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EVENIMENTE IMPORTANTE 

Cu durere în suflet 

 

Arhivă 

(septembrie 2007, la 

deschiderea anului 

şcolar…) 

 

 A fost printre noi… 

 

Un OM deosebit, profesor şi coleg de o aleasă calitate sufletească, 

şi-a ales un alt loc dincolo de ceruri. Pedagog, îndrumător al 

generaţiilor de elevi, profesorul de educaţie fizică Viorel Grigore nu va 

mai fi alături de noi. 

Câteva cuvinte pe care le putem scrie aici sunt insuficiente pentru 

a descrie activitatea profesională a domnului profesor. Totuşi vom 

încerca. A făcut baschet de performanţă şi a fost căpitan de echipă la 

Politehnica Galati (Divizia A), dar a evoluat şi la Armata Craiova şi 

Letea Bacău (Divizia B). A jucat şi volei, în Bacau, în eşalonul al II-lea. 

La 37 de ani s-a retras din activitate. Din teren a trecut la birou, unde a 

fost vicepresedinte la Sport Club Bacău între 1980 si 1989. Apoi a fost 

numit director al Directiei pentru Tineret şi Sport. Din 1993 a lucrat la 

catedră – mai întâi la Colegiul Naţional Ferdinand I şi apoi (din 1997) 

la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” din Bacău. Aici a 
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fost preocupat în permanenţă de atragere de fonduri extrabugetare 

pentru întreţinerea bazei sportive şi dotarea cu materiale necesare 

pregătirii şi instruirii elevilor. S-a implicat în relaţiile cu reprezentanţi 

ai comunităţii locale, agenţi economici unde a obţinut rezultate 

deosebite. Şi-a adus contribuţia în finalizarea proiectului de 

construcţie a sălii de sport. A sponsorizat unele activităţi legate de 

evenimente din şcoală (Pomul de Crăciun, 8 Martie, Ziua Şcolii). În 

urma unor consultări cu instituţii neguvernamentale a obţinut 

ajutoare şi burse pentru elevii nevoiaşi. A fost şef de arie curriculară 

(catedrele de educaţie fizică, educaţie plastică şi educaţie muzicală). 

A colaborat şi publicat articole de specialitate în revista liceului 

„Logos”. A participat la toate serbările şcolii şi a fost mereu implicat 

în concursurile Preuniversitaria, Miss Boboc, Cea mai frumoasă 

clasă. 

Noua sală de sport îi va purta numele, considerăm că măcar atât 

putem face şi noi (suntem datori s-o facem!) în semn de respect şi 

recunoştinţă pentru cel care a luptat din tot sufletul pentru realizarea 

acesteia... 

Toţi cei care l-au cunoscut au găsit în el un adevărat prieten, iar 

sfaturile sale de viaţă au întrecut adesea talentul necontestat de 

pedagog. 

Atât profesori cât şi elevi, vă vom simţi lipsa ! 

(Lavinia BĂISAN, Mihai MURARIU, Daniela BEJAN, Costică LUPU) 
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ZIUA ŞCOLIIZIUA ŞCOLIIZIUA ŞCOLIIZIUA ŞCOLII    

 

ZIUA ŞCOLII 

Continuăm în mod firesc revista noastră electronică şi vă 

vom povesti despre ziua şcolii, nu pentru că ar respecta o 

ordine cronologică, ci din respect pentru dl profesor Viorel 

GRIGORE, care s-a implicat foarte mult (ca în fiecare an) în 

organizarea manifestărilor... Oare i-am mulţumit destul? 

  

 Deschiderea oficială, în amfiteatru... Activităţi pe catedre (aici: franceză...) 

