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Editorial
125 de gânduri pentru școala mea
Bună ziua! Mă numesc Ioana Șerban și sunt elevă în clasa a V-a A la Colegiul Național Pedagogic
„Constantin Brătescu”.
Despre școala mea am de spus multe lucruri, de la aspecte fizice până la profesori și elevi. Aș putea să o
asemuiesc cu un nou tărâm, departe de hotarele natale, o nouă lume, plină de cunoaștere, de experimente, de
proiecte, de creație, de curiozitate și de experiență.
Drumul până la ea este interesant, te face să te întrebi oare ce lucruri noi vei mai învăța azi, dar totodată te
gândești cu emoție oare ce notă ai luat la test. Sentimentele te zguduie, parcă arzi de nerăbdare, dar în același timp
îngheți de frică. Of, nici măcar eu nu știu cum să le descriu.
Când intri pe poartă te desprinzi de realitate și pătrunzi într-o lume a visurilor. În fața ta zărești o clădire
mare și înaltă cu un cerdac în stil brâncovenesc, care arată ca un palat, parcă scos dintr-un basm. Între colegi, îi
spunem „internat” deoarece pe vremuri aici erau găzduiți elevii care doreau să ajungă dascăli.
În dreapta este o grădină cu mulți copăcei, numai buni de a te ascunde printre ei sau de a te relaxa. În
stânga este o altă grădină cu tufișuri de gard viu, pe care iarna, după ore, când se așază pătura de nea, copiii vin și
îi smotocesc până cade toată zăpada din ei, sau îi folosesc ca un de scut pentru a se feri de bulgări. În mijlocul
grădinii este o troiță ridicată în cinstea dascălilor căzuți în Primul Război Mondial, care parcă este ruptă de la o
mănăstire și adusă aici.
Nici nu ridici bine capul că dai de școală. Te grăbești să intri în ea, dar îți fură gândul expoziția și biblioteca
de la intrare. În timp ce verifici toată școala colțișor, cu colțișor ca un inspector adevărat, privirea ți se ațintește pe
fereastră, unde dai cu ochii de terenul de sport și de o altă clădire. Te hotărăști să intri și în ea, iar cand îi deschizi
ușa înaltă, zărești alte două uși. Cea din dreapta este cabinetul stomatologic, iar cea din stânga este cabinetul
medical. în fața ta se mai deschide o sala mare, care duce spre mai multe uși. Începi să te gândești oare dacă nu ai
încurcat cumva povestea. De ce te-ai trezi în „Alice în țara minunilor”? Când îți revii din acea stare de confuzie,
verifici toate ușile. În unele sunt săli de clase, iar în celelalte două sunt amfitetrul și un mic loc religios în care ești
bine venit sa te încarci cu energie pozitivă pe care o vei duce acasă.
Cât despre profesori, parcă îi vezi cum se transformă din niște dascăli în niște persoane apropiate și
binevoitoare, care numaidecât vor să te învețe tot ceea ce știu ei pentru că au o speranță în tine că peste ani vei
ajunge ”cineva” despre care ei vor spune „Eu l-am învățat tot ce știe!” .
Din păcate nu pot scrie toate gândurile mele despre școala mea, ci doar cateva, întrucât mi-ar trebui multă
hârtie pentru a le scrie pe toate. Școala mea este sufletul meu!
Ioana Şerban - clasa a V-a A

Lumea despre noi
Elevi şi profesori de la Colegiul Pedagogic "Constantin Brătescu", oaspeţi de seamă în Germania
În perioada 11 - 17 martie, în Waltrop,
Germania, a avut loc cea de-a patra
întâlnire din cadrul proiectului Erasmus +
„On the Move in Europe”, derulat de
Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin
Brătescu” din Constanţa, în parteneriat cu
liceul german şi alte patru licee din ţările
implicate în proiect: Olanda, Spania, Italia şi
Ungaria. Proiectul de parteneriat doar între
şcoli în cadrul programului Erasmus +,
acţiunea KA2, este al doilea dintre cele trei
proiecte Erasmus + care se desfăşoară în
acest an în colegiu. La această activitate au
participat patru elevi din clasele a X-a şi a
XI-a, precum şi două cadre didactice, prof. dr. Anamaria Ciobotaru, coordonatorul proiectului, şi prof. dr. Polixenia
Popescu, membru al echipei de proiect. Activităţile derulate în cadrul acestei întâlniri s-au derulat sub egida „Spot
Light on Democracy”. Elevii din cele cinci instituţii partenere ale Liceului Stadische Reaschule din Waltrop au asistat
la lecţii predate de profesorii liceului gazdă elevilor de alte naţionalităţi, integraţi în sistemul educaţional german. De
asemenea, elevii au participat la work-shop-uri interactive pe tema proiectului, derulând activităţi precum construirea
unor mesaje despre valorile democraţiei, înscrise pe zmee confecţionate în cadrul atelierelor şi lansate în curtea
şcolii, scrierea unui cântec despre valorile democraţiei şi drepturile omului şi confecţionarea unei „Case Europene

