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EDITORIAL 
Timp. Cât? Patru ani. De? De emoții, zâmbete, note mari și mici, prietenii și mai ales oameni minunați care ne-au 
făcut călătoria prin gimnaziu mai frumoasă. Într-un cuvânt, patru ani plini de amintiri printre care vom umbla când 
timpul nu va ține cu noi. Pentru asta și pentru multe altele, nu putem decât să fim recunoscători. Poate nu am fost 
destul de atenți, poate nu am invățat sau nu ne-am maturizat destul. Căci chiar si acum, când toată lumea spune că 
ne apropiem de sfârșit, noi preferăm să îl vedem de fapt ca pe un nou început.  

Murariu Olivia-Maria, clasa a VIII-a A  

 

LUMEA DESPRE NOI   
Program bilingv de predare a limbii spaniole, la Colegiul „C-tin Brătescu” 
În data de 18.01.2019, Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” (CNPCB) a primit vizita domnului Pablo 
Diez Astruga – ataşat pentru învăţământ şi cultură al Ambasadei Spaniei la Bucureşti. În prezenţa reprezentanţilor 
Ministerului Educaţiei şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, domnia sa a expus conducerii Colegiului şi 
profesorilor de la departamentul de limbi romanice din cadrul instituţiei, modalitatea prin care Ambasada Spaniei în 
România va implementa acest program la Constanţa. Astfel, începând cu anul şcolar 2019-2020, timp de 4 ani, în 

Colegiu, elevii instituţiei care studiază limba spaniolă vor beneficia 
de un cadru didactic specializat, din Spania, pentru învăţarea 
acestei limbi. De programul de predare a limbii spaniole în regim 
bilingv vor beneficia elevii din clasa a IX-a, de la filiera vocaţională 
– specializarea învăţător-educator (cf. planului cadru, din cele 
două clase din cadrul filierei vocaţionale - 1 clasă – specializarea 
învăţător -educator – 14 locuri – biligv limba engleză şi 14 locuri – 
bilingv limba spaniolă, cealaltă clasă – 14 locuri - specializarea 
învăţător- educator – bilignv limba engleză şi 14 locuri - 
specializarea educator – puericultor - bilignv limba engleză). 
Parcurgerea programului bilingv – limba spaniolă va avea ca 

finalitate susţinerea de către elevii care au urmat acest program, a bacalaureatului specific, conform Acordului dintre 
Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Regatul Sapniei cu privire la înfiinţarea şi 
funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România şi la organizarea examenului de Bacalaureat 
la aceste licee. De asemenea, elevii vor putea susţine examenle de atestat specific, asemenea elevilor Colegiului 
care studiază limba engleză în regim bilingv – atestatul de predare a limbii spaniole la ciclul preprimar şi primar şi cel 
specific claselor cu program bilingv.  Propunerea Ministerului Educaţiei de a implementa programul bilingv de 
predare al limbii spaniole în Colegiul nostru este binevenită în contextul în care elevii Colegiului beneficiază de 
program de predare a limbii engleze în regim intensiv la ciclul gimnazial şi bilingv – la ciclul liceal, de peste 15 ani, 
având, la alegere, a doua limbă de studiu – franceza, germana sau spaniola. De asemenea, instituţia noastră a 
derulat 4 proiecte foarte importante cu instituţii de învăţământ din Spania – din Salamanca (2009-2011), Granada 
(2013-2015) Igualada (2016-2018) şi Madrid (2016-2018), existând, în acest context, oportunitatea reală de noi 
parteneriate cu instituţii similare din Spania”, a declarat, într-un comunicat Ana Maria Ciobotaru, directorul instituţiei.  
        www.telegrafonline.ro, 19 februarie 2019 

Tânărul scriitor Silviu Docu Axelerad își lanseză un nou volum 
Vineri, 25 ianuarie 2019, ora 15.00, la Muzeul de Artă din Constanța va 
avea loc lansarea cărții cu titlul Ispita din Southern Belle, autor Silviu Docu 
Axelerad. Autorul s-a născut la 19 decembrie 1999, este elev în clasa a 
XII-a la Colegiul Național Pedagogic "Constantin Brătescu" din Constanța 
și este fiul conf. univ. dr. Any Docu Axelrad, medic-șef al Secției 
Neurologie, a SCJU Constanța. Silviu Docu Axelerad spune despre 
părinții lui că i-au creat un microcosmos filosofic în care a devenit 
persoana de astăzi. Familia îi este cel mai important "sprijin" cultural, 
social, emoțional, intelectual, care l-a învățat cum să fie EL, o persoană 
UNICĂ, sigură pe forțele sale! Debutul literar a avut loc la vârsta de 16 
ani. Prima carte scrisă de Silviu Docu Axelerad se numește Filosofie 
muzicală și umană. Filosofie muzicală și umană pune în prim plan ideea 
renașterii spiritualea corpului material, omul fiind oglinda rațiunii sale, iar 
muzica fiind cea care formează rama caracterului uman. Muzica înseamnă 
rațiune absolută, perfecțiune, și fiecare notă formează un puzzle care descrie 



