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EVENIMENTE IMPORTANTE
Pe 20 martie la biblioteca “Ion Luca” a C.N. Pedagogic “Stefan cel
Mare” Bacau s-a realizat un film cu elevii din clasa a X-a A, profilul
bibliotecar-documntarist pentru proiectul “Bibliotecari in devenire”.
Este un proiect educational prin intermediul caruia se deruleaza o
serie de actiuni in parteneriat cu elevii care si-au ales aceasta filiera
vocationala.

Proiect de parteneriat între
Biblioteca Judeţeană “C.
Sturdza” şi colegiul nostru...

Scopul proiectului este promovarea imaginii bibliotecii si a
profesiei de bibliotecar. Obiectivele - formarea noilor generatii de
bibliotecari prin dezvoltarea si

evaluarea competentelor specifice

domeniului; stimularea si valorificarea creativitatii si a capacitatii de
comunicare a tinerei generatii cu utilizatorii bibliotecii; cunoasterea
din interior a profesiei de bibliotecar.
Elevii au fost implicati in actiuni de concepere, prelucrare si
raspandire a materialelor publicitare ce promoveaza activitatile
organizate de biblioteca cu ocazia zilei de 23 aprilie 2008 – Ziua
Bibliotecarului din Romania .
Experienta profesionala a celor 22 de elevi (clasa prof. Lavinia
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BĂISAN), in urma parcurgrii etapelor de pana acum ale proiectului in
discutie, i-a determinat sa admita că personalul bibliotecii are un rol
impotant in formarea perceptiei publice, dar pentru aceasta sunt
necesare competente profesionale si abilitati de comunicare.
Iniţiatorul proiectului este Crina IFRIM de la Biblioteca Judeţeană
„C. Sturdza” în colaborare cu bibliotecarul nostru, prof. Elena
ARVINTE.
Bineînţeles, vom reveni cu detalii despre 23 aprilie, ziua
bibliotecarului!
Ca în fiecare an, ziua de 20 martie este pentru noi o sărbătoare. O

Tot pe 20 martie...

sărbătoare a limbii franceze, la care sunt invitaţi atât elevi, cât şi
profesori. Anul acesta au avut loc următoarele manifestări, în holul de
marmură al şcolii :
a)

Grup coral – prof. Jean ISARII şi Dumitru CHIUC.
-

Ziua francofoniei

Recital de poezie: Omar Khayyam (elevi – prof. Jean
ISARII);

b)

“Jeu des capitales” – concurs francofon, elevi din clasele IX G şi

XI B, prof. V. IEPURICĂ;
c)

« « Pour connaître une ville francophone » » - grup de elevi din

clasa IX C – prof. Monica ONOFREI;
d)

« « Le français en toute franchise » » ou un projet scolaire

francophone.
Grup de elevi din clasa a XI-a H, prof. Mihai ABRAHAM;
e)

« « Intermezzo » » - Jean Giraudoux. Scenetă, dramatizare –

grup de elevi din clasa a XII-a D – prof. Gabriela PÂRLEA, Mihai
MURARIU;
f)

« « Les

jeunes

francophones » »

-

recitări,

cântece,

dramatizare, expoziţie, desene – elevi din cls. A IV-a A, a VI-a B –
prof. Mihaela BÂRDAN ;
g)

“La France par des images” – documentar video : Versailles

(prof. Mihai MURARIU).
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VIZITA UNUI FRANCEZ
ÎN ŞCOALA NOASTRĂ...

