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Editorial 
Pentru mine clasa a douăsprezecea reprezintă o punte de trecere, o poartă spre maturizare și o cheie 

pentru visurile ce vor să devină realitate. Unul dintre cele mai importante visuri ale mele este cel de a deveni 
profesor. El seamănă cu un tâmplar care ia un lemn, îl spală și îl face mobilă, devenind astfel una dintre cele mai 
frumoase meserii, fiindcă la final ai mulțumirea că ai reușit să mai creezi încă o generație fără egal. Acest ultim an 
este unul memorabil, acum este momentul când decidem ce vom face pe viitor, însă este și momentul când ne vom 
despărți de profesorii ce ne-au fost mentori, dar și de diriginții care ne-au fost ca niște părinți și împreună am fost ca 
o familie. 

 Clasa a douăsprezecea şi anii de liceu vor rămâne de neuitat pentru că am întâlnit oameni minunați cu 
care am legat prietenii pe viață și am înțeles că menirea unui profesor nu este să creeze elevi asemenea imaginii lui, 
ci să ajute elevii să își creeze propria lor imagine.  

Însă, după toate aceste clipe frumoase... avem și un examen destul de important, Bacalaureatul, pe care îl 
așteptăm cu nerabdare, cu emoții și poate, cu nostalgie, deoarece la final realizăm că o parte frumoasă din viața 
noastră s-a încheiat, iar acum urmează să scriem un nou capitol în cartea vieții fiecăruia dintre noi. 

Aida Abbas - clasa a XII-a A 

 

 Lumea despre noi   
 „Europa suntem noi - Europa în care credem“ 
 Biroul de Informare al Parlamentului European în România, în 
colaborare cu Ministerul Educației Naționale, a lansat cea de-a XI-a ediție 
a concursului Euroscola 2018. Această ediţie se desfăşoară sub titlul generic 
„Europa pentru noi”. În cadrul competiţiei naţionale, elevii au identificat şi au 
ales unul dintre proiectele realizate cu finanţare europeană, în zona în care 
se află unitatea lor de învăţământ şi au realizat o campanie de promovare a 
acestuia.  
 Anul acesta, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” s-a înscris în competiție cu o echipă 
formată din 32 profesori și 24 elevi din clasele X - XII. Campania de promovare a proiectului se numește „Europa 
suntem noi - Europa în care credem”.  Potrivit directorului unităţii de învăţământ, prof. Anamaria Ciobotaru, proiectul 
își propune îmbunătățirea înțelegerii interdependențelor globale ce determină fluxurile migratorii către frontierele 
europene, în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării sustenabile: Nu sărăciei, Egalitatea de gen, Reducerea 
inegalităților, Orașe și comunități sustenabile, Pace, justiție și instituții puternice.     

Andreea Perhaiţă, www.cugetliber.ro, 8 octombrie 2018 
 

Consiliul Elevilor se prezinta 
Mă numesc Alesia-Rebeca Mazilu, sunt elevă în clasa a X-a C și ocup funcția de Președinte al Consiliului 

Școlar al Elevilor din Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” pe mandatul 2018-2019. 
Mă consider o persoană sociabilă și ambițioasă, repectuoasa, capabilă să asculte ideile și opiniile celor din 

jur și să vadă lucrurile într-o manieră obiectivă. Îmi place să pun suflet în tot ceea ce fac și totodată să depun muncă 
valoroasă în cadrul tuturor proiectelor în care mă implic. 
În anul 2015 am avut funcția de președinte al clubului de voluntariat Interact Constanța,  unde am desfășurat 
numeroase proiecte frumoase, am evoluat pe plan personal, cât și profesional, am instruit şi coordonat peste 30 de 
voluntari. Am participat la conferințe de leadership și dezvoltare personală, toate acestea oferindu-mi experiența 
necesară pentru a motiva și implica Consiliul Școlar al Elevilor în tot ceea ce Biroul Executiv își propune. Totodată, 
am activat și ca Secretar, Director de Proiecte și PR. 

In acest mandat îmi propun să implic Consiliul Școlar al Elevilor în cât mai multe proiecte comunitare, astfel 
încât să sporim implicarea elevilor de la mic la mare, să atragem noi colaboratori și să familiarizăm toți elevii cu 
conceptul de voluntariat – evenimente caritabile, baluri, strângeri de fonduri, activități eco, târguri, spectacole, 
concursuri,workshop-uri și tot ceea ce membrii CSE își doresc să implementeze. 

Fiind o generație care își petrece mai mult timpul on-line decât off-line am putea să ne folosim de acest 
lucru într-un mod productiv și creativ prin a pune cap la cap diverse campanii, reclame etc. care ne-ar putea aduce 
mai multă vizibilitate în comunitate. În același timp, sper că voi reuși să aduc îmbunătățiri în comunicarea și 
înțelegerea dintre cadrele didactice și elevii Colegiului. 

 Sper ca acest mandat să fie plin de reușite, iar colaborarea dintre membrii Biroului Executiv format din 
Președinte, Vice-Președinte – Alexandra Niculae și Secretar – Andreea Uzun să fie una prosperă și să ne îndeplinim 
toate responsabilitățile și idealurile pentru acest mandat. 



Proiectele noastre 
În perioada 30-6.10.2018 a avut loc al doilea schimb 
de experiență din acest an în Harderwijk, Olanda, la 
RSG Slingerbos Levant - instiuție cu care Colegiul 
nostru are o colaborare activă din anul 2009. La 
acest schimb de experiență au participat 20 de elevi 

de liceu din Colegiu și 2 cadre didactice - prof. dr. 
Anamaria Ciobotaru - directorul instituției și prof. dr. 
Polixenia Popescu. Elevii, însoțiți de partenerii olandezi, au 
vizitat orașele Amsterdam și Rotterdam,  muzeele Van 
Gogh, Zuiderzee și muzeul Marinei.  

 

 

Hainute de toamna scoala noastra poarta ... 
Amenajarea  Parcului Didactic al Colegiului cu elemente  

decorative  sezoniere, se înscrie şi în această toamnă,  ca  activitate 
programată  în cadrul  Programului  Internaţional  EcoŞcoala.  Şcoala 
noastră a aderat la acest Program încă din anul 2004 şi a desfăşurat 
constant activităţi ecologice apreciate în evaluările interne prin decernarea 
de şase ori a Steagului Verde, ca certificare a calităţii acţiunilor derulate de 
către CCDG. Devenită tradiţie, amenajarea sezonieră din  această lună a 
fost continuată cu plantarea unui copăcel (cireş) de  ZIUA VERDE A ECO-
ȘCOLILOR DIN ROMÂNIA, pe data de  29.10.2018.  În acest mod am 
participat  la ZIUA DE ACȚIUNE A VOLUNTARILOR CCDG, pentru a  
înțelege importanța implicării directe în dezvoltarea spațiilor verzi de care 
avem atâta nevoie. Implicarea, cu precădere, a claselor  a V-a A, a IX-a A 
şi a  IX-a B în procesul de amenajare al Parcului Didactic este lăudabilă, 
totodată fiind apreciată şi contribuţia tuturor  celorlalţi elevi ai şcolii, iubitori 
de frumos şi natură. Coordonatori EcoŞcoala, prof.dr. Polixenia Popescu 
şi prof. Virginia Acreţei. 
 
       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


