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EVENIMENTE IMPORTANTE 

Cuvânt înainte 

Director: prof. dr. 
Costică LUPU şi 
colectivul de 
redacţie... 

      
Iată-ne la primul număr, lansat chiar de ziua şcolii... Dacă a fost o idee 
bună sau nu, veţi spune dumneavoastră, cititorii. Vă întrebaţi poate de ce 
încă un newsletter dacă avem deja o revistă a şcolii? Din necesitatea de a 
face cunoscute mai des (în principiu, lunar) activităţile şcolii noastre. Este o 
şcoală unde se întâmplă multe - au loc multe activităţi, cine ne cunoaşte 
îndeaproape a văzut că aici într-adevăr se munceşte mult, şi aceşti oameni 
– profesori, elevi şi părinţi – merită din plin ca munca lor să fie cunoscută şi 
recunoscută! Acest newsletter are printre altele şi menirea de a le mulţumi 
pentru  munca depusă! 
Vă prezentăm cu această ocazie colectivul de redacţie care va fi alături de 
dvs. de-a lungul timpului: 
Costică LUPU – profesor de matematică, directorul şcolii 
Mihai MURARIU – profesor de limba franceză, director adjunct 
Daniela BEJAN – profesor de informatică, director adjunct 
Lavinia BĂISAN – profesor de limba română, coordonator de proiecte şi 
programe educative şcolare şi extraşcolare 
Ioan LUPU – profesor de informatică 
Gabriela ACHIHĂI – preşedinte al Comitetului de Părinţi 
Orice început este greu... dar cu ajutorul dumneavoastră ne va fi mai uşor! 
Aşteptăm orice sugestii de la cititorii şi colaboratorii noştri, pentru ca acest 
newsletter să fie de la un număr la altul din ce în ce mai interesant! 

    Nr. 1     Nr. 1     Nr. 1     Nr. 1 ---- 23 noiembrie 2007 23 noiembrie 2007 23 noiembrie 2007 23 noiembrie 2007    

Buletin informativ distribuit colaboratorilor, suporterilor, finantatorilor şi partenerilor noştri din România si străinatate. 
Colectivul de redacţie: Mihai MURARIU, Dana BEJAN, Costică LUPU, Lavinia BĂISAN, Ioan LUPU, Gabriela ACHIHĂI 

(Număr coordonat de Mihai MURARIU) 
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Asociaţia părinţilor 

Preşedinte: 
Gabriela ACHIHĂI 

 În cadrul Adunării Generale a Părinţilor (reprezentanţi pe clase) a fost ales 
noul comitet director al părinţilor, reuniţi în asociaţia “Mai aproape de 
copiii noştri”. Din noul comitet director fac parte: Gabriela ACHIHĂI – 
preşedinte, Dana PRICOP – vicepreşedinte, Daniela SPĂTARU - membru, 
Mariana RUSU – trezorier, Elena ZAHARIA – membru, Ioan URSU – 
membru, Marcela MUNTEANU – cenzor, Doina MIHĂESCU – cenzor, 
Mihai VÎRLAN – cenzor. 
Din proiectele pentru anul acesta şcolar amintim: protejarea mediului si a 
incintei unitatii scolare, proiecte culturale, proiecte sportive, proiecte pentru 
reducerea violentei în şcoli, proiecte pentru sprijinirea unor categorii defavorizate, 
proiecte promovarea sanatatii si campanii descurajare vicii. Noul Comitet 
Reprezentativ al Parintilor, ales in cadrul Adunarii Generale a Parintilor va 
transmite un prim salut si lanseaza un mesaj de parteneriat tuturor celor care isi 
doresc schimbarea in bine si implicarea in activitati care sa conduca la crearea unui 
mediu performant, elevat si sigur in Colegiul National Pedagogic „Stefan cel 
Mare”.   

 
Deschiderea anului 
şcolar 2007-2008... 

  
În fiecare an, deschiderea anului şcolar e încărcată de emoţie... Emoţii ale celor 
nou veniţi, emoţii ale celor care sunt în ultimul an... emoţii ale părinţilor, dar şi ale 
profesorilor. La fel a fost şi luni, 17 septembrie la festivitatea de deschidere a 
anului şcolar 2007-2008. Ne-au onorat cu prezenţa: Prea Sfinţia Sa Ioachim 
BĂCĂUANUL, Prea Cucernicul pr. Ioan PLEŞCĂU, Prea Cucernicul protopop al 
protopoiatului Bacău Nord – Constantin TOMOZEI, Prea Cucernicul pr. Gabriel 
ICHIM, inspectorul şcolar de religie – Prea Cucernicul preot prof. dr. Constantin 
LEONTE şi inspectorul diecezan preot Valentin AIOANEI, rectorul Universităţii 
“George Bacovia”, Gabriel BONTAŞ, reprezentanta Inspectoratului Şcolar, Maria 
DOBROI. 

