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Liceul este o noua etapă, un loc nou
și chiar o viață nouă. O luăm de la capăt cu fiecare pas; colegi noi, profesori noi, loc uri
necunoscute, fețe nefamiliare. Pășim sfioși în primele zile pe porțile liceului; totul este nou si fascinant. Doritori de a face cunoștință cu toată
lumea și chiar fericiți mereu, atragem privirile celor initiate, care ne privesc cu resemnare. Am uitat de ritmul alert din clasa a VIII-a și suntem
plini de energie; oboseala nu există. Ușor ne acomodăm și începem să observăm tipuril e de oameni cu care intrăm în contact. Colegii mai
mari ne numesc simplu și viu: ,,boboci”. Un cuvânt cu o semnificație frumoasă. Bobocul este cel mai firav și suntem asociati cu el. Un elev
de clasa a IX-a nu este obișnuit cu acest termen, dar se familiarizează cu el în fiecare zi și începe să se simtă, puțin câte puțin, din ce în ce
mai bine. Ne acomodăm cu profesorii pe zi ce trece, începem să legăm prietenii și ne bucurăm de statul în curtea liceului.
Mă aflu într-o noă etapă a vieții și mă bucur de oamenii pe care îi am în jur, fiindcă datorită lor sunt un om mai bun în fiecare ziși
le mulțumesc fiecăruia în parte pentru răbdarea, încrederea și iubirea de care au dat și dau, în continuare, dovadă. Oamenii ne ajută să
trecem prin orice pas, nefiind singuri și neputincioși în fața necunoscutului.
Andrada Nedelcu, a IX-a D

Lumea despre noi

Elevii Colegiului Pedagogic trag un semnal de alarmă! Se implică pentru ca parcul Tăbăcărie să fie mai
curat! Aproximativ 40 de elevi de clasa a XII-a de la Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu“ din Constanţa au participat, joi

dimineaţă, la o acţiune de ecologizare a malului lacului Tăbăcărie. Elevii au răspuns prezent la ideea lansată de Polaris M Holding şi, timp
de aproximativ două ore, au adunat deşeurile pe care
constănţenii nepăsători le-au aruncat pe malul lacului, în
zona cuprinsă între Biserica „Sf. Mina“ şi Pavilionul
Expoziţional.
„Le-am propus elevilor o acţiune de ecologizare pentru că
ne dorim să conştientizeze faptul că sunt cetăţeni ai
acestui oraş, sunt locurile unde ei îşi petrec timpul liber şi
este foarte important să participe şi ei la menţinerea
curăţeniei acestor locuri“, a spus profesorul Carmen
Florescu.
Elevii au fost receptivi la acţiunea propusă, care face
parte din campania „Curăţăm Constanţa Noastră“, vorbind
despre necesitatea implicării în viaţa şi modul în care
arată
oraşul,
pentru
a
oferi
generaţiilor
viitoare
un
mediu
curat
şi
primitor.
„Am decis să ajutăm puţin Constanţa în care trăim, pentru a crea un mediu cât mai plăcut şi pentru a putea să oferim şi celor mai mici,
copiilor, un mediu în care să se poată juca, să se poată simţi bine. Nu trebuie să uităm de natură, contează foarte mult ca mediul în care
animalele trăiesc să fie curat şi prielnic dezvoltării lor“, a spus Gabriela Podaru, elevă a Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin
Brătescu“.
Elevii au fost echipaţi corespunzător acţiunii de curăţenie, primind veste, mănuşi, saci, mincioguri şi au încercat să transmită un mesaj
tuturor constănţenilor, care trebuie să înţeleagă faptul că locul deşeurilor nu este pe spaţiul verde sau în apă, ci la coşul de gunoi. La finalul
celor două ore, elevii au adunat aproximativ 400 kg de deşeuri.
Adriana MIHAI,www.ziuadeconstanta.ro, 21 octombrie

„Criza refugiaţilor într-o Europă a valorilor“, într-o campanie „Dincolo de cuvinte“

