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EVENIMENTE IMPORTANTE 

 Iată-ne la numărul omagial de ziua şcolii… În prima monografie a şcolii 

pe care o puteŃi consulta şi pe site la adresa : 

http://www.pedagogicbacau.ro/revista/monografie.pdf (Nicolae 

POPOVICI – “Şcoala Normală de învăŃători – 18 ani de activitate 1917-

1935” – Primăria Bacău, 1935) putem citi că « « pe ziua de 1 Octombrie 

1919, s-au înfiinŃat în toată Ńara pe lângă şcolile normale existente în 

vechiul regat, încă 28 de şcoli normale. Printre şcolile înfiinŃate a fost şi 

şcoala normală din Bacău, cu trei clase de elevi, veniŃi de la cele trei şcoli 

pregătitoare din judeŃ : Hemeiuş, Gârleni şi Oneşti. 

Cu organizarea şcolii normale din Bacău, a fost însărcinat d. professor 

Nr. Nr. Nr. Nr. 10101010 omagial omagial omagial omagial: : : :                                             
19 noiembrie19 noiembrie19 noiembrie19 noiembrie 2009 2009 2009 2009            

    

Buletin informativ distribuit colaboratorilor, suporterilor, finantatorilor şi partenerilor noştri din România si străinatate. 
Colectivul de redacŃie: 

 Mihai MURARIU (coordonator), Dana BEJAN, Costică LUPU, Lavinia BĂISAN, Ioan LUPU, Gabriela ACHIHĂI 
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Gh. Gavrilescu, directorul Liceului “Ferdinand I” din Bacău, pe acea vreme, 

care a funcŃionat numai până la 1 noiembrie, când a fost numit director d. 

profesor H. Ionescu. 

Cursurile s-au deschis la 19 noiembrie 1919. Planul iniŃial era ca elevii 

să urmeze cursurile în localul liceului « « Ferdinand I » », iar internatul să 

fie în localul închiriat. Negăsindu-se un local încăpător în oraş, s-a 

intervenit la primăria Bacău, să cedeze localul Şcolii Primare de Fete nr. 1 

din str. Negel, spre a servi de internat. Primăria Bacău a cedat localul cerut 

de organizatorii şcolii normale pentru un an şcolar (1919-1920) » ». 

Iată şi programul activităŃilor prilejuite de ziua şcolii. 
 

PROGRAMUL ACTIVITĂłILOR DE ZILELE ŞCOLII 
JOI, 19 noiembrie 2009 

LIMBA FRANCEZĂ 
Ora 08 :00 “ Le chateau de ma mère “   - Prezentare film  (Prof. Abraham M., Isarii I. , Murariu M.) 
Ora 10:00 Quizz: concurs de cultură generală în limba franceză – clasele a IX-a şi a X-a (Prof. H. Iosub, I. Isarii, 
M. Murariu) 

VINERI, 20 noiembrie 2009 
09 :30 Primirea invitaŃilor 
10 :30 Deschiderea festivităŃilor (amfiteatru). Rememorări ale anilor de liceu şi ale experienŃelor 
didactice. 
11 :30 Pauză de cafea (holul de marmură). Prezentarea expoziŃiilor din holul de marmură. 
12 :00 Program artistic : piesă de teatru, dans sportiv, cântece şi dansuri populare. 
ACTIVITĂłI PE CATEDRE 
EDUCAłIE FIZICĂ  -  ora 1000 
 Meci de fotbal: Colegiul NaŃional Pedagogic ”Ştefan cel Mare” Bacău cu 
 Liceul ”Gh. Asachi”Piatra NeamŃ şi 
Şcoala cu clasele I-VIII Sascut, Bacău. 
ExpoziŃie ”Jocurile Olimpice în imaginaŃia copiilor” ( Sala ”Viorel Grigore” ) 
LIMBA ROMÂNĂ - ora 1130 
 Piesa de teatru ”Veciniada” (I. Băieşu)  (Prof. Tanasachi Cătălin) 
 ExpoziŃie de letopiseŃe  (Prof. Tanasachi Cătălin) 
 Activitate cu clasa a IX-a (cabinet muzică)  (Prof. BăbuŃanu Aurica) 
 Program multicultural – Identitate culturală prin creaŃia literară – recital de poezie şi muzică 
Lb.  Engleză –  ora 10:00  

1. Concurs on-line “ traduttore-traditore  (Prof.  Bozoncă M.,  Danilă E. , ToderiŃă A.) 

2. “ Autumn leaves – Recital de poezie  (Prof. Tomozei R. , Panaite M.) 

