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CUVINTE JUBILIARE

În februarie 2018 s-au împlinit zece ani de când s-a obținut
Ordinul de Ministru prin care Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu” a
devenit Colegiul Național ”Mihai Sadoveanu”.
Nu s-ar fi obținut această titulatură fără tradiția acestei școli, fără
rezultatele adunate de-a lungul a generații întregi de elevi și de profesori,
fără numele ilustre ce reverberează și azi în filele trecutului.
De asemenea, ceea ce sărbătorim astăzi, nu ar fi fost posibil fără
un colectiv unit, închegat, perseverent, care să pună în practică viziunea
unui manager - și înțeleg prin colectiv - profesori, elevi și părinți.
O muncă de zece ani nu se poate rezuma în câteva cuvinte, dar
principiul călăuzitor ar fi acesta: odată ce-ți asumi preluarea conducerii unei școli de tradiție și de
prestigiu, îți asumi toată istoria ei, dar și prezentul, având conștiința că, tot ceea ce ramâne după tine,
contează.
Aș fi vrut să scriu aceste cuvinte în revistele noastre de tradiție, ZENIT sau SADOVENIANA.
Cred că nu trebuie uitate și sunt sigură că tânăra echipă de azi va prelua și tradițiile și valorile anilor
trecuți, așezându-le alături de noile proiecte importante pentru colegiul nostru.
Felicitări și mult succes, în continuare, ECHIPEI SADOVEANU!

Prof.dr. Carmen Dimitriu
Lector, Universitatea de Stat Comrat, Rep. Moldova
Director al Colegiului Național ”Mihail Sadoveanu” 2006-2016
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I. ȘCOALĂ DE 10, ELEVI DE 10, PROFESORI DE 10…

Școală de 10, elevi de zece, profesori de 10... Aceasta este
deviza Colegiului Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani, în Anul
Centenarului, deviză care se constituie în misiunea noastră ca
instituție, și anume cea de a oferi comunității noastre școlare
oportunitatea unui cadru educațional optim realizării obiectivelor de
studiu și formare ale elevilor noștri, pentru ca aceștia să devină
autorii propriei povești de succes.
Cu toții avem o poveste despre noi, despre familia noastră,
despre colegii noștri, despre cariera noastră. Povestea mea la
Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” începe în anul 1999, când,
într-o zi însorită de septembrie, cu decizia în mână, mă prezint la
post. Am fost întâmpinată de directorul școlii, prof. dr. Tătaru
Vasile, un om nu prea mare la stat, ușor cărunt, puțin sever în vorbă,
dar care aducea mult cu imaginea tatălui meu, așa că, fără sfială, am
răspuns interogatoriului specific adresat celui nou venit. Și acum îmi
răsună în minte vorbele lui – Domnișoară, știi la ce școală ai venit!?
Știi că suntem prima școală din oraș și printre primele la nivelul județului Iași!?- încerca el să mă
avertizeze că aici se muncește, că avem elevi și profesori de 10 și că trebuia să mă aliniez standardelor și
să devin ca ei. Nu, nu m-am temut, deoarece tot ceea ce obținusem era prin propriile forțe, pas cu pas am
construit profesorul ce devenisem – am absolvit facultatea situându-mă printre primii studenți și, în
același an cu examenul de titularizare, obținusem și definitivatul cu notă foarte mare – și, astfel, am spus
Da! eu am ales! Am ales o școală de elită, o școală de 10.
Am cunoscut profesori de mare anvergură, am format o echipă, ne-am bucurat împreună, am plâns în
momentele neprielnice, cu bune, cu rele, am rămas cu toții loiali acestei școli, care te prinde în mrejele ei,
care aduce an de an elevi minunați și te motivează, de fiecare dată, să o iei de la capăt. Aceasta este școala
pe care, vremelnic, o conduc! Astăzi, suntem în haină de sărbătoare, primim cu toții cuvinte de laudă,
meritate de altfel! Câte școli se pot lăuda cu 83 de olimpici naționali numai în 10 ani, cu peste 24 de
proiecte europene, cu elevi de nota 10 la Bacalaureat, cu elevi de 10 la Evaluarea Națională, cu peste 130
de publicații, cu reviste proprii, cu 13 ani de Eco Școală, cu lansarea unui concurs de fizică aplicată,
„Ștefan Procopiu”, și lista poate continua cu numeroase alte realizări.
Toate acestea se întâmplă azi pentru că managerii acestei școli au întemeiat o fundație puternică și
fiecare dintre ei a construit, aducând un plus de valoare, fiecare director a avut o misiune și un țel bine
definit la standarde înalte, nu a coborât ștacheta, indiferent de schimbările politice ale vremii, a fost
consecvent cu faptul că școala are valoare dacă elevii ei devin valoroși și acest lucru se păstrează și astăzi.
Povestea școlii noastre se scrie în fiecare zi și fiecare dintre noi este parte integrantă din ea. Toți
directorii acestei școli au avut idealuri și ținte înalte, toți au reușit să clădească școala de care ne bucurăm
astăzi și, mai mult decât atât, unul dintre ei, în 2007, a avut o viziune mai amplă și a făcut tot posibilul ca
în anul 2008 școala noastră să își schimbe denumirea în Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani,
drept pentru care cu toții suntem recunoscători și îi aducem mulțumiri doamnei prof. dr. Carmen Dimitriu,
inițiatoarea și realizatoarea acestui proiect de identitate și recunoaștere oficială a meritelor de excelență
ale școlii noastre.
În prezent, suntem o echipă formată din: 62 cadre didactice - dintre care 7 au titlul de doctor, 10 sunt
profesori metodiști, 10 persoane auxiliar didactic, 13 persoane nedidactic, 229 elevi de gimnaziu, 767
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elevi de liceu, o echipă de valoare care corespunde idealului educaţional al şcolii româneşti, care își
concentrează acțiunile pe dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii elevilor, în
formarea personalităţii autonome şi în integrarea unui sistem de valori, necesare pentru evoluția
personală, care își asumă rolul de educator din perspectiva educației ca temă de maximă importanță în
abordarea și gestionarea soluțiilor de creștere social-economică a unui stat. Astfel, Colegiul Național
„Mihail Sadoveanu”, Pașcani, promovează un învățământ centrat pe valori, creativitate, capacităţi
cognitive, volitive şi acţionale, competenţe şi abilităţi de utilitate directă în viitoarea profesie a fiecărui
elev şi în societate, formând infrastructura cognitivă și aptitudinală a comunității din care face parte, în
acord cu noile standarde, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din
funcţionarea în contextul globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane înalt competitive,
capabile să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare.
Dezideratul nostru de a perpetua tradiția excelenței și de a oferi noi experiențe de învățare în acord cu
cele mai înalte standarde nu poate fi mai bine explicat decât prin cuvintele inspirate și pline de
înțelepciune ale lui Mihail Sadoveanu: „Adevărat că mai cinstit lucru nu este în lume și mai scump, și mai
curat, decât omul procopsit la învățătură.”
Director, prof. Șerban Genoveva
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EUSTORY... “ISPITA DRUMULUI ȘI ASPIRAȚIA SPRE ADEVĂR”
SAU ISTORIA PE SCURT A COLEGIULUI NAȚIONAL
“MIHAIL SADOVEANU” PAȘCANI

