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Editorial
Cum este să fii boboc la Colegiul Național Pedagogic “Constantin Brătescu”?
Sunt elevă in acest colegiu de aproximativ zece ani, aici am parcurs învățământul preșcolar, primar și gimnazial,
iar în prezent liceul. CNPCB fiind prima mea opțiune, respectiv clasa de Științe Sociale. Chiar dacă o mare parte
din viață am petrecut-o aici, printre holurile și curtea acestei școli, nu mi-a fost așa de ușor să mă adaptez “vieții”
de boboc. Acum este cu totul altă atmosfera,colegi noi, profesori mai exigenți, iar materiile din ce în ce mai variate.
Cu toate acestea, liceul mi-a oferit diferite oportunități prin care să interacționez cu persoanele noi din jurul meu și
să facă această tranziție mult mai accesibilă: cluburile de dezbateri, de voluntariat, de istorie cât și corul de muzică.
De asemenea mi-a pus la dispoziție noi responsabilități, cum ar fi cea de președinte al clasei, asigurând un mediu
cât mai productiv, promovând idealurile și valorile CNPCB. Firește, profesorii colegiului au fost întotdeauna foarte
dedicați, la orele de curs și totodata demarând proiecte, implicând elevii școlii noastre: Euroscola, Etwinning,
Erasmus+ și multe alte activități care le permit elevilor liceului nostru să facă vizite naționale cât și internaționale
prin tabere sau proiecte în parteneriat cu alte țări. Așadar, conexiunile profesor-elev sunt foarte importante. Fiind
unul dintre centrele de examene Cambridge, am avut ocazia de a participa la unul dintre acestea și de a îl
promova cu punctaj maxim, mulțumită orelor de intensiv engleză din cadrul liceului. Prin urmare, dezvoltarea pe
plan educațional cât și pe plan personal le-am regăsit la un loc chiar aici, CNPCB și țin să le mulțumesc tuturor
cadrelor didactice pentru interesul acordat!
Alesia-Rebeca Mazilu, clasa a IX-a C

Lumea despre noi
Colegiul Pedagogic "Constantin Brătescu", înfrăţit cu cinci licee din Europa
Mai mulţi elevi şi profesori de la au participat două cadre didactice, participat la discuţii cu directorul
Colegiul
Naţional
Pedagogic prof. dr. Anamaria Ciobotaru, AZC Zeewolde, Lazize Hillebregt de
„Constantin Brătescu” au vizitat, timp coordonatorul proiectului, prof. dr. Valk. De asemenea, au vizitat
de o săptămână, un liceu din Polixenia Popescu, membru al primăria din Hardervijk şi au
Olanda. Constănţenii au avut ocazia echipei de proiect, şi cinci elevi din participat
la
masa
rotundă
să vadă cum se învaţă în una dintre clasa a XI-a: Mara Constantin, organizată de primarul oraşului şi nu
cele mai dezvoltate ţări din Europa, Patricia Antici, Alexandra Cristache, au ratat nici expoziţia pictorului
dar şi cum sunt integraţi în şcoală Daniel Dăianu şi Cătălin Chita. Huszar Van De Stijl din
elevi de diferite naţionalităţi. Proiectul vizează, prin tematica sa, Stadsmuseum,
Harderwijk.
Vizita la RSG Sligerbos Levant, criza refugiaţilor şi tot ceea ce „Materialele elaborate de elevi pe
Harderwijk (Olanda) a avut loc în presupune aceasta: migraţia de-a parcursul acestei săptămâni au fost
cadrul celei de-a treia întâlniri din lungul istoriei, cauzele ei şi modul în prezentate de către aceştia, în
cadrul proiectului Erasmus+ „On the care aceasta a influenţat viaţa de zi ultima zi, părinţilor, profesorilor şi
Move in Europe”, derulat de Colegiul cu zi, aspectele sociale, economice reprezentanţilor autorităţilor locale.
Naţional Pedagogic „Constantin şi politice resimţite în urma acestui Proiectul presupune, de asemenea,
Brătescu” din Constanţa în fenomen. În cadrul activităţilor de-a elaborarea de către profesorii
parteneriat cu liceul olandez şi alte lungul săptămânii petrecute în participanţi din cele şase ţări a unui
patru licee din ţările implicate în Olanda, elevii au vizionat şi analizat ghid de bune practici privind cele
proiect: Spania, Italia, Germania şi filmul „Freedom Writers”, au studiat mai eficiente metode de predare în
Ungaria. Proiectul de parteneriat design-ul unor hărţi care conţin vederea integrării elevilor de alte
doar între şcoli în cadrul programului informaţii despre migraţia popoarelor naţionalităţi. Următoarea întâlnire a
Erasmus +, acţiunea KA2, este al în trecut şi prezent, din fiecare ţară proiectului va avea loc în luna martie
doilea dintre cele trei proiecte participantă la proiect, au vizitat a anului 2018, în Waltrop,
Erasmus+ care se desfăşoară, în casa memorială Anne Frank din Germania”, explică prof. dr.
acest an, în colegiu. „On the move in Amsterdam şi alte locuri descrise în Anamaria Ciobotaru, directorul
Europe” a debutat în luna decembrie The diary of Anne Frank, carte pe Colegiului Naţional Pedagogic din
2016 cu întâlnirea coordonatorilor, care elevii au avut-o de citit şi Constanţa.
organizată
de
instituţia analizat, au vizitat Centrul de
constănţeană. La această activitate, refugiaţi din Zeewolde şi au
Andreea Perhaiţă, www.cugetliber.ro, 24 noiembrie 2017

