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Editorial 
125 de gânduri pentru şcoala mea 

A trecut un an de când sunt eleva Colegiului, dar sunt cel puţin 8 ani de când îmi doresc să învăţ în şcoala 
cu cireşi japonezi, trandafiri şi magnolii. Era ca un ritual să trec – de mâna mamei, care a învaţat tot aici – prin faţa 
şcolii. Primăvara mă urcam pe gard şi priveam florile, ascultând poveştile mamei despre dascălul care a dat numele 
său Colegiului. 

Demult, pe când nu ştiam să scriu şi să citesc, obişnuiam să-mi imaginez sensul cuvintelor. Dascăl era – 
pentru mine – ca un sfânt cu aripi înalte. Odata ce-am putut căuta singură cuvântul în dicţionar, am înţeles că 
înseamnă altceva, echivalând cu “cel care înzestrează cu aripi” . 

Aşa simt în fiecare zi, că aripile mele sunt tot mai înalte, mai dornice de zbor, iar asta le-o datorez, în primul 
rând lui Constantin Brătescu, apoi dascălilor mei, profesorii de zbor, cum le spun în gând.  

Sunt la marginea hotarului dintre copilărie şi adolescenţă, dar sunt foarte încrezătoare că voi reuşi să ajung 
ceea ce-mi doresc atât de mult, pentru că, în şcoala mea, cu adevărat europeană, învăţ să îmi exersez conştient 
rolul de membru al comunităţii mici (şcoala), pentru a ajunge să pot schimba ceva în oraşul meu, în ţara mea, în 
Europa. Ştiu că nu e un vis realizabil peste noapte, dar ştiu şi că peste ani, voi reuşi, avându-i alături pe profesorii 
mei de zbor. Atunci când mi-e greu, mă gândesc că în anii războiului, pe când era combatant, nici Constantin 
Brătescu nu visa că va deveni pedagog renumit, geograful Dobrogei, membru al Academiei de Ştiinţe din România 
sau patronul Colegiului meu sau că figura sa ne va reaminti că, fără eforturi, idealurile noastre nu vor căpăta formă şi 
conţinut. 

Acum la împlinirea a 125 de ani de la înfiinţarea Colegiului, mă gândesc că dascălilor mei şi patronului şcolii 
nu le pot mulţumi decât prin efortul de a deveni omul care îmi doresc să fiu, în cea mai bună versiune posibilă. 
Promit!                                                                                                                           Diaconu Ioana, clasa a VI-a A 

 

 Lumea despre noi   
Elevii de la Colegiul Pedagogic "Constantin Brătescu", proiect în Italia 
 Elevii de la Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” s-au deplasat, la sfârşitul lunii noiembrie, în 
Italia, în cadrul celei de-a cincea întâlniri a proiectului 
„Erasmus + On the Move in Europe”, la care au 
participat directorul unităţii de învăţământ, prof. 
Anamaria Ciobotaru, coordonatorul proiectului, prof. dr. 
Polixenia Popescu şi elevii Briana Zaharia, Andrada 
Nedelcu şi Sebastian Gheorghiţă. 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 Constanţa. Anul 
acesta, activităţile s-au derulat la liceul „Instituto 
Instruzione Superiore I. Newton” din Camposampiero 
(Italia), elevii prezentând pe parcursul săptămânii 
obiceiuri şi tradiţii specifice ţării din care provin.  „Coordonaţi de un profesor de artă dramatică, din Spania, elevii 
implicaţi în proiect au realizat un spectacol, «Let’s Move Europe», pe care l-au prezentat în faţa autorităţilor locale şi 
părinţilor în data de 30 noiembrie. Programul a cuprins vizite tematice în oraşele Veneţia, Padova şi Cittadella, unde 
elevii şi profesorii au avut activităţi interactive în diferite locaţii, de o deosebită importanţă culturală (vizitarea 
principalelor atracţii turistice, a comunităţilor evreieşti, slave, armene, germane şi a Centrului multicultural, vizitarea 
Universităţii din Padova etc). 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 avea loc la Pecs, 
Ungaria”, a declarat directorul Anamaria Ciobotaru.   Mirabela Şerbănescu, www.cugetliber.ro, 5 decembrie 2018 
 
Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” - Școală eTwinning 
Weekend-ul trecut, în cadrul Conferinței Naționale eTwinning, organizată de Institutul de Științe ale Educației și 
Centrul Național eTwinning, în București, a avut loc ceremonia de acordare a certificatelor - Școală eTwinning. 
Distincția a fost primită de 1.275 de școli din țări europene, dintre care 63 de școli din România. Acțiunea eTwinning, 
componentă a Programului Erasmus+ al Comisiei Europene, se adresează tuturor instituțiilor din învățământul 
preuniversitar, tuturor profesorilor, directorilor de unități școlare și inspectorilor școlari. Colegiul Național Pedagogic 



,,Constantin Brătescu’’ a fost singura instituție de învățământ din județul Constanța care a primit această distincție, 
însoțită și de steagul Școala eTwinning.              Mirabela Şerbănescu, www.cugetliber.ro, 10 decembrie 2018 
 
Elevii Colegiului Pedagogic „Constantin Brătescu“, impresionaţi de filmul documentar „Adrian V. 
Rădulescu - ctitorul“  
Ieri, la Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu“, a avut loc 
vizionarea filmului documentar „Adrian V. Rădulescu - 
ctitorul“, ca parte a proiectului iniţiat şi finanţat de cotidianul 
ZIUA de Constanţa de a celebra, cu prilejul Zilei Dobrogei şi 
în an centenar, personalitatea istoricului Adrian V. 
Rădulescu.  Elevii şi profesorii de la unitatea de învăţământ 
au dat curs invitaţiei cotidianului ZIUA de Constanţa, mai 
ales că ei sunt cei care trebuie să-şi cunoască trecutul. 
Documentarul „Adrian V. Rădulescu - ctitorul“ a fost 
prezentat şi autorităţilor locale, celor judeţene, studenţilor de 
la Universitatea „Ovidius“ şi celor de la Universitatea 
Maritimă din Constanţa. Precizăm că documentarul a fost 
realizat cu sprijinul financiar al cotidianului ZIUA de 
Constanţa.  Printre cei prezenţi s-au numărat conf. univ. dr. Anca Constantin, fiica regretatului istoric, primarul 
municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, directorul Colegiului Pedagogic „Constantin Brătescu“, prof. dr. Anamaria 
Ciobotaru.  „Suntem onoraţi să fim gazda unei diseminări a unui proiect important iniţiat de cotidianul ZIUA de 
Constanţa, care îşi propune să conştientizeze valorile locale. Filmul despre Adrian V. Rădulescu, realizat de 
cotidianul ZIUA de Constanţa, este parte a unui proiect mai amplu, care are în vedere dorinţa de a ne raporta la 
valorile reale, dorinţa de a avea repere culturale. Noi învăţăm a fi, raportându-ne şi la valorile reale, pe care trebuie 
să le avem în vedere. În această sală, acum 10 ani, am lansat un film al regretatului compozitor Dumitru Lupu. Şi, 
iată, continuăm cu astfel de proeict, pentru că aşa ne dezvoltăm şi noi ca instituţie. Apreciem iniţiativa cotidianului 
ZIUA de Constanţa“, a declarat directorul unităţii de învăţământ, prof. dr. Anamaria Ciobotaru. „Suntem în inima 
oraşului, la câteva zile de la Ziua Dobrogei, şi foarte aproape de Sfântul Andrei, de 1 decembrie. Trebuie să vedem 
cum am ajuns aici. Azi nu pare la îndemână să schimbăm gânduri şi emoţii cu oricine din orice colţ al pământului. Să 

avem acces la orice informaţie. Dar vă rog să facem un 
exerciţiu de imaginaţie şi să vedem cum era acum 100 
de ani, acum 140 de ani, când oamenii făceau eforturi 
mari să ajungă la şcoală, să lase ceva în urmă. Adrian 
V. Rădulescu ne-a privit pe toţi ca pe nişte copii ai lui. El 
este unul dintre oamenii care ne-au marcat existenţa, 
istoria şi vremurile. Adrian V. Rădulescu a plecat de 
acasă pentru a-şi urma visul. A avut o pasiune şi un 
scop de a aduna oameni şi de a face ceva pentru 
oameni. El este şi va fi un model. Putem să spunem că 
în fiecare dintre noi este un Adrian V. Rădulescu. Sunt 
convins că veţi fi oameni la care să se raporteze copiii şi 
nepoţii voştri. Important este să găsim dorinţa de 