În anul în care Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu” devenea Colegiul
Național “Mihail Sadoveanu” Pașcani, un grup de elevi, Lungu Brîndușa, Banu
Corina și Frâncu Andrei, coordonați de profesorul de istorie Angela Cășăriu, au
realizat o lucrare la concursul “Istoria mea Eustory”, premiată la nivel național,
iar membrii echipei au fost selectați pentru a participa la Academia Eustory de la
Berlin, organizată de Fundația Korber.
Autorii lucrării au încercat să surprindă în lucrare cum este percepută ideea
de călătorie la elevii de acum sau de altă dată ai şcolii noastre, apărută în perioada interbelică - Gimnaziul
de Băieţi CFR, transformat în Școala Mixtă după război, devenit apoi Liceul “C. Burcă”, “M. Sadoveanu”
și, ulterior, Colegiul Național “Mihail Sadoveanu” Pașcani.
Scurta incursiune în viaţa elevilor de altă dată a şcolii, bunici şi părinţi de-ai noştri, le-a permis
acestora să reconstituie, într-o anumită măsură, prin surse proprii, istoria școlii noastre dar și
evenimentele sociale și politice din România secolului al XX-lea, căci fiecare om este influenţat de unele
aspecte ale mentalităţii epocii contemporane lui. Fiecare din aceste generaţii a trăit în epoci politice
diferite ca elev, în perioada interbelică, în epoca comunistă și în cea actuală, subiectul fiind interesant
pentru autori, în măsura în care au vrut să vadă cum, unde şi când au călătorit, ce sentimente şi impresii
au avut înaintașii lor, determinându-i să povestească ceea ce au trăit şi au simţit. De ce au făcut lucrul
acesta? Poate pentru a-i cunoaşte, poate pentru a nu trece pe stradă pe lângă elevii de altă dată ai şcolii
noastre fără să ştie povestea lor…
Tema fiind vastă, elevii coordonatori au analizat doar anumite aspecte și au încercat să se axeze în
special pe diferențele dintre generații, mai exact, foști și actuali elevi ai școlii noastre, prin comparație
fiind identificate caracteristicile călătoriei ca fenomen, mijloacele folosite pentru a se aventura pe drum,
motivaţiile personajelor alese, impresiile avute...
Metodele şi mijloacele folosite au fost mai multe, au fost realizate două chestionare și au fost
completate informațiile dobândite cu interviuri de istorie orală, mărturii ale “anonimilor istoriei”, cu
lucrări autobiografice ale unor elevi ai Gimnaziului CFR (Leonard Gavriliu, “Aventuri pe Siret” şi “Cum
am evadat din Armata Roşie”) și cu publicaţii din perioada interbelică (revista “Organul şcolar”,
publicaţie a Gimnaziului Mixt Pașcani şi revista “Luminița”, publicație a elevilor Gimnaziului CFR din
Pașcani) sau din perioada actuală (reviste şcolare ale elevilor Liceului “M. Sadoveanu” Pașcani:
“Memoria” și “Sadoveniana”), poze de familie, cărţi religioase vechi sau jurnale ale unor persoane.
În lucrare, elevii au încercat să realizeze o imagine globală asupra perspectivei de a călători în cazul
elevilor şcolii noastre, Gimnaziul CFR, în perioada interbelică, astăzi Colegiul “M. Sadoveanu”.
Specificul feroviar al localităţii a influenţat modul de viaţă al locuitorilor din acest târg atât în perioada
interbelică, cât şi în timpul războiului, în epoca comunistă și chiar și în ziua de astăzi. Călătoria, fapt
banal și cu multiple semnificatii, în același timp, poate antrena sufletul, dar poate schimba și modul de
viaţă sau existenţa fiecăruia dintre noi.
Să trecem peste această paranteză a fluxului capricios al memoriei şi să țesem firul istoriei...
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I. 1 Paşcaniul interbelic şi elevii “călători”
Pașcanii sunt mentionaţi sub forma satului până în secolul al XIX-lea, dar anumite realităţi
economice, demografice și sociale au generat impulsurile spre viaţa urbană, construcţia căii ferate în
această zonă însemnând punctul de pornire spre urbanism. “Mai curând sat răsărit decât târg” la jumătatea
secolului al XIX-lea, Pașcanii au devenit un important nod feroviar după 1870, într-un astfel de context
având loc evoluţia specială a localităţii ca aşezare urbană, oraşul fiind, de fapt, “un dar al căilor ferate”.
Calea ferată aduce, prin urmare, păşcănenilor, libertate de mişcare, spirituală și de imaginaţie chiar,
conturându-se o nouă eră, cea a deplasării… a gustului pentru călătorii pentru a explora noi spaţii sau
lumi exotice sau obişnuite. La răscruce de drumuri, localnicii au fost ispitiţi să călătorească spre alte zări.
Reclama din “Viitorul nostru”, prima publicaţie păşcăneană, de la 1914, indicator, în ultimă instanţă,
al nivelului de urbanitate, este comasată în ultima pagină a ziarului, conţinând invitaţii la cinematograf,
oferte ale unor produse căutate, deschiderea unor afaceri, reclamă pentru procurarea bicicletelor, noi
mijloace de transport, care apar la început de secol al XX-lea în Pașcani, cum ar fi anunțul de la
Magazinul fraților Friedman, de la Roman.
Între cele două războaie mondiale apar pe străzi şi automobilele Ford, într-o perioadă în care astfel de
mijloace de transport nu vedeai pe toate drumurile, acestea fiind o raritate. “Nici măcar pe şoseaua
Paşcani - Iaşi, care era totuşi drum național, nu vedeai decât la două-trei săptămâni trecând vreunul, mai
rar decât caretele sau butcile boiereşti”…Automobilul, apărut în anii ’30 pe străzile Paşcaniului, impune
un anumit respect atât copiilor cât şi adulţilor. “…tata îşi procurase de ocazie un automobil, un Ford tip
24, decapotabil, pe care şi-l luase pentru că avea de cutreierat zeci şi zeci de sate ca să vaccineze
vitele….”. Un singur personaj din Pașcani avea pe atunci automobil, prim-pretorul Dimitrie Crivăţ. “Şi
uite că aveam şi noi automobil!”, exclamă Leonard Gavriliu, păşcănean născut în 1927, în lucrarea
autobiografică “Aventuri pe Siret”.
“Erau alte vremuri…” Trenul devine pe parcurs un mijloc de transport obişnuit, folosit, în anumite
cazuri. “Nu mergeam foarte des cu trenul… Mă duceam la Lespezi, cu părinţii, la bunici, am fost odată la
Zastava, în nord, pe malul Nistrului, când eram mică. Acolo făcea armată fratele mamei, care a murit pe
front, săracul… şi erau ruşi care ne dădeau cozonac, treceau Nistrul cu bărcile și vorbeau cu militarii de
acolo…”
Călătoria cu trenul a fost, este și va fi una dintre cele mai relaxante și mai romantice moduri de a
călători. Pregătiri, agitație, întâlniri... “întâmplătoare”, ce vremuri!... Doamna Drăgan, născută în Paşcani
în 1931, elevă a Gimnaziului de fete din Pașcani între anii 1946-1950, pentru că aşa se obişnuia, copiii
ceferiştilor învăţau la “şcolile feroviare”, ne descrie interiorul unui tren cu vagoane de clasa a treia între
cele două războaie mondiale, “cu băncuţe din lemn, fără compartimente… şi mergeau foarte încet pe
anumite porţiuni, de cobora lumea şi mergea alături de tren, urcai, coborai şi urcai din nou.”
Elev al Gimnaziului CFR Pașcani, între anii 1938-1942, L. Gavriliu descrie atmosfera acelor ani, cu
alte vremuri, alţi oameni… o lume în continuă schimbare, receptivă la semnele timpului, influenţată de
calea ferată, de război, de venirea ruşilor.
Natura activităţilor economice din Pașcani din epoca modernă a determinat și structura şcolilor
păşcănene. Fiind un oraş cu specific muncitoresc, în localitate au fost înfiinţate, pe lângă şcolile primare
și instituţii şcolare pentru pregatirea tineretului, atât pentru a studia, dar și pentru a se pregăti cadrele
necesare desfăşurării activităţii Atelierelor CFR. În 1873, este înfiinţată “Școala particulară cu limba de
predare străină” pentru «colonia nemţească» adusă de compania Offenheim la Paşcani. În perioada
interbelică, au fost înfiinţate alte şcoli sprijinite de CFR, cum ar fi Școala profesională de ucenici CFR,
Grădiniţa de copii CFR, Gimnaziul industrial de fete CFR şi Gimnaziul Teoretic de Băieţi CFR.
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Învăţământul gimnazial la Pașcani nu era o noutate, în 1918 fiind înfiinţat un gimnaziu mixt, unde
învăţau fiii ceferiştilor, care doreau să studieze mai mult decât şcoala primară. Criza economică
declanşată în 1929 a dus la dispariţia acestei şcoli în 1931. În urma intervenţiei muncitorilor din Pașcani
se reînfiinţează gimnaziul în 1932, prin contribuţia părinţilor și sprijinul dat de Casa Muncii CFR.
Buletinul Gimnaziului Pașcani, din noiembrie 1932 explică în “O lămurire” rolul important pe care l-a
avut această instituţie în ceea ce priveşte reapariţia şcolii. Astfel apare Gimnaziul Teoretic de Băieți CFR,
care este cunoscut de-a lungul timpului sub mai multe denumiri: Gimnaziul Teoretic de Băieţi CFR, din
1932, Liceul Teoretic de Băieți CFR, din 1946, Școala Medie Mixtă “C.Burcă” din 1948, Liceul Teoretic
“M.Sadoveanu” din 24 mai 1990 și Colegiul Național “Mihail Sadoveanu” din 2008. Denumirea de
Gimnaziul CFR, susţine Leonard Gavriliu, nu implica nici urmă de învăţământ cu profil profesional, acest
gimnaziu fiind curat teoretic, în terminologia vremii.
Între 1932 - 1940, a funcţionat într-o casă particulară, în zona Deal, cumpărată de CFR. Clădirea avea
la parter patru săli de clasă, iar cele două încăperi de la etaj erau folosite ca sală de bibiliotecă și
cancelarie. În curtea şcolii, era amenajat un teren de sport şi o sală de gimnastică. Tinerii care doreau să
urmeze cursurile acestui gimnaziu susţineau un examen de admitere. Uniforma bleumarin şi numărul de
ordine cusut pe mânecă erau semne distinctive şi motive de mândrie pentru elevii care frecventau
Gimnaziul Teoretic de Băieţi CFR. Din conținutul revistei, putem deduce regulamentul de funcționare și
regulile pe care trebuiau sa le respecte elevii școlii. Aceștia erau “datori să vină regulat la școală...
Întârzierile nemotivate se vor avea în vedere la nota de purtare... Școlarii sunt datori să aibă asupra lor un
carnet de identitate, în format de buzunar, în care sunt trecute toate datele personale extrase din
matricolă... El va conține câteva file albe pentru observații directe...”.
Dintre profesorii şcolii de atunci, s-au remarcat Dumitru Atanasiu, profesor de matematică, director
al şcolii până în 1940, Ion Mitroiu, profesor de limba română, director al Gimnaziului din 1940 până în
1946, apoi al liceului, după 1946, Margareta Pintiliescu, profesor de stiinţe naturale, Ion Irimescu,
profesor de desen între anii 1934-1936, Mihai Gherman, profesor de muzică și alţii. Personalităţi
marcante la nivel local sau național, profesorii acestei instituţii şi-au dedicat viaţa activităţii profesorale şi
şi-au pus amprenta asupra elevilor şcolii care au dus mai departe faima gimnaziului.
Din păcate, nu au rămas multe documente privind activitatea şcolii şi a elevilor din perioada
interbelică. Dramatismul evenimentelor secolului al XX-lea, războaiele, criza economică, regimurile
politice, mersul societăţii româneşti la modul general în această perioadă, au determinat și evoluţia
sinuoasă a şcolii noastre de la 1932 până în prezent. Dar există mărturii scrise, revistele şcolare, care ne
pot ajuta să reconstituim activităţile şcolilor “feroviare” din perioada interbelică.
În săptămânalul “Organul şcolar”, publicaţie a Gimnaziului Mixt Pașcani, sunt prezentate şezătorile
literare şi artistice organizate timp de un an de zile, din 1925, de către elevii claselor a III-a și a IV-a, în
fiecare duminică, la gimnaziu. “Fondurile ce se vor strânge vor fi trecute în proprietatea Societăţii
“Crucea Roşie a Tinerimii”, secţiunea Paşcani”, se precizează în articolul-program din 27 martie 1926.
Revista şcolară “Luminiţa”, publicaţie lunară a Gimnaziului Teoretic de Băieţi CFR, apare sub
îndrumarea lui Constantin Samson și a lui Ion Mitroiu și este scoasă la Tipografia Haimovici din Pașcani.
Despre această revistă îşi aminteşte şi Constantin Ciopraga, elev al acestei şcoli în preajma celui de-al
doilea război mondial și profesor în anii de după conflagraţie. “La iniţiativa doctorului Samson lua fiinţă
o revistă şcolară, “Luminiţa”, care a apărut câţiva ani consecutiv. Se publicau poezii, proză provenită atât
de la elevii din Pașcani, cât şi de la elevii din Bârlad, Tecuci sau Roman…”.
Aceasta are mai multe rubrici, cum ar fi “Buletinul Gimnaziului”, “Buletinul Crucii Roşii a
Tinerimii” sau altele şi este “redactată de elevi şi profesori laolaltă, într-o demnă tovărăşie” unde sunt
publicate poezii, povestiri, cronici literare sau culegeri de folclor. Programul revistei are mai multe
obiective, cum ar fi: “năzuim pagini numeroase, cu rubrici după specialităţi, redactate de profesori şi elevi
laolaltă, într-o demnă tovărăşie” sau “năzuim excursii cu cititorii şi colaboratorii de pretutindeni ai
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revistei pentru cunoaşterea frumuseţilor pământului nostru și pentru întărirea cugetului românesc…
însemnarea priveliştilor româneşti în albume de schiţe şi fotografii… strângerea comorilor noastre
populare, izvor nesecat” sau “cunoaşterea peste hotare a sufletului românesc, prin corespondenţă întinsă
cu elevii şi cu profesorii străini…”.
În paginile revistei, sunt descrise “frumuseţile pământului românesc”, peisaje din natură, locuri şi
privelişti, “amintiri ale călătoriilor din vara trecută… Ceahlăul, în cărbuni sângerii, oraşul Piatra Neamţ,
ca o îngrămădire de mărgele, Toaca, punctul cel mai înalt al muntelui Ceahlău” sau “Pietrele Doamnei…
pline de mister, care înfiripă în suflet firul legendelor de munte”. De ce le-o fi zicând aşa?... “Da, îmi
amintesc… se vorbea de o domniţă, care, fugărită de turci, a trecut pe aici, spre a se adăposti în
Transilvania…”.
Călătoria la mare sau, mai exact, la Bugaz, localitate românească între Nistru și Bug, este descrisă în
culori foarte frumoase de Elena Pancu, elevă a Gimnaziului CFR Pașcani, în clasa a IV-a în 1937...
“Iată-mă în tren… priveam spre fereastră… locuri cunoscute până se întunecă… şi dimineaţa văzui locuri
noi, necunoscute până atunci. Limanul Nistrului, nisipuri nesfârşite… şi apoi marea… atât de frumoasă…
Oraşul Bugaz, o desamăgire pentru prima dată… o gară mică în mijlocul nisipului”. Marea, pe care nu a
văzut-o niciodată, este locul care oferă timp frumos, cu distracţii improvizate de “sburdălnicia
copilărească… Cine nu a văzut întinsul liniştit al apelor ei albastre, strălucind în bătaia soarelui de
dimineaţă, cine nu a văzut-o agitându-se, izbind malurile și mugind cu mii de glasuri înfiorătoare, acela
nu a simţit cea mai înaltă încântare în faţa minunilor naturii…”.
“Plăcut lucru este să ştii, ca elev, să-ţi foloseşti vacanţele”, astfel îşi începe povestirea despre
escapadele în natură, Sălăgeanu Vasile, elev al Gimnaziului CFR Pașcani, în clasa a treia în anul 1937.
“În loc de a sta toată vara pe lângă părinţi, într-un târguşor de provincie… e mult mai folositor, atât pentru
suflet cât și pentru trup, ca îndată ce grija şcolii îţi dă răgaz, să începi a rătăci pe unde te mână dorul…”.
El relatează în această revistă despre mai multe astfel de călătorii, “mânat de dorul munţilor maiestuoşi,
de marea cea albastră, de şesurile întinse ale ţării, cu cântecele pitpalacului… ce aşteaptă parcă şi ei vara
pentru a fi din nou colindaţi de oameni.”
Unii elevi ai şcolii mergeau în astfel de excursii, la mulţi dintre ei însă zilele veneau și se sfârşeau cu
aceleaşi griji şi aceleaşi puţine bucurii: izbânzile la şcoală, o carte bună citită, scrisul temelor și învăţatul
poeziilor la umbra unui copac, hoinăreala pe străzile tăcute ale târgului, jumătate sat, cu case văruite în
alb, cu o Stradă Mare şi câteva clădiri mai arătoase sau pe câmp, colindând coclaurile, înfiorându-se de
gingăşia vreunei flori sau de ciripitul vesel și zborul păsărilor. Mulţi dintre ei trăiau viaţa acestui orăşel
sau târguşor de provincie fără evenimente, netulburat decât de târgurile săptămânale sau de sosirea
trenurilor. Fiecare are măcar o rudă mai apropiată sau îndepărtată care să lucreze la CFR, calea ferată şi
trenurile care treceau pe aici fascinând imaginaţia fiecărui copil, aventurându-l în lumea misterioasă a
călătoriilor și înlăturând greutăţile care le opreau zborul spre culmile visate.
Apoi a urmat războiul…
I. 2 Războiul şi “elevii călători”
În toamna anului 1939, pe străzile Pașcaniului au trecut automobile de tot felul, îndesate de oameni și
de calabalâc, erau refugiații din Polonia. Apoi în vara anului 1940 au venit și câțiva basarabeni, evacuaţi
după ce URSS a anexat teritoriul dintre Nistru și Prut.
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În primavara anului 1944, în condiţiile apropierii frontului, gimnaziul, la fel ca și celelalte instituţii
din Pașcani, a fost nevoit să se refugieze în sud-estul ţării. Refugiul a fost foarte greu pentru părinţi și
pentru copiii elevi. Și astfel a început o lungă călătorie cu trenul a păşcănenilor, care a durat în jur de doi
ani, o călătorie în care au văzut multe, lupte de stradă, bombardamente în noaptea de înviere, călătorii prin
munţi...
“În anul 1944, în martie, am primit ordin de evacuare. Tatăl și fratele meu lucrau la Atelierele CFR.
Tata era maistru la școala de meserii. Trebuia să plecăm toata familia la Turnu Severin, pentru că în
Pașcani nu am fi fost în siguranță, eram amenințați de pericolul războiului...”. Angajaţii Atelierelor şi-au
luat familiile cu ei, “tataia lucra la Ateliere şi unde se ducea el, acolo mergeam şi noi.”.
Evacuarea populaţiei de pe viitorul teatru de război nu se făcea la întâmplare; locuitorii comunei
Pașcani au fost repartizaţi în judeţul Muscel, iar ceferiştii au fost evacuaţi în bloc la Turnu Severin.
Populaţia din satele din jur a fost nevoită să se refugieze pe valea Moldovei sau în alte zone. “Ne mai
duceam uneori să vedem cum arată casa, că ne duceam la Barticeşti să obţinem autorizaţie, că nu puteam
să ne ducem aşa, de capul nostru, nu ne dădea voie.”
“În comuna Gorgani era un fel de reşedinţă a autorităţilor păşcănene în exil în frunte cu primarul din
acea perioadă, Aurel Hanciu, unde era şi soţia acestuia, profesor de latină la Gimnaziul CFR”. Gimnaziul
a fost nevoit să se refugieze în sud-estul ţării, susţine Rudolf Calinca, autor care a scris mai multe lucrări
despre Atelierele de la Pașcani.
Trenurile, care oferă călătorii cu un farmec aparte, ajung a transporta călători obligaţi de împrejurări
să îşi abandoneze casele, locurile natale, pentru a supravieţui. Trenuri ciudate, în care se mergea fără
lumină și se acopereau geamurile, pentru a nu fi bombardate... Au fost multe astfel de trenuri în timpul
războiului, trenuri ale morţii, trenuri de sacrificiu, trenuri ale supravieţuirii, locuri în care timp de mai
multe luni păşcănenii, copii, elevi, fraţi, surori sau părinţi şi-au trăit bucuriile și tristeţile... O poveste cu
lacrimi (unii intervievaţi au plâns când şi-au adus aminte de aceste clipe), care, poate, nu va fi cunoscută
de generaţiile care vin şi, astfel, vom trece pe stradă pe lângă elevii de altă dată ai şcolii noastre fără să
ştim povestea lor…
Nu am găsit un elev al şcolii din acea perioadă care să ne descrie calvarul prin care au trecut elevii şi
profesorii Gimnaziului, dar am încercat să reconstituim şirul evenimentelor din cărţi sau folosind
mărturiile orale ale păşcănenilor refugiaţi din localitate, ale elevilor altor şcoli. În fond, dramele provocate
de refugiu şi război au fost aceleaşi, poate diferă spaţiul în care au ajuns…
“Ştiam că plecăm la Turnu Severin. Ne-am luat lucrurile, mobila a fost încărcată în vagoane de
marfă, iar noi am mers într-un vagon de persoane... Am mers vreo două săptămâni până la Turnu Severin.
Ne mai opream, făceam popasuri. Crucea Roșie ne aducea alimente, sau dacă se îmbolnăvea cineva,
opream într-o localitate apropiată și Crucea Roșie îngrijea bolnavii... Trenurile se anulaseră, mergeau doar
noaptea, bombardările erau foarte dese, și suna alarma foarte des.”
Să lăsăm mărturiile celor care au supravieţuit acelor vremuri să ne povestească… “Până în iulie au
fost bombardamentele mai puternice... ne-am mutat... mergeam pe jos, prin munți, unde stăteam în
corturi, și când ploua se inundau, și era frig… Toți eram speriați, zburau ghiulelele în jurul nostru,
avioanele… Mergeam pe poteci înguste, aveam papuci de lemn, de cârpe... Mergeam pe jos, ziua, în
convoi. Noaptea ne preluau vagoanele. Mergeam fără lumină, acopeream geamurile. Înăuntru aveam o
sobă, dar nu făceam foc, să nu se vadă fumul... Bărbații rămăseseră să care lucrurile, în trenul de
sacrificiu. Se numea așa pentru că daca îi prindeau, nu îi iertau și trageau în ei...”
Copiii nu mai mergeau la școala în acest timp, “cărţile fuseseră aruncate pe foc”. Doar micile bucurii
amintesc de vremurile de odinioară de acasă. “De Paşte, unul dintre colegii tatălui ne-a făcut cadou niște
papuci. Noi nu mai aveam haine, aveam papuci de cârpă, făcuți de mama. Și colegul ăsta ne-a facut un fel
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de saboți cu talpa de lemn, cu niște curelușe roșii și negre, din resturi de materiale de la atelier, și eram
așa de bucuroase.”
Stăteau în vagoane, pe linie moartă. Într-un vagon de marfă stăteau câte cinci familii. Trăiau în
