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Editorial
Am pășit încrezătoare în clasa a XII-a, știind că vine cu bucurii, dar și cu multă muncă. Toți suntem nerăbdători
pentru momentul absolvirii, în care aruncăm simultan toca în aer la “Ultimul Clopotel” și pentru banchetul care
marchează sfârșitul celei mai frumoase perioade din viața unui tânăr. De asemenea, este un an greu, în care
toată lumea are așteptări de la noi, trebuie să luăm decizii importante referitoare la modul în care pavăm drumul
pe care vom păși mai târziu în viață. Mă gândesc cu emoție la momentul despărțirii de colegii alături de care am
petrecut cele mai frumoase amintiri timp de patru ani. Fiecare iși va urma visul, iar eu aștept cu nerăbdare
momentul în care ne vom reîntâlni peste câțiva ani și vom constata cu entuziasm că am reușit să realizăm tot ce
ne-am propus. Deși ne simțim presați de examenul maturității, Bacalaureatul, nu trebuie să uităm să trăim
fiecare moment și să ne bucurăm de ultimul an petrecut in acest colectiv.
Maria Negrea, a XII-a C

Lumea despre noi
Liceeni de la Colegiul Pedagogic, elevi pentru o săptămână, în Olanda
22 de elevi de la Colegiul Naţional
Pedagogic „Constantin Brătescu”
au avut ocazia, timp de o
săptămână, de a vedea cum este
să fii licean în Olanda. În perioada
2-7 octombrie, în localitatea
Harderwijk, a avut loc cea de-a
doua întâlnire din cadrul proiectului
bilateral româno-olandez, derulat
de Colegiul Naţional Pedagogic
„Constantin
Brătescu”
din
Constanţa, în parteneriat cu liceul
R.S.G. Sligerbos Levant. Astfel,
cei 22 de elevi, însoţiţi de trei
profesori ai instituţiei, prof.
Ecaterina Patrichi, prof. Carmen
Florescu şi prof. Alina Milea, au
participat, timp de o săptămână, la
activităţi comune cu profesorii şi
elevii
din
liceul
partener,
continuând proiectul început în
luna aprilie a acestui an, când
elevii din RSG Sligerbos Levant sau aflat în instituţia constănţeană.

„Experienţa a fost una deosebit de participanţi, desfăşurată la RSG
interesantă, având în vedere că Slingerbos, în care elevii au
lecţiile s-au desfăşurat, aproape în susţinut proiectele elaborate pe
totalitate ,cu ajutorul Ipad-urilor, parcursul
întregii
săptămâni
RSG Slingerbos implementând petrecute în Olanda. „Colaborarea
acest sistem încă din anul 2013. cu instituţia olandeză a început în
Programul a inclus vizite la muzee anul 2009, când ambele şcoli au
şi alte obiective culturale din făcut parte din proiectul Comenius,
Harderwijk şi Amsterdam, precum finanţat de Uniunea Europeană şi lecţii de familiarizare cu istoria şi Byond Words. De atunci,
particularităţile reliefului Olandei, schimburile de experienţă dintre
susţinute în limba engleză de către cele două instituţii au continuat,
profesorii olandezi participanţi la fiind organizate anual în lunile
proiect. O activitate deosebit de aprilie şi octombrie”, a mai explicat
apreciată a fost învăţarea imnului prof. dr. Anamaria Ciobotaru.
României de către elevii olandezi,
respectiv a imnului Olandei de
către elevii noştri”, a declarat prof.
dr. Anamaria Ciobotaru, directorul
colegiului constănţean, iniţiatorul şi
coordonatorul
proiectului.
Schimbul de experienţă s-a
încheiat cu o întâlnire a elevilor,
profesorilor şi a părinţilor
Andreea Perhaiţă, www.cugetliber.ro, 16 octombrie 2017

Elevii Colegiului Pedagogic se reîntâlnesc după 20 de ani
O întreagă clasă de elevi, 23 la
număr, toţi din Republica Moldova,
şi-a dat întâlnire astăzi, 1 august,
la Colegiul Naţional Pedagogic
„Constantin Brătescu”, la o
întâlnire, după…20 de ani.
„Între anii 1992-1997, timp de cinci
ani, cât a durat şcolarizarea lor,
am dialogat împreună, ne-am
informat şi format pentru statutul
de învăţător- educator. Voi aţi
cerut să vă aliniem la progresul

tehnologiei educaţiei şi noi am dat, la cea prin acţiune, în care şcolarii
dar şi invers, noi am impus şi voi să devină subiecţi ai propriului
aţi acceptat, în final, perfecţionarea efort”, a declarat, pentru „Cuget
pentru arta predării şi instruirii, atât Liber”, Horea Suciu, fost diriginte.
de necesară multor şcoli din jurul Acesta îşi aşteaptă astăzi, cu mare
oraşului Cahul de unde aţi fost emoţie, foştii elevi şi este convins
selecţionaţi. Astăzi, noi, cadrele că multe discuţii vor fi purtate pe
didactice aşteptăm să ne relataţi marginea atitudinii pasionale
despre mersul relaţiei învăţător- pentru autodepăşire şi pentru
elev şi invers, despre relaţia elev - cercetare.
mediu social şi familial, despre
transferul de la învăţarea intuitivă,
Mirabela Şerbănescu, www.cugetliber.ro, 1 august 2017