3. “Juvenes Translatores “ – Concurs de traduceri organizat de Comisia Europeană – Bruxelles 

4. “Blue Horizons “ Nr. 8 ( Revista şcolară de limba engleză )  - Prof. Tomozei R. , Panaite M, Balaban L. 

5. Sceneta  “ Pride and Prejudice “, Clasa a XI-a B  (Prof. coordonatori :  Ancuta ToderiŃă , Elena Dănilă) 

6. Concurs “Grammar with Fun “ Clasa a VI-a C, cu interevaluare clasa a XI-a B  (Prof coordinator: Elena 
Danila) 

BIOLOGIE -  “ ZOO SCHOOL “  
 Expozitie şi vizionare de film documentar “ Nascut în sălbăticie “ 
FIZICĂ 

1. SusŃinere de referate : CERN – poartă spre viitor (prof. Comănac Monica) ; Surse de energie 
neconvenŃională – prezent şi perspective (prof. Geib Alfred) ; Tranzistorii cu efect de câmp – o posibilă 
abordare didactică (prof. Panait Mircea Călin) ; Premiul Nobel pentru fizică (prof. Fărâmă Nicoleta). 

2. Concurs de fizică elementară – clasele VI-XI (profesorii catedrei de fizică ; Patraşcu Cristina XII D ; 
Bogdan Alice XI D ; Frâncu Alina XI F). 

3. Prezentarea de lucrări practice de laborator : AcceleraŃia gravitaŃională şi pendulul matematic (prof. 
Panait Mircea Călin) ; RezonanŃa mecanică (prof. Comănac Monica) ; Determinarea distanŃelor focale 
la lentile (prof. Fărâmă Nicoleta) ; Presiunea hidrostatică şi presiunea atmosferică (prof. Geib Alfred). 
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SÂMBĂTĂ, 21 noiembrie 2009 

Lb. Franceză – ora 11:00 
        1. “ Le Petit Chaperon Rouge “ – Scenetă cu clasa a VI-a C  (Prof. Roşu M. , Bârdan M) 
        2. “ Despre rolurile filosofice “ – Întâlnire cu filosoful Oscar Brenifier (clasele a X-a C, a XI-a C ) 

(Prof. Onofrei G., Murariu M.) 
3. Întâlnire (conversaŃie în limba franceză) între  Gaspard MARJOLLET şi clasa a X-a D (Murariu M, 
Isarii I). 

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR - ora 11:00 
“ValenŃe  formative  ale activităŃii de dezvoltare personală “ (comisia metodică) 
SOCIO-UMANE –ora 11:00 
“AdolescenŃă şi adaptare “  - Prof. Onofrei G. 
ora 1030 

 Prezentarea proiectului Comenius ”Creating Cultural Capitals”  (Prof. Nistor D.) 
 Prezentarea proiectelor europene Comenius (Mutual understanding trough linguage and culture) şi 
Grundtwig (European Bridges) (Prof. Balaban LuminiŃa) 
 Prezentarea creațiilor Cenaclului literar ”Adunând flori de hârtie”  (Prof. Crăciun Mariana) 
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR - ora 1100 
 ”Impactul noilor educații asupra dezvoltării copilului”  (Comisie metodică) 
MATEMATICĂ - ora 1100 
 Sesiune de comunicări – Aplicații ale matematicii în diferite domenii  (Catedra de matematică) 
GEOGRAFIE – ISTORIE – ora 1100 
 Sesiune de referate :  ”Bacăul de ieri și de azi” 
CHIMIE - ora 1100 
 Concurs de chimie organică – ”Chemical abstracts” (prof. Ursache Cristina) 
 Concurs de afișe: ”Ne distrăm și învățăm!” (prof. Ursache Cristina) 
 Revista ”Magia științelor” nr. 2 (prof. Buşteagă Marinela) 
ora 1100 :  Festivitatea de premiere a exponatelor  ( Catedra de educaŃie fizică ) 
INFORMATICĂ - ora 1100  
 Festivitatea de premiere a Concursului Național ” Evaluare în educație ” 
 Prezentare proiecte POWER POINT (clasa a X-a) 
  EDUCAȚIE PLASTICĂ 
” Peisaj în artă ” -  (Prof. Cărare N.) 
– ora 1100 ExpoziŃie ” ViaŃa în sălbăticie ”   (în colaborare cu catedra de biologie și educație 
tehnologică). 