Tot catedra de limba franceză a avut-o ca oaspete (prin intermediul
şefului de catedră, prof. Mihai ABRAHAM) pe d-na Paulette MOLIA,
fost consilier municipal din Angers (Franţa). Beneficiarul direct al
acestei întrevederi a fost un grup de elevi, aceştia având posibilitatea
în sala bibliotecii să-i pună întrebări despre viaţa în Franţa şi nu
numai, despre sistemul lor de învăţământ, despre tinerii din Franţa,
nevoile şi pasiunile lor... L-am rugat pe dl. prof. Mihai ABRAHAM să
ne spună câteva cuvinte despre această activitate...
Doamna Paulette Molia locuieşte în oraşul Angers, la doi paşi de
Loara, fluviu mândru de valea sa presărată de castele şi face parte
dintre primii francezi care au întins o mână prietenească românilor.
Are o inimă de aur, este tot la fel de activă ca şi un tânar, în ciuda
celor şaptezeci de primăveri de care se bucură, şi este unul dintre
membrii fondatori ai asociaţiei „ Saint Barthélémy - Horgeşti”, care ia
fiinţă ca urmare a vastei acţiuni umanitare de salvare a satelor din
România ameninţate de sistematizarea regimului totalitar din acea
vreme. Aşadar , începând cu anii ’90, doamna Paulette Molia este
mereu prezentă în ţara noastră cu intenţia declarată de a sprijini
proiecte sociale dar mai ales educative. Cel mai mult este ataşată
unui proiect educativ numit „Maisons familiales rurales” destinat
formării cadrelor pentru agricultură. Acesta a demarat în Franţa prin
anii ’30 şi s-a dovedit un succes pentru că a reuşit să asigure fermieri
pregătiţi corespunzător

care au realizat o agricultură de calitate.

Având ca deviză „Să reuşeşti altfel”, proiectul prevede o formare care
alternează teoria cu practica, iar tânărul implicat îşi asumă propria
formare în mod responsabil. Fiecare proiect de acest tip este , de fapt,
o asociaţie în care părinţii pot transmite copiilor lor experienţa şi
cunoştinţele pe care le deţin. Deşi acceptat de responsabilii din
agricultura românească din anii ’90, acest proiect nu s-a putut
concretiza şi în ţara noastră.
Doamna Paulette Molia, perseverentă şi optimistă, a continuat
să se investească în proiecte educative destinate elevilor români. În
liceul nostru este o prezenţă constantă, fiind alături de profesorii de
limba franceză, mai ales, cu buna intenţie de a sprijini învăţarea limbii
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franceze şi de a împărtăşi din experienţa sa ca cetăţean al unei ţări
europene cu un regim democratic solid. Este alături de elevi, fie la
diferite activităţi extraşcolare, cum ar fi redactarea revistei în limba
franceză a liceului „Le français en toute franchise” fie la activităţi
culturale francofone, după cum ne mărturiseşte domnul profesor.

Acum ne-a revăzut pentru a douăzeci şi una oară iar nădejdea noastră
de a continua această fertilă colaborare este umbrită de timpul care
zboară şi care ne marchează inexorabil. Doamna Paulette Molia este
un prieten devotat şi dezinteresat al nostru, al românilor, tristeţile
noastre o întristează tot aşa cum bucuriile noastre sunt şi ale ei.
Acest spirit volterian care crede cu tărie în reuşita celui ce îşi cultivă
ogorul ne inundă cu optimismul său raţional . „Suntem aici (la locul
nostru de muncă, adică), ne spunea cu ocazia unui interviu în 2002,
pentru a ne clădi viaţa cu mijloacele de care dispunem”. Frumoasă
lecţie ! Merci Paulette! Et à bientôt!

ACTIVITĂŢI LA
GRĂDINIŢĂ:

Dar să ne amintim că în şcoala noastră există şi grădiniţă! Şi aici
sunt multe activităţi, iar despre una din ele vă spunem acum.
Teatrul de animaţie „Vasile Alecsandri” din Bacău a semnat un

TEATRUL DE
ANIMAŢIE ÎN ŞCOALA
NOASTRĂ...

protocol de colaborare cu instituţia noastră, prin care preşcolarii şi
şcolarii beneficiază de reprezentaţii în amfiteatrul nostru... Ceea ce e
foarte benefic pentru „piticii” noştri, căci în loc să meargă ei la teatru
vine teatrul la ei!

Carpe diem!