condiții foarte grele... Oamenii care locuiau în zonă le aduceau mâncare. Dormeau pe paturi suprapuse,
improvizate. Din pături au improvizat paravane, care să separe famiile între ele... Apoi au mers la
Mărăşeşti, au ajuns iarna și au plecat anul următor.
Reîntoarcerea provizorie a ceferiştilor păşcăneni în localităţile Mărăşeşti, Panciu şi Adjud a făcut ca
și Gimnaziul Teoretic de Băieţi CFR din Pașcani să revină în Moldova, la Panciu. Aici a funcţionat în
nişte bărăci militare, rămase disponibile în urma războiului, până în 1946, când păşcănenii s-au întors în
oraşul distrus în mare parte...
I. 3 Perioada comunistă și “elevii călători”
La sfârşitul războiului, localitatea era distrusă. Totul a fost atins de bombardamentele ce au avut loc
atunci. Orașul era distrus, nu mai erau case... “Am ajuns toamna, era frig. N-am mai găsit casa noastră...”.
După război orașul a fost refăcut parțial, dar chiar și la 1960 urmele războiului persistau, conform unor
imagini ale vremii.
După venirea de la Mărăşeşti gimnaziul şi-a reluat activitatea, cursurile desfăşurându-se în clădirea
şcolii primare CFR, de lângă staţia de cale ferată, împreună cu Gimnaziul Industrial de Fete, înființat în
1936. În 1945 Gimnaziul de Băieți a funcţionat ca gimnaziu teoretic mixt, dar în 1946 s-a pus problema
formării unui liceu, cu atât mai mult cu cât dificultăţile economice îi împiedicau pe locuitori să-şi trimită
copiii la liceele din Iaşi, Suceava, Roman sau Fălticeni.
Între anii 1946-1947 s-au făcut demersuri pentru organizarea învăţământului liceal în Paşcani. Drept
rezultat, Gimnaziul de Băieţi CFR este transformat, în 1946, în Liceul Teoretic de Băieţi CFR, directorul
gimnaziului, Ion Mitroiu, devenind director al liceului, iar profesorii preluând catedrele de la liceu,
localul rămânând acelaşi - clădirea şcolii primare CFR. Un an mai târziu, însă, sub efectul schimbărilor
politice și a noilor viziuni culturale, acesta devine școală de mecanici agricoli, care a fost mutată apoi la
Hălăuceşti. În urma intervenţiilor directorului Mitroiu şi a conducerii Atelierelor CFR, s-a revenit la
învăţământul liceal în 1948. Dupa reforma învăţământului din 3 august 1948, devine Școala Medie Mixtă
«C.Burcă», cu clasele I-X, modificându-se şi statutul școlii, ce va trece de sub tutela CFR-ului sub
administraţia Ministerului Învăţământului. În anul 1949, a absolvit prima promoţie a primului liceu din
Paşcani, devenit astăzi Colegiul Național «M. Sadoveanu».
În clădirea unde își desfășurau activitatea cele două școli, funcționează o cantină la sfârșitul
războiului. Eugenia Drăgan povestește despre cantina care era şi unde se dădea de mâncare elevilor
săraci. După război, populația se confrunta cu diferite probleme. “În ’46 a fost secetă, în anul următor a
fost o foamete cumplită, mai luau şi ruşii, de aia era foame… Se duceau trenurile în Rusia cu grăunţe, cu
grâu şi mergeam pe linia trenului şi strângeam grăunţele, că muream de foame, mâncam tărâţe, lobodă, de
toate…”
În primii ani de existență, liceul se confruntă cu mai multe probleme de natură materială, spaţiul fiind
insuficient pentru populaţia şcolară, după cum reiese din adresa trimisă de către directorul Ion Mitroiu
Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al judeţului Baia, Secţia de Învățământ și Cultură, în februarie
1950. În document se precizează numărul populaţiei şcolare din acea perioadă a instituţiei, 15 clase cu
598 elevi, inventarul «complet necorespunzător» și se cere înfiinţarea unui internat «pentru fiii
muncitorilor ceferişti complet lipsiţi de mijloace».
Modificarea regimului politic, colectivizarea, naționalizarea și industrializarea s-au resimţit şi la
nivelul învăţământului românesc, în general, şi a şcolii, în particular. Şcolarizarea generală, impusă în
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societatea românească postbelică, a determinat organizarea şi a cursurilor serale din 1954, majoritatea
celor înscrişi la cursurile generale fiind angajaţi ai Atelierelor CFR. Industrializarea societăţii româneşti a
impus restructurarea învăţământului liceal păşcănean, care a asigurat pregătirea cadrelor din diferitele
întreprinderi din zonă. Astfel, în cadrul liceului au funcţionat clase cu profil textil, construcţii, mecanică,
electrotehnică sau petrol. Corespondenţa dintre materiile de studiu şi evoluţia economică a zonei e pusă în
evidenţă de registrele şcolare ale vremii. În 1963, printre acestea se numărau: tehnologia, desenul,
organizarea comerţului, educaţia politică, instruirea practică, merceologia, dar şi un cerc literar în cadrul
căruia erau studiate atât operele autorilor români, cât şi unele opere ale autorilor străini, în funcție de
politica acelor vremuri.
Într-o societate în care are loc uniformizarea socială și în care egalitatea a luat locul libertăţii, apar și
unele lucruri de care pot beneficia mai mulți oameni. Poate mai mulţi au putut să meargă în concediu în
această epocă și să își procure mașini. Istoria acestor lucruri este, de fapt, istoria societăţii românești în
care coexistă mijloace de transport cu tracţiune animală și automobile, Trabantul, Dacia și în sfârșit
mașinile străine. “Acum au apărut tot felul de maşini străine, care mai de care se duce să lucreze şi vine
azi cu una, mâine cu alta. Îs alte vremuri, nu mai este cum a fost odată…”
Elevii Liceului “C. Burcă” obișnuiau prin anii ’70 să se deplaseze în timpul anului şcolar, la practica
agricolă, la festivaluri sau în vacanţă în ţară, la mare sau la munte. La şcoală, se organizau excursii în
cadrul unor evenimente festive, cum ar fi acordarea statutului de pionier. Se organizau și tabere la mare
sau la munte…
Se vizitau locurile cu semnificaţie istorică, obiective turistice diferite, cum ar fi mănăstirile, plajele,
stațiunile balneare, masive muntoase, chei, lacuri, peșteri, care alcătuiesc şi astăzi principalele atracții
naționale. Turismul în România, atunci şi acum, a avut și are un atuu foarte important, și anume
diversitatea reliefului, fapt care determină diversificarea obiectivelor turistice: munți, dealuri, câmpii,
litoral și deltă. Anumite excursii au rămas în amintirea foştilor elevi ai şcolii. “Cea mai semnificativă a
fost călătoria pe Transfăgărășan, la Curtea de Argeș, barajul de la Vidraru. Am mers atunci cu familia.
Ne-am simțit cu toții foarte bine..”. Călătoriile erau privite “ca o ieşire din cotidian, din rutină; o
schimbare a situației de zi cu zi, distracție...”
“În afara ţării se mergea mai rar... Plecarea în străinătate este drastic limitată, fiind vizitate doar ţările
care au un regim identic cu România, comunist. Am fost în Bulgaria... a fost sub forma unei excursii... am
plecat dimineața din Saturn și ne-am întors seara. Excursii de felul asta se făceau doar în țările socialiste,
și nicidecum în țările din Vest, țări capitaliste. Am fost şi în Basarabia, la Bălţi, în 1983, dar terminasem
liceul”.
Călătoria devine în această perioadă şi un mod de evadare din rutina unui stil de viaţă restrictiv,
impus de regimul comunist, modificând perspectivele asupra călătoriei. Sunt limitate zonele în care
oamenii de rând pot ajunge, sărăcind, în acest fel, călătoria și ţara...
În aceasta istorie pe scurt a școlii noastre, autorii au încercat să descopere ispita drumului în toate
faptele şi în toate activităţile care simbolizează emoţiile și trăirile umane, dar mai ales în cuvintele scrise
sau nescrise şi amintirile elevilor de altă dată şi de acum ai şcolii noastre. Munca a fost grea, cu atât mai
mult cu cât a fost reconstituită într-o anumită măsură istoria şcolii, prin forţe proprii, în această etapă
neexistând un istoric scris al acestei instituţii.
Nu ştim ce va aduce timpul ce va veni, încercarea elevilor fiind o încercare de a înregistra ceea ce a
fost şi ceea ce este…
Prof. Angela Cășăriu
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INCURSIUNI ÎN UNIVERSUL ELEVILOR DE ALTĂDATĂ
Povestea școlii e o poveste vie, e povestea locurilor și a oamenilor de
odinioară. Ne propunem, în cele ce urmează, un periplu pe urmele școlarilor de
altădată, care începe în orașul interbelic și se încheie în prag de secol XXI. Vom
porni din Orașul din vale, acolo unde se înființa Gimnaziul Mixt C.F.R, și ne vom
opri în Orașul din deal, unde-și găsește, după numeroase căutări, școala locul de
astăzi. Peisajul se schimbă, iar ochiul de azi nu mai poate recunoaște decât cu
greu urmele trecutului. Orașul vechi, cu străzi pietruite străbătute de birje, cu case
de chirpici şi prăvălii evreiești, cu grădini mari şi cu oameni plini de viață, care mai trăiește astăzi doar în
amintirea celor, puțini la număr, care s-au născut în acele vremuri şi a celor care au ascultat poveștile lor,
lasă treptat loc Orașului nou, cu străzile sale asfaltate, cu blocurile sale, cu oamenii săi.
În tulburatul început de secol XX, într-un oraș cu o societate pestriță, trăiau laolaltă, pașnic, români,
evrei, austrieci, polonezi, ruși, pripășiți aici după primul război mondial. Viața se desfășura într-un ritm
domol, specific târgurilor moldovenești de odinioară. Orașul se trezea în valuri: mai
întâi se trezeau cei de la periferie, care porneau de dimineață să-și vândă marfa la târg,
apoi muncitorii pentru care, invariabil, la ora 6 suna sirena, mai apoi funcționarii și cel
mai târziu intelectualii. Ritmul zilei era diferit pentru fiecare dintre ei. Pe la 8 puteai
vedea grupuri-grupuri de elevi ce mergeau grăbiți spre școlile din deal sau din vale.
Spre amiază, aceiași elevi, mai veseli, ieșeau de la școală iar cei mai mari puteau fi
văzuți stând minute în șir în fața Școlii de Fete. Pentru ei, vara și iarna, îndeosebi în
vacanțe, orice se putea transforma în prilej de joacă. Elevii de ieri au păstrat în suflet
nostalgia vârstei de aur și a giumbușlucurilor copilăriei: „Zona din Vale nu prea era
populată, nu era decât un câmp verde, pășune, pot să zic că iarna era o mare înghețată.
Îmi aduc aminte și acum drumul spre școală, tare anevoios, dar foarte distractiv iarna. Coboram cu
ghiozdane din placaj, făcea tataia la atelier, și ne urcam pe ghiozdane și ne dădeam ca pe sanie... era o
distracție pentru noi, dar se mai desfăcea capacul genții și ne mai cădeau caietele prin zăpadă, creioanele pixuri nu erau pe atunci, erau stilouri dar nu ne permiteam din cauza situației materiale și aveam plăcuțe
pe care scriam. Erau din rame de lemn, cum ar fi un tablou, era ca o tablă cum sunt acum cele de la
școală, doar că a noastră era o bucățică mică; pe o parte era liniată pentru dictando și pe partea cealaltă
erau pătratele... aveam o bucată de burete și în loc de cretă era un creion mititel (cât degetul meu mic), și
acela lăsa semne pe tablă. Dacă cădea tăblița prin zăpadă se ștergea, iar noi mai întârziam la scoală. Spre
amiază ieșeam de la scoală mai veseli și pierdeam minute în șir în față școlii de fete, căci da, școlile erau
separate în funcție de gen.”
Tot iarna erau cele mai frumoase distracții: Balul meseriașilor și, cel mai important, cel al
Negustorilor, unde erau scoase în lume, una câte una, fetele de măritat: „Pețitoarea era, pentru
comunitatea evreiască, Baba Elka, iar momentul culminant era alegerea Reginei balului. Ne distram și
vara, când la mare căutare erau programele artistice inspirate de spectacolele de revistă, bucureștene, ale
vremii, șlagărele la modă fiind Creola, Zaraza, La căsuța albă sau Frumoasa mea cu ochii verzi. Textele,
erau inspirate de locuitorii orașului care se regăseau adesea imortalizați în ele, chiar și fără voia lor.
Acestea se încheiau adesea cu orchestră... printre care erau frații Lecca, instrumentiști veniți de la Iași și
Blum Harabagiu.” La școală nu era însă nici de joacă, nici de distracție. Clădirea cubică, cu etaj și cu
balcon larg a Gimnaziului Teoretic de Băieți C.F.R., se găsea peste drum de clădirea Școlii Primare
„Mihail Sadoveanu”, pe strada Ștefan cel Mare. Regulamentul era unul strict, mult mai strict ca acum:
„Uniforma bleumarin și numărul de ordine cusut pe mânecă erau obligatorii. Eram de asemenea datori să
venim regulat la școală, întârzierile nemotivate se aveau în vedere la nota la purtare! Trebuia să purtăm un
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carnet de identitate, în format de buzunar, în care erau trecute toate datele personale extrase din matricolă.
Dumitru Anastasiu, director în vremea aceea, profesor de matematică și Ion Mitroiu de română erau
spaimele școlii! Nu iertau lecția neînvățată, consemnând fiecare greșeală în marele catalog. La română era
mai greu, căci materiale de lectură nu se găseau așa ușor. N-am văzut la mine, la noi în casă, n-am văzut
cărți, nici ziare în mica mea copilărie.”
Viața tihnită a acestui târg în care „nu se întâmpla nimic”, în care oamenii conviețuiau în armonie, în
care fiecare-și vedea de treaba lui, se apropia însă de sfârșit. Războiul și apoi comunismul vor transforma
mai întâi aspectul orașului și apoi oamenii și mentalitățile lor. Schimbarea își face simțită prezența odată
cu izbucnirea celui de-al doilea război mondial. În 1941, România intră în război, iar prin Pașcani încep
să treacă convoaielor de refugiați: „pe strada Dubălăriei am văzut într-o zi automobile și iar automobile
de toate felurile, toate înțesate de oameni și calabalâc, într-o jale de ți se rupea inima. Pe izlazul din
apropiere începeau să-și facă instrucția plutoanele de premilitari dotați cu puști de lemn iar în școli se
desfășurau periodic exerciții de apărare antiaeriană. Cu toate greutățile acestea, viața era frumoasă, însă
începutul războiului ne-a tulburat. Nu mai puteam nici să ne dăm pe derdeluș, nici să mergem la orele de
română, căci orele s-au suspendat.”
În primăvara anului 1944, în condițiile apropierii frontului, Gimnaziul, la fel ca și celelalte instituții
din Pașcani, a fost nevoit să se refugieze în sud-estul țării. Majoritatea elevilor și profesorilor școlii ajung
tocmai la Turnu Severin. Călătoresc, timp de câteva săptămâni, în vagoane de călători sau, uneori, în
vagoanele de marfă. Bombardamentele care îi trezeau din somn, lumina acestora pe cerul nopții, teama,
frigul, uneori și foamea le vor rămâne pentru totdeauna în memorie și se vor regăsi în cărțile publicate de
unii dintre ei. De la Turnu Severin, elevii Gimnaziului Teoretic de Băieți CFR din Pașcani ajung la
Panciu, unde învață în niște barăci militare, rămase disponibile în urma războiului, până în 1946, când se
întorc acasă și încearcă să-și refacă casele și să-și reia existența.
La sfârșitul războiului, localitatea era distrusă, nu mai erau case. Totul a fost atins de
bombardamentele ce au avut loc. Școala se mută dintr-un spațiu în altul și totul stă pentru o vreme sub
semnul provizoratului. Viața cotidiană avea să resimtă din plin efectul acestor evenimente: „Îmi aduc
aminte că în iarna aceea de după război sora mea, ca să meargă la școală, se îmbrăca cu niște pantaloni
de-ai lui tataia care-i ajungeau până pe-ici ca el nu a fost prea mare, prea înalt... ne aducem aminte eu şi
sora mea. Nu era săpun, luam de la vecina, de la copiii vecinei cu care ne jucam, am devenit şi noi
păduchioși ca să zic așa... Da, nu știai cum să te descotorosești de paraziți. Dacă nu era, ce să cumperi?
Săpun ca să speli rufele, să le speli cum trebuie. Spălam doar cu apa, îți dai seama. Era ceva de groază...
Și ca mine, ca noi, multe familii erau.”
Treptat, lucrurile păreau să reintre pe făgașul normal, dar timpul nu a mai avut răbdare. Alte
evenimente aveau să tulbure viața școlii și a oamenilor ei. La sfârșitul anului 1947 puținele aparate de
radio din Pașcani anunțau abdicarea Regelui Mihai și instaurarea Republicii. Odată cu schimbarea
regimului, s-au schimbat și viețile oamenilor. Alte reguli și valori le vor guverna viețile. Doamna Catrina
Maria, elevă de gimnaziu la vremea aceea, povestește: „Când eram într-a cincea, s-a înființat prima
organizație de pionieri, pe țară, prin 1948, unde se intra pe merit, după medii și dacă nu meritai nu intrai...
și doreau copiii, era într-adevăr un stimulent. Cravata era roșie, o înnodam și era de pânză, pe urmă
cravatele astea au fost fabricate din mătase, abia mai târziu apăruse tricolorul din mătase și cu ineluș.
Fiecare colț reprezenta ceva: un colț reprezenta Partidul Comunist Român, deci adulții, celălalt Uniunea
Tineretului Comunist, și în spate, în colțul cel mai scurt, era reprezentată Organizația de Pionieri.”
Alte voci, de foști elevi și profesori ai colegiului, întregesc imaginea acestuia din perioada comunistă:
„Să fii licean nu era ușor, liceanul comunist trebuia să se distingă prin anumite calități. În primul rând, a
ajunge la liceul respectiv însemna un fel de succes pentru că era numai două clase a IX-a, cu circa 30-35
de elevi, unii urmând o filieră teoretică, alții o filieră umanistă. Erau selectați, de regulă, din oraș și din
comunele limitrofe din Pașcani. Se dădea examen de admitere la română și matematică, un examen foarte
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serios Cei care reușeau cu siguranță că și terminau, pentru că erau educați de așa manieră încât să fie
capabili să meargă mai departe pentru studii superioare.
Studiam și limbi străine, limba rusă am studiat-o din clasa a III-a, toți anii de liceu și trei ani de
facultate, per total cam vreo 14 ani. Limbă franceză am studiat-o din clasa a VI-a. Profesoara de limbă
franceză se numea Eleonora, mi-a fost și dirigintă, era de o exigență ieșită din comun, ca și alți profesori
de acolo de la liceu. Într-o zi doamnă Eleonora ne-a văzut pe mine și unul dintre colegii mei pe stradă la o
oră la care se presupunea că trebuia să ne facem temele. A doua zi la școală doamnă Eleonora m-a
ascultat până la ultima informație din toată gramatica. Mi-o aduc aminte și acum „Dacă ieri la ora patru
nu erai împreună cu colegul tău de bancă, Zămosteanu Radu, astăzi ai fi știut să conjugi verbul être și si
conditionnel”. Vă pot spune că în patru ani de studiu la științele naturii cele două profesoare n-au zâmbit
niciodată. Erau de o rigurozitate ieșită din comun.
Uniforma era absolut obligatorie și în această perioadă,
începând din clasa a IX-a până la epuizarea cursurilor. De
altfel, și la reuniunile tovărășești veneam tot în uniformă.
Nu numai uniforma era un impediment, mai aveam și număr
matricol, unul pentru interior și altul pentru exterior, al
acoperământului de vreme rea. Lipsa matricolei însemna
părăsirea orelor pentru ziua respectivă. Pentru fete era o altă
problemă, panglicuța. O panglicuță albă care se punea pe
cap și care era absolut obligatorie. Adică nu fiecare se coafa, se machia sau nu știu ce făcea, cum dorea.
Își pieptăna părul în limite decente și punea panglica respectivă la locul cuvenit.”
Distracțiile nu au lipsit nici în acele timpuri, căci tinerețea își cerea și atunci drepturile și avea
regulile ei: „Balurile sau seratele, noi le ziceam reuniuni tovărășești. Nu exista termenul de discotecă, ci
doar de reuniune tovărășească. Nici măcar prietenească, tovărășească. Se organizau de regulă în preajma
sărbătorilor pentru a limita prezența elevilor la activitățile religioase care cu siguranță s-au desfășurat din
toate timpurile așa, dar oricum pentru a le preîntâmpina ni se puneau alternative de a participa la o astfel
de întâlnire. Și atunci, în prezența cadrelor didactice, așa cum ați văzut în “Liceenii”, care stăteau pe lângă
ușă, eram permanent supravegheați. În uniformă invitam la dans sau eram invitați la dans, la tango, de
către unul dintre participanți.
Întâlnirile, de genul majoratelor, cum sunt acum, existau și pe vremea noastră. Noi le numeam
ceaiuri. Adică, într-un plan restrâns, dacă o colegă dorea să-și invite prietenii apropiați sau prietenul, îi
invita acasă la un așa-zis ceai dansant. În timpul anului școlar participam la practica agricolă iar în
vacanță mergeam în tabere la mare sau la munte.”. Cu aceste imagini ne despărțim de cei care, cu vocile
și forfota lor, au umplut străzile orașului în secolul care a trecut.
Iată-ne la sfârșitul acestui periplu printre oamenii școlii de altădată, a celor care îi păstrează amintirea
în suflet, oricât de departe i-a dus povestea vieții. Poveștile vieții care au alcătuit în timp istoria Colegiului
ne-au oferit acces la un univers, la o lume, la oameni greu de cunoscut în alte împrejurări, la evenimente
care, nici înainte de 1989, nici după, nu transpar din istoria oficială. Imaginile idealizate au generat un
puternic sentiment de apartenență, nu neapărat la un loc, ci mai degrabă la o comunitate. După cum
spunea în amintirile sale Sadoveanu, copii și elevii fiind, „am trăit o petrecere continuă”.
Prof. Mercaș Hariclea Monica
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CÂTEVA DIN TITLURILE OBȚINUTE DE COLEGIUL NOSTRU,
ÎN ULTIMII 10 ANI
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ȘEFI DE PROMOȚIE - LICEU
Nr.crt.
Nume, prenume
1.
Petrea Irina Alexandra
2.
Ciubotaru Adina Maria
3.
Apostol Adina Cătălina
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Media
9,98
10
10