 

Dezvelirea bustului 

       
Într-o atmosferă plină de emoţie a avut loc dezvelirea bustului lui Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, patronul nostru spiritual, bust realizat cu măiestrie şi 



 
 

Unde-s mulţi puterea creşte! 

3 

3 

lui Ştefan cel Mare dăruire sufletească de profesorul şcolii, Mihai BUTNARU, căruia îi 
mulţumim şi cu această ocazie. Manifestarea a fost organizată de Asociaţia 
părinţilor “Colegiul Naţional Pedagogic şi Teologic Sfântul Voievod Ştefan 
cel Mare” – preşedinte: Vasile BOTOMEI. A fost alături de şcoala noastră 
(şi mulţumim pe această cale) Brigada de Jandarmi Bacău, care dând 
onorul cu steagul de luptă în faţă Măriei Sale a făcut ca această manifestare 
să fie cu adevărat emoţionantă. Au luat cuvântul reprezentanţi ai 
Municipalităţii (Aurel POPESCU) şi istoricul Eugen ŞENDREA. Slujba 
religioasă de sfinţire a bustului a fost ţinută de preotul militar Ichim, de la 
aceeaşi unitate de Jandarmi. 
Mulţumim încă o dată sponsorilor (enumeraţi pe ultima pagină) care ne-au 
sprijinit la finalizarea bustului! 

 

Proiect Comenius I 
în Bulgaria 

 
În perioada 5-10 noiembrie a avut loc la liceul « « Vasil Levski » » din Stara 
Zagora (Bulgaria) penultima întâlnire a profesorilor din cadrul proiectului 
Comenius I, la care au luat parte din şcoala noastră prof. Dorel NISTOR 
(coordonator) şi Mihai MURARIU, director adjunct. Au participat profesori 
de la 7 şcoli din 7 ţări (Bulgaria, România, Franţa, Italia, Portugalia, 
Polonia, Austria). În cadrul reuniunilor de lucru care s-au desfâşurat în 
limba franceză s-au prezentat pe rând activităţile care au avut loc în fiecare 
şcoală (din fiecare ţară), realizările elevilor români (compuneri şi desene 
despre viitorul Europei) fiind mult apreciate de partenerii din celelalte ţări 
europene. După pregătirea unor chestionare pentru elevii din cele 7 ţări şi 
o evaluare finală a activităţilor comune, profesorii împărţiţi în 3 echipe au 
lucrat efectiv la pregătirea activităţilor ce vor avea loc în mai 2008 cu ocazia 
reuniunii finale de la Saint-Herblain Nantes (Franţa). Precizăm că la 
această ultimă activitate vor participa şi 7 elevi din şcoala noastră. 
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Concursul de 

matematică SIM 
2007 

  
 
 
În perioada 25-28 octombrie 2007 a avut loc in cadrul Zilelor Matematicii 

Băcăuane concursul de matematică SIM 2007, găzduit de şcoala noastră, unde au 

participat un număr de 468 de elevi din toată ţara, fiind premiati un număr de 228 

elevi. 15 elevi (foto) din şcoala noastră au obţinut diferite premii şi menţiuni.                                                                                                                       

Haloween 

Ca în fiecare an catedra de limba engleză a lăsat frâu liber imaginaţiei şi 
creativităţii elevilor în cadrul festivităţii de Hallowen... Acţiunea care a 
avut loc la cantina liceului a fost coordonată de d-na profesoară Ancuţa 
Dana TODERIŢĂ şi de directorul liceului, prof. dr. Costică LUPU... Am 
întrebat-o pe d-na profesoară ce semnifică de fapt această sărbătoare? 
Se spune că în această noapte stafiile şi vrăjitoarele sunt libere şi de aceea 
în trecut lumea obişnuia să stea acasă. Acum această sărbătoare este prilej 
de veselie, glume, farse şi petreceri la care participanii se îmbracă în stafii, 
vrăjitoare şi vrăjitori şi copiilor care-ţi bat la uşă cu tradiţionalul “Treat or 
Trick” li se oferă dulciuri. 
Simbolul acestei sărbători este lampionul făcut din dovleac cunoscut şi sub 
numele de Jack. 