La una din reprezentaţii – „Răţuşca cea urâtă” de Hans Cristian
ANDERSEN - am fost şi noi şi tare ne-a mai fost dor de copilărie...
era aşa de frumos!
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În premieră pentru elevii noştri, cei mai merituoşi dintre ei (30 de
la liceu şi 10 de la gimnaziu) au avut posibilitatea să primească
Diploma de Merit acordată cu ajutorul Comunităţii locale, respectiv
Primăria Municipiului Bacău.
Diploma a fost înmânată elevilor într-un cadru festiv de însuşi
primarul municipiului Bacău, Romeo STAVARACHE, care le-a
promis că va apărea foarte curând o metodologie foarte clară a
acordării acestei diplome (anul acesta a fost acordată experimental
pentru prima oară).
Elevii au avut surpriza plăcută să descopere ataşat de fiecare
diplomă un plic conţinând suma de 100 lei!
În cadrul cercului profesorilor de filosofie din oraş, elevii clasei a

CERCUL DE FILOSOFIE

XII-a D şi a XI-a B au susţinut nişte activităţi îndrumaţi de d-na prof.
Gabriela ONOFREI („Sensul existenţei umane şi lumea valorilor”;
„Cel mai bun produs” – activitate economico-practică la clasa a XI-a
B).
Scopul dezbaterii elevilor de la clasa a XII-a D a fost legat în
special de Bine (teoriile etice în scopul unei acţiuni mai juste, a
respectului faţă de sine şi de alţii. Timpul românesc al prefacerii
valorilor a impus în dezbatere o concluzie: democraţia, libertatea
fără cultură şi moralitate înseamnă un dezastru. De aceea, educaţia
trebuie să facă din spiritual şi din cultură un scop principal al acţiunii
sale. După cum ne spune şi d-na prof. Gabriela ONOFREI, filosofia
nu este niciodată liberă de valoare, fiind întotdeauna o gândire
puternică şi conştientă a valorii. Ea oferă o rearanjare a elementelor
în personalitate, adică orice fiinţă să devină conştientă de ea înşăşi,
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care poate să execute acte deliberate, dotată cu voinţă liberă,
gândire liberă şi în consecinţă responsabilă. Doar aceste calităţi pot
determina valoarea acţiunilor noastre. Din această perspectivă au
fost analizate principalele teorii etice: etica deontologică, hedonismul
etc. Interesante au fost punctele de vedere pro şi contra asupra
eutanasiei / etica aplicată.
Clasa a XI-a B a lucrat pe echipe, pentru realizarea unui produs
cu materiale din mape de lucru. Au primit fişe pentru calculul costului
de producţie, a profitului obţinut după vânzarea produselor în sala
respectivă. Au înţeles categoriile economice: Cp, profit, cifră de
afaceri, preţ, preţ de echilibru, etc. Câştigător a fost echipajul nr. 3,
format din elevii Ciurcanu Ana-Maria, Stoica Viorela, Lazarovici
George şi Ignat Liliana.

Activităţi sportive:

În cadrul activităţilor sportive ale catedrei de educaţie fizică, sub
egida Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, s-a desfăşurat în
perioada februarie-martie etapa municipală la fotbal pe licee
(activitate coordonată de prof. Costel GRIGOROIU), unde au

Etapa municipală la fotbal
pe licee

participat 17 şcoli din 2 grupe, catedra Bacău Nord (din care facem
parte) şi Sud.
Din grupa noastră au făcut parte următoarele echipe:
-

C.N. „GH. VRÂNCEANU”;

-

GRUPUL ŞCOLAR „M. EMINESCU”;

-

C. ECONOMIC „ION GHICA”;

-

C.T. „N.V. KARPEN”.
În

clasamentul

general

al

celor

două

catedre,

echipa

reprezentativă a Colegiului nostru s-a clasat pe locul 6, conform
punctajului acumulat.
Catedra de istorie (prof. Relu LEOVEANU), împreună cu catedra
de muzică (prof. Dorina CAŞCAVAL) au organizat în cabinetul de
muzică în ziua de 27 martie o activitate aniversară prilejuită de
împlinirea a 90 de ani de la evenimentul memorabil al revenirii
Basarabiei la patria mamă, prin votul majoritar al Sfatului Ţării de la
Chişinău. La această activitate au participat elevi din clasele IX-XII
ale colegiului.
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27 martie 1918 –
27 martie 2008

Celor prezenţi le-au vorbit Mihai MURARIU, director adjunct,
prof. Viorel VASILIU şi prof. Relu LEOVEANU, evocând acest
moment de răsunet din viaţa naţiunii, care a prefaţat Marea Unire
din 1918, prin unirea Bucovinei (28 noiembrie), Transilvaniei,
Banatului, Crişanei şi Maramureşului (1 decembrie) cu România.
În încheiere, corul liceului dirijat de prof. Dorina CAŞCAVAL a
intonat cântece de profundă rezonanţă în cugetul românilor,
antrenând întreaga asistenţă.
Acţiunea a creat o atmosferă de intense trăiri, admiraţie şi
mândrie naţională faţă de lupta eroică şi sacrificiul înaintaşilor pentru
propăşirea

poporului

român,

în

graniţele

sale

istorice,

pe

coordonatele independenţei şi modernizării în cadrul statului naţional
unitar.