Anul absolvirii
2018
2017
2016

9,96
9.94
9,95
9,95
9,97
9,97
9,99
9,96

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Balău Mihaela
Gabor Silviu
Nemțanu Ruxandra
Năcuță Diana
Negrescu Delia
Percș Alice Andreea
Sandu Anca Raluca
Bîrzu Cristina

Director
Șerban Genoveva
Șerban Genoveva
Dimitriu Carmen
Șerban Genoveva
Dimitriu Carmen
Dimitriu Carmen
Dimitriu Carmen
Dimitriu Carmen
Dimitriu Carmen
Dimtriu Carmen
Dimitriu Carmen
Dimitriu Carmen

ȘEFI DE PROMOȚIE - GIMNAZIU
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nume, prenume
Băiceanu Dumitrel
Berenghia Smaranda
Jitaru Vladina
Hrebenciuc Mihail
Iftene Mihai
Ionescu Ionuț
Frăsilă Ștefan
Târpescu George Cristian
Crăciun Ștefana

Media
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Anul absolvirii
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016

10.

Pavel Andrada

10

2016

11.
12.

Roșu Radu
Lupu Cezar Justinian

10
10

2015
2015

Director
Șerban Genoveva
Șerban Genoveva
Șerban Genoveva
Șerban Genoveva
Șerban Genoveva
Șerban Genoveva
Șerban Genoveva
Șerban Genoveva
Dimitriu Carmen
Șerban Genoveva
Dimitriu Carmen
Șerban Genoveva
Dimitriu Carmen
Dimitriu Carmen

ELEVII CU MEDIA 10 LA BACALAUREAT, ÎN PERIOADA 2008-2018
2016 – 2017

Grigoriu M. G. Maria Gabriela
Tîrpescu P. Iuliana Diana

2014 – 2015

Chiuariu D. Traian

2011 – 2012

Amariței M. Irina
Dumea E. E. Cristiana

2010 – 2011

Negrescu T.D. Delia – Ana

2007 – 2008

Balan P. Gheorghe

ELEVII CU MEDIA 10 LA EVALUAREA NAȚIONALĂ,
ÎN PERIOADA 2008-2018
2017-2018

Vasile M. Ioana Lorena
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OLIMPICI NAȚIONALI – COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAIL SADOVEANU” PAȘCANI
2017-2018
Nr.
Numele si prenumele elevului
crt.
1.
Cojocaru Tatiana
2.
Gladuneac Mihaela

Clasa

Disciplina

IX
IX

Lb. rusă
Lb. rusă

X
XI
XI
XI

Lb. rusă
Lb. rusă
Lb. rusă
Lb. rusă

18

3.
4.
5.
6.

Gadibadi Cristina
Cebotari Zinaida
Grosu Elena
Lavric Laura

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Saidacari Tatiana
Luca Victoria
Tansanu Mihaela Gabriela
Berenghia Smaranda
Cășăriu Claudia
Frăsilă Ștefan
Pavel Andrada
Pintilie Victor

XII
XII
XI
VIII
XII
IX
X
XI

15.
16.

Gorcioaia Raluca
Tărpescu George Cristian

XI
IX

17.

Pîrlea Simona

XII

Lb. rusă
Lb. rusă
RELIGIE- Romano-catolică
Lb. franceză
Lb. franceză
Chimie
Chimie
Chimie
Lb. română
Matematică - concurs A.
Haimovici
Religie evanghelică

Etapa Națională

Prof. îndrumător

Participare
Premiul I + calificare etapa
Internaționala
Premiul al III-lea
Premiul al III-lea
Mențiune
Premiul I + calificare etapa
Internaționala
Premiul al II-lea
Premiul al II-lea
Premiul al II-lea
Premiul al III-lea
Participare
Mențiune Specială
Mențiune Specială
Mențiune Specială
Calificare pentru baraj, etapa
Internațională
Participare
Participare

Prof. dr. Sprinceană Anișoara
Prof. dr. Sprinceană Anișoara

Participare

Prof. Gavril Carmen

Prof. dr. Sprinceană Anișoara
Prof. dr. Sprinceană Anișoara
Prof. dr. Sprinceană Anișoara
Prof. dr. Sprinceană Anișoara
Prof. dr. Sprinceană Anișoara
Prof. dr. Sprinceană Anișoara
Preot Cătău Mihai
Prof. dr. Eniu Lucia
Prof. Aparaschivei Anca
Prof. dr. Pintilie Otilia
Prof. dr. Pintilie Otilia
Prof. dr. Pintilie Otilia

Prof. Berenghia Anca
Prof. Frăsilă Mihai

OLIMPICI NAȚIONALI – COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAIL SADOVEANU” PAȘCANI
2016-2017
Nr.
Numele si prenumele elevului
crt.
1.
Saidacari Tatiana

Clasa

Disciplina

XI

Lb. rusă
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2.

Lavric Valentin

XII

Lb. rusă

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tansanu Mihaela
Pintilie Victor
Loghin Rebeca Magdalena
Lupu Petruța
Berenghia Smaranda
Cășăriu Claudia
Frăsilă Ștefan
Pavel Andrada Georgiana
Tudorache Alexandra
Volintir Marta
Tătaru Adrian

X
X
X
VII
VIII
XI
VIII
IX
IX
XII
V

Religie catolică
Chimie
Religie Alianța evanghelică
Religie Alianța evanghelică
Lb. franceză
Lb. franceză
Chimie
Chimie
Chimie
Religie Alianța evanghelică
Geografie ”Terra”

Premiul obținut
Premiul al II-lea +
Premiul special
Premiul III +
Premiul special
Premiul al III-lea
Mențiune MEN
Mențiune MEN
Mențiune MEN
Mențiune specială
Mențiune specială
Mențiune specială
Mențiune specială
Participare
Participare
Premiul al III-lea

Prof. îndrumător
Prof. dr. Sprinceană Anișoara
Prof. dr. Sprinceană Anișoara
Preot Cătău Mihai
Prof. dr. Pintilie Otilia
Prof. Gavril Carmen
Prof. Gavril Carmen
Prof. dr. Eniu Lucia Victoria
Prof. Aparaschivei Anca
Prof. dr. Pintilie Otilia
Prof. dr. Pintilie Otilia
Prof. dr. Pintilie Otilia
Prof. Gavril Carmen
Prof. Ardeleanu Radu Bogdan

OLIMPICI NAȚIONALI – COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAIL SADOVEANU” PAȘCANI
2015-2016
Nr.
Numele si prenumele elevului
crt.
1.
Enache Bogdan Constantin

Clasa

Disciplina

XII

Chimie
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2.

Pintilie Victor

IX

Chimie

3.

Leagăn Denisa

IX

Religie ortodoxă

4.
5.
6.
7.

Tudorache Alexandra Paula
Vântur Cristian
Iordăchioaia Diana Elena
Coman Elena

VIII
XII
XII
VII

8.
9.

Frăsilă Ștefan
Băiceanu Dumitrel

VII
VI

Chimie
Informatică
Sociologie
Lectură și interpretare ”Ionel
Teodoreanu”
Chimie ”Raluca Rîpan”
Lectură și interpretare ”Ionel
Teodoreanu”

Premiul obținut

Prof. îndrumător

Mențiune MEN +
Medalie de EXCELENȚĂ ÎN
CHIMIE – calificare în lotul
internațional lărgit al României
Mențiune specială + Premiul
special pentru cea mai bună probă
practică (primul pe țară)
Mențiune MEN +
Premiul special
Mențiune MEN
Medalie de bronz
Participare
Premiul I

Prof. dr. Pintilie Otilia

Mențiune specială
Premiul special

Prof. dr. Pintilie Otilia
Prof. Berenghia Anca Olguța

Prof. dr. Pintilie Otilia

Prof. Dimitriu-Sârghie Vasilica
Prof. dr. Pintilie Otilia
Prof. Mitrică Eduard Gabriel
Prof. Moroșan Cristina
Prof. Mertic Daniela Carmen

OLIMPICI NAȚIONALI – COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAIL SADOVEANU” PAȘCANI
2014-2015
Nr.
Numele si prenumele elevului
crt.
1. Vântur Cristian

21

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Enache Bogdan Constantin
Jitărescu Ana Lucia
Pintilie Victor
Tărpescu George Cristian
Pârlea Diana Roxana
Buzatu Andreea
Cornea Liviu Ștefan
Neamțu-Cucu Adriana
Pavel Andrada Georgiana
Tudorache Alexandra Paula
Coman Elena

Clasa
XI
XI
X
VIII
VI
XI
IX
XI
XII
VII
VII
VI

Disciplina
Matematică
Chimie
Lb. franceză
Chimie
Fizică
Religie Alianța evanghelică
Matematică
Chimie
Sociologie
Chimie ”Raluca Rîpan”
Chimie ”Raluca Rîpan”
Lectură și interpretare ”Ionel
Teodoreanu”

Premiul obținut
Mențiune MEN +
Medalie de argint
Mențiune MEN
Mențiune MEN
Mențiune specială
Mențiune de onoare
Premiul special
Participare
Participare
Participare
Mențiune specială
Mențiune specială
Premiul special

Prof. îndrumător
Prof. Crăciun Dorinel Mihai
Prof. dr. Pintilie Otilia
Prof. dr. Eniu Lucia Victoria
Prof. dr. Pintilie Otilia
Prof. Dumitrache Coca
Prof. Gavril Carmen
Prof. Pricop Vasile
Prof. dr. Pintilie Otilia
Prof. Moroșan Cristina
Prof. dr. Pintilie Otilia
Prof. dr. Pintilie Otilia
Prof. Mertic Daniela Carmen

OLIMPICI NAȚIONALI – COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAIL SADOVEANU” PAȘCANI
2013-2014
Nr.
Numele si prenumele elevului
crt.
1. Vântur Cristian

Clasa
X
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ciurlic Elena
Buhăianu Alexandra
Buzatu Andreea
Grigore Simon
Palade Larisa
Coman Elena

XII
X
VIII
XII
IX
V

8.

Pintilie Victor

VII

Disciplina
Informatică
Religie ortodoxă
Religie Alianța evanghelică
Matematică
Religie Alianța evanghelică
Lb. franceză
Lectură și interpretare ”Ionel
Teodoreanu”
Chimie ”Raluca Rîpan”

Premiul obținut

Prof. îndrumător

Premiul al III-lea +
Medalie de aur + calificare în
Lotul național lărgit de seniori
Premiul special
Participare
Participare
Participare
Participare
Premiul I

Prof. Mitrică Eduard Gabriel

Mențiune MEN

Prof. dr. Pintilie Otilia

Prof. Dimitriu-Sârghie Vasilica
Prof. Gavril Carmen
Prof. Pricop Vasile
Prof. Gavril Carmen
Prof. Aparaschivei Anca
Prof. Mertic Daniela Carmen

2012-2013
Nr.
Numele si prenumele elevului
crt.
1. Vântur Cristian
2.
3.
4.
5.

Voicu Oana Maria
Grigore Simon
Sticea Roxana Maria
Toma Simona Gabriela

Clasa

Disciplina

IX

Matematică

XII
XI
IX
XI

Istorie
Religie Alianța evanghelică
Lb. franceză
Sociologie

Premiul obținut
Mențiune MEN +
Medalie de aur
Mențiune specială
Participare
Participare
Participare

Prof. îndrumător
Prof. Crăciun Dorinel Mihai
Prof. Mercaș Hariclea Monica
Prof. Gavril Carmen
Prof. Dăscălița Elena
Prof. Pâslaru Ioan

OLIMPICI NAȚIONALI – COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAIL SADOVEANU” PAȘCANI
2011-2012
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Numele si prenumele elevului
Vântur Cristian
Loghin Claudiu
Serdaru Andreea
Ciubotaru Adina Maria

Clasa
VIII
VII
XI
VII

Disciplina
Matematică
Religie Alianța evanghelică
Religie ortodoxă
Chimie ”Raluca Rîpan”

Premiul obținut
Medalie de argint
Participare
Participare
Mențiune MEN

Prof. îndrumător
Prof. Crăciun Dorinel Mihai
Prof. Gavril Carmen
Prof. Spiridon Mihaela Iulia
Prof. dr. Pintilie Otilia
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2010-2011
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Numele si prenumele elevului
Grămadă Roxana Georgiana
Grămadă Roxana Georgiana
Bălău Mihaela
Năcuță Diana

Clasa
XII
XII
VIII
XI

Disciplina
Istorie
Psihologie
Religie ortodoxă
Istorie

Premiul obținut
Mențiune MEN
Mențiune MEN
Premiul special
Participare

Prof. îndrumător
Prof. Mercaș Hariclea Monica
Prof. Pâslaru Ioan
Prof. Dimitriu-Sârghie Vasilica
Prof. Jitaru Adela

OLIMPICI NAȚIONALI – COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAIL SADOVEANU” PAȘCANI
2009-2010
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numele si prenumele elevului
Năcuță Diana
Prăjanu Ionuț
Gândac Ionuț
Antohi Roxana
Grămadă Roxana Georgiana
Loghin Claudiu
Teacă Emanuela

Clasa
X
VIII
XI
XII
XI
IX

Disciplina
Lb. română
Fizică
Religie ortodoxă
Logică
Istorie
Religie Alianța evanghelică
Istorie

Premiul obținut
Mențiune MEN
Mențiune MEN
Mențiune MEN
Participare
Participare
Participare
Participare

Prof. îndrumător
Prof. dr. Costea Monica
Prof. Dumitrache Coca
Prof. Spiridon Mihaela Iulia
Prof. Pâslaru Ioan
Prof. Mercaș Hariclea Monica
Prof. Gavril Carmen
Prof. Mercaș Hariclea Monica
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2008-2009
Nr.
Numele si prenumele elevului
crt.
1. Coman Cosmin Bogdan
2. Dascălu Anda
3. Vântur Cristian

Clasa

V

Disciplina
Filosofie
Sociologie
Matematică

Premiul obținut
Mențiune MEN
Mențiune MEN
Medalie de bronz

Prof. îndrumător
Prof. Dominte Dana Iuliana
Prof. Dominte Dana Iuliana
Prof. Crăciun Dorinel Mihai

PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ
2008-2018

Nr.
crt.

Proiect

Program/
Acțiune

Perioada/ locul
desfășurării
activităților
2008, augustseptembrie,
Berlin,
Germania

Fundația Korber
Stiftung

Cășăriu Angela

Parteneri

Profesori
coordonatori

1

“Ispita drumului sau
aspirația spre
adevăr”

Academiile
Eustory

2

Recycling - a chance
for a better life

ENO Environment
Online

Aprilie 2009
Joensuu,
Finlanda

Universitatea
Joensuu Finlanda
Paatalutou Kool

Cășăriu Angela

3

“Palatul fermecat...
și locul unde nu se
întâmplă nimic”

Academiile
Eustory

2010, augustseptembrie,
Berlin,
Germania

Fundația Korber
Stiftung

Cășăriu Angela

4

“Punți între
generații”

Euroscola

octombrie 2012martie 2013,
Parlamentul
European,
Strasbourg,
Franța

Biroul de
Informare al
Parlamentului
European

Cășăriu Angela

”Change your
habits!”

Youth in
action

16-23 iunie,
2013, Konya,
Turcia

Support for Youth Dimitriu
Developement
Carmen

5

6

7

8

9

”From Bell Tower to
Europe”

”Musical citizen”

”Democracy
enthousiast”

“Aplicații software
și soluții IT moderne
în afaceri moderne”

Youth in
action

Youth in
action

Youth in
action

Life Learning
Programme

29 iunie-7 iulie,
2013
Marcellinara,
Italia

Pădurariu Petru

Dimitriu Ștefan
Support for Youth Dimitriu
Developement
Carmen
Dimitriu Ștefan

23august - 2
septembrie
2013, Yeglava,
Letonia

Support for Youth Dimitriu
Developement
Carmen

20-27 noiembrie
2013, Adana,
Turcia

Support for Youth Dimitriu
Developement
Carmen

Septembrie
2013 - martie
2015

Sc Euroform,
Rende, Italia
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Harhătă Oana

Pădurariu Petru
Cășăriu Angela

Nr.
crt.
10

Proiect

Program/
Acțiune

“New generations,
new policies, new
future”

Youth in
action

„Împreună pentru
tinerii Europei - o
propunere legislativă
de succes”

Euroscola

12

“Lettre à un ami”

13

”Feel the Earth!”