Cadrele didactice de la Colegiul Pedagogic "Constantin Brătescu", specializate peste hotare
La începutul lunii decembrie, la Madrid, la Institutul IES
Step by Step, din Grădinița de Aplicație a colegiului.
Principe Felipe, s-a desfășurat cea de-a treia vizită de
Pentru această vizită, elevii din IES Principe Felipe au
lucru în cadrul proiectului Erasmus+ „Train to Train”,
pregătit o expoziție de lucrări practice, intitulată «La
derulat de Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin
infancia que nos ocupa»”, precizează prof. Ecaterina
Brătescu” din Constanţa cu alte unităţi de învăţământ
Patrichi. De asemenea, în cadrul întâlnirii, au fost
din Europa. „Acesta este cel de-al treilea proiect
stabilite detaliile următoarei vizite de proiect, care se va
Erasmus + pe care instituția noastră îl derulează în
desfășura în intervalul 21 - 25 mai 2018, la Constanţa,
acest an școlar. Proiectul are ca scop schimbul de
când Colegiul Naţional „Constantin Brătescu” va
bune practici în educația preșcolarilor și se derulează
sărbători 125 de ani de la înființare. Tema întâlnirii va fi
pe o perioadă de doi ani, până în septembrie 2018. Din
- gândirea logico-matematică a preșcolarului.
partea CNP «Constantin Brătescu» au participat prof.
Ecaterina Patrichi - coordonatorul proiectului și prof.
înv. preșcolar Georgeta Mihalache”, explică directorul
colegiului constănţean, prof. Anamaria Ciobotaru. În
cadrul vizitei, cele două cadre didactice, alături de
reprezentanții celorlalte cinci instituții partenere în
proiect (Kita Allegria, Berlin, Germania, Escuela Infantil
Zofio, Madrid, Spania, Escuela Infantil Reggio, Madrid,
Spania; IES Principe Felipe, Madrid, Spania și Da Vinci
College, Dordrecht, Olanda) au prezentat exemple de
bune practici folosite în cadrul alternativei educaționale
Andreea Perhaiţă, www.cugetliber.ro, 9 decembrie 2017

