă 

 

În cadrul festivalului international de teatru „Du théâtre francophone à 

l’Europe” (care a avut loc in perioada 10-17 noiembrie 2010) elevii noştri au 

putut urmări pe scena amfiteatrului trupa de teatru „De quoi s’agit-il?” a 

UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău, alcătuită din Ancuța Mirela 

Spoială, Ionela Brânză, Ana-Elena Simionescu, Cristiana Isache, Simona 

Maria Petrea, Bogdan Alexandru Căciuleanu și Ionuț Avram (studenți ai 

Facultății de Litere, specializarea Engleză-Franceză, anul al II-lea) și 

coordonată de conf. univ. dr. Emilia Munteanu.  Aceasta a jucat miercuri, 

10 noiembrie 2010 piesa „Le bus des langues”, o creaŃie proprie a studenŃilor, 

care s-a bucurat de mare succes. 

De asemenea, în aceeaşi zi a avut loc (tot în amfiteatrul nostru) 

prezentarea proiectului internaŃional despre multilingvism Kaleco. 

(Detalii pe http://www.kaleco.eu/fr).  

http://www.kaleco.eu/fr
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Serbări de Cr ăciun...  

 

 

Ca în fiecare an, serbările de Crăciun sunt marcate de emoŃie 

din partea celor mici care-l aşteaptă cu nerăbdare pe Moş Crăciun... Anul 

acesta am poposit la grădiniŃă (educatoare: Stela ILIE) şi la clasa întâi (înv. 

Natalia COPĂł) unde am constatat că cei mici ştiau o mulŃime de cântece 

şi poezii... Ei au fost susŃinuŃi şi de prof. Dorina CAȘCAVAL, care i-a 

acompaniat la orgă... De asemenea, copiii coordonaŃi de prof. Dumitru 

CHIUC au fost la mare înălŃime prezentând în holul de marmură 

tradiŃionalul spectacol cu obiceiuri de iarnă... 

 

  

                        La clasa întâi...                                                   La grădiniŃă...               

 

MULłUMIM SPONSORILOR 

CCeelloorr  ccaarree  

nnee--aauu  ffoosstt   aallaattuurr ii   

 
 

 

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

MulŃumim SC ROXCRISTY SRL (patron – dl. Ciobu Ştefan) pentru sponsorizarea 

cu un echipament de recepŃie satelit pentru cabinetele de limbi străine, pentru 

laboratorul de fizică, pentru cancelarie și pentru cantină! 

MulŃumim comitetului de părinŃi pentru implicarea în activităŃile şcolii ori de câte ori 

a fost nevoie! AsociaŃia PRO PEDAGOGIC mulŃumește pentru orice donaŃie care 

poate fi făcută în contul: RO13 BRDE 040S V345 9641 0400. 

MulŃumim dnei Gabriela ACHIHĂI pentru implicarea de care a dat dovadă 

în toŃi aceşti ani în care a fost preşedinte al comitetului de părinŃi. 

Echipa de conducere din perioada 2006-2010 (prof. dr. Costic ă LUPU, prof. 

Mihai MURARIU, prof. Daniela BEJAN) mulŃumește tuturor colaboratorilor care i-au 

sprijinit în această perioadă; în același timp, felicităm la început de drum noua echipă 

managerială (prof. Daniela BEJAN , prof. Cora NECHITA, prof. Ofelia ENACHE).  
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CCOOLLEECCTTIIVVUULL  DDEE  RREEDDAACCłłIIEE  VVĂĂ  UURREEAAZZĂĂ  

LLAA  MMUULLłłII  AANNII!!  
  

IISSSSNN  11884444  ––  99001188  
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