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Editorial 

Fie că este vorba despre Mărţişor, ghiocei ori datini de Paşte, toate simbolurile primăverii se rezumă la un singur cuvânt: renaştere. 

Primăvara este nu doar timpul revenirii la viaţă, ci şi timpul noilor începuturi şi al noilor provocări. La fel cum natura se reinventează, în 

fiecare an mai fermecătoare, soarele şi timpul frumos ne inspiră să ne descoperim pe noi înşine şi lumea ce ne înconjoară.  

Cosmina Spanoche, XI D 

Lumea despre noi    
 
Elevi ai Colegiului Naţional Pedagogic Constanța, la Competiţia „Euroscola“ 

În cadrul competiţiei „Euroscola”, organizată de Parlamentul European în 
şcolile din întreaga UE, 24 de elevi ai Colegiului Naţional Pedagogic 
„Constantin Brătescu” din Constanța au fost invitaţi să participe, în martie 
2017, la Ziua Euroscola, desfăşurată la sediul Parlamentului European de la 
Strasbourg. Însoţită de profesoarele Cristina Iulia Gîlă şi Mihaela Tudorache - 
director adjunct, delegaţia Colegiului a reprezentat cu succes România pe 
întregul parcurs al Zilei Euroscola. Elevii români, alături de echipaje din alte 
21 de ţări ale UE, au dezbătut, în comisii de lucru, probleme de importanţă 
majoră pentru viitorul tuturor europenilor: securitatea și drepturile omului, 
asistența pentru dezvoltare, mediu şi energia din surse regenerabile, migrația 
și integrarea, locurile de muncă pentru tineri şi viitorul Europei. Tinerii au 
propus, au dezbătut şi au votat rezoluţii pe aceste teme, conform procedurii 

de lucru a Parlamentului European. În cadrul concursului „Eurogames”, elevii noștri au răspuns la întrebări scrise în limbile ţărilor din 
Uniunea Europeană. 
Participând la acest adevărat Parlament al tinerilor europeni, au avut posibilitatea să cunoască direct modul de funcţionare a Parlamentului 
European, să ia contact cu elevi din întreaga UE, să-şi exprime viziunile şi aşteptările privind construcţia UE şi să fie mândri că au 
reprezentat România în Parlamentul tinerilor europeni. Delegaţia constănţeană a fost apreciată şi felicitată în mod special, de la tribuna 
Parlamentului European, de politicianul Marc Tarabella, membru al Parlamentului European desemnat să prezideze Ziua Euroscola, un 
admirator declarat al ţării noastre şi al oraşului Constanţa, se arată într-un comunicat al colegiului, semnat de consilier de imagine prof. 
Selma Bolat.                                                                                                                          www.telegrafonline.ro, 28 martie 2017 
 

Experienţa hispanică a delegaţiei Colegiului Pedagogic 
Pentru o săptămână, în Igualada şi Barcelona (Spania), a avut loc a doua 
întâlnire din cadrul proiectului Erasmus + On the Move in Europe, la care au 
participat directorul Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, prof. 
dr. Anamaria Ciobotaru, care este şi coordonatorul proiectului, împreună cu 
prof. Polixenia Popescu, prof. Alexandra Moise şi elevii Laurenţiu Andoni şi 
Cezar Cristurean.  Proiectul, finanţat de Uniunea Europeană, se derulează pe 
o perioadă de trei ani şi are ca parteneri licee din cinci ţări: Olanda, Germania, 
Spania, Italia şi Ungaria.  Prima întâlnire din cadrul proiectului, cea a 
coordonatorilor, a avut loc în luna decembrie a anului 2016, la colegiul 
constănţean.  
Activităţile s-au derulat, de data aceasta, în cadrul liceului Pere Vives Vich din 
Igualada (Spania) şi au fost circumscrise temei centrale a proiectului: 
Migraţiile în trecut şi viitor.  Elevii şi profesorii participanţi la proiect au vizitat sediul Comisiei Europene din Barcelona, unde reprezentanţii 
instituţiei le-au vorbit, în cadrul unei conferinţe, despre rolul Comisiei Europene în integrarea migranţilor.  Proiectul presupune, de 
asemenea, realizarea unui manual care să conţină tehnici de predare şi învăţare a limbii materne ca limbă secundară.  Următoarea vizită din 
cadrul proiectului va fi în luna octombrie a acestui an, în Harderwijk, Olanda.   Simona Anghel, 3 aprilie 2017, www.cugetliber.ro 

 

Colegiul Pedagogic desfăşoară al treilea proiect Erasmus+ 
„Train to Train” este cel mai recent proiect Erasmus+ KA 2, derulat de cadrele 
didactice ale Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu, prevăzut a 
se desfăşura pe o perioadă de doi ani.  Parteneri în proiect sunt IES Príncipe 
Felipe, Madrid, Spania, Escuela Infantil Zofio, Madrid, Spania, Escuela 
Reggio, Madrid, Spania, Kitta Allegria, Berlin, Germania, Da Vinci College, 
Dordrecht, Olanda.  La jumătatea lunii februarie s-a desfăşurat prima vizită de 
proiect, în Madrid, la care au participat prof. Ecaterina Patrichi - coordonatorul 
şi iniţiatorul proiectului, şi prof. Georgeta Mihalache. În cadrul vizitei s-au 
organizat workshop-uri cu teme precum „Comunicarea elev - profesor”, 
„Elevul - protagonistul actului didactic”, „Profesorul - rolurile sale”.  Sesiunile 
de lucru s-au desfăşurat pe trei grupe, împărţite astfel: Zofio, CNPCB, Kitta 
Allegria, Da Vinci College; Reggio, CNPCB, IES Principe Felipe, Zofio; 