 

 
 

Câteva secvenŃe din activităŃile prilejuite de ziua şcolii 

Primirea invitaŃilor 

(dl. consilier local Ilie BÂRZU în cabinetul dlui director  Costică LUPU) 

 

 

 

 

La limba română... (coord. Prof. Tatieana SCORłANU) 

 

 

 

 

La limba franceză... (quizz) 
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La limba engleză... 

 

 

 

 

        Piesă de teatru în amfiteatrul şcolii (coord. Prof. Aurica BĂBUłANU) 

 

 

 

 

                        ActivităŃi artistice (coord.  prof. Dumitru CHIUC) 

 

Anul trecut în nr. 7 al revistei noastre făceam un apel către istorici, pentru 

implicarea lor în aflarea istoriei şcolii noastre. Ne bucurăm să vedem acum 

că apelul nostru a primit un răspuns din partea istoricului Eugen Şendrea, 

care în decurs de 1 an a lucrat la „Istoria Colegiului NaŃional Pedagogic 

„Ştefan cel Mare” din Bacău. 1919-2009”, o carte de 300 de pagini în 

condiŃii tipografice deosebite (foto). 

 

Cartea e structurată pe 10 capitole: cap. 1 Fascinanta istorie a Bacăului, 

cap. 2 Şcoala băcăuană de la începuturi până la Primul Război Mondial, 

cap. 3 Şcoala Normală din Bacău între cele două războaie mondiale, cap. 

4 Şcoala Normală în război, cap. 5 Şcoala Normală sub „flamura roşie”, 

cap. 6 Liceul Pedagogic de la „RevoluŃie” până la sfârşitul secolului XX, 

cap. 7 Colegiul – de la început de veac şi până astăzi, cap. 8 Galeria 

directorilor, cap. 9 Înaintaşi iluştri şi cap. 10 Biblioteca „Ion Luca”. 

Îi mulŃumim dlui istoric pentru implicarea în aflarea istoriei şcolii noastre! 

 

 Deşi mai sunt încă multe de aflat (de ex. despre directorii şcolii din 

perioada 1944-1949 Iulian CONSTANTINESCU şi Vasile LUCA), cartea 

domniei sale constituie un punct de plecare pentru o cercetare ulterioară. 
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Proiect multicultural la 

Colegiul Pedagogic 

 

În amfiteatrul Colegiului Pedagogic “Stefan cel Mare” Bacau a avut loc 

deschiderea oficiala a proiectului multicultural “Sa cream capitale 

europene”, promovat inca de anul trecut, in urma unui schimb de 

experienta din Sinaia. “Este un proiect derulat in colaboare cu inca cinci 

tari europene, respectiv Anglia, care este si coordonator de proiect, 

Danemarca, Lituania, Grecia, Austria. Proiectul urmareste sa faca din 

fiecare oras o capitala culturala dupa modelul orasului Sibiu, declarat in 

2007 capitala culturala”, a explicat profesorul de limba romana al 

colegiului, Dorel Nistor, coordonatorul proiectului. CN Pedagogic Bacau 

este singurul liceu din Romania prins in acest amplu program. A fost ales 

pe criterii calitative dupa ce s-a depus documentatia necesara la Agentia 

Nationala Socrates- Romania, unde a fost evaluata de o comisie 

europeana. Proiectul din Bacau a fost cotat in primele 70 de proiecte din 

cele 200 depuse si considerate eligibile. 