 

 
Proiectul 
 Eco-Şcoala 

În anul şcolar 2006-2007 în Colegiul Naţional Pedagogic « « Ştefan cel Mare » » 
Bacău a început desfăşurarea proiectului « « Eco-Şcoala » », coordonat de prof. 
Irina Laura BEJINARIU. Preşcolarii şi elevii îndrumaţi de cadrele didactice s-au 
implicat cu plăcere în acţiunile de înfrumuseţare şi ecologizare a spaţiului verde, 
de reciclare a deşeurilor, în activitatea « « Luna Pădurii » », în  realizarea 
« « Pălăriei Ecologice » » şi a expoziţiei « « Nimic nu se pierde, totul se 
transformă » ». 
Pentru implicarea în acest proiect elevii şi preşcolarii au fost răsplătiţi cu 46 de 
premii şi menţiuni de către ISJ şi APM Bacău. Ne onorează premiul I obţinut 
pentru lucrarea « « Ghiocelul » » în cadrul expoziţiei organizate la APM Bacău de 
„Ziua Mondială a Mediului”, fapt remarcat şi în ziarele locale. 

 

 

Doi englezi în 
şcoala noastră... 

Doi englezi, Heather şi Roch Garrard, ajunşi întâmplător la Colegiul 
„Ştefan cel Mare” ca să se intereseze de o elevă cu posibilităţi materiale reduse, au 
intrat întâmplător în clubul de engleză într-o după-amiază de luni. 

Din acel moment a început o colaborare frumoasă între ei şi şcoala noastră, 
după cum ne spune d-na profesoară Luminiţa BALABAN. Pe măsură ce catedra de 
limba engleză a început să le cunoască activitatea de caritate desfăşurată în 
România, ei au organizat lecţii de conversaţii cu elevii claselor a VII-a şi a VIII-a. 

Au fost foarte entuziasmaţi când au vizitat colegiul nostru: grădiniţa – 
grupele conduse de doamnele educatoare Chiribău, Vlase şi Chiruţă, clasele 
primare ale doamnelor învăţătoare Adam şi Hothazie şi clasele de gimnaziu – clasa 
a VI-a A (diriginte prof. Lefter), clasa a VII-a A (diriginte prof.Balaban), clasa a 
VII-a B (diriginte prof. Ţifrea) şi clasa a VIII-a C (diriginte prof.Şerban). 
            Impresiile făcute se vor materializa într-o viitoare corespondenţă între 
elevii şcolii noastre şi elevii unei şcoli din oraşul în care locuiesc. 
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PLANURI DE VIITOR 

 
“Şcoala care 
învaţă” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dorinţa de a deconstrui rutine mentale si instrumentale a stat la baza 
scrierii unui proiect şcolar cu care am obţinut un fond nerambursabil primit pe 
bază de competiţie din partea MedCT, ne mărturiseşte coordonatorul acestui 
proiect, prof. Dana Kaetana PALAGHIŢĂ (mentor al proiectului pentru 
învaţământul rural la I.S.J.Bacau) ; valoarea acestui grant este de 46.807 lei.  

Ce activităţi îşi propune proiectul?  
I. Amenajarea unui “ Centru de Învaţare si Comunicare” funcţional la nivelul 
scolii, dotat cu: 8 calculatoare, 2 imprimante, o tablă interactivă, o cameră video, o  
multifuncţional (imprimantă, scanner,xerox), fip chart, o videotecă conţinând 
materialele educaţionale, resursele curriculare realizate pe parcursul derularii 
acestui proiect, portofoliul de proiecte educaţionale realizate la care sa aibă acces 
profesori, parinţi si elevi. 
II. Implementarea unui curriculum constituit din urmatoarele module educaţionale:  
- Opţiuni strategice în proiectarea şi realizarea de  
activităţi centrate pe elev;  
- Diferenţierea şi personalizarea activităţilor educative  
şi de instruire.Tehnici de valorizare a elevului;  
- Evaluarea educaţională din perspectiva centrarii pe elev;  
- Utilizarea tehnologiei informaţiei pentru educaţia formală, comunicarea cu elevii 
şi părinţii acestora;  
- Metode şi tehnici netradiţionale de instruire şi comunicare;  
III. Crearea comunităţii virtuale ”Şcoala mea- împreună învaţăm unii de la alţii” 
prin lansarea unei platforme de e- Learning  
IV. Aplicarea achiziţiilor dobândite prin curriculum-ul educaţional propus şi 
realizarea de kit-uri educaţionale pentru fiecare ciclu de învăţământ şi fiecare 
disciplină din planul cadru  
V. Desfăşurarea de activităţi de învăţare şi comunicare pe platforma de e-Learning 
şi prin valorifcarea echipamentelor existente în Centrul de Învaţare şi Comunicare  
VI. Formarea unor grupuri mixte de lucru care să proiecteze şi să desfăşoare 
activităţi pe baza parteneriatului tuturor membrilor comunităţii şcolare (elevi, 
profesori,manageri, parinţi şi membri ai comunităţii)  
VII. Realizarea de produse educaţionale:Ghid de învăţare pentru elevi şi părinţi, 
Ghid metodic pentru aplicarea strategiilor de învăţare centrate pe elev, portofolii 
educaţionale pentru fiecare cadru didactic participant  
VIII. Evaluarea produselor educaţionale obţinute  
IX.Promovarea produselor educaţionale obţinute prin activităţi metodice 
desfăşurate la diferite discipline  
X. Diseminarea informaţiilor despre proiect şi despre rezultatele sale către 
comunitatea şcolară, locală şi alte instituţii şcolare.  
Care sunt aşteptările proiectului?  
„Dincolo de indicatorii calitativi si cantivitativi de evaluare, noi considerăm că 
acest proiect scolar este în primul rând o experienţă de învăţare şi comunicare în 
care sunt implicaţi deopotrivă elevi, părinţi şi profesori care, împreună vor reusi să  
deconstruiască rutine mentale, afective şi procedurale şi sa constuiască în loc o 
nouă înţelegere”.  
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Ziua Şcolii – 23 
noiembrie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURS MISS 