La Poliţie şi Universitate:

De ziua lor, 25 martie, politistii au deschis portile publicului
bacauan. Cu acest prilej, in holul mare al Politiei municipiului,
Serviciul de Arme, Exploziv si Substante Toxice a organizat o
expozitie inedita la care au fost invitaţi şi 30 de elevi ai colegiului
nostru atraşi de acest domeniu, însoţiţi de prof. Grigoroiu Costel şi
Murariu Mihai. Au fost expuse diferite arme de foc confiscate in urma

Ziua Porţilor Deschise

actiunilor agentilor si lucratorilor Inspectoratului de Politie Judetean
Bacau, multe dintre ele corpuri delicte in dosarele de urmarire
penala deja solutionate. Prin amabilitatea d-nei Valerica MANOLE
(purtător de cuvânt al Poliţiei) şi a colegilor poliţişti, elevii noştri au
primit explicaţii despre activitatea poliţiei, având totodată posibilitatea
de a pune întrebări. Arme de foc, de vânatoare, militare si de tir,
pistoale cu glont sau gaze folosite de diferiti infractori in omoruri,
vatamari corporale grave, amenintare sau sinucideri. A urmat apoi
prezentarea Serviciului Criminalistic din structura Inspectoratului.
Taina cercetarilor la fata locului in cazul unor infractiuni grave si unor
evenimente

deosebite,

identificarea

criminalilor,

violatorilor

si

infractorilor, expertizele tehnice pe probe de sânge si alte urme
strânse de la diferite interventii au fost dezvaluite vizitatorilor de
oamenii din umbra a institutiei. Elevii au avut posibilitatea apoi să
viziteze arestul poliţiei - un loc prevazut cu 20 de celule a câte 48 de
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locuri, în care le dorim să nu ajungă niciodată. La final, Politia
Rutiera a prezentat aparatul etilotest si parcul auto, tehnica rutiera,
echipamentul Departamentului de Politie pentru Interventii Rapide.
Nu se stie, poate unii dintre ei vor dori sa ajunga politisti”. La sfârsitul
acestei luni, Inspectoratul de Politie va sarbatori un alt eveniment:
100 de ani de la infiintare.
De asemenea, elevii noştri din clasele terminale au fost invitaţi la
Universitatea Bacău în cadrul Zilei Porţilor Deschise (vineri, 18
aprilie), aceştia având posibilitatea în 2 amfiteatre (uman şi real) să
cunoască

din

interior

facultatea

care-i

interesează,

secţiile,

specializările oferite.
(Roxana Neagu – „Deşteptarea”, Mihai MURARIU, Costică LUPU).
Joi, 24 aprilie 2008 în urma contractului de sponsorizare între
colegiul nostru şi Colgate-Palmolive Romania SRL (director juridic:
Gabriela DRAGOMIR-POPESCU) s-a derulat programul de educaţie
şi igienă orală (avizat şi aprobat de către Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului) în amfiteatrul şcolii. În cadrul acestui program
a fost prezentat un film educativ de desene animate (educaţie şi igienă

Programul de educaţie şi
igienă orală

orală - foto) mult apreciat de către elevii noştri.
De asemenea, cu această ocazie s-au acordat 1860 pachete
program şcolar pentru elevii şi cadrele didactice prezente în instituţie.