Biroul de Informare al Parlamentului European în România, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, a lansat
cea de-a IX-a ediţie a concursului EUROSCOLA 2016, cu titlul “Criza refugiaţilor într-o Europă a valorilor”. Colegiul Naţional Pedagogic
„Constantin Brătescu“ s-a înscris în acest concurs şi a derulat activităţi în perioada 1 iunie - 9 octombrie 2016, în care au fost implicaţi 24 de
elevi şi doi profesori. Echipa a realizat o campanie de informare la nivelul şcolii şi al elevilor cu privire la rolul şi valorile promovate de
instituţiile europene, precum şi problema migraţiei în Europa secolului XXI şi au organizat activităţi în colaborare cu CJRAE şi Crucea Roşie,
filiala Constanţa. “Elevii noştri au stabilit responsabilităţile în cadrul echipei, au creat scenariul piesei, au pregătit recuzita, au avut diferite
roluri - actori, regizor, scenarist, costumier, operator. Pe 7 octombrie 2016, ora 18.30, în sala de spectacole a Colegiului, elevii au pus în
scena piesa originală “Dincolo de cuvinte”, creată de elevi, având ca subiect problema migraţiei şi criza umanitară cu care se confruntă
Europa, astăzi. Gestionarea eficace a problemei migraţiei reprezintă o provocare la care construcţia europeană trebuie să răspundă pe mai
multe planuri, iar fenomenul migraţiei să fie abordat sub toate aspectele: stabilitate, drepturile omului, securitate, gestionarea crizelor,
aspecte umanitare. În cadrul acestui proiect elevii noştri au învăţat despre funcţionarea instituţiilor europene, criza refugiaţilor, combaterea
terorismului, ajutor umanitar, solidaritate, responsabilitate comună”, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor.
www.telegrafonline.ro, 10 oct

Olimpiada internaţională de lectură, găzduită la Constanţa

În perioada 1-5 septembrie va avea loc, la Constanţa, a treia ediţie a Olimpiadei internaţionale de lectură, găzduită de Colegiul Naţional
Pedagogic „Constantin Brătescu“. La competiţie sunt aşteptaţi elevi români şi străini, cititori pasionaţi de lectură, cu vârste cuprinse între 13
şi 19 ani. Concurenţii vor participa la două cursuri, o dezbatere şi vor susţine o probă scrisă prin care se vor evalua cultura generală şi
experienţa privind lectura. Nu e necesară cunoaşterea limbii române. Proba scrisă poate fi susţinută în limbile română, engleză şi franceză.
Cursurile şi dezbaterile vor fi coordonate de profesori universitari şi preuniversitari din ţară şi din afara acesteia.
Nicoleta Baciu, www.ziuadeconstanta.ro, 4 aug

Campionii Viitorului | Hagi îl antrenează pe "Micul Neuer" la Academie. El este urmașul lui Tătărușanu în
poarta naționalei

Ștefan Iuruc (n.r. elev în clasa a VI-a A) este portarul viitorului, la propriu și la figurat. "Micul Neuer" joacă de 4 ani la "Academie" și ne-a
spus așa: "Cupa Hagi Danone e extraordinară!". Colegii îi spun "Bizonul" și speră să nu treacă nicio minge de el la meciurile pe care puștii le
vor juca în Franța.
www.sport.ro, 19 aug

Invitatie la lectura
Copilul tău ți î face scene și istericale?
Adolescentul ți -a scăpat de sub control, te
minte și s -a înhăitat cu o gașcă? Aparent,
nu ai decât două solu
ții: fie îl pedepsesti,
fie te dai bătut. Psihologul american
Thomas Gordon propune însă o a treia
cale, o metodă democratică de comunicare
și negociere între părinți și copii. Folosit cu
succes de patru decenii, programul său de
formare a „părinților eficienți“ te va învăța
cum să-i asculti „activ“ pe cei mici, cum să
le vorbești fără să -i cicălești și fără s ă-i
denigrezi, cum să-i îndemni să-și rezolve
pe cont propriu problemele cețin exclusiv
de competența lor.