Elevii de la "Constantin Brătescu", premiaţi pentru acţiuni de ecologizare în parcurile constănţene
Colegiul
Naţional
Pedagogic
„Constantin
Brătescu”
din
Constanţa a primit trofeul aniversar
pentru 12 ani de proiect
„Ecoşcoală”, într-un cadru festiv, la
ediţia a XIX-a a Seminarului
Naţional „Parteneriat în educaţia
pentru
mediul
înconjurător”,
organizat în Bucureşti de Centrul
Carpato-Danubian de Geoecologie.
Cu această ocazie, au fost
apreciate realizările de excepţie ale
Colegiului în domeniul educaţiei
pentru mediu, implicarea şi
desfăşurarea unor activitaţi de
protejare a mediului, în folosul
comunităţii
locale.

Printre acestea se remarcă acţiuni „Steag
Verde”.
de ecologizare în parcurile din Proiectul este coordonat, la
municipiul Constanţa, numeroase nivelul şcolii, de prof. dr. Polixenia
campanii de colectare materiale Popescu şi prof. Maria-Virginia
refolosibile,
cu
participarea Acreţei, iar la nivel naţional de
întregului efectiv de elevi ai CCDG, reprezentant al Fundaţiei
colegiului,
campanii
pentru Mondiale de Educaţie pentru
diseminarea unui stil de viaţă Mediu,
prin
susţinerea
sănătos în municipiul Constanţa, ori internaţională a UNEP, UNESCO şi
seturi de reguli pentru protejarea ENO.
ariilor naturale şi păstrarea calităţii
acestora.
Programul „Ecoşcoală” al colegiului
a primit, în ultimii 12 ani, şase
evaluări consecutive favorabile,
instituţia
păstrându-şi,
astfel,
statutul de „Ecoşcoală” şi însemnul
Vali Papatanasiu, www.cugetliber.ro, 9 octombrie 2017

DIPLOME DE EXCELENŢĂ
Premii sfârsit de an scolar
2016-2017

Diplomă de excelenţă „Ion Bănescu” - performanţă în
domeniul ştiinţelor umaniste
DOGARU Vlad VIII A
FÎNTÎNĂ Olivia VIII A

Diplomă de excelență ”D.C. Moise” – performanțe în domeniul
limbii engleze

ŞEF PROMOŢIE LICEU:
POPA Diana-Florentina XII A

ŞEF PROMOŢIE GIMNAZIU:
DOGARU Vlad VIII A
FÎNTÎNĂ Olivia VIII A
FULEA Irina-Ruxandra VIII A
GEAUZAR Aksun VIII B

MURARIU Olivia-Maria VI A

Diplomă de excelenţă „Alexandra Duţu” - fidelitate faţă
de Colegiu
BALAGIU Darian VIII B

Diplomă de merit pentru Promovarea imaginii Colegiului prin
activități curriculare și extracurriculare:
SECȚIUNEA : ACTIVITĂȚI CURRICULARE – Olimpiadă –
faza Națională:
POPA Diana-Florentina XII A

FELICITĂRI!

SECȚIUNEA : ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:
CONSTANTIN Mara X C

Diplomă de merit – pentru rezultate deosebite în activitatea
școlară:
PEŞTEREANU Elena IV B
CHIOVEANU Andra-Cristina VII B

DIPLOMĂ DE MERIT – MEDIA 10
DINĂ George Cezar V B
IONESCU Adela V B
SPIRIDON Alessandra-Maria V B
STUPARU Ioana-Denisa V B
TACCIU Cristina-Maria V B
VASILACHE Raluca-Ioana V B
ZELDEA David V B
ENCIU Andrei-Eduard VI A
ISBĂŞOIU Gabriel-Ioan VI A
MURARIU Olivia-Maria VI A
POSTOLICI Ioana VI A
RADU Briana-Ştefania VI A
CHIRIAC-POPESCU Alexia-Gabriela VI B
COJOCARU Tudor VI B
DANTE Erika-Maria VI B
LARIU-RUSU Ioana VI B
MERAVEI Melek VI B
MOGOȘANU Anja-Alexandra VI B
PAPP Francesca VI B
VOICU Daria VI B
BADEA Laura-Maria VI C
IORDACHE Bianca-Iulia VI C
SPÂNOCHE Emilia VI C
DOBRE Octavian VII A
DRUGĂ Miruna-Ana VII A
MIHAI Ilinca VII A
LIBU Ana-Maria VII B
DASCĂLU Bianca-Iulia VIII A
DOGARU Vlad VIII A
FÎNTÎNĂ Olivia VIII A
FULEA Irina-Ruxandra VIII A
STRĂLICIUC Nicole-Cătălina VIII A
ȘERBAN Matei VIII A
ŢĂŢÂRCĂ Radu-Ştefan VIII A
GEAUZAR Aksun VIII B
BOBOC Maria-Victoria X A
CONSTANTIN Mara X C
BONCU Simona-Cosmina XI B
SPÂNOCHE Cosmina XI D
POPA Diana-Florentina XII A