11

Perioada/ locul
desfășurării
activităților
29 iunie-5 iulie,
2014, Lisabona,
Portugalia

Parteneri
Cronoworld

Profesori
coordonatori
Dimitriu
Carmen
Pădurariu Petru

Octombrie
2014-decembrie
2015,
Parlamentul
European,
Strasbourg,
Franța

Biroul de
Informare al
Parlamentului
European

Cășăriu Angela

Jeunes Plumes
Francophones

Aprilie, 2015,
Bordeaux,
Franța

Lions Club

Aparaschivei
Anca

Youth in
action

3-10 mai, 2015,
Ordu, Turcia

Support for Youth Dimitriu
Development
Carmen

Pădurariu Petru

Frăsilă Mihail
14

“Equalizer”

Youth in
action

1 – 09 iulie 2015 Support forYouth
Developement

Dimitriu
Carmen
Vătavu Mihaela

15

“Back to reality”

Youth in
action

02-13 iulie
2015, Brno,
Cehia

BRNO4YOU

Atudorei
Roxana
Brîndușa

16

“Experiența
profesională
europeană în
Webdesign&IT”

Erasmus Plus

2015-2016
Dresda,
Germania

WBS Training
AG

Cășăriu Angela

17

“Thanks…is
enough”

Youth in
action

04 – 13 iulie
2016, Brno,
Cehia

BRNO4YOU

Atudorei
Roxana
Brîndușa

18

“Sac à dos”

Jeune
Journaliste
Francophone

Noiembrie, 2016 Organisation
Crefeco,
Internationale de
Bulgaria
la Francophonie

Aparaschivei
Anca

19

„Be Yourself”

Youth in
action

19-25 ianuarie
2017,
Loisy, Franța

Dimitriu
Carmen

26

Together Turkey

Nr.
crt.
20

Proiect
“un(TOUCHED)”

Program/
Acțiune
Youth in
action

Perioada/ locul
desfășurării
activităților
01 – 09 iulie
2017, Brno,
Cehia

Parteneri
BRNO4YOU

Profesori
coordonatori
Atudorei
Roxana
Brîndușa
Gabor Simona

21

”Your Radio”

Youth in
action

14-22 august,
2017
Luxembourg
25 august – 02
septembrie
2017, Brno,
Cehia

Support forYouth
Developement

Dimitriu
Carmen

22

Find your way

Youth in
action

BRNO4YOU

Atudorei
Roxana
Brîndușa

23

“Palatul
Cantacuzino- locul
unde nu se întâmplă
nimic”

Euroscola

2017-2018,
Strasbourg,
Franța

Biroul de
Informare al
Parlamentului
European

Cășăriu Angela
Pădurariu Petru
Preutu Marioara
Moroșan
Cristina
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“Sustainable Energy
Management @
Schools in Europe“

Erasmus +

30-31 august
2017, Bruxelles

2014-1-IT01KA200-002664

Matcovici
Adriana
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MOBILITĂȚI INDIVIDUALE
Disciplina

Titlu - Mobilitate individuală

Limba franceză
Limba franceză

IMEF, Montpellier
IFI, Paris

3. Aparaschivei Anca

Limba franceză

4. Aparaschivei Anca

Limba franceză

5. Aparaschivei Anca

Limba franceză

6. Aparaschivei Anca

Limba franceză

7. Aparaschivei Anca
8. Ardeleanu Radu
Bogdan
9. Cășăriu Angela

Limba franceză
Geografie

Innover pour motiver
Stage de perfectionnement
pour les enseignants de FLE
Droits des femmes et
citoyenneté européenne
Stage de perfectionnement
pour les enseignants de FLE
Histoire sociale et politique de
la peur
Stage de perfectionnement
pour les enseignants de FLE
Inclusion sociale école-famille
Underneath the same roof

10. Dimitriu Carmen

Limba română

11. Dimitriu Carmen

Limba română

12. Dimitriu Carmen

Limba română

13. Dimitriu Carmen

Limba română

Vizita pregatitoare pentru
realizarea unui proiect scolar
Comenius
L’enseignement du français
dans la région Bruxelles
Prévention des comportements
adictifs chez les adolescents
Aide des enfants malades dans
la région de Madrid Capitale
Culture of the Body in Dance
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Nr.
Nume și prenume
crt.
1. Aparaschivei Anca
2. Aparaschivei Anca

Istorie

Furnizorul de formare

Țara

Programul

Anul

Franța
Franța

Comenius 2.2 C
Comenius 2.2 C

2008
2010

CIDFF, Marseille

Franța

Grundtvig

2010

Accord Langues, Paris

Franța

Comenius 2.2 C

2011

Centre suisse de formation
continue, Lausanne
Cavilam, Vichy

Elveția

Pestalozzi

2012

Franța

Premiu FIPF

2015

ESPE, Lyon
ANPCDEFP, România

Franța
Turcia

Pestalozzi
Youth in Action

2017
2012

Colegiul Georges Rayet,
Floirac, Bordeaux

Franța

Comenius

2009

ANPCDEFP, România

Belgia
Bruxelles

Study visit

2008

ANPCDEFP, România

Franța
Paris

Study visit

2009

ANPCDEFP, România

Spania
Madrid

Study visit

2010

Kocaeli Armelit Folklor
Genclikve Spor Kulubu
Dernegi

Izmit/
Istanbul
Turcia

Grundtvig

2010

Nr.
Nume și prenume
crt.
14. Dimitriu Carmen

Limba română

15. Dimitriu Carmen

Disciplina

Titlu - Mobilitate individuală

Furnizorul de formare

Țara

Programul

Anul

Spania
Pestalozzi
San Sebastian

2011

EUROCLIO/YAD VASHEM

Grundtvig

2012

16. Dimitriu Carmen

Limba română

Jardins, art, beauté

ANPCDEFP, România

Israel
Ierusalim
Franța

Commenius

2012

17. Dimitriu Carmen

Limba română

Actif Now!

Asociația Support Youth
Development, România

Youyh in action

2013

18. Dimitriu Carmen

Limba română

Your radio!

Youyh in action

2017

19. Hărățu Elisabeta

Limba engleză

Turcia

Grundtvig

2010

20. Hărățu Elisabeta

Limba engleză

Understanding culture through
filme
Bridging the gap

Olanda

Comenius 2.2 C

2010

21. Hărățu Elisabeta

Limba engleză

Asociația Thogeder,
Luxembourg
Universitatea Marele,
Istanbul
The International Association
of Historians
Nuffic Olanda

Armenia
Dilijan/
Yerevan
Luxembourg

Olanda

Vizită de studiu

2012

22. Moroșan Cristina

Socio-umane

Cehia

Comenius

2010

29

ConsiliulEuropei

Limba română

Creatividad et innovacion,
retos de futuro
Holocaustul

Improving Early Bilingual And
Trilingual Teaching
Interactive Multimedia
Presentation

Bohemia Discovery

Proiecte online
Prof. Aparaschivei Anca, Limba franceză
1. Projet Littérature Jeunesse, 2010-2018, partener ACLJ, Canada
2. Proiect Paroles des Jeunes, 2010-2016, partener Ziarul Paroles des Jeunes, Franța
3. Proiect Zig-Zag Francophonie, 2010-2016, partener platforma Agora Francophone, Franța
Prof. Cășăriu Angela, Istorie
1. Proiect Etwinning Agenda 21- 2008 - partener Lycée Joffre, Montpellier, France - premiat cu certificat Quality Label
2. Proiect Etwinning La classe verte - 2008 - partener Școala Dimitar Popnikolov, Bulgaria - premiat cu certificatul Quality Label
3. Proiect ENO - Environment Online - 2009 - parteneri Universitatea Joensuu și Școala Paataluoto, Finlanda.

PUBLICAȚII
1. Catedra de Limba și literatura română
Anișoara Sprinceană, Narator-cititor în proza în limba rusă a lui Vladimir Nabokov, în Studii de
slavistică, XIII, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2008, ISSN: 1224-5631;
Anișoara Sprinceană, Vladimir Nabokov-un maestru al deghizărilor, Editura Universității din București,
2014, ISBN 978-606-16-0486-9.
Cristina Mirela Liuță, Creativitatea și rolul ei în modelarea personalității copilului, în vol. IDEI –
Simpozionul Național Kreatikon Creativitate – Formare – Performanță – ISSN2068-1372, Iași, 2011,
Editura Spiru Haret;
Cristina Mirela Liuță, Călători și călătorii în spațiul românesc, în vol. Dimitrie Cantemir și vocația
europeană a gândirii românești, Editura Spiru Haret, Iași,2011, ISBN 978-973-579-215-2;
Cristina Mirela Liuță, Călători și călătorii în spațiul românesc, în vol. Dictum. Factum, Editura
Performantica, Iaşi, 2017.
Leonardo Atudorei, Antropocentrism și teocentrism în opera lui Dumitru Staniloae, Editura Doxologia,
2014, ISBN 978-606-666-249-9
Leonardo Atudorei, Cunoașterea de sine (I-VIII), articole în revista Lumina credinței a Protopopiatului
Hârlău, nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 pe 2016 și nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 pe 2017, ISSN 2392-6856;
Leonardo Atudorei, Intelectualul și Biserica. In memoriam: Petru Ursache, în volumul Petru Ursache,
omul bun al culturii românești, Editura EIKON, București, 2016, ISBN 978-606-11-399;
Leonardo Atudorei, Semnificația pelerinajului, în revista Lumină a Patriarhiei Române, iunie 2016;
Leonardo Atudorei, Despre relația Dumnezeu - om, în cadrul istoriei în opera lui Dumitru Stăniloae, în
revista Cronica, Iași, sept.2011.
Carmen Dimitriu, Proza lui Vasile Voiculescu. Lucrare în curs de apariție la Editura ARSLONGA
(http://www.arslonga.ro/);
Carmen Dimitriu, coautor - Monografia Colegiului Național ”Mihail Sadoveanu”, Editura PIM, Iași,
2010, ISBN 978-606-13-0091-4;
Carmen Dimitriu, Caiete Pedagogice - coordonator, Editura ”Moldova Press”, Pașcani, 2006-2010;
Carmen Dimitriu, Ghid - Inspecţia şcolară comparată în context european, realizat în cadrul proiectului
Leonardo da Vinci LLP-LdV/PLM/2012/R0/073 „Practici comparative pentru managementul
inspecţiei şcolare în sisteme de educaţie preuniversitare”
(http://isjiasi.ro/siteold/documente/proiecte/2014/ghid_PLM_FR_RO_EN.pdf).

2. Catedra de Istorie
Hariclea Monica Mercaș, Rolul activităților exracurriculare în predarea istoriei, în volumul Creativitate
și modernitate în școala românească, Editura PIM, Iași, 2009, ISBN 978-606-520-497-3;
Hariclea Monica Mercaș, Optimizarea procesului de învățământ. Școala, dincolo de granițele unei lecții,
Editura Confession, Ploiești, 2009, ISBN 978-973-7721-47-1;
Hariclea Monica Mercaș, Călători și călătorii în spațiul românesc în volumul Dimitrie Cantemir și
vocația europeană a gândirii românești, Editura Spiru Haret, Iași, 2011, ISBN978-973-579-215-2;
Hariclea Monica Mercaș, Miclăușeni. Călătorie din trecut spre viitor, în Revista cadrelor didactice de la
Liceul Teoretic Miron Costin, Pașcani, 2016;
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Hariclea Monica Mercaș, Călători și călătorii în spațiul românesc în veacul al XVIII-lea, în volumul
Dictum. Factum, Editura Performantica, Iași, 2017, ISBN 978-606-685-492-4.
Angela Cășăriu, Studenți basarabeni la studii în România și Tradiții si valori culturale într-o școală din
județul Iași, în Iași - orașul școlilor, 2008, ISBN 978-973-88904-7-3;
Angela Cășăriu, coautor - Monografia Colegiului Național “Mihail Sadoveanu” Pașcani, Editura PIM,
Iași, 2010, ISBN 978-606-13-009-4;
Angela Cășăriu, Alexandru Iona Cuza - Domn al Unirii în Emblemele Unirii. Lumea românească sub
semnul renașterii naționale din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, Editura PIM, Iași, 2013,
ISBN 978-606-13-1206-1;
Angela Cășăriu, Aplicații software și soluții IT moderne în afaceri moderne, Editura Spiru Haret, 2014,
ISBN 978-973-579-252-7;
Angela Cășăriu, Preventing Early School Leaving Through Inclusive Strategies. Manual for multipliers în
further training for teachers, Leipzig, 2017, VG-SPS-NI-14-001573-3;
Angela Cășăriu, Bilanț USLIP Iași, 2013-2018, Editura Kolos, 2018, Iași, ISBN 978-973-1810-61-4;
Angela Cășăriu, Fragmente din lucrarea premiată la concursul Eustory la faza națională, publicate în
volumul Călătorii și frontiere, ieri și azi. Întâlniri, despărțiri, regăsiri, anul 2009, ISBN 978-973838-86-1;
Angela Cășăriu, interviu „Learning and teaching in Romania”, în revista germana HPD în cadrul
proiectului PEARLS, 2015, https://hpd.de/artikel/12471;
Angela Cășăriu, interviu Formal, non-formal and „word of folk wisdom”, în revista European dignities,
august 2014, ISSN 2360 – 6355, ISSN-L 2360 – 6355
https://issuu.com/supertineri/docs/issue2_europeandignitiesjournal_sum.
Adela Jitaru, coautor - Monografia Colegiului Naţional ”Mihail Sadoveanu” Paşcani, Iaşi, Editura PIM,
2010, ISBN 978-606-13-0091-4;
Adela Jitaru, Alexandru Ioan Cuza şi Palatul de la Ruginoasa, în Simpozion Naţional - Oamenii
schimbării: Alexandru Ioan Cuza şi epoca, Editura Info, Iaşi, 2009, ISBN 978-973-88842-4-3.
Adela Jitaru, Tradiţii şi valori culturale într-o şcoală din județul Iași, în Iași-oraşul şcolilor, simpozion
internaţional, Editura Graphys, 2008, ISBN 978-973-88904-7-3.

3. Catedra de Matematică
Dorinel Mihai Crăciun, coordonator al lucrării Concursul interjudețean de matematică “Speranțe
Olimpice”, Editura Fair Partners, București 2010; ISBN 978-973-1877-50-1;
Dorinel Mihai Crăciun, coautor al lucrării 12 Lecții de matematică pentru pregătirea examenelor și
concursurilor, Editura Fair Partners, București, 2012; ISBN 978-973-1877-76-1;
Dorinel Mihai Crăciun, coautor al lucrării Olimpiadele și concursurile de matematică 2011, Editura
Birchi, Timișoara, 2011; ISBN 978-973-87056-9-2;
Dorinel Mihai Crăciun, coautor al lucrării Olimpiadele și concursurile de matematică 2012, Editura
Birchi, Timișoara, 2012; ISBN 978-600-8465-01-2;
Dorinel Mihai Crăciun, coordonator al lucrării Concursul interjudetean de matematică “Speranțe
Olimpice”, edițiile 9,10,11,12; Editura Fair Partners, 2013, București, ISBN 978-973-1877-94-5;
Dorinel Mihai Crăciun, coordonator al lucrării Matematică - exerciții și probleme pentru clasa a VI-a,
două volume; Ed Corint, București 2015, 2016; ISBN 978-606-8668-80-2; ISBN 978-606-782-021-8;
Dorinel Mihai Crăciun, coautor al lucrării Poezia Matematică, aprilie 2017, Editura Studis, Iași, ISBN
978-606-775-658-6;
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Dorinel Mihai Crăciun, coautor al lucrării Metodica predării matematicii în liceu, Editura Fair Partners,
București, 2011, ISBN 978-973-1877-54-9;
Dorinel Mihai Crăciun, Rezolvarea unor sisteme de ecuații nestandard cu elemente de teoria punctului
fix, în revista „Micii matematicieni”, Hârlău, 2013, ISSN 1844-153 X;
Dorinel Mihai Crăciun, Colegiul Național “Mihail Sadoveanu” din Pașcani, evocări școli și licee, în
revista „Recreații Matematice”, Iași, nr.1, 2013; ISSN1582-1765;
Dorinel Mihai Crăciun, aproximativ 30 de probleme în revistele „Gazeta Matematică”, serie B;
„Matematica din Timișoara”; „Recreații Matematice” Iași; „Micii Matematicieni”, Hârlău;
Dorinel Mihai Crăciun, coautor Manual clasa a IV-a, Editura Fair Partners, ISBN (10)973-8470-65-1,
București, 2006;
Dorinel Mihai Crăciun, coautor manual Matematica pentru anul de completare, 2005, Editura Fair
Partners, ISBN 973-8470-51-x, București;
Dorinel Mihai Crăciun, coautor Matematica - manual pentru clasa a-X-a, 2005, Editura Fair Partners,
București, ISBN 973-8470-46-3;
Dorinel Mihai Crăciun, coautor Matematica - manual pentru clasa a XI-a, M1, 2006, Editura Fair
Partners, București, ISBN (13) 978-973-8470-68-2;
Dorinel Mihai Crăciun, coautor Matematica - manual pentru clasa a XII-a, M1, 2007, Editura Fair
Partners, București, ISBN 978-973-8470-87-3;
Dorinel Mihai Crăciun, coautor Matematica culegere de probleme pentru clasa a IX-a, 2006, Editura Fair
Partners, București, ISBN 978-973-8470-91-0;
Dorinel Mihai Crăciun, coautor Matematica culegere de probleme pentru clasa a X-a, 2006, Editura Fair
Partners, București, ISBN 973-8470-52-8;
Dorinel Mihai Crăciun, coautor Matematica Culegere de probleme pentru clasa a XI-a, 2007, Editura
Fair Partners, București, ISBN (10) 978-973-8470-73-6;
Dorinel Mihai Crăciun, coautor Matematica culegere de probleme pentru clasa a XII-a, Editura Fair
Partners, București, 2012, ISBN 978-973 -1877-71-6;
Dorinel Mihai Crăciun, coautor Matematica - Teste Naționale, Editura Fair Partners, 2007, București,
ISBN (10 ) 973-8470-71-4; ISBN (13) 978-973-8470-71-2.
Mihail Frăsilă, coautor Culegere de matematică pentru clasa a VIII-a, Editura Campion, București, 2012,
ISBN 978-606-8323-47-3;
Mihail Frăsilă, coautor Concursul Interjudețean de Matematică „Speranțe Olimpice”, Editura Fair
Partners, București 2013, ISBN 978-973-1877-94-5;
Mihail Frăsilă, coautor Poezia Matematică, Editura Studis, Iași 2017, ISBN 978-606-775-658-6.
Claudia Popescu, coautor 137 Teste pregătitoare pentru admiterea în clasa a V-a, Editura Fair Partners;
Claudia Popescu, coautor 70 teste pregătitoare pentru admiterea în clasa a V-a, Editura Fair Partners;
Claudia Popescu, Aplicații ale programării liniare, Sesiunea Interjudețeană de Comunicări Științifice,
Saligny-40, Creativitate și Modernitate în școala românească;
Claudia Popescu, coautor Speranțe Olimpice, editura Fair Partners” 2010 ISBN 978-973-1877-50-1;
Claudia Popescu, coautor Speranțe Olimpice, editura Fair Partners” 2013 ISBN 978-973-1877-94-5;
Claudia Popescu, Bacalaureat 2009 – Matematică MT1, Sugestii de rezolvare a variantelor propuse de
MECI la data de 27.02.2009;
Claudia Popescu, coautor Poezia Matematică, aprilie 2017, Editura Studis Iași, ISBN 976-606-775-658-6.
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Adriana Anton, colaborator Bacalaureat 2007, Rezolvarea detaliată a subiectelor finale, Editura Books
Unlimited Publishing, 2007, 978-973-87813-5-1;
Adriana Anton, colaborator Bacalaureat 2009 Matematică MT2, Editura Campion, 2009, 978-606-920632-4;
Adriana Anton, coautor Matematică MT2 , Culegere Clasa a XI-a, Editura Campion, 2009, 978-60692236-5-9;
Adriana Anton, coautor Matematică, MT2, Clasele IX-XII, Bacalaureat 2011, Editura Campion, 2010,
978-606-92237-7-2;
Adriana Anton, Teste matematică, admitere clasa a V-a, Editura Moldopress, 2010, ISBN 10-973-780834-7;
Adriana Anton, coautor Matematică MT2 , Culegere Clasa a XI-a, Editura Campion, 2011, 978-6068323-35-0;
Adriana Anton, coautor Matematică, MT2, Clasele IX- XII, Bacalaureat 2012, Editura Campion, 2011,
978-606-8323-54-1;
Adriana Anton, coautor Matematică clasa a VI-a. Partea I, Editura Campion, 2011, 978-606-8323-04-6;
Adriana Anton, coordonator Creativitate în educație și formare profesională, Editura Studis, 2012, 978606-624-248-6;
Adriana Anton, coautor Matematică clasa a VI-a.Partea II, Editura Campion, 2012, 978-606-8323-45-9;
Adriana Anton, coautor Matematică, clasa a VI-a, breviar teoretic exerciții și probleme. Teste, Editura
Campion, 2015, 978-606-8323-78-7;
Adriana Anton, coordonator Poezia Matematică, Editura Studis, 2017, 978-606-775-658-6;
Adriana Anton, coautor Matematică, MT2, Clasele IX-XII, Bacalaureat, Ediția a II-a, Editura Campion,
2012, 978-606-8323-41-1.