“Prin acest proiect se va face practic un schimb cultural. 90 dintre elevii 

nostri participanti, dintre care 40 considerati experti, si alti 14 profesori vor 

purta corespondente cu scolile implicate, iar colaborarea se va incheia in 

luna august 2011”, a mai precizat prof. coordonator Nistor.           (R.  Neagu) 

Elevi si profesori 

bacauani au experimentat 

modelul spaniol 

 

Relatiile culturale dintre Bacau si Spania sint tot mai strinse si mai numeroase. In 

timp ce scriitorul bacauan Petru Cimpoesu participa saptamina trecuta la Tirgul de 

carte de la Madrid, la lansarea versiunii spaniole a romanului sau “Simion 

liftnicul”, un grup de 20 de elevi, de clasele VI - XII, si profesori de la Colegiul 

Pedagogic “Stefan cel Mare” din Bacau experimenta modelul spaniol de invatare, 

la prietenii lor de la liceul cu profil sportiv “Jes Juan Fernandez Perez”, din 

Melilla, cu care deruleaza timp de doi ani proiectul lingvistic bilateral “Intelegere 

reciproca prin limba si cultura”. In perioada 28 septembrie - 7 octombrie, ei au 

locuit cu familiile spaniole, au participat la cursuri si la work-shop-uri de 

gastronomie, gradinarit, dans. Bacauanii s-au intors din aceasta vizita incintati atit 

de scoala spaniola, convinsi inca o data ca in România se neglijeaza practica in 

favoarea teoriei. “Am incercat sa invat cit mai multe lucruri. Mi-a placut si cum se 

desfasoara orele acolo, mi s-a parut mult mai usor, nu pun accent pe teorie. As 

repeta experienta, per ansamblu a fost un experiment reusit. Ca scoala sa devina 

mai atractiva si la noi, sa ne determine sa invatam, probabil ca ar trebui sa se 

dezvolte mai mult laboratoarele, sa facem mai multa practica”, a declarat Danut 

Savin, elev in clasa a X-a B, care a fost cucerit in primul rind de cursurile de 

gastronomie la care a invatat sa gateasca specialitati spaniole. Din echipa de 

proiect bacauana au facut parte profesorii Maria Dobroi, Cristina Ursache, Mihai 

Murariu, director adjunct al Colegiului Pedagogic, si Constantin Lupu, director 

principal al Colegiului. “Au o scoala foarte bine dotata, fata de scoala noastra dar 

nu este superioara ca pregatire. Noi am mai derulat impreuna cu liceul din Malilla 

un alt proiect lingvistic bilateral, dar a fost pe durata unui singur an. Fondurile au 
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fost reduse, n-am avut posibilitatea sa facem cursuri, noul proiect este pe doi ani, 

am avut timp sa realizam mult mai multe lucruri”, a precizat profesorul Luminita 

Balaban, coordonator al proiectului. Profesorii bacauani au fost impresionati sa 

vada ca scoala spaniola cataloage electronice, pe care parintii puteau sa le consulte 

oricind pe baza unui cod. “Am fost impresionat de nivelul de civilizatie, de latura 

educativa a invatamintului spaniol, de baza materiala. Nu au probleme financiare. 

Nu sint in criza, nu sint lupte politice. Am fost impresionat si de ospitalitatea atit a 

profesorilor si a elevilor, cit si a parintilor, care au fost foarte apropiati de copiii 

nostri”, a declarat Costica Lupu, directorul Colegiului Pedagogic “Stefan cel 

Mare”. Vizita bacauanilor in Malilla a fost prezentata pe larg atit la televiziuni, cit 

si in mai multe ziare din localitate. In februarie 2010, este rindul institutiei 

bacauane sa gazduiasca elevii si profesorii spanioli implicati in proiect. 

Parteneriatul celor doua licee se va incheia cu realizarea unui site si a unei brosuri.     
                                                                                                                  (Laura HUIBAN) 

Concurs de 

caligrafie 

 

Pe data de 26 octombrie a avut loc Concursul de caligrafie la nivelul 

Colegiului. Elevii selectati anterior pe clase au avut de scris un text, având 

drept model o fotocopie a unui manuscris eminescian. Organizatorii au 

fost: prof. Catalin Tanasachi, prof. Aura Babutanu si prof.dr. Lacramioara 

Solomon. 

Din cei 74 de elevi participanti din clasele IX-XII, 7 au fost premiati 

luni, 2 nov. 2009, felicitati de profesorii organizatori şi de dnul director 

Costică Lupu. 