Prin tradiţie, ziua de 23 noiembrie este dedicată aniversării Colegiului 

Naţional Pedagogic. Foste cadre didactice şi foşti profesori vin anual să 

prezinte generaţiei actuale amintiri legate de trecerea prin această 

şcoală… Anul acesta ne-am reîntâlnit încă o dată în amfiteatrul şcolii. Cu 

acest prilej, la nivelul catedrelor s-au organizat (după deschiderea oficială 

din amfiteatru) dezbateri ştiinţifice iar elevii au fost antrenaţi în activităţi 

practice.  După cum ne spune d-na prof. Lăcrămioara COSĂU, activitatea 

catedrei de matematică din acest an a purtat numele de „Cafeneaua 

matematică” – numele modern al unei şezători care constă într-o reuniune 

a unui grup restrâns, la care participanţii lucrează şi totodată petrec, 

spunând glume, poveşti, ghicitori sau într-o reuniune ştiinţifică.  Toate 

acestea au fost combinate sub denumirea „MATEMATICA ŞI MUZICA”. Pe 

băncile elevilor puteau fi văzute citate inedite cum ar fi: „Matematica 

posedă o valoare estetică la fel de pregnantă ca cea a muzicii sau a 

poeziei” (J.P. Kinf – muzică); „În viaţă, problemele importante cer de obicei 

o comparare a şanselor” (W. Weaver – teatrologia matematică); „nu există 

nici un domeniu al matematicii care să nu se dovedească cândva aplicabil 

la fenomenele lumii reale” (N. I. Lobacevski – biomatematica); „Miracolul 
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ştiinţei este că se poate edifica o matematică abstractă şi apoi se 

dovedeşte capabilă de a se aplica în mod eficace la legile naturii” (H. 

Cortau – matematică şi energie); „Semnele aritmetice sunt figuri scrise, iar 

figurile geometrice sunt formule desenate” (D. Hilbert – teoria jocului); „O 

lume a calculului, aşa cum va fi tot mai mult lumea de mâine, stă cu 

incalculabilul ei în faţa cugetelor. Computerul va putea orice; dar este o 

întrebare: dacă va avea şi cumpăt” (C. Noica – impactul asupra calculelor); 

„Tot ce e gândire corectă este sau matematică sau susceptibilă de 

matematizare” (Gr. C. Moisil – Logica). Interesant, nu? Chiar şi pentru cine 

nu „cochetează” cu matematica! La catedra de limba franceză au avut loc 

mai multe activităţi, fiecare profesor implicând şi elevi. Amintim sceneta de 

teatru (prof. Gabriela PÂRLEA şi Mihai MURARIU), moment de civilizaţie 

franceză (prof. Mihai ABRAHAM, Mihaela BÂRDAN, Laura ANGHEL, 

Monica ONOFREI etc.), învăţarea limbii franceze cu ajutorul calculatorului 

(quizz şi exersarea numeralului – prof. Mihai MURARIU), totul culminând 

cu melodii interpretate de elevi în limba franceză (acţiune coordonată de 

prof. Jean ISARII în colaborare cu prof. Dumitru CHIUC care a şi 

acompaniat elevii la acordeon). Elevii au fost receptivi la această 

manifestare şi şi-au exprimat interesul pentru asemenea gen de activităţi. 

Alte activităţi au avut loc şi la celelalte catedre. S-au organizat expoziţii de 

desene şi proiecte în holul de marmură al şcolii (organizator: prof. Elena 

URZICĂ). 

Activităţile dedicate zilei şcolii au devenit o tradiţie şi aşteptăm ca an de 

an ele să întrunească un număr cât mai mare de foşti şi actuali elevi şi 

profesori. Apreciem că anul acesta au participat la activităţile derulate un 

număr de 200 de elevi.  

Dacă a fost sau nu frumos, rămâne să ne spuneţi dumneavoastră! 

 

Concurs MissConcurs MissConcurs MissConcurs Miss 

Aşa cum am promis, revenim cu detalii despre Balul Bobocilor care a avut loc vineri, 7 

decembrie. Sala Casei de Cultura „Vasile Alecsandri“ a fost aproape neincapatoare pentru 

cele peste 600 de persoane, care s-au adunat cu mic cu mare sa ureze un „oficial“ 

bunvenit celei mai noi generatii de elevi. 

Traditionalul concurs de frumusete a fost momentul „forte“ al serii, pe scena urcând 18 

concurenti. Titlul de Miss si Mister Boboc a revenit Emmei Pepina si lui Vlad Costras. 

Locul doi a fost ocupat de Alexandra Jitarel si Andrei Irimescu, iar locul trei a revenit 

Andreei Achivei si lui Vlad Vîţă.  