4. Catedra de Biologie
Genoveva Șerban, articol - revista școlară Sac à dos, nr. 5, Editura Koncylion, 2017, ISSN 2393-0357;
Genoveva Șerban, articol - Modelarea și succesul educațional - în volumul Tradiție și creativitate în
școală - secțiunea Management educațional, Editura SIGMA Bucuresti, 2017, ISBN general 978-606727-225-3 și ISBN specific 978-606-727-226-0;
Genoveva Șerban, articol - Beneficiile mierii - o linguriță de sănătate pe zi!, editura Decesfera Media
București, 2017, ISBN 978-973-0-25465-5;
Genoveva Șerban, articol - Une maniere d’être, în revista școlara Sac à dos, Editura Koncylion, 2016,
ISSN 2393-0357;
Genoveva Șerban, articol - La ceas aniversar, volum omagial ”Special de Pașcani” la 40 de ani de
învățământ special, 2016, ISBN 978-973-0-23214-1;
Genoveva Șerban, articol - Lumină, speranță, viață, în Revista de specialitate religie ortodoxă Calea spre
Lumină, Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, 2016, ISSN 2344-6692;
Genoveva Șerban, articol - Natura aduce sănătate, în Educația pentru un stil de viață sănătos, Editura
Decesfera Media București, 2015, ISBN 978-606-8228-17-4;
Genoveva Șerban, articol - Viitorul este în mâinile noastre, Editura PIM Iași, 2009, ISBN: 978-606-520439-3;
Genoveva Șerban, Unitate, comunitate, diversitate, 2009;
Genoveva Șerban, coordonator Ghidul școlilor eco din România , Pagina Coordonatorilor CCDG - Zona
E1, ediția I 2008-2009, Editura Decesfera Media Bucureşti, 2008; ISBN 987-973-88850-1-1;
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Genoveva Șerban, articol - Agenda 21 - Sage - Schools for A Greener Europe, în Parteneriat în educaţia
pentru mediul înconjurator, Anul II, Nr. 1, Editura Decesfera Media Bucureşti, 2008, ISBN 978-97388850-3-5;
Genoveva Șerban, articol - The quality of the water verified by the ECOyoungs, în Young Reporters For
The Environment BOOK 2008, Update Philigraph, 2008;
Genoveva Șerban, articol - Caravana Retezatului, în Eco almanahul DECE Nr.4, 2008, Editura Decesfera
Media Bucureşti, ISSN 1843-5483;
Genoveva Șerban, articol - O sală de clasă curată, hârtia recuperată, în Parteneriat în educaţia pentru
mediul înconjurator, Anul I, Nr.2, 2008, Editura Decesfera Media Bucureşti, ISBN-978-973-88533-62.
Teodora Ramona Pintilieasa, Sfântul Nicolae, întruchiparea dărnicie lui dumnezeu și model de sfințenie
pentru toți creștinii, în revista Calea Spre Lumină - Revistă de Cultură și Spiritualitate Ortodoxă a
Colegiului Național ”M. Sadoveanu” Pașcani, Editura ”Jurnalul Spiritual”, 2017, ISBN 978-60694567-0-5;
Teodora Ramona Pintilieasa, Obiceiuri și tradiții de Crăciun, în revista Calea Spre Lumină - Revistă de
Cultură și Spiritualitate Ortodoxă a Colegiului Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani, 2017, Editura
”Jurnalul Spiritual”, ISBN 978-606-94567-0-5;
Teodora Ramona Pintilieasa, Fișă de evaluare inițială - disciplina biologie, în revista Evaluarea în
învățământul preuniversitar (CD-ROM), Pitești-Argeș, 2016, ISSN 2537-4893;
Teodora Ramona Pintilieasa, coautor Research regarding the ichthyofauna in the upper basin of Siret
river, Romania (Cercetări privind ihtiofauna din bazinul superior al râului Siret, România),
International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum”, pag. 129, 2016, ISSN 2457-9777,
ISSN-L 2457-9769;
Teodora Ramona Pintilieasa, coautor Researches on the fish communities in the middle basin of river
Mureș în 2009-2011” (Cercetări privind ihtiofauna din bazinul mijlociu al râului Mureș din peroada
2009-2011) în Analele Știintifice ale Univ. A. I. Cuza din Iași (Seria noua), Secțiunea I, Biologie
Animală, Imprimeria Universității A. I. Cuza, Iași, 2013, pag.127-136.
Teodora Ramona Pintilieasa, coautor Researches on the fish communities in the basin of river Târnava
Mică în 2009 (Cercetări referitoare la ihtiofauna din bazinul râului Târnava Mică - 2009) în Analele
Știintifice ale Univ. A. I. Cuza din Iași (Seria nouă), Secțiunea I, Biologie Animală, Imprimeria
Universității A. I. Cuza, Iași, 2013, pag. 137-146.
Teodora Ramona Pintilieasa, coautor Data concerning the spreading area of THYMALLUS THYMALLUS
L., and LOTA LOTA L. in the upper and middle stretch of the River Mures în 2009-2011 (Datele
privind aria de raspândire a specie Thymallus thymallus și Lota lota în bazinul superior și mijlociu al
râului Mureș în 2009-2011), volumul Simpozionului Internațional Ecologia și protecția ecosistemelor
- Universitatea Vasile Alecsandri, Bacău, Pag 55, 2013, ISBN 978-606-527-326-9
Teodora Ramona Pintilieasa, coautor Researches regarding the ichtyofauna in the lower basin of river
Târnava Mare (Cercetări privind ichtiofauna din bazinul inferior al râului Târnava Mare), ”Grigore
Antipa’’ Muzeul Național de Istorie Naturală, Editura Medialux, Bucureşti, 2012, ISBN: 978-60692462-7-6;
Teodora Ramona Pintilieasa, coautor Actual state of the fish communities in the upper basin of river
Mureș (Starea actuală a ihtiofaunei din bazinul superior al râului Mureş)”, Conferinţa Internaţională
Aquatic Biodiversity, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 2011, ISBN 978-606-12-0210-2;
Teodora Ramona Pintilieasa, coautor Status of the fish communities in the upper basin of river Mureș în
2009 (Starea actuală a ihtiofaunei din bazinul superior al râului Mureș-2009)”, în Studii şi Cercetări
Ştiinţifice, Biologie, Seria Biologie Animală, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Vol. 20/2,
pag. 158-165, 2011, ISSN:1224-919 X;
Teodora Ramona Pintilieasa, coautor Researches regarding the fish communities in the catchment of river
Gurghiu (Cercetări privind comunitățile piscicole din bazinul râului Gurghiu), în Studii şi Cercetări
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Ştiinţifice, Biologie, Seria Biologie Animală, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Vol. 20/2,
pag. 118-126, 2011, ISSN:1224-919 X;
Teodora Ramona Pintilieasa, coautor Researches regarding the ichthyofauna from the upper basin of the
river siret (Cercetări referitoare la ihtiofauna bazinului superior al râului Siret)”, în Ecology and
Protection of Ecosystems, Universitatea Bacău, Editura Alma Mater, Bacău, pag. 66, 2010,
ISBN:978-606-527-093-0;
Teodora Ramona Pintilieasa, coautor Cercetări asupra ihtiofaunei din bazinul râului Gurghiu, Simpozion
dedicat Anului Internațional al Biodiversității, Universitatea din Iași ”A. I. Cuza”, Facultatea de
Biologie, pag. 89, 2010, ISSN: 158-3571;
Teodora Ramona Pintilieasa, Pădurea –sursă a vieții, în LeAF - Să învăţăm despre pădure - Proiecte de
educaţie pentru mediu”, Editura Decesfera Media, Bucureşti, pag. 117-118, 2009, ISBN: 978-60692216-2-4;
Teodora Ramona Pintilieasa, coautor Proiect didactic interdisciplinar: educaţie tehnologică, biologie şi
editura plastică, în Primăvara - creaţie prin artă şi tehnologii, Ediția III, Editura PIM, Iaşi, pag. 4243, 2009, ISSN: 2065-2488;
Teodora Ramona Pintilieasa, coautor Tehnologia contemporană şi probleme de etică, în Primăvara creaţie prin artă şi tehnologii, Ediția III, Editura PIM, Iaşi, pag. 44-45, 2009, ISSN: 2065-2488;
Teodora Ramona Pintilieasa, coautor Current state of the ichthyofauna from the upper basin on the river
Siret (Starea actuală a ihtiofaunei din bazinul superior al râului Siret)”, „Grigore Antipa’’ Muzeul
Național de Istorie Naturală, Editura Curtea Veche Trading, Bucureşti, 2009, ISBN: 978-973-198329-5.

5. Catedra de Chimie
Otilia Pintilie, coautor articol - New di(2-chloroethyl)-α-amides on N-(3-acyl-aminobenzoyl)-D,Laminoacids support with antitumor activity”, în revista internațională Molecules, nr. 13, 2008, pag.
177-179, ISSN 1420-3049;
Otilia Pintilie, coautor articol - On the electronic transport properties of some new esters of n-(pnitrobenzoyl)-D,L-phenylalanine în thin films – articol în revista internațională Journal of
Optoelectronics and Advanced Materials, nr. 10 (9) - 2008, pag. 2405-2412, (ISSN 1454-4164);
Otilia Pintilie, articol - Stilul și comportamentul didactic, din perspectiva elevilor, în revista Caleidoscop,
nr. 1, martie 2011, secțiunea Științific, pag. 77-79, ISSN 2065-8060;
Otilia Pintilie, articol - Pregătirea elevilor capabili de performanță, în revista Caleidoscop, nr. 2,
decembrie 2015, secțiunea Didactic, pag. 9-10, ISSN 2065-8060;
Otilia Pintilie, articol - Influența factorilor subiectivi în actul evaluării școlare, în revista Caleidoscop, nr.
2, decembrie 2016, secțiunea Didactic, pag. 15-18, ISSN 2065-8060;
Otilia Pintilie, articol - Sisteme polimer-medicament cu eliberare controlată a principiului activ, în revista
Caleidoscop nr.1, iunie 2016, secțiunea Științific , pag. 36-41, ISSN 2065-8060;
Otilia Pintilie, articol - Sistemul periodic al elementelor, în revista Caleidoscop, nr.1, iunie 2016,
secțiunea Didactic, pag. 3-7, ISSN 2065-8060;
Otilia Pintilie, articol - Entuziasm molipsitor, în revista Excelsior – revista olimpicilor ieșeni, nr. 5,
decembrie 2016, pag. 59-60, ISSN-L 2392-7607;
Otilia Pintilie, articol - Totul începe cu niște ochi curioși, în revista Excelsior – revista olimpicilor ieșeni,
nr. 6, decembrie 2017, pag. 68, ISSN-L 2392-7607.
Camelia Apetroaie, colaborator MAST – Culegere de probleme de matematică și științe, în colaborare cu
Școala Iordachi Cantacuzino Pașcani, 2011, ISBN 978-973-0-10905-4;
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Camelia Apetroaie, Elaborarea instrumentelor școlare de evaluare a randamentului școlar – Incursiuni
pedagogice, 2008, Editura 3D ARTE, ISSN 2065-1325;
Camelia Apetroaie, Interdisciplinaritatea și impactul ei asupra studiului chimiei – în cartea Metode și
mijloace de învățământ pentru chimie, 2014, Editura UAIC, ISSN 2286-1890.

6. Catedra de Limbi străine
Anca Violeta Aparaschivei, coordonator revistă școlară în limba franceză SAC Ȧ DOS, 2014, ISSN 23930357;
Anca Violeta Aparaschivei, Despre limba franceză, în Incursiuni Pedagogice, 2010, ISSN 2065- 1325;
Anca Violeta Aparaschivei, Exerciții Brise-glace pentru a consolida o echipă și a dinamiza un grup, în
revista Caleidoscop, 2011, ISSN 2065-8060;
Anca Violeta Aparaschivei, Prima experiență didactică la Paris, în revista Caleidoscop, 2012, ISSN
2065-8060;
Anca Violeta Aparaschivei, Maître et élève dans l'antiquité grecque et romaine, în Le Messager, 2015,
ISSN 2067-175X;
Anca Violeta Aparaschivei, Les jeux en classe de FLE, în Le Messager, 2016, ISSN 2067-175X.
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CONFERINȚE. SEMINARII.

2007
→ Profesor Popescu Claudia, catedra de matematică :
-

Simpozionul interjudețean “Matematică și poezie” Roman, octombrie 2007, cu
lucrarea “Rezolvarea pe cale matriceală a unor șiruri recurente”;

-

Sesiunea interjudețeană de comunicări științifice “Saligny 40”, cu lucrarea “Aplicații
ale programării liniare”;

-

Susținerea unei lucrări de absolvire în cadrul “Școlii de vară” organizate la Bușteni de
SSMR, 2007.

2008
→ Profesor Șerban Genoveva, catedra de biologie :
-

Diplomă de participare - Seminarul Național “Parteneriat în educația pentru mediul
înconjurător” Ediția a X-a București - CCDG și FEE, 18 octombrie 2008;

-

Invitat de onoare la Simpozionul Naţional- “Mediul – prezent şi perspective pentru un
viitor ecologic” Ediţia I, Iaşi, Liceul Teoretic “Miron Costin”;

-

Diplomă de Participare la Simpozionul Naţional “Educaţia - prezent şi viitor” Ediţia a
II-a, Bacău, Şcoala de Arte şi Meserii ”Scarlat Loghin Dofteana”;

-

Diplomă de participare la Sesiunea de formare a Coordonatorilor Zonali
“Implementarea şi derularea programelor mondiale de educație pentru mediul
înconjurător Eco Şcoala, LeAF, YRE” CCDG, FEE;

-

Invitat de onoare şi organizator la Expoziţia Concurs “World Christmas Traditions”
ediţia a II-a, Colegiul Tehnic ”Ghe. Asachi” Iaşi.