Premiile au fost urmatoarele: premiul I – Rusu Alina, XI C,                               

premiul al II-lea – Balaban Ramona, IX E, premiul al III-lea – Toc Elena, XI 

F, menŃiuni: Hozit Valentina (IX A), Cazan Anda (IX A), Burlacu Daciana 

(IX A), Paraschiv Andreea (XII H). Premiile au constat în bani si o diplomă. 

ActivităŃi ale catedrelor de 

limbi străine 

 

 

26 septembrie- ziua 

europeana a limbilor straine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe data de 26 septembrie 2009 a avut loc o festivitate organizată in comun de 

catedrele de engleza, franceză si de muzică. Elevii au fost conştientizaŃi că limbile 

straine nu mai sunt doar un obiect de studiu in catalog, la care trebuie sa primeasca 

note, ci, mult mai mult ,si anume un adevarat pasaport pentru Europa din care 

facem parte , unde trebuie sa ne facem cunoscuti si intelesi, unde putem munci si 

studia la fel ca toti cetatenii si acest acces direct ne este dat de modul in care stim 

cel putin doua limbi straine. 

De asemenea s-a organizat concurs de desene pe tema sarbatoririi acestei zile cu 

ajutorul Doamnei prof. Nicoleta Cărare si a catedrei de engleza si franceza si un 

recital de poezie  romaneasca tradusa in engleza, o sceneta cu semnele de 

punctuatie in limba franceza (clasa a VII aA indrumata de prof Mihaela Bardan). 

In final s-a facut o diseminare a poiectului lingvistic " European Bridges", asa cum 

a fost reflectat in imaginile de pe site. 
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Halloween 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un elev al şcolii noastre în 

FranŃa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursul 

„Juvenes Translatores” 

 

Activitatea s-a desfasurat in anfiteatrul scolii ;elevii clasei a IXaB intensiv engleza 

condusi de prof Mihaela Panaite si Tomozei Rodica au expus modalitatile in care 

se desfasoara sarbatoarea in zille noastre, istoricul si semnificatia acesteia , 

ceremoniile romane si irlandeze de alungare a spiritelor mortilor si asemanarea 

acestor mituri cu cel al sfantului Andrei din cultura noastra populara; 

S-a organizat o parada a costumelor unde s-au remarcat elevii claselor aIVa B, a 

VIa B condusi de doamna profesoara Iacob Gabriela,elevii claselor a IXa Gsi B 

care au luat premii la concursul de postere locul I Pascanut Ioana si locul al II-lea 

Nastase Mihaela si locul al III-leaChiriches Gilberta. La concursul de felinare din 

dovleac s-au remarcat elevii de la clasele a VI-a, a VII-a si a IX-a B si G; 

Seara elevii au participat la balul de halloween unde un rol deosebit a avut elevul 

Rares Garbea din clasa a XIIa B care s-a straduit sa le ofere un cadru adecvat unei 

petreceri tematice colegilor lui;multumim doamnelor Directoare Dana Bejan si 

Lavinia Baisan si doamnelor profesoare Tomozei Rodica, Serban Adina si Sonia 

Duhalmu care au fost alaturi de elevi la această manifestare. 

3 In perioada 29 -X 4-XI , elevul Andrei Mocanu din clasa a XII-a D a participat la 

festivitatile prilejuite de intalnirile tineretului din mai multe tari europene in orasul 

Limoges din regiunea Limousin din Franta .Andrei si-a castigat cu cinste locul in 

delegatia de 6 tineri elevi si studenti bacauani reprezentanti ai Consiliului Judetean 

Bacau, organizati de Doamna Consilier pentru Integrare ,Luciana Pascu .Tinerii 

bacauani au prezentat realitatile culturale, economice, turistice si istorice ale 

judetului nostru si au stabilit relatii de prietenie cu tineri francezi, germani, italieni 

care au aceleasi aspiratii . 