Reggio, Kitta Allegria, Da Vinci College, CNPCB. În urma acestora, s-au elaborat şapte teme, care vor fi tratate în cadrul şcolii şi discutate la 
viitoarea întâlnire de lucru (mai 2017, Dordrecht, Olanda). Această întâlnire va fi urmată de alte trei: în noiembrie 2017 - Madrid, mai 2018 - 
Constanţa şi iulie 2018 - Berlin. În cadrul aceleiaşi vizite, a fost organizată o conferinţă ce a avut ca temă schimbul de bune practici în 
educaţia preprimară, cu participarea a 120 cadre didactice din şcolile din Madrid.  Proiectul „Train to train” este al treilea proiect Erasmus al 
Colegiului derulat în paralel cu proiectele „Language against Dropout” şi „On the Move in Europe”.                                                                   
Simona Anghel, 2 martie 2017, www.cugetliber.ro 
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Olimpiada de biologie – faza județeană (11.03.2017) 

 
Nume și prenume elev Clasa Prof. coordonator Punctaj obținut Premiul 

Dascălu Bianca Iulia a VIII-a Popa Anișoara 85 III 

Costache Sabina Andreea a X-a E Acreței Virginia 59 Mențiune 

 
 

Concursul național de educație pentru sănătate – faza județeană (1.04.2017) 

Nume și prenume elev Prof. coordonator Premiul 

Popescu Ramona Popa Anișoara II 

Dascălu Bianca Iulia Popa Anișoara II 

Postolici Ioana Popa Anișoara Premiu special și mențiune 

Voicu Daria Popa Anișoara Premiu special și mențiune 

Drugă Miruna Ana Popa Anișoara Mențiune 

Mihai Ilinca Popa Anișoara Calificat 

Mihalet Nicoleta Popa Anișoara Calificat 

Ludvig Ema Lucia Popa Anișoara Calificat 

 

 

„Nicio jucărie nu e mai 

frumoasă ca jucăria de vorbe. 

Copiii, ca şi oamenii mari, 

sunt mai simţitori la vorbe 

decât la fapte, plăcându-le, 

mai mult decât faptele făcute, 

faptele povestite. Şi, dacă 

povestea miroase a minciună 

şi minciuna e ticluită bine, 

povestea şi atunci le place 

mult; de unde un scriitor 

scoate învăţul că închipuirea e 

mai adevărată decât adevărul 

şi că viaţa trebuie răscolită, ca 

să fie scrisă pe placul 

cititorului mare şi al 

ascultătorului mic.” Tudor 

Arghezi   

 

Mistuit de dor, pinguinul Apolodor își ia 

rămas-bun de la prieteni și o pornește spre 

Polul Sud, sperând că își va găsi liniștea 

alături de frații lui din Labrador. 

Cămila Suzi, iepurele Buză-Lată și pisoiul 

Tiț încearcă să îl oprească, dar în zadar: 

dorul lui de depărtări e mai puternic decât 

orice și nicio rugăminte, oricât de 

fierbinte, nu topește dorința lui de a vedea 

ghețurile nesfârșite de la capătul 

Pământului. 

 

Digory Kirke şi Polly Plummer nici nu 

ajung să se cunoască bine când, pe 

neaşteptate, pornesc în cea mai 

spectaculoasă aventură a vieţii lor. 

Obligaţi de unchiul Andrew să ia 

parte la experimentul lui magic, cei 

doi copii rătăcesc pe tărâmuri dintre 

cele mai stranii, stăpânite de forţe 

malefice însetate de putere. Dar când 

deznădejdea îşi face simţită prezenţa, 

cântecul miraculos al leului Aslan dă 

naştere unei noi lumi, Narnia, unde 

imposibilul devine posibil, iar 

bunătatea şi iubirea sunt răsplătite 

însutit.  

REZULTATE CU CARE NE 

MÂNDRIM 



Olimpiada de limba română – faza județeană 

Nume şi prenume elev Clasa Prof. coordonator Punctaj obținut Premiul 

Murariu Olivia a VI-a A Zamfir Raluca 108,5 Mențiune 

Fîntînă Olivia aVIII-a  A Bolat Selma 108 Mențiune 

Ionescu Adela a V-a  B Suțu Carmen 106,5 Mențiune 

Dogaru Vlad a VIII-a A Bolat Selma 104 Premiu Special 

Duricu Anamaria a V-a A Bolat Selma 102,5 Premiu Special 

Blendea Andreea-Sorina a VIII-a A Bolat Selma 102 Premiu Special 

Voicu Daria a VI-a B Cojocaru Monica 98,25 Premiu Special 

Lariu-Rusu Ioana a VI-a B Cojocaru Monica 97,5 Premiu Special 

Papp Francesca a VI-a B Cojocaru Monica 97 Premiu Special 

Floca Daria a V-a A Bolat Selma 96,5 Premiu Special 

Dincă George a V-a  B Suțu Carmen 92,5 Premiu Special 

 

Olimpiada de limba engleză - faza judeţeană (18.03.2017) 

Nume şi prenume elev Clasa Prof. coordonator Nota Premiul 

Alempi Carina a X-a E Radu Irina 8,60 III 

Costache Sabina a X-a E Moise Iudit Alexandra 8,50 III 

Cristurean Cezar Vasile a IX-a E Florescu Carmen 8,50 III 

Popescu Bianca Maria a XI-a C Bardu Veronica 8,50 III 

Uşurelu Andrei a X-a E Moise Iudit Alexandra 8,50 III 

Cîrligel Mihnea a IX-a A Bardu Veronica 8,40 Menţiune 

 

 

  