Majoretele au fost cele care au deschis show-ul, cu un dans foarte bine sincronizat, cu 
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multe acrobatii, stârnind ropote de aplauze printre toti cei aflati in sala, nerabdatori sa 

cunoasca participantii la următorul moment. Proba de zi a adus in lumina reflectoarelor cei 

18 concurenti: Catalina Maxim, Diana Danila, Georgiana Vatra, Alexandra Jitarel, Ioana 

Jicmon, Andreea Achivei, Florina Lupu, Oana Vasilica si Emma Pepina, din rândul fetelor 

si Sorin Rastoaca, Andrei Irimescu, Alexandru Dorneanu, Dorin Blidariu, Vlad Vâta, 

Bogdan Sandu, Stefan Cojocaru, Bogdan Diaconu si Vlad Costas. Dupa ce toata lumea s-

a familiarizat cu ei, cei patru prezentatori au introdus urmatorul moment artistic al serii. 

Pasiunea, ritmul, echilibrul, eleganta si mai ales misterul au caracterizat dansul sportiv a 

celor de la Cubul „Fiesta“. Cele câteva minute de ritmica au lasat timp elevilor Colegiului 

sa se pregateasca pentru a prezenta cu mult rafinament, ceea ce a umplut de dorinte 

nebanuite pe fete si a dat batai de cap baietilor,ultimele tendinte din moda tinerilor de 

astazi. Dar pentru ca cei 18 participanti la concursul de Miss si Mister au trebuit sa arate 

ca sunt nu numai frumosi, dar si foarte talentati, proba artististica i-a mobilizat sa danseze 

pe ritmuri de vals, muzica latino si populara. Cu totii le-am tinut pumnii si ei nu ne-au 

dezamagit demonstrând, asa cum ne-am asteptat de altfel, ca sunt foarte priceputi. Si 

cum nu exista Bal fara muzica populara, ansamblul folcloric „Plaiurile Bistritei“ si Raluca 

Irimia cu a ei „Ghini-mi sade tarancuta“ au reusit sa ridice publicul in picioare. Alte doua 

melodii au fost interpretate, in continuare de Alexandra Maxim si Adina Nedeff, pentru a 

lasa timp concurentilor sa se pregateasca pentru proba tinutei de seara. Rochiile elegante 

si costumele ce pareau abia scoase din cutie au oferit aspirantilor la marele titlu 

posibilitatea de a aparea pe scena cu mult rafinament, aducând fara nici o indoiala un 

tribut elegantei. Dupa câteva minute, timp in care Bobo a cântat o bine cunoscuta melodie 

din repertoriul lui Eminem, participantii au pasit din nou in lumina reflectoarelor pentru, 

ceea ce a fost momentul culminant al serii. Proba surpriza a venit sa testeze inteligenta, 

perspicacitatea, originalitatea si de ce nu umorul concurentilor. Fetele au raspuns la 

intrebari cheie, iar baietii au fost nevoiti sa faca, in fata celor peste 600 de persoane aflate 

in sala, inedite declaratii de dragoste. A fost extraordinar, chiar daca pe majoritatea 

emotiile i-au coplesit. In genunchi, tinerii au demonstrat ca pot fi deosebit de romantici si 

ca stiu sa apecieze elegantele domnisoare. Dupa aceste clipe de maxima intensitate, 

juriul s-a retras pentru a delibera. A urmat din nou muzica, dans si voie buna asigurate ca 

de fiecare data de trupele de dans ale Casei de Cultura si de D.J. Valy. Premierea nu s-a 

lasat mult asteptata si in aplauzele tuturor, cei mai frumosi si talentati si-au primit 

diplomele si cadourile. In culise, câstigatorii s-au aratat extraordinar de incântati de premii. 

„Am avut emotii foarte mari, nici nu stiu cum mi le-am stapânit. Sunt foarte fericita ca am 

câstigat, desi sincer va spun ca nu m-am asteptat“, a declarat Emma Pepina. Ne-am 

straduit sa discutam putin si cu Mister-ul serii care a spus ca „Este adevarat ca am avut 

emotii foarte mari dar sunt obisnuit cu concursurile si de aceea cred ca am avut un 

avantaj, in fata celorlati“. Organizatorii au fost si ei incantati pentru ca, asa cum a precizat 

Lavinia Baisan a fost „unul dintre cele mai reusite spectacole organizate de Colegiul 

„Stefan cel Mare“. 

(Articol preluat din www.desteptarea.ro - 09.12.2007) 
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Biblioteca 

 

În 22.10.2007, biblioteca "ION LUCA" a C.N.Pedagogic Bacau, a 

participat cu elevii din clasa a III-a A alaturi de alte 5 scoli din Bacau in 

cadrul Asociatiei Bibliotecilor Scolare la proiectul intitulat Bookmarks 

Project care a constat in realizarea de semne de carte ilustrand scene din 

povestea sau romanul preferat, după cum ne relatează bibliotecarul şcolii, 

prof. Elena ARVINTE. Aceste semne de carte ale elevilor nostri, in urma 

unei selectii, au fost trimise la doua scoli: Antalya-Turcia, Eldoret-Kenya. 