  

Pe 25 noiembrie scoala a participat la o noua editie a concursului "Juvenes 

Translatores" organizat de Comisia Europeana de la Bruxelles;echipa scolii a fost 

alcatuita din elevi nascuti in anul 1992 apartinand deci claselor a XI a: Iohan 

Samoila , Vlad Constantinescu, Alexandra Ciocan, Alexa Gianina,Ramona 

Burlacu si Vlad Baisan. 
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Articol în 

“Observator de Bacău” 

Sfârsitul saptamânii trecute a fost marcat de festivitatile dedicate a implinirii a 90 

de ani de la infiintarea Colegiului National Pedagogic “Stefan ce Mare”, din 

Bacau. Pe 22 noiembrie 1919 s-au deschis cursurile Scolii Normale de Invatatori 

din Bacau. Pe 1 octombrie fusesera infiintate in toata tara inca 28 de scoli normale. 

Una dintre ele a fost cea din Bacau. In momentul de fata, Colegiul dispune de o 

bogata baza materiala care ofera un climat optim de siguranta si confort elevilor. 

Cei 1.569 elevi invata intr-un singur schimb, in trei corpuri de cladire, in care sunt 

512 de sali de clasa, modernizate, cu mobilier nou si alte imbunatatiri, cinci 

laboratoare, din care doua de informatica, unul Siveco, unul de fizica, unul de 

chimie si unul de biologie, un cabinet de limba româna, doua de limba franceza, 

doua de limba engleza, unul de muzica, unul de integrare europeana si un cabinet 

de consiliere. Scoala mai dispune de doua sali de educatie fizica, o sala de sport 

“Viorel Grigore”, cu peste 150 locuri, si un teren de sport in aer liber. Colegiul 

National Pedagogic “Stefan cel Mare” beneficiaza si de spatii auxiliare, un internat 

de 120 de locuri, cu 20 de camere, o cantina de 200 locuri, o bucatarie, un 

amfiteatru modernizat. In Colegiu functioneaza 88 cadre didactice calificate, din 

care 82 cu norma de baza in scoala, patru cu doctoratul, 48 cu gradul I, 15 cu 

gradul II, 13 cu definitivat si doar doi debutanti. In 2007, Colegiul a primit 

distinctia “Scoala europeana”, in urma numeroaselor colaborari internatioinale 

derulate in cadrul proiectelor lingvistice europene Comenius I, Leonardo da Vinci, 

burse Arion si burse individuale de formare. In biblioteca scolii, care numara peste 

o mie de cititori, sunt peste 32.000 volume. Scoala dispune si de un centru modern 

de informare si comunicare dotat cu opt calculatoare conectate la Internet, Smart 

board. De asemenea, exista si 50 de calculatoare conectate la Internet in sistemul 

wireless. (sistemul wireless va fi extins pentru tot campusul cu ajutorul 

Ministerului ComunicaŃiilor). 

Memorial “Viorel Grigore” 
la baschet 

 
 

AsociaŃia sportivă “Viorel Grigore” a Colegiului a organizat Memorialul 

“Viorel Grigore” la baschet, în cadrul proiectului finanŃat de Primăria 

Municipiului Bacău şi Consiliul Local al Municipiului Bacău (coordonator de 

proiect: prof. Izabela łUłU). CompetiŃia a adunat peste 60 de elevi de la patru 

licee băcăuane: Colegiul NaŃional Pedagogic “Ştefan cel Mare”, Colegiul Tehnic 

“Anghel Saligny”, Colegiul “Henri Coandă” şi Grupul Şcolar de Ecologie şi 

ProtecŃia Mediului “Grigore Antipa”. ToŃi elevii au primit diplome de participare, 

iar premianŃii au fost răsplătiŃi cu premii. 
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A devenit deja o tradiŃie ca Primăria Municipiului Bacău împreună cu 

Consiliul Local Bacău să se implice în premierea elevilor cu rezultate bune 

şi foarte bune la învăŃătură. În ciuda crizei din anul acesta, elevii au avut 

surpriza să descopere pe lângă diploma de merit şi un plic conŃinând un 

premiu de 150 lei... 

 
Serbare la grădiniŃă 

 

Ca în fiecare an, la grădiniŃă şi la învăŃământul primar a avut loc 

serbarea de Crăciun, părinŃii având ocazia de a-şi auzi copiii cântând şi 

spunând poezii... 