CABINETUL DE
MUZICĂ

Cu eforturi deosebite, din fonduri proprii şi cu sprijinul d-nei prof.
Dorina CAŞCAVAL şi a soţului d-ei (care deşi nu e angajatul nostru
s-a implicat trup şi suflet ca şi cum ar fi – îi mulţumim şi pe această
cale!) a fost modernizat în sfârşit cabinetul de muzică al şcolii. Astfel,
s-au cumpărat 6 lustre noi (iluminatul era total insuficient), calculator
(fără boxe din păcate deocamdată), mochetă nouă, tavan fals
refăcut, căptuşeală fonică (pereţi şi uşă) refăcută.
Pe 04.04.2008, a avut loc spectacolul concurs ,,Preuniversitaria”,
spectacol în care ne prezentăm cu deosebită originalitate.Anul acesta
am concurat alături de Colegiul,,Henri Coandă”. Probele de concurs au
fost următoarele:

MISS PREUNIVERSITARIA...
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o majorete

MISS
PREUNIVERSITARIA

o umor;
o cultură generală;
o muzică;
o miss;
o creaţie de modă;
o prezentatori;
o fair-play.
Un spectacol complet realizat de profesori şi elevi. Calitatea
deosebită a concurenţilor şi a prezentatorilor s-a dorit în mod
justificat apreciată, cât şi comportamentul în sală a spectatorilor care
au sancţionat punctajul acordat de juriul alcătuit din reprezentaţii
liceelor bacăuane. Efortul depus de profesorii angrenaţi în spectacol
este lăudabil. Aceştia sunt:prof. Sonia Duhalmu(modă), prof. Ţuţu
Izabela (majorete, dans), prof. Sorin Ailenei (umor, prezentatori,
cultură generală), prof. Gabriela Papi (miss), prof Andrei Dimofte,
Elena Antohe, Roxana Caia, Mihaela Bozoncă, Nicoleta Cărare,
Costel Grigoroiu (fair-play). De asemenea profesorii Victoria
Huiban,Lăcrămioara Solomon, Laura Bejenariu, Doina Comănac,
Ofelia Enache şi Cora Nechita au realizat teste de cultură generală
pentru elevii aflaţi în concurs.Piesa de rezistanţă a spectacolului a
fost parada modei,o adevarată creaţie de artă cu tema ”Simfonie în
alb şi negru”. Fetele au prezentat diferite instrumente muzicale prin
vestimentaţiile lor in alb şi negru cu uşoare accente de roşu. Chiar
dacă juriul nu a ramăs cu respiraţia intretăiată,profesorii şi elevii
spectatori sunt de părere unanimă că aceste realizări trebuie să
dincolo de sala de spectacole a concursului. Sperăm că acest lucru
se va întâmpla cât de curând!
Conducerea

liceului

mulţumeşte

pentru

sprijinul

acordat

talentatei pictoriţe Dorina Costraş şi elevei noastre Mihaela
Câmpeanu de la Clubul Fiesta, cât şi Asociaţiei părinţilor pentru
sprijinul financiar.
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Pe data de 17.04.2008 in amfiteatrul colegiului, s-a organizat şi
desfăşurat in cadrul Proiectului educativ ,,Eco-Scoala" manifestarea
,,Reciclam, invatam si ne distram!". In acest sens, prescolarii si elevii
nostri, indrumati de 11 cadre didactice (coordonator: prof. Irina Laura
BEJINARIU) au confectionat cu multa placere, pricepere si
originalitate dintr-o gama foarte variata de deseuri, diferite obiecte
decorative, machete, miniproiecte, masti, felicitari de Pasti care au
putut fi admirate in cadrul unei expozitii. Momentul cel mai deosebit
l-a constituit ,,Parada modei ecologice" in cadrul careia, modelele au
prezentat 29 de tinute realizate din materiale reciclabile. Intreaga
activitate s-a bucurat de un real succes fiind apreciata de elevi, de
doamna inginera Maria Ionos, reprezentant A.P.M.-Bacau si de
televiziunea locala 1TV.

Fundatia

de

Sprijin

Comunitar

(FSC)

a

organizat

Gala

Voluntarului Bacauan editia a III-a care s-a desfasurat joi 3 aprilie
2008 la Casa de Cultura Bacau şi unde au fost prezenţi şi elevi ai
Colegiului Naţional Pedagogic “Ştefan cel Mare” care vor să se
implice în viaţa societăţii, elevi cărora le pasă. In fata unei sali pline,
8 dintre cele mai importante organizatii neguvernamentale din judet