în final OMUL. Legătura dintre filosofia umană și filosofia muzicală este realizată prin ascensiuneaomului spre 
cultură, educație, rațiune, frumos.Omul și muzica reprezintă pionii unui joc de șah profan, Divinul fiind regele 
suprem, sacrul. În această carte autorul a subliniat legătura strânsă dintre cele două concepte. Omul fără muzică 
este sortit dematerializării, desacralizării. Muzica creează o stare de beatitudine Divină, care poate fi atinsă cu 
ajutorul eudemoniei, proces prin care omul de poate sacraliza. Ispita din Southern Belle, cea mai recentă carte a sa, 
leagă conceptele de filosofie, religie, teosofie și pune accentul pe dihotomia dintre conceptele fundamentale ale 
binelui și răului, făcând o diferențiere accentuată pe punctul suprem care leagă materia, de la atom până la univers, 
iar acela este Divinul, care poate fi Dumnezeu, Brahma, Budda, rațiunea absolută, etc. Tânărul romancier, însoțit la 
eveniment de dr. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă, de criticul literar Diana Dobriță Bârlea și de 
redactorul-șef al revistei Agora, Ion Dan Voicu, vă invită să petreceți o după amiază presărată cu muzică și lectură la 
Muzeul de Artă Constanța.      www.telegrafonline.ro, 24  ianuarie  2019 

 
Cabinetele stomatologice din rețeaua școlară au fost renovate 

Vești bune pentru preșcolari, elevi și studenți! Au fost 
renovate și modernizate toate cele 14 cabinete medicale 
stomatologice din rețeaua de medicină școlară. Potrivit 
reprezentanților Primăriei Constanța, în toate cabinetele 
a fost achiziționată aparatură medicală nouă: unituri 
dentare, autoclave, instrumentar dar și frigidere, jaluzele 
și mobilier. Prin Direcția Generală de Asistență Socială 
din cadrul Primăriei s-au executat lucrări ample de 
reparații și igienizare, pornind de la zugrăveli interioare, 
înlocuirea gresiei și a faianței, a instalațiilor electrice, 

sanitare și termice până la montarea covorului antibacterian în fiecare cabinet. În municipiul Constanța, cabinete 
medicale școlare de stomatologie se află în următoarele unități de învățământ: Colegiul Național „Mihai Eminescu”, 
Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Liceul Teoretic „Decebal”, Liceul Teoretic „George Călinescu”, 
Școala Gimnazială nr.7 „Remus Opreanu”, Colegiul Tehnic „Tomis”, Școala Gimnazială nr.6 „Nicolae Titulescu”, 
Școala Gimnazială nr.12 „B.P. Hașdeu”, Școala Gimnazială nr. 10, Liceul Teoretic „Ovidius”, Școala Gimnazială nr. 
16 „Marin Ionescu Dobrogianu”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Grupul Școlar ”Miron Costin” și Universitatea 
„Ovidius”. Toți preșcolarii, elevii și studenții beneficiază, în mod gratuit, de tratamente de specialitate în aceste 
cabinete medicale.                                                                                  www.telegrafonline.ro, 17 decembrie  2018 

NECENZURAT 
Colegiul  va  implementa în perioada februarie  – iunie 2018 proiectul naţional de prevenire a consumului de tutun, 
alcool şi droguri, în rândul adolescenţilor cu vârste între 12 şi 15 ani, ,,Necenzurat”. Proiectul national  este initiat de 
Agenţia Naţională Antidrog în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Constanţa şi Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Constanţa. Proiectul 
pune accent pe formarea abilităţilor sociale ale elevilor, implică profesorii şi părinţii, foloseşte metode 
interactive, având la bază studii care dovedesc eficienţa acestui tip de intervenţii. Cele 12 activităţi care se 
vor desfăşura cu elevii au ca obiectiv: 

 Crearea unui mediu securizant în clasă; 

 Stimularea şi eficientizarea comunicării în grupul de 
elevi; 

 Dobândirea de cunoştinţe corecte despre droguri; 

 Formarea unor abilităţi de viaţă, necesare luării unor 
decizii informate, corecte şi responsabile în legătură 
cu consumul de tutun alcool şi droguri. 

   Pe lângă activităţile destinate elevilor, acest proiect are şi un 
modul adresat 
părinţilor, deosebit de util în realizarea unui parteneriat activ şi 
eficient între şcoală şi familie, în educaţia antidrog a copiilor. 
Mentionam ca la nivelul Colegiului, proiectul este implementat de 
prof. Virginia Acretei si prof. Bolat Selma, care au beneficiat de o 
sesiune de formare cu specialisti din cadrul Agenţiei Naţionale 
Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Constanţa şi Centrului Judeţean de Resurse şi de 
Asistenţă Educaţională Constanţa cu tema ,,Abilităţi de viaţă la 
preadolescenţi – prevenirea consumului de droguri”. 

 



CALENDAR  SIMULARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMINTIRI DIN VACANTA           TABARA DE SCHI AZUGA, CLASELE a VI-a  A si a VI-a B 

Simulare Evaluare Naţională - clasele a VII-a şi a VIII-a 

11 martie 2019 - probă scrisă Limba şi literatura română 

12 martie 2019 - probă scrisă Matematică 

13 martie 2019 - probă scrisă Limba şi literatura maternă 

22 martie 2019 - afişarea rezultatelor 

 
Simulare Bacalaureat - clasele a XI-a şi a XII-a 

18 martie 2019 - E a)probă scrisă Limba şi literatura română 

19 martie 2019 - E b) probă scrisă Limba şi literatura maternă 

20 martie 2019 - E c) probă scrisă - proba obligatorie a profilului 

21 martie 2019 - E d) probă scrisă - proba la alegere (numai cls. XII) 

29 martie 2019 - afişarea rezultatelor 

 