De ce serbăm Ziua Şcolii pe data de 23 noiembrie? Pentru că în ziua de 23 
noiembrie 1919 a fost prima zi de şcoală! 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, sub conducerea d-lui profesor Gheorghe Gavrilescu. La 
început, şcoala a funcţionat în localul Liceului de Băieţi “Ferdinand I” din 
Bacău, iar internatul s-a adăpostit 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, iar Primăria Oraşului 
Bacău a dotat-o cu alte 3 ha. loc, pe care s-a construit actualul local al şcolii 
(corpul A), după cum am putut citi într-un document din 1942 semnat de 
directorul de atunci, Adrian OLINIC. Săpăturile pentru fundaţia 
construcţiei au început în septembrie 1923, iar la 8 septembrie 1923 s-a pus 
piatra fundamentală a localului. Odată cu începutul anului şcolar 1928-
1929, cursurile s-au inaugurat în noul local (corpul A), construit numai din 
cărămidă roşie şi cu aripile neterminate... 
 
PROGRAM ACTIVITĂŢI: 
 
9:30-10: Primirea invitaţilor 
 
10-11: Deschiderea activităţilor în amfiteatrul şcolii... 
 
11-13: Activităţi pe catedre;  
 
13-15: Închiderea activităţilor (holul de marmură). 
 
Anul acesta, concursul de Miss va avea loc pe data de 7 decembrie (vineri) la Casa 
de Cultură. Sperăm să participaţi în număr cât mai mare, să susţineţi 
concurentele!Bineînţeles vom reveni cu detalii. 

MULTUMIM SPONSORILOR 
Celor care au fost 
alaturi de noi  

 SINCERE MULTUMIRI CELOR CARE NE SPRIJINĂ ŞI SUNT ALĂTURI DE NOI! 
MULŢUMIM ÎNCĂ O DATĂ SPONSORILOR CARE NE-AU AJUTAT SĂ 
FINALIZĂM BUSTUL LUI ŞTEFAN CEL MARE: 
PAROHIA „SF. DUMITRU”, SC IATSA SA, SC REMAT BRAŞOV – FILIALA BACĂU, 
SC WORLD MACHINERY WORKS SA, SC DEDEMAN, SC ASCO SA, SC ROMGAZ 
TG. MUREŞ, SC CONBAC SA, SC REMAT IAŞI – FILIALA BACĂU, SC 
ELECTROSERVICE SA, SC ROMATSA SA, SC ELECTROMONTAJ SA, SC 
HIDROCONSTRUCŢIA, SC RUSCONSTRUCT SA, SC ROBINETE INDUSTRIALE / 
UZINA METALURGICĂ, SC ROMBET SA, SC SUDOMETAL SA, SC GENERAL 
TECTONIC SRL, SC ECO GEO PREST SRL, SC SCUT SA, SC SOMA SA, SC HELIOS 
SA, SC SUNCONFORT, SC GRUP PASAJ, SINDICATUL „LETEA”, SC APRODES SA, 
SC BORONEA SA, SC TRANSPREST IULIU, SC LUVI TRADE SRL, SC ASCOMA 
SRL, SC MULTISERVICE SRL, SC COMPLEXUL HOTELIER DECEBAL SRL, 
„FAMILIA KOLPING”, SC VASION SRL, ROTARU NICOLAE – CONSILIER 
JUDEŢEAN, SC NEŞTIAN COSTICĂ & COMPANY. 
 

 