GALA VOLUNTARULUI

si-au premiat cei mai vrednici voluntari si au prezentat cele mai
importante proiecte ale acestora. Astfel voluntarii de la Habitat for
Humanity Comanesti, Crucea Rosie Bacau, FSC, Agentia Nationala
Antidrog, Asociatia REPERE, Clubul de Ecologie si Turism “Veniti
cu noi”, Asociatia Onestin, Onesti si Asociatia Eurocivica au urcat
pe rand pe scena pentru a le fi recunoscute public eforturile dupa un
an de truda in cadrul unor proiecte uneori spectaculoase, adevarate
modele de buna practica.
Evenimentul s-a bucurat de prezenta unor oaspeti importanti:
Presedintele Consiliului Judetean Bacau, dl Dragos Benea,
Primarul Municipiului Bacau, dl. Romeo Stavarache, Inspectorul
General ISJ, dl Ovidiu Cojocaru, Domnul Costica Lupu si Mihai
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Murariu, Directori ai Colegiului Pedagogic Stefan cel Mare,
numerosi consilieri locali si judetieni, iar din partea sponsorului
evenimentului compania Vodafone, dl Ovidiu Farca. Acestia au
apreciat eforturile deosebite depuse de voluntari in diverse domenii
de interes pentru intreaga comunitate si s-au angajat sa sprijine in
continuare miscarea de voluntariat din Bacau.
Momentul culminant al serii l-a reprezentat acordarea celor mai
importante distinctii ale evenimentului: titlul de Voluntarul anului
2007 in judetul Bacau si de Proiectul de voluntariat al anului 2007 in
judetul Bacau. Selectia laureatilor a fost facuta pe baza aplicatiilor
trimise de organizatiile sus amintite, de catre un juriu independent
format din dl Dragos Benea, Presedinte CJB, Ovidiu Cojocaru,
Inspector General ISJ, Angela Galeta, Vodafone Romania si Mircea
Telinoiu, coordonator voluntari Fundatia Ratiu Romania.
Astfel, laureatii Galei Voluntarului editia a III-a au fost :
Voluntarul Anului 2007 in judetul Bacau: Ana- Maria Tragla,
voluntar FSC, eleva a Colegiului Ghe Vranceanu Bacau;
Proiectul de Voluntariat al anului 2007 in judetul Bacau: Tineri
Pentru Europa- Programul de prevenire a abandonului scolar ,
derulat de Crucea Rosie Bacau;
Dupa incheiere Galei care a durat aproximativ 3 ore toti participantii
au fost invitati sa participe la un after-party desfasurat la Clubul
Chemia din Bacau.
Uram voluntarilor provenind din Colegiul Pedagogic Stefan cel
Mare spor la treaba, sa fie activi si creativi pentru a cistiga la Gala
urmatoare premii cu care sa se mandreasca.
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După cum vedeţi, elevii noştri au început să se implice în viaţa
şcolii, în acest fel devenind mai responsabili. Fiecare clasă şi-a ales
o parcelă din curtea şcolii pe care să o îngrijească...
În imagine: clasa d-nei prof. Dorina CAŞCAVAL (X H).

ELEVI MAI
RESPONSABILI...
PLANURI DE VIITOR

-În perioada 8-18 mai va avea loc la şcoala Gutenberg din SaintHerblain (Franţa) spectacolul final Comenius I, la care vor participa
şi 8 elevi din şcoala noastră. Vom reveni bineînţeles cu detalii...
-Finalizarea proiectului ,,Bibliotecari în devenire’’;
-Organizarea cursurilor festive pntru clasele a VIII-a şi a XII-a;
-Prezentarea ofertei educaţionale.

MULŢUMIM SPONSORILOR
Celor care
ne-au fost alaturi

SINCERE MULTUMIRI CELOR CARE NE SPRIJINĂ ŞI SUNT
ALĂTURI DE NOI!
Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local Bacău pentru sprijinul
acordat în acordarea de premii şi diplome elevilor meritoşi.
Mulţumim pictoriţei Dorina Costraş, elevei noastre Mihaela
Câmpeanu de la Clubul Fiesta, cât şi Asociaţiei părinţilor pentru
sprijinul financiar acordat în vederea realizării concursului Miss
Preuniversitaria.
Mulţumim comitetului de părinţi pentru implicarea în activităţile
şcolii ori de câte ori a fost nevoie!
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