Fragment din cartea pentru copii Te
iubesc orice-ai face! de Ioana Chicet
Macoveiciuc, sursa: www.libris.ro

Incă de când era foarte micuță, Ema a aflat de la
mama și de la tatăl ei că amândoi o iubesc până
la planeta Jupiter și înapoi și că iubirea lor nu va
dispărea, orice s-ar întâmpla.
Deși ea știe că mami și tati nu spun niciodată
minciuni, Ema vrea să fie sigură.
Așa că întreabă mereu pe mama sau pe tata dacă
o iubesc și atunci cînd ea face lucruri mai puțin
plăcute, neobișnuite sau chiar periculoase, lucruri
pe care ea le numește "experimente".
De fiecare dată, ei o iau în brațe, o privesc în ochi
și îi spun cu cea mai caldă voce din lume:
- Te iubesc, orice-ai face, micuța mea planetă de
bucurie! "

Rezultatele la sfârsitul anului scolar 2015-2016
ȘEF PROMOȚIE LICEU: BARBU Ana (XII C) – MEDIA 10
DIPLOME DE EXCELENȚĂ
 Diplomă de excelenţă „Alexandra Duţu” - fidelitate faţă de Colegiu: BARBU Ana (XII C)
 Diploma pentru Promovarea imaginii Colegiului prin activități curriculare: BEGHIM AynurOrhan (XII C), PODARU Gabriela ( XI D)
 Diploma pentru Promovarea imaginii Colegiului prin activități extracurriculare: POPESCU IoanaAlexandra (XII C)

DIPLOME DE MERIT – MEDIA 10
BARBU Ana (XII C), ION Lidia-Ramona (XII C), POPESCU Ioana-Alexandra (XII C)

ȘEFI PROMOȚIE GIMNAZIU: BARDU OCTAVIAN FOLORIN (VIII B) – MEDIA 10, BELCIN MARA GABRIELA (VIII B) –
MEDIA 10, FLOREA OANA MARIA (VIII B) – MEDIA 10, POPA SABINA IOANA (VIII B) – MEDIA 10
DIPLOME DE EXCELENȚĂ

 Diplomă de excelență ”D.C. Moise” – performanțe în domeniul limbii engleze: BLENDEA ANDREEA-SORINA (VII A)
 Diplomă de Merit pentru Promovarea imaginii Colegiului prin activități curriculare: IONESCU ADELA (IV B)

 Diploma de Merit pentru Promovarea imaginii Colegiului prin activități extracurriculare: SCÎNTEIE ALEXANDRU
NICUŞOR (VII A), CONSTANTIN MARA (IX C)
 Diplomă de Merit pentru rezultate deosebite în activitatea şcolară: PEŞTEREANU ELENA (III B), CHIOVEANU
ANDRA CRISTINA (VI B)

DIPLOME DE MERIT – MEDIA 10

Felicitări!

ENCIU ANDREI EDUARD (V A), ISBĂŞOIU GABRIEL IOAN (V A), MURARIU OLIVIA MARIA (V A), RADU BRIANA
ŞTEFANIA (V A), COJOCARU TUDOR (V B), DANTE ERIKA (V B), LARIU-RUSU IOANA (V B), PAPP FRANCESCA (V B),
VOICU DARIA (V B), BUDA ALEXIA SILVIA (V C), BADEA LAURA MARIA (V C), STAN TEODORA (V C), DOBRE
OCTAVIAN (VI A), MIHAI ILINCA (VI A), ION COSMINA (VI B), LIBU ANA (VI B), DOGARU VLAD (VII A), FÎNTÎNĂ OLIVIA
(VII A), FULEA RUXANDRA IRINA (VII A), HOLOVAŢCHI LUANA (VII A), ŞERBAN MATEI (VII A), STRĂLICIUC CĂTĂLINA
(VII A), ŢĂŢÂRCĂ RADU ŞTEFAN (VII A), VULPE ANDRA (VII A), BALAGIU DARIAN (VII B), GEAUZAR AKSUN (VII B),
BISTRAE IOANA (VIII A), DĂNCIUC NICOLETA-IZABELA (VIII A), DRUGĂ MARIA-ALEXANDRA (VIII A), BARDU
OCTAVIAN-FOLORIN (VIII B), BELCIN MARA-GABRIELA (VIII B), FLOREA OANA-MARIA (VIII B), POPA SABINA-IOANA
(VIII B), POPA DIANA-FLORENTINA (XI A).