Comune”. În plus, oaspeţii au avut ocazia să viziteze oraşele Dortmund şi Recklinghausen etc. „Una dintre cele mai
importante experienţe a fost vizitarea Parlamentului din Düsseldorf unde un membru al Parlamentului german le-a
vorbit elevilor despre valorile democraţiei şi drepturile omului. Elevii au avut oportunitatea de a asista la sesiunea de
lucru a unei Comisii de Experţi a Parlamentului. Materialele elaborate de elevii participanţi la proiect au fost
prezentate de către aceştia în faţa reprezentanţilor autorităţilor locale, căci la activitate a participat şi primarul
oraşului Waltrop, profesorilor şi părinţilor”, povesteşte prof. dr. Anamaria Ciobotaru, directorul Colegiului Naţional
Pedagogic „Constantin Brătescu”. Următoarea întâlnire de proiect va avea loc în Italia, în luna noiembrie a acestui
an.
Andreea Perhaiţă, www.cugetliber.ro, 20 martie 2018

Recomandare de lectura
Curajul nu depinde de cât de mare ți-e trupul, ci de cât de mare ți-e sufletul. De
acest lucru s-au convins toate animalele pădurii, atunci când, spre marea lor
surpriză, lumea lor a fost salvată de micuța ciocârlie Țup, cea cu piciorușele scurte
și fără de aripi. Micuța păsăre este ajutată de un personaj neașteptat: o bufniță de
care toate viețuitoarele pădurii se temeau, crezând că mănâncă puișorii. „Buhu
Pădurii” este de fapt o pasăre vegetariană care adoptă mica ciocârlie și o învață
cum să supraviețuiască în pădure. Iar împreună învață ce se poate întâmpla atunci
când te lupți pentru cei dragi, când perseverezi în fața obstacolelor și nu-i judeci pe
ceilalți după aparențe: totul devine posibil.

Premii obtinute la Olimpiadele scolare pe discipline – faza judeteana
Gimnaziu
Disciplina
Lb. română
Lb engleză
Lb. germană
Lb. franceză
Lb. spaniolă
Biologie
Religie
Total

Premiul I

Premiul al II-lea

Premiul al III-lea

1
1
1

1

2
1
1
1
1

Mențiuni
5
1

1
4

1

6

2
8

Disciplina

Premiul I

Premiul al II-lea

Premiul al III-lea

Mențiuni

Lb. română
Lb engleză
Lb. germană
Lb. spaniolă
Istorie
Religie
Socio-umane
Pedagogiepsihologie
Total

1

2
1
1
1

2

3
4

Premii
speciale
4

4

Liceu

1

1
1
1

1
1

1

6

6

1

8

10

12

4

17

La faza natională, s-a obtinut o mentiune la limba spaniolă.

FELICITĂRI !

Premii
speciale
1

1

Premii obtinute la Concursurile scolare pe discipline – faza judeteana
Gimnaziu
Disciplina
Lb engleză
Lb. franceză
Istorie
Total

Premiul I

Premiul al II-lea
2

3
1
4

Premiul al III-lea
2

Mențiuni
7

2

2
9

2
4

Liceu
Disciplina
Lb. română
Lb engleză
Istorie
Religie
Fizică
Educație fizică
Informatică
Total

Premiul I

Premiul
al II-lea

Premiul
al III-lea

1
2
2
1

1

Mențiuni
1
2

1
2

5

3

1
3

3

Concursuri nationale: 1 Premiu I – ISTORIE (liceu)

CALENDARUL ADMITERII LA LICEU - PROBELE DE APTITUDINI









Premii
speciale
2

14, 15 mai 2018 - Înscriere pentru probele de aptitudini
16 mai 2018 - Proba la Limba Engleză
17 mai 2018 - Probă aptitudini muzicale + interviu
18 mai 2018 - Probă aptitudini artistice + probă aptitudini fizice
22 mai 2018 - Afişarea rezultatelor
25 mai 2018 - Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor
29 - 31 mai 2018 - Ridicarea anexelor la fişa de înscriere
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