Informari despre aceste activitati organizate au fost trimise la MEdCT, 

Biblioteca Pedagogica Natională "I.C.Petrescu"Bucuresti, Asociatia 

Bibliotecarilor din Romania, Asociatiei Internationale a Bibliotecilor Scolare, 

mass-mediei locale si pe forumul biblos. 

Grădiniţă 

 

 

 Dorind să stabilească relaţii de înţelegere şi compasiune între copiii de 

la Grădiniţa noastră (nr. 10) şi cei de la Casa de copii “Sfânta familie”, 

după cum ne mărturiseşte d-na educatoare Lucaci Emilia, s-au organizat  o 

serie de acţiuni menite să ajute copiii aflaţi în dificultate (cu părinţi 

decedaţi, abandonaţi de familie). 

Manifestarea a avut un real succes, datorită relaţionării copiilor dintre cele 

două unităţi. 

Activitate la clasa 5A 

 

Colectivul clasei aV-a A sub îndrumarea d-nei. diriginte prof. Busteagã 

Marinela au confectionat mãsti din materiale refolosibile. Activitatea a fost 

evidentiatã de Centrul Carpato Danubian de Geoecologie prin aparitia pe 

site(www.ccdg.ro) sub denumirea ECO- MÃSTI DE LA BACÃU. 

 

 

CLIL-Content and Language Integrated Learning for Maths and 

Science Teachers, Exeter, UK 

 

Recent dra profesoară Beatrice IORDACHI a fost beneficiara unei 

burse Comenius in Marea Britanie si a avut ocazia sa cunoască profesori 

din alte tari europene si sa invate cate ceva despre sistemul educational 

din fiecare tara. Am rugat-o să ne împărtăşească şi nouă câte ceva din 

experienţa dobândită şi am aflat că profesorii participanti la acest curs au 

fost din Marea Britanie, Germania, Italia, Ungaria, Spania, Franta si 

Romania. Tema a fost limba engleza pentru profesori de matematica si 
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stiinte, mai exact cum sa predam materiile nostre utilizand limba engleza 

ca mediu de comunicare. In afara de acesta le-au fost aratate o parte 

dintre metodele utilizate in scolile din Marea Britanie si modul in care elevii 

sunt implicati in propriul proces de educatie. “Am avut demonstratia clara a 

proverbului: 

“ Tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I 

will understand”. Sper ca in viitorul cat mai apropiat sa putem aplica tot 

ceea ce am invatat la acest curs si sa oferim si elevilor nostri sansa de a 

obtine un bacalaureat international prin predarea unora dintre obiectele de 

studiu utilizand o limba straina de circulatie internationala ”, ne spune dra 

profesoară. 

Târgul de jucării 

 

În perioada 18-20 decembrie, clasele I-IV coordonate de preşedintele 

comitetului de părinţi, dna Gabriela ACHIHĂI şi de învăţătorii claselor 

respective  au organizat Târgul de jucării, în urma căruia s-a strâns suma 

de 1100 lei, sumă donată copiilor defavorizaţi din Centrul “Pistruiatul” 

Bacău. Mulţumim tuturor părinţilor şi copiilor pentru această acţiune! 

Serbări de iarnă... 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul internatului au loc periodic activităţi artistic-educative. Una dintre 

acestea s-a desfăşurat la data de 13 decembrie 2007 şi a avut denumirea “Datini 

şi obceiuri de Anul Nou”. La această activitate s-a încercat redarea tuturor 

obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou, după cum ne spune d-na pedagog, Iolanda 

LEFTER. S-a făcut un scenariu în care un moş (Radu Mădălina, 12B) şi-o babă 

(Grozescu Roxana, 12B) alături de nepoţii lor: Baciu Alexandra (11H) şi Arhip 

Nicoleta (11C) aşteptau sosirea Noului An. Pentru început i-au vizitat colindătorii 