→ Profesor Pintilie Otilia, catedra de chimie :
-

Sesiunea județeană de comunicări științifice Zilele Școlii Ieșene - prezentarea lucrării
„Perfecţionarea stilului didactic al profesorului”, 30 mai 2008;

-

Sesiunea județeană de comunicări științifice Zilele Școlii Ieșene - prezentare de carte
”Teste de chimie organică pentru bacalaureat”, 30 mai 2008.

2009
→ Profesor Șerban Genoveva, catedra de biologie:
-

Diplomă de participare la ediția a XI-a a Seminarului National “Parteneriat în educația
pentru mediul înconjurător” organizat de CCDG Bucuresti;

-

Diploma de participare la Simpozionul National “Viitorul este în mâinile noastre” prin
lucrarea Unitate, comunitate, diversitate - ediția I, organizat de Liceul Garabet
Ibrăileanu Iași, 16 mai 2009;

-

Certificat de participare la Concursul Național de Proiecte de Mediu, ediția a XI-a
2009, organizat de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, prin ANPCPPS
Romania - O nouă atitudine - membru în juriu.
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→ Profesor Cășăriu Angela, catedra de istorie:
- prezentarea proiectului „Recycling – a chance for a better life” în cadrul Festivalului
SciFest și a Conferinței ENO - Joensuu Way 2008, Finlanda, organizat de ENOEnvironment Online și Universitatea Joensuu din Finlanda;
-

intervenție la activitatea de lansare a volumului „Călătorii și frontiere ieri și azi”, cu
fragmente din lucrările premianților la concursul „Istoria mea- Eustory”, organizată de
Institutul Cultural Român, București.

→ Profesor Mercaș Hariclea, catedra de istorie:
-

participare la Simpozionul național „Creativitate și modernitate în școala
românească” (ISBN 978-606-520-497-3);

-

participare la Simpozionul național „Optimizarea procesului de învățământ. Școala,
dincolo de granițele unei lecții”.

2010
→ Profesor Șerban Genoveva, catedra de biologie:
-

Diplomă de participare la Seminarul Eco Școala București, ed. XII (octombrie 2010);

-

Certificat de participare la programul YRE cu proiectul Before/after mobile phone nivel național 9 octombrie 2010;

-

Diplomă de participare la Campul Național de Lupișori Nokric – Sibiu – ONCR 6-12,
august 2010;

-

Diploma de membru în juriu la faza națională a Concursului Proiecte de Mediu,
Muncel, Iași, 2010.

→ Profesor Pintilie Otilia, catedra de chimie:
-

Simpozionul interjudețean ”Tradiție și inovație în învățarea-predarea științelor
naturii” – prezentarea lucrării ”Importanța testării inițiale în proiectarea didactică”
(Săptămâna educației ieșene - 2010).

→ Profesor Crăciun Dorinel Mihai, catedra de matematică:
-

Simpozionul Interjudețean “Centenarul Societății de Științe Matematice din România”
și “60 de ani de existență a Filialei Române a Societății de Științe Matematice din
România”, 16 decembrie 2010, Colegiul Național “Roman Vodă”, Roman, organizat
de Societatea de Științe Matematice din România.

-

Simpozionul Național “2010 anul matematicii în școlile din provincie”, Poiana Negrii,
Suceava, 1-3 octombrie 2010, organizat de Societatea de Științe Matematice din
România.

-

Conferința Internațională M.S.F. 23 mai 2010, Mainz, Germania, prof. Dorinel-Mihai
Crăciun.

→ Profesor Popescu Claudia, catedra de matematică:
-

Simpozionul interjudețean “Centenarul Societății de Științe Matematice din România”
și “60 ani de existență a Filialei Române a Societății de Științe Matematice”,
decembrie 2010.
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2011

→ Profesor Șerban Genoveva, catedra de biologie:
-

Adeverință de participare - Campania Globală pentru Educație 2011;

-

Diploma de participare la ROJAM - Săliște, cea mai mare adunare a cercetașilor din
1936 până în prezent 11- 21 august 2011;

-

Diploma de participare la tabăra “Apuseni, țara picăturilor de apă” Salciua 21-27 iulie
2011;

-

Diploma de participare la Seminarul Eco Școala București ed. XIII, octombrie 2011.

→ Profesor Anton Adriana, catedra de matematică:
-

Coordonator simpozion regional Creativitate în educație și formare profesională,
Colegiul tehic de căi ferate Unirea Pașcani, 2011.

→ Profesor Crăciun Dorinel Mihai, catedra de matematică:
-

Simpozionul “Elasticitatea Educației Matematice în Școala Românească”, 2
decembrie 2011, Iași, organizat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Matematică.

-

Matematica Senza Frontiere, Assenblea Internazionale 2011, programma in Torino,
20-22 di maggio 2011 (Conferință internațională).

-

Simpozionul Național “Concursurile Interjudețene de matematică. Rolul lor în
pregătirea elevilor capabili de performanță. Perspective”, organizat de Societatea de
Științe Matematice din România, Poiana Negrii, Suceava, 7-9 octombrie 2011.

-

2011-2012, Dezvoltarea Competențelor cheie de Matematică, Științe și Tehnologii,
profesor coordonator, masă rotundă,organizator ISJ Iași.

→ Profesor Cășăriu Angela, catedra de istorie:
-

Prezentare „Basarabia și Rusia în secolul al XIX-lea”, în cadrul conferinței „Basarabia
și meandrele istoriei”, Casa de Cultură “Mihail Sadoveanu” Pașcani, în colaborare cu
Ateneul Tătărași Iași;

-

Prezentare „Viata cotidiana în comunism”, în cadrul simpozionului „Martiri ai
neamului”, Casa de Cultură “Mihail Sadoveanu” Pașcani, în colaborare cu Fundația
Academia Civică.

→ Profesor Mercaș Haricleea, catedra de istorie:
-

participare la Conferința națională „Calitate și excelență. Provocări și deziderate în
educație”.

2012
→ Profesor Șerban Genoveva, catedra de biologie:
-

Adeverință de participare - Campania Globală pentru Educație, 2012;

-

Diplomă de câștigător în cadrul Campaniei Europa casa noastră - Excursie Comisia
Europeană - Bruxelles;

-

Diplomă de participare în cadrul Campaniei Europa casa noastră - Comisia
Europeană, Bruxelles;

-

Diplomă de participare la Seminarul Eco Școala, București ed. XIV octombrie 2012.
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→ Profesor Anton Adriana, catedra de matematică:
-

Participare Simpozion Creativitate în educație și formare profesională, Pașcani, 2012;

-

Coordonator simpozion regional Creativitate în educație și formare profesională,
Colegiul tehnic de căi ferate Unirea Pașcani, 2012.

→ Profesor Crăciun Dorinel Mihai, catedra de matematică:
-

Simpozionul Național Dan Brânzei , ediția a VI-a, 5-7 octombrie 2012, Poiana Negrii,
Suceava, cu tema: “Rolul Geometriei Sintetice în dezvoltarea gândirii și imaginației
elevilor de clasele a IX – X”, organizat de Societatea de Științe Matematice din
România.

-

Conferința Națională de Matematică, Botoșani, 30 noiembrie - 2 decembrie 2012, cu
lucrarea “O nouă metodă pentru demonstrarea inegalităților”, organizată de Societatea
de Științe Matematice din România.

-

Matematica în școală: educație științifică, studiu, competitive, 27 octombrie 2012,
Simpozion și masă rotund, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de
Matematică.

→ Profesor Cășăriu Angela, catedra de istorie:
-

Noiembrie 2012 – prezentare în cadrul seminarului „Remembering the Past: Training
Teacher Trainers in Holocaust History”, inițiat de Institutul „Elie Wiesel”, Muzeul
Memorial al Holocaustului din Statele Unite și Ambasada Statelor Unite, proiect nr SRO1000-12-GR-001.

→ Profesor Mercaș Hariclea, catedra de istorie:
-

participare la lucrările conferinței Asociației profesorilor de istorie și factorilor de
decizie din domeniu - EUROCLIO, „Reflecting Remembrance: Teaching History for a
Common Culture of Remembrance”, desfășurată la Erfurt (Germania) în cadrul
Programului Sectorial Comenius.

2013
→ Profesor Șerban Genoveva, catedra de matematică:
-

Adeverință de participare - Campania Globală pentru Educație, 2013;

-

Diplomă de participare la Seminarul Eco Școala, București ed. XV, octombrie 2013.

→ Profesor Anton Adriana, catedra de matematică:
-

Participare Simpozion Creativitate în educație și formare profesională, Pașcani, 2013.

→ Profesor Pintilie Otilia, catedra de chimie:
-

Prelecțiunile Casei Municipale de Cultură ”Mihail Sadoveanu” Pașcani - susținerea
prelegerii ”Noi derivați de aminoacizi, cu acțiune farmacologică”, 18 iunie 2013.

→ Profesor Crăciun Dorinel Mihai, catedra de matematică:
-

Simpozionul Dan Brânzei cu tema: “Rolul Concursului Gazeta Matematică și
viitoriolimpici.ro în pregatirea elevilor capabili de performanță”, în perioada 4-6
octombrie 2013, Poiana Negrii, organizat de Societatea de Științe Matematice din
România.

-

Simpozionul “Matematica în școală: educație științifică, studiu, competiție”, zilele
Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași, 25 octombrie 2013.
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2014
→ Profesor Șerban Genoveva, catedra de biologie:
-

Adeverință de participare - Campania Globală pentru Educație 2014;

-

Certificat de participare la Seminarul Național Responsabili pentru un mediu
sustenabil - ediția a XVI-a, octombrie 2014.

→ Profesor Anton Adriana, catedra de matematică:
-

Participare Simpozion Creativitate în educație și formare profesională, Pașcani, 2014;

-

Participare simpozion regional Abordări moderne în educarea, recuperarea și
integrarea elevilor cu CES, Pașcani - 2014;

-

Coordonator activități în cadrul SNAC - Săptămâna fructelor și legumelor donate,
2014.

→ Profesor Pintilie Otilia, catedra de chimie:
-

Seminarul ”Fii elev pentru o zi în clasa viitorului! Experimentează predarea
interactivă!”, organizat de ISJ Iași, cu susținerea companiei Quartz Matrix –
participare, 6 noiembrie 2014.

→ Profesor Crăciun Dorinel Mihai, catedra de matematică:
-

prezentare lucrare “Spiru Haret, promotor al învățământului românesc” în cadrul
Conferinței Naționale a Societății de Științe Matematice din România, ediția a XVIII-a,
Iași, 24-26 octombrie 2014.

-

Conferința Educația Ieșeană – Confluiențe, Metamorfoze, Idealuri, Iași, 11 septembrie
2014. Organizat de I.S.J. Iași.

-

Simpozionul Național Dan Brânzei cu tema: “Rolul și locul materialelor auxiliare în
proiectarea și desfășurarea procesului de învățământ organizat de Societatea de
Științe Matematice din România”, în perioada 3-5 octombrie 2014, Suceava.

2015
→ Profesor Șerban Genoveva, catedra de biologie:
-

Certificat de participare la ediția a XVII-a a seminarului național “Responsabili pentru
un mediu sustenabil”, octombrie 2015.

→ Profesor Anton Adriana, catedra de matematică:
-

Participare simpozion Creativitate în educație și formare profesională, Pașcani, 2015;

-

Participare și organizare simpozion regional Dimensiuni ale învățământului special,
Pașcani, 2015;

-

Coordonator activități în cadrul SNAC - Săptămâna fructelor și legumelor donate

-

Coordonator proiect Leaf - Să învățăm despre pădure, CCDG, 2015;

-

Coordonator proiect Mast-Top, Cercul trigonometric - Luminoschemă.

→ Profesor Pintilie Otilia, catedra de chimie:
-

Workshop-ul ”Admiterea la UMF” organizat de Universitatea de Medicină și
Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași - participare, 11 septembrie 2015;
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-

Conferința ”Noi orizonturi și strategii în chimie. Chimia - Știință și Artă”, coordonată
de acad. prof. dr. ing. Bogdan Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, la
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului din cadrul Universității Tehnice
”Gheorghe Asachi” Iași - participare, 21 noiembrie 2015.

→ Profesor Crăciun Dorinel Mihai, catedra de matematică:
-

Conferința de lansare a proiectului “Fii pregătit”. Program educațional de sprijin pentru
dezvoltarea competențelor cheie, 12 februarie 2015, organizat de I.S.J. Iași.

-

Simpozionul Național Dan Brânzei cu tema: “120 de ani de prezență a Gazetei
Matematice în activitatea profesorilor și elevilor din Romania”, 2-4 octombrie 2015,
organizat de Societatea de Științe Matematice din România, Poiana Negrii, Suceava susținere lucrare cu tema “Aspecte din istoria Gazetei Matematice”.

-

23-25 mai 2015 Mathematiques sans Frontieres l’Ansamblée Internationale a
Mulhouse, conferință internațională, Franța.

→ Profesor Popescu Claudia, catedra de matematică:
-

„Fii Pregătit - Program Educațional de Sprijin pentru Dezvoltarea Competențelor
Cheie” POSDRU/153/1.1/S/140787- conferință de lansare, Iași, 12 februarie 2015,
organizatori ISJ Tulcea în colaborare cu ISJ Iași (participare și membru în echipa de
proiect în calitate de profesor expert).

2016
→ Profesor Șerban Genoveva, catedra de biologie:
-

Voluntar special în coordonarea campaniei Donează o jucărie pentru un zâmbet de
copil - Strategia Națională de Acțiune Comunitară, nr. 3123/14.12.2016;

-

Organizator al Campaniei Globale pentru Educație - Finațați viitorul - dreptul la
educație pentru toți - Salvați Copiii România;

-

Certificat de participare la ediția a XVIII-a - Seminarul Național Responsabili pentru
un mediu sustenabil, 15 octombrie 2016.

→ Profesor Anton Adriana, catedra de matematică:
-

Participare Simpozion Creativitate în educație și formare profesională, Pașcani, 2016;

-

Coordonare elevi în Concursul internațional IA și Green Bag, Creează și
responsabilizează pentru ECO-ul naturii, Iași, 2016;

-

Coordonator activități în cadrul SNAC- Saptămâna fructelor și legumelor donate,
2016.

→ Profesor Pintilie Otilia, catedra de chimie:
-

Conferința ”Noi metode educaționale capabile să răspundă provocărilor tehnologice
de la începutul mileniului al III-lea”, la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția
Mediului, din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” Iași - participare , 19
noiembrie 2016;

-

seminarul internațional de geografie ”Dimitrie Cantemir”, organizat de Universitatea
”Alexandru Ioan Cuza” Iași și ISJ Iași - prezentarea lucrării științifice interdisciplinare
42

”Experimentarea, metodă de stabilire a relațiilor cauză-efect”, referitoare la
compoziția chimică și mecanismul de acțiune al vulcanilor, în colaborare cu prof.
Crina Elefteriu, de la Colegiul Tehnic De Căi Ferate ”Unirea” Pașcani, 21 octombrie
2016.
→ Profesor Cășăriu Angela, catedra de istorie:
-

Noiembrie 2016 – susținerea unui curs de formare în cadrul atelierului de formare
pentru profesorii de istorie din județul Iași „Proiectele europene – formă de
perfecționare profesională”, în cadrul Cercului de Istorie „Optimizarea lecției de
istorie prin utilizarea documentelor istorice și a resurselor TIC”.

→ Profesor Mercaș Haricleea, catedra de istorie:
-

participare la dezbaterea cu tema „Ora de istorie între proiectare și perspectivă”;

-

participare la dezbaterile publice cu tema „Planul-cadru – instrument de politică
educațională”.

→ Profesor Popescu Claudia, catedra de matematică:
-

Campania Globală pentru Educație, pe durata „Săptămânii Globale de Acțiune” 9-15
mai 2016, coordonată de organizația „Salvați Copiii”, ediția 2016.

2017
→ Profesor Șerban Genoveva, catedra de biologie:
-

Conferința Prevenția obezității la vârsta copilăriei ed a V-a, în cadrul proiectului
Traista cu sănătate. Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși - NUTRIGRUP, nr.
5147/16.05.2017;

-

Masă rotundă cu tema Eficientizarea consumului de Apă/ Energie termică/ Energie
Electrică - din cadrul proiectului european Erasmus+
Sustainable Energy
Management @ Schools in Europe - nr. 4012/12.04.2017;

-

Conferința Națională Tradiție și creativitate în școală - secțiunea Management Institutul pentru dezvoltarea evaluării în educație 2017;

-

Certificat de participare la ediția a XIX-a - Seminarul Național Responsabili pentru un
mediu sustenabil, septembrie 2017.