 

 
Campania de vaccinare 

 

În perioada 11-31 ianuarie 2010 vor fi vaccinaŃi elevii din clasele I-VIII, în 

paralel cu o campanie de informare lansată de medicul şcolar Daniela 

CARTAS prin intermediul acestei reviste şi pe site 

(www.pedagogicbacau.ro).  În Acestă campanie de vaccinare împotriva 

gripei noi (AH1N1) s-au întocmit liste de catagrafie pentru fiecare clasă 

separat, după cum nespune doamna doctor. Aceste liste vor fi prezentate 

părinŃilor pentru a fi semnate în prima săptămână de şcoală de după 

vacanŃa de iarnă. De remarcat e dezinteresul (pus pe seama dezinformării) 

atât pentru prima etapă a vaccinării contra AH1N1 (dintre elevii peste 16 

ani doar 17 au vrut să se vaccineze) cât şi pentru celălalt vaccin, împotriva 

cancerului de col uterin (HPV – doar 8 eleve au acceptat vaccinarea).      
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Structuri modificate ale 

derulării examenelor 

 

Chiar daca s-a hotarât o alta structura a tezelor nationale, acest lucru nu va afecta 

calendarul de sustinere a tezelor normale, in invatamântul preuniversitar. 

Astfel, evaluarea elevilor prin tezele se va sustine in continuare, pe ambele semestre si 

vor avea o pondere de 50 la suta in media finala a elevilor. Pe semestrul I ele au fost date 

deja, iar tezele de pe semestrul al II-lea al anului scolar 2009-2010 vor avea loc, pâna la 

data de 14 mai 2010. “La clasa a VIII-a, în semestrul al II-lea, datorita evaluarii nationale 

ce se va desfasura în intervalul 4 mai – 12 mai 2010, tezele la clase se vor desfasura 

pâna la data de 23 aprilie 2010”, a explicat Claudia Merticaru, inspector scolar de 

comunicare la Inspectoratul Scolar Judetean Bacau. În unitatile de învatamânt, se sustin 

teze începând cu clasa a V-a. Pentru învatamântul gimnazial, tezele se sustin la limba 

româna si matematica, iar la clasa a VIII-a se adauga istoria sau geografia (la alegere). 

Pâna acum acestea erau inlocuite de tezele nationale, pentru elevii din clasele a VII-a si a 

VIII-a. Practic acum elevii de a VIII-a vor sustine doua tipuri de teze. 

Şi structura examenului de bacalaureat a fost modificata. Elevii claselor a XII-a vor 

sustine doua tipuri de probe – mai intâi evaluari orale si practice la disciplinele limba si 

literatura româna, competente de calculator si limba straina, iar apoi evaluari scrise, dupa 

încheierea anului scolar. Prima sesiune, de probe orale, va incepe pe 15 februarie cu 

evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna. Intre 19 si 29 

aprilie 2010 se vor sustine probele pe competentele digitale (calculator), iar intre 31 mai si 

4 iunie 2010 va avea loc evaluarea competentelor lingvistice într-o limba moderna 

(straina). Probele scrise incep in luna iunie, iar rezultatele finale vor fi afisate pe 8 iulie 

2010. Pentru proba orala de limba româna, fiecare varianta de subiecte va contine 2 

subiecte. „Se vor urmari competentele de receptare a mesajului (pe text) si de producere 

a mesajului oral, sub forma unor discursuri“, a explicat Claudia Merticaru, inspector scolar. 

Proba de calculator, care va avea loc în laboratoarele de informatica din fiecare unitate 

scolara, va contine un subiect structurat pe 4 categorii. Competenta candidatului se va 

clasifica astfel: 0-25 de puncte – utilizator începator; 26-50 de puncte – utilizator de nivel 

mediu; 51-74 de puncte – utilizator avansat si 75-100 de puncte – utilizator experimentat. 

Proba de certificare a competentelor de limba straina se va desfasura în 3 etape: proba 

scrisa (90 de minute), orala (10-15 minute), întelegerea textului audiat (20 de minute). La 

toate cele trei examene, evaluarea se va face de catre 2 profesori examinatori (cadrul 

didactic care a predat disciplina respectiva la clasa si un alt profesor de aceeasi 

specialitate din aceeasi unitate de învatamânt).                                          

(Roxana Neagu – „Deşteptarea”) 

MULłUMIM SPONSORILOR 

Celor care 
ne-au fost alaturi 

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 în amfiteatru! 

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

nevoie! 
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