Ziua Educatiei
Educația este „arta de a forma
bunele deprinderi sau de a dezvolta
aptitudinile native pentru virtute ale
acelora
care
dispun
de
ele.”(Platon). Aristotel, în lucrarea sa
Politica, considera că educația trebuie
să fie un obiect al supravegherii
publice, iar nu particulare. În 1994,
UNESCO
a
inaugurat
Ziua
Internaţională a Educatorilor, pentru a
marca semnarea, în 1966, a
recomandării făcute de UNESCO şi
Organizaţia Internaţională a Muncii
privind condiţiile de muncă ale
personalului didactic. De atunci,
această zi se sărbătoreşte în fiecare
an la data de 5 octombrie, în peste 200
de ţări. Ziua Mondială a Educaţiei
este cunoscută drept „World Teachers' Day”, în engleză sau „Journée Mondiale des Enseignants”, în franceză.
Ziua Mondială a Educaţiei este o zi sărbătorită în toată lumea, fiind o zi în care se organizează manifestări cu
caracter educativ, care implică elevii şi profesorii. În acest context, joi, 5 Octombrie, la Colegiul Naţional Pedagogic
„Constantin Brătescu”, s-au derulat Ateliere psihologice, susţinute de membrii Colegiului Psihologilor din România,
Ceaşca de Psihologie - Filiala Constanţa.
O altă manifestare dedicată evenimentului a fost demararea activităţii „Clubului de istorie pentru tineret”,
în parteneriat cu ONG România „Dacia - Casa Noastră”. Proiectul vizează promovarea istoriei antice a ţinutului
între Dunăre şi Marea Neagră şi a importanţei mişcării de tineret. Principiile acestei colaborări sunt: implicarea,
iniţiativa, voluntariatul, perseverenţa, participarea activă, echitatea, competenţa, responsabilitatea.
Elevii clasei a IX-a D, profil filologie, coordonaţi de psihologul şcolar, Mihaela Nicolaev, au discutat despre
„Motivaţie şi succes”. Prin dezbatere, au fost conştientizaţi de resursele personale şi îndrumaţi să-şi folosească în
mod creativ potenţialul.

Elevii calificati la faza locala a olimpiadei de limba romana - nivel liceal
Nume și prenume elev

Clasa

Nume și prenume profesor

Petrescu Bianca Maria

a IX-a

Carmen Șuțu

Bădescu Ciorovan Anabelle

a IX-a

Blendea Maria

a IX-a

Carmen Șuțu
Carmen Șuțu

Tasu Maria

a IX-a

Carmen Șuțu

Izet Sarah Leman

a IX-a

Mariana Deacu

Sava Robert Andrei

a IX-a

Mariana Deacu

Bicoci Andreea

a X-a

Coralia Stan

Roșu Ana

a X-a

Carmen Șuțu

Rusu Maria

a X-a

Carmen Șuțu

Mihai Ioana

a X-a

Carmen Șuțu

Lungu Nicoleta Mădălina

a X-a

Mariana Deacu

Floarea Ștefania Raffaela

a X-a

Mariana Deacu

Sasu Iulia Diana

a XI-a

Mariana Deacu

Spânoche Cosmina

a XI-a

Mariana Deacu

Dincă Ștefania Andreea

a XI-a

Mariana Deacu

Iarna
A venit iarna. Ea a sosit îmbrăcată într-o rochie albă presărată cu fulgi de nea ce strălucesc asemenea unui
diamant. Peste mândra pădure ce a fost odată, s-a aşternut tăcerea. Copacii au îmbrăcat straie de nea. Natura
hibernează. Doar un iepuraş aleargă pe un lan de diamante ce scârţâie sub picioare.
Zăpada s-a aşternut cu nemiluita. Fulgii zboară ca nişte fluturi albi. Drumurile sunt troienite, iar casele au
căciuliţe albe.
În noaptea albastră, copiii îl aşteaptă pe veşnicul Moş Crăciun care le va pune cadouri sub bradul împodobit cu
steluţe argintii. Ce bucurie mare!
Iarna
Geroasă, frumoasă,
Fugind, acoperind, zâmbind,
Cel mai aşteptat anotimp,
Regină.
Stadnic Alina-Maria, a V-a A

Din activitatile noastre

Halloween la clasa a V-a A
Diriginte, prof. Selma Bolat

Vizita la Fabrica de globulete
Clasa a II-a
prof. înv. primar Camelia Sima

Serbarea de
Craciun