evoluţie în noi. Acum o sută de ani s-au făcut sacrificii să avem prezentul de acum. Adrian V. Rădulescu din fiecare 
dintre noi aşteaptă să fie scos la lumină prin cunoaştere, înţelepciune, frumuseţe, pasiune, dăruire şi muncă. El a 
făcut atât de multe lucruri, încât astăzi pare greu de imaginat că un singur om le-a făcut pe toate. Noi avem aşteptări 
de la voi. Vă urez nu doar să-l ajungeţi pe Adrian V.Rădulescu, ci să-l şi depăşiţi prin realizările voastre. Mi-aş dori 
ca voi sa fiţi cei care vor însufleţi Constanţa“, a precizat, la rândul său, primarul Decebal Făgădău.   

Nicoleta Baciu, www.ziuaconstanta.ro, 20 noiembrie 2018 
  

Elevi constănțeni, premiați de Ziua Dobrogei 
Miercuri, 14 noiembrie 2018, a fost sărbătorită DOBROGEA de elevi și profesori prin activități științifice și artistice 
organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța. În acest context au fost desemnați câștigătorii la 
secțiunile desen, pictură și colaj din cadrul proiectului județean „Să ne cinstim eroii”, desfășurat în octombrie- 
noiembrie 2018, premiul I fiind obținut de elevii: Țuțuianu Teodor, Nicu Ioana Valentina - Școala Gimnazială 
„Constantin Brâncuși” Medgidia, Burlacu Antonia-Iuliana - Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon, Tolnacs Bianca 
Maria, Grosu Alexandra - Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Medgidia, Crâșman Ioana, Burciu Sebastian - 
Școala Gimnazială Nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanţa (Secțiunea desen), Diaconescu Beatrice Nicole, Nan Briana - 
Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanţa.                           Telegrafonline, 15 noiembrie 2018 
 
 
 
 



Extras din Statulul Elevului 
Statutul Elevului este unul dintre cele mai importante documente elaborate de Consiliul Național al Elevilor. Toți 
elevii reprezentanți se ghidează pe baza acestuia și se informează cu privire la drepturile dar și îndatoririle elevilor, 
reușind astfel sa mențină un echilibru, asigurându-se ca toate acestea sunt 
respectate in școala lor. Statutul Elevului cuprinde tot ceea este de o importanța 
majoră pentru fiecare zi din viața unui elev. Este de altfel foarte cuprinzător și ușor 
de înțeles, fiind menit să manifeste un interes sporit din partea elevilor.  
Am extras câteva drepturi, îndatoriri dar și lucruri interzise pe care elevii ar trebui sa 
le cunoască: 
Conform Statutului Elevului, aprobat prin OMENCȘ 4.742/2016 (extras), 
Elevii au următoarele drepturi:  
ART. 6 
2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii. 
ART. 7 
bb) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora; 
p) dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor și libertăților 
celorlalți participanți. 
f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic și 
din partea altor elevi din cadrul unității de învățământ. 
ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absență doar în cazul în care nu sunt prezenți la ora de curs. Este 
interzisă consemnarea absenței ca mijloc de coerciție. 
Elevii au următoarele îndatoriri: 
ART. 14 
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi 
însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 
i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 
n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevii şi personalul unităţii de 
învăţământ; 
 Elevilor le este interzis: 

ART. 15 
d) să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi 
să participe la jocuri de noroc; 
g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la 
această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului 
didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă; 
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare şi să manifeste violenţă în limbaj şi în 
comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 
k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a 
situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 

Selecţie realizată de Alesia Mazilu, clasa a X-a C, preşedintele Consiliului Elevilor 

 
 

  

 

  

SĂRBĂTORI FERICITE! 

 

 

 

 