(Checheriţă Mirela 11B, Domocoş Bianca 11, Pruteanu Oana 10F, Adam Oana 

9D, Ciuraru Ana-Maria 11B, Albu Ioana 9D, Prisacaru Ana 11) apoi Steaua 

cântată de Albu Ioana 11 şi Marian Mădălina 10B. Aucontinuat urătorii: Stoica 

Viorela 11B, Andreuţă Delia 10C, Bucalău Felicia 11, Urdea Alina 11, Lupu 

Mădălina 11B, Budacă Ancuţa 10D, Toncu Ionela 9E, Sandu Teodora 9B, Miron 

Ramona 9E, Bărbosu Ema 9C. Capra a fost jucată apoi de Checheriţă Mirela 

11B, ţiganii Chiriac Delia 9C, Călin Lăcrămioara 10C, ţigăncile: Dobrin Adelina 

9H, Văsălică Andreea 9B, ciobanul Cioroabă Roxana 11H, negustorul Bucalău 

Felicia 11°, doctorii Radu Costina 12B şi Apetrei Smărăndiţa 11B. 

Spectatorii au fost sorcoviţi de Văsălică Oana 9B, Mahu Geanina 9C, Grozavu 

Gabriela 9G, Maftei Camelia 9H. La sfârşitul spectacolului Moş Crăciun ajutat de 

Stoica Veronica 12B şi Munteanu Adina 12H au împărţit daruri tuturor. 
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De asemenea, serbări frumoase au avut loc şi în cadrul celor două Grădiniţe 

adăpostite de şcola noastră  (Grădiniţa cu program normal nr. 10 şi Grădiniţa cu 

program prelungit), inocenţa copiiilor fiind absolut dezarmantă în aşteptarea lui 

Moş Crăciun... 

Felicitări şi mulţumiri celor care s-au implicat în organizarea acestor serbări, 

suntem siguri că nu a fost uşor dar rezultatele au fost pe măsură!  

PLANURI DE VIITOR 

LA BIBLIOTECĂ... 

 

 

 

 

 

 

 

OLIMPIADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOPERIŞ CORP A 

Biblioteca "Ion Luca" a C.N.Pedagogic Bacau participa cu clasa de 

biblioteconomie a X-a A la proiectul "Bibliotecari in devenire" ce se va 

desfasura in perioada ianuarie-decembrie 2008 in colaborare cu Biblioteca 

Judeteana "C.Sturdza" Bacau. Acest proiect pune in valoarea dezvoltarea 

competentelor in domeniul cercetarii, informarii, documentarii si formarea 

noilor generatii de bibliotecari. Coordonatori de proiect: prof. Elena Arvinte 

si prof. Crina Ifrim. Locul de desfasurare: Biblioteca Judeteana "C.Sturdza" 

Bacău. 

 

În perioada 14 ianuarie-1 februarie 2008 se vor desfăşura olimpiadele 

şcolare la toate disciplinele, faza pe şcoală.Aşteptăm cât mai multe 

calificări pentru etapa locală şi judeţeană! 

 

În perioada 4-9 februarie pentru unii dintre noi nu va fi vacanţă, căci 

şcoala noastră va găzdui olimpiada naţională de informtică la gimnaziu. 

Vom reveni cu detalii. 

 

S-a eliberat suma de 8 miliarde lei vechi (veniţi prin Minister – 

Hotărârea de Guvern 1285 din  octombrie 2007 privind cheltuielile de 

capital) pentru reabilitarea  acoperişului (lucrările deja au început) şi 
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tâmplărie de termopan (lemn stratificat) pentru corpul A. Chiar dacă o să 

avem încă un şantier suntem mulţumiţi, întrucât au trecut mulţi ani de când 

aşteptăm finanţarea pentru acest proiect, iar elevii de la nivelul superior ne 

pot spune de câte ori le-a plouat în clasă...  

 

 

REABILITAREA ACOPERIŞULUI CORP A – ÎN SFÂRŞIT!!! 

MULŢUMIM SPONSORILOR 

Celor care 
ne-au fost alaturi 

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

Mulţumim sponsorilor Balului Bobocilor care au fost: Trustul de Presa Desteptarea, 

partener media, S.C. General Termic S.R.L., Laboratorul de Analize al Spitalului 

Judetean Bacau, S.C. Tamisa Impex S.R.L., Foto Magic Service, Magazinul House, 

Floraria Geanina si Fundatia Irimescu. 

Mulţumim celor care au fost alături de noi şi de familia îndoliată a domnului 

profesor Viorel Grigore, în aceste momente îndurerate. 

 