→ Profesor Anton Adriana, catedra de matematică:
-

Coordonator elevi participanți la Proiectul Național Eco-fotografia anului, CCDG 2017;

-

Participare Simpozion Creativitate în educație și formare profesională, Pașcani - 2017;

-

Participare Simpozionul internațional Management educațional european modern,
Dobrich, Bulgaria - 2017;

-

Participare Simpozion Național Absenteismul Școlar, Turnu Măgurele - 2017;

-

Coordonare elevi în proiectul Concursul interdisciplinar Comorile lumii, Deva - 2017;

-

Coordonare elevi Concursul național Matematica - știință și limbă universală, Ploiești
- 2017;

-

Participarea în calitate de partener în cadrul proiectului eTwinning, The beauty of the 4
seasons - 2017;
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-

Participare la Simpozionul internațional Violență sau toleranță, Calafat - 2017;

-

Participare la simpozionul național Clasic și modern în procesul de învățământ,
Calafat - 2017;

-

Participare la Simpozionul internațional Provocări și soluții pentru un mentor eficient,
Vaslui - 2017;

-

Participare la simpozionul regional cu participare internațională Cu poluarea nu-i de
joacă, Huși - 2017;

-

Participare Simpozionul internațional Creativitate și inovație în educație, Bârlad 2017;

-

Coordonare elevi în concursul interjudețean Protejăm natura - culoarul verde al vieții,
Arad - 2017;

-

Participare la sesiunea interjudețeană de referate și comunicări științifice, Matematica
în context european, Râmnicu Vâlcea - 2017;

-

Participare la simpozionul județean Cultura și specificul școlii, Ciugud - 2017;

-

Participare la Simpozionul regional, Educație nonformală, între joc și responsabilitate,
Zalău - 2017;

-

Participare și coordonare elevi la Simpozionul Național Modalități și mijloace de
includere a problemelor de mediu în cadrul diferitelor arii curriculare, Măneciu 2017;

-

Participare și coordonare elevi la concursul internațional Matematique sans frontieres;

-

susținere referat în cadrul Cercului metodic, Strategii didactice utilizate pentru
obținerea unor rezultate bune și foarte bune la examene naționale - 2017;

-

Participare Simpozion județean A învăța să înveți, Cîmpeni - 2017;

-

Participare cu elevi la Concursul de dans Magia dansului, activitate SNAC;

-

Participare Forum educațional Magister, Iași - 2017;

-

Participare la Conferința internațională Matematique sans frontieres, Gura Humorului2017;

-

Coordonare activitate Existăm în lumea voastră - marșul solidarității și funda umană,
în cadrul Proiectului Alături de copilul cu autism - 2017;

-

Participare Simpozion național, cu participare internațională, Valențe europene în
educație, Iași - 2017;

-

Coordonator proiect Poezia matematică, concurs limbă română și matematică;

-

Participare Simpozion național Asigurarea succesului școlar prin parteneriat școalăfamilie, 2017;

-

Participare simpozion internațional Work together, 2017;

-

Participare simpozion internațional Click pe educație, 2017.

→ Profesor Pintilie Otilia, catedra de chimie:
-

Workshop-ul organizat de Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, din
cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” Iași - participare, 18 noiembrie 2017.
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→ Profesor Crăciun Dorinel Mihai, catedra de matematică:
-

Participarea la Forumul Educațional Magister, editia a V-a, tema “Școală și Familie –
Nevoia de comunicare”, 16 mai 2017, Iasi, I.S.J. Iasi, Oxford University Press,
Comisia Națională a României pentru Unesco;

-

A XX-a Conferință Națională de Matematică, Botoșani, 11-14 mai 2017, lucrarea
prezentată “Simbolul lui Legendre. Aplicații”;

-

Seminarul informal de didactică a matematicii, organizat de Facultatea de Matematică
din Iași, 24 februarie 2017, cu expunerea “Șirul lui Fibonacci”;

-

Simpozionul Național Dan Brânzei, ediția a XI-a, 6-8 octombrie 2017, tema:
“Importanța Auxiliarelor la Matematică” pentru învățământul gimnazial și liceeal susținere lucrarea “Inegalități geometrice”;

-

Conferința Internațională Mathematiques Sans Frontieres, mai 2017, Gura Humorului,
Suceava.

→ Profesor Cășăriu Angela, catedra de istorie:
-

Aprilie 2017 - formator la cursul de mobilitate PEARLS, KA1, Budapesta, în cadrul
proiectului de parteneriat strategic PEARLS, coordonat de Leibniz University
Hannover, Institute of Didactics of Democracy, Germania, prin prezentarea
modulului „Support measures”.

→ Profesor Popescu Claudia, catedra de matematică:

- participare la Conferința Internațională “Mathematiques sans Frontieres” mai 2017,
Gura Humorului.
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COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAIL SADOVEANU” – 10 ANI DE ECO-ȘCOALĂ
“Ecologia restaurează deminitatea omului de a fi cetățean al biosferei, cu toate drepturile și obligațiile
pe care le implică experiența acestei demnități”. - N. Boscaiu

Eco-Schools este un program pentru managementul
mediului şi certificarea şcolilor care-l implementează,
coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru
Mediul Înconjurător (FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii din 68
de ţări, care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei
pentru o dezvoltare durabilă. Dintre acestea, în anul 2017, 67 de
ţări au implementat Programul mondial ECO-SCHOOLS. Pe
plan mondial, Programul este susţinut de Uniunea Europeană,
UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru
Mediu).
Programul Eco-Şcoala a debutat pe mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la
necesitatea implicării tinerilor în găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel
local.
Participarea unităţii noastre şcolare la Programul internaţional Eco-Schools, încă din anul 2001,
reprezintă oportunitatea realizării unor acţiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a
elevilor, cadrelor didactice, a părinţilor şi cu un ecou important în rândul comunităţii locale. Atât elevii
cât şi profesorii de la Eco-Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” Paşcani au căutat şi au reuşit, pe
parcursul acestor ani, să dobândească şi să cunoască însuşiri şi conduite în domeniul ecologiei.
Intrarea în acest program face din colegiul nostru un cap de pod în rezolvarea problemelor de
mediu cu care se confruntă Municipiul Paşcani.
Pentru realizarea acestui deziderat, conducerea şcolii, împreună cu elevii şi cadrele didactice
antrenate în acest program, au făcut demersuri pentru colaborarea cu autorităţile locale.
Totodată au fost implicate şi diferite unităţi economice pentru remedierea unor deficienţe în ceea
ce priveşte gospodărirea spaţiilor amenajate.
Prin acest program, elevii au fost mobilizați, într-un număr cât mai mare, în vederea realizării unor
diverse activităţi extracurriculare, care să aibă ca finalitate promovarea educaţiei pentru mediul
înconjurător. Elevii au înțeles că viitorul mediu natural în care vor trăi depinde, în mare măsură, de ceea
ce întreprind în prezent. Prin activitatea elevilor şi a cadrelor didactice, spaţiul şi incinta colegiului sunt
menţinute curate.
Lansarea proiectului „O sală de clasă curată, hârtia recuperată”, în noiembrie 2002, a reuşit să
devină un proiect viabil şi astfel fiecare hârtie din sala de clasă, printr-un program bine organizat şi
coordonat, să fie recuperată.
Realizată în cadrul programului Eco-Şcoala, sub deviza „Viaţă sănătoasă”, „Managementul
deşeurilor” şi „Curtea şcolii”, activitatea de colectare a hârtiei reciclabile s-a bucurat de un real succes
prin implicarea cadrelor didactice care au ştiut să trezească şi să menţină interesul copiilor şi al părinţilor.
Astfel, le-am arătat elevilor că mediul înconjurător este construit din totalitatea factorilor naturali
şi a celor creaţi prin activitatea umană şi care este în strânsă interacţiune cu întreaga viaţă de pe planetă.
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Scopul acestui program rezidă din dezvoltarea durabilă a educaţiei pentru mediu a elevilor şi
părinţilor acestora, care fac parte din comunitatea locală şi modalitatea în care se regăsesc principiile
acestui tip de educaţie în strategia de dezvoltare a şcolii.
Conceptual, Eco-Şcoala poate transmite informaţii elevilor în ceea ce priveşte relaţia om-natură
care se manifestă în multe ipostaze: în viaţa urbană, industrială, culturală etc. Omul, prin intervenţia sa, a
modificat esenţial mediul natural, în conformitate cu cerinţele sale. Prin progresul neîntrerupt al ştiinţei şi
tehnicii, omul şi-a manifestat tendinţa de mai multe ori neraţională de demolare şi exploatare a naturii.
O altă provocare pentru elevii şi profesorii colegiului nostru ar fi, credem noi, întărirea relaţiilor
dintre profesori şi elevi, dar şi dintre profesori şi părinţi. Elevii vor înţelege că viitorul mediu natural în
care vor trăi depinde în mare măsură de ceea ce întreprind în prezent. Prin activitatea elevilor şi a cadrelor
didactice, spaţiul şi incinta colegiului vor fi menţinute într-o permanentă curăţenie.
Așadar, Programul Eco-Școala a fost, încă de la începutul său, un program prioritar pentru școala
noastră. Echipa implicată direct în proiectarea, coordonarea și implementarea sa a investit în el energie și
timp considerabile. Rezultatul acestei munci dedicate a fost pozitiv și producător de satisfacții dar, de
asemenea, a fost și un rezultat perfectibil. Cu alte cuvinte, balanța împliniri / neîmpliniri este, în genere,
pozitivă, dar conține și elemente de pasiv pe care ni le asumăm și pe care le avem în vedere pentru
eliminarea lor.
Eco-Codul nostru este:
Aplic proverbul ,,Curăţenia este mama sănătăţii” când este vorba despre corpul meu, clasa
mea, şcoala mea, casa mea, curtea şcolii, oraşul meu şi pădurea în care mă recreez. De aceea, în urma
discuţiilor cu membrii Comitetului, s-a hotărât ca Eco-Codul comunităţii noastre şcolare să fie „PULS
PENTRU VIAŢĂ”.
Anul acesta, Colegiul Național "Mihail Sadoveanu" Pașcani a primit din nou, pentru a VIII-a oară,
reconfirmarea acordării Steagului Verde și a statutului de Eco-Școală. Drapelul reprezintă simbolul
succesului în educația ecologică.
Steagul Verde al CNMS flutură alături de alte 248 de steaguri verzi ale şcolilor din România iar
Certificatele de Participare la Programele “Eco-Şcoală”, “Tineri reporteri pentru mediul înconjurător”,
Campania Litter Less, “Să învăţăm despre pădure”, Eco-Fotografia Anului, Proiectul "Mănâncă
responsabil" reprezintă recunoaşterea şi încununarea muncii depuse de elevii colegiului, sub îndrumarea
tuturor profesorilor şcolii, în activităţile ce vizează protecţia mediului.
Colegiul nostru s-a remarcat atât prin activitățile desfășurate cât și prin rezultatele obținute în
cadrul campaniilor ecologice. Activitățile de ecologie au fost posibile datorită implicării și susținerii
comitetului Eco-Şcoala, dar și a parteneriatului școală-familie-comunitate.
Așadar, într-o lume în care resursele naturale se diminuează, avem nevoie de generaţii capabile să
rezolve problemele de mediu. Credem că educaţia de succes pentru viitor va fi una ecologică, de
cooperare şi civică. Calitatea mediului reprezintă un parteneriat între şcoală şi comunitatea locală, pentru
atingerea obiectivelor comune de mediu şi dezvoltarea conştiinţei sociale şi ecologice a cetăţenilor, în
scopul creării unei societăţi mai durabile.
Albert Einstein spunea că "nu putem rezolva problemele de mâine folosind metodele de astăzi".
Aşadar, este timpul să începem educarea tinerilor de mâine. Avem energia şi determinarea de a face faţă
provocărilor, pentru că ne plac schimbarea, dezvoltarea.
Prof. Dimitriu Sîrghie Vasilica,
Coordonator ECO ȘCOALA
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CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ
POEZIA MATEMATICĂ
Concursul " POEZIA MATEMATICA" are ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi
performanţă, a studiului matematicii și limbii române şi se adresează elevilor din clasele a III-IV-a cu
aptitudini, înclinaţii şi interese pentru matematicǎ și limba română.
Concursul promovează valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair-play-ul competiţional.
EDIȚIILE CONCURSULUI

Ediția I - aprilie 2014
Organizatori :
• Profesor matematică Anton Adriana
• Profesor matematică Popescu Claudia
• Director, profesor dr. Dimitriu Carmen
• Director adjunct, profesor Macovei Liviu

Ediția a II-a - aprilie 2015
Organizatori :
• Profesor matematică Anton Adriana
• Profesor matematică Popescu Claudia
• Director, profesor dr. Dimitriu Carmen
• Director adjunct, profesor Macovei Liviu

Ediția a III-a - aprilie 2016
Organizatori :
• Profesor matematică Anton Adriana
• Profesor matematică Popescu Claudia
• Profesor limba română Berenghia Anca Olguța
• Profesor limba română Mertic Carmen Daniela
• Director, profesor dr. Dimitriu Carmen
• Director adjunct, profesor Macovei Liviu

Ediția a IV-a - aprilie 2017
Organizatori :
• Profesor matematică Anton Adriana
• Profesor matematică Popescu Claudia
• Profesor limba română Berenghia Anca Olguța
• Profesor limba română Sprinceană Anișoara
• Director, profesor Șerban Genoveva
• Director adjunct, profesor Ardeleanu Radu Bogdan
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Ediția a V-a - aprilie 2018
Organizatori:
• Profesor matematică Anton Adriana
• Profesor matematică Popescu Claudia
• Profesor limba română Dimitriu Carmen
• Director, profesor Șerban Genoveva
• Director adjunct, profesor Ardeleanu Radu Bogdan

COMISIA DE ELABORARE A SUBIECTELOR
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

Prof. Berenghia Anca

Prof. Anton Adriana

Prof. dr. Dimitriu Carmen

Prof. Crăciun Dorinel Mihai

Prof. Gabor Simona Gabriela

Prof. Frăsilă Mihail

Prof. Liuță Mirela Cristina

Prof. Petrea Constantin

Prof. Mertic Carmen Daniela

Prof. Popescu Claudia

Prof. dr. Sprinceană Anișoara

Prof. Pricop Vasile

COMISIA DE EVALUARE
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

Prof. Atudorei Leonardo

Prof. Anton Adriana

Prof. Berenghia Anca Olguța

Prof. Crăciun Dorinel Mihai

Prof. dr. Dimitriu Carmen

Prof. Frăsilă Mihail

Prof. Gabor Simona Gabriela

Prof. Petrea Constantin

Prof. Liuță Mirela Cristina

Prof. Popescu Claudia

Prof. Mertic Carmen Daniela

Prof. Pricop Vasile

Prof. Iliuc Andreea
Prof. Roșca Liliana
Prof. dr. Sprinceană Anișoara
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CONCURSUL
MATHÉMATIQUES SANS FRONTIÈRES
Competiţia datează, în Europa, din 1989, iar în România, din 2004, fiind cuprinsă anual în CAEN,
aprobată de Ministerul Educaţiei şi cotată ca activitate francofonă de prestigiu a echipei României.
Iniţiat în Strasbourg de Inspectoratul Pedagogic Regional (Inspection Pédagogique Régionale), în
colaborare cu Institutul de Cercetări în Domeniul Predării Matematicii (Institut de Recherche sur
l’Enseignement des Mathématiques - IREM), coordonat de asociaţia cultural-ştiinţifică „Mathématiques
sans frontières”, concursul a cunoscut, an de an, o participare numeroasă, aliniind la start 39 de ţări.
În cadrul acestei competiții, se pune accent pe cooperarea dintre elevi și distribuirea eficientă a
sarcinilor, astfel încât, întregul colectiv al unei clase să rezolve problemele de simulare și modelare
matematică, date timp de 90 de minute. Modul inedit de desfășurare a concursului contribuie la
dezvoltarea competențelor de comunicare în limba franceză, subiectele și solutiile fiind redactate în
această limbă. An de an, elevii colegiului nostru, îndrumați de către profesorii catedrei de matematică,
participă la acest concurs.
Comisia națională de evaluare a concursului Mathématiques sans frontières - junior:
Președinte:

Prof. Macovei Liviu, 2010-2015
Prof. Anton Adriana, 2016-2018

Membri în comisia de evaluare:
Prof. Crăciun Dorinel Mihai
Prof. Popescu Claudia
Prof. Frăsilă Mihail
Prof. Pricop Vasile
Prof. Crăciun Alina
Prof. Iacob Gheorghe
Prof. Popa Florinela
Prof. Conțu Valentin
Prof. Conțu Maricela
Prof. Petrea Constantin
Prof. Pleșcan Mariana
Prof. Pleșcan Vasile
Prof. Marcovschi Ionica
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II. GÂNDURI... PENTRU UN COLEGIU DE 10

Colegiul Național “Mihail Sadoveanu” Pașcani este o instituție reprezentativă
la nivel județean și național prin rezultatele școlare și extrașcolare ale elevilor,
prin proiectele educative care acoperă palierul vast al educației nonformale, fie că
ne referim la protecția mediului, siguranța personală, educația pentru sănătate sau
la voluntariat și implicare civică, prin implicarea în comunitate și generațiile de
elevi formate în spiritul valorilor autentice. Proiectele europene desfășurate cu
mare entuziasm de către echipele formate din elevi și profesori, chiar de la
începutul apelurilor adresate unităților de învățământ de către Uniunea
Europeană, au făcut ca numele aecestei școli să fie cunoscut în Parlamentul European de la Strasbourg,
prin elevii câștigători ai mai multor ediții la competiția Euroscola.
Colegiul Național “Mihail Sadoveanu” Pașcani este o școală care și-a asumat vocația succesului, a
reușitei în educație, experimentând, de-a lungul timpului, mai multe trasee pe harta cu urcușuri și
coborâșuri. Nu au lipsit provocările și reconfigurările de strategie într-o lume complexă și dinamică,
supusă schimbărilor permanente. Care este secretul succesului lor? Cred că mereu au existat câteva
elemente esențiale care au asigurat stabilitatea și au creat plusvaloarea instituției. Printe acestea, se
numără: corpul profesoral de o înaltă ținută intelectuală, aspirațiile înalte ale elevilor și profesorilor,
adaptabilitatea și receptivitatea profesorilor și a echipei manageriale la cerințele lumii moderne și la
nevoile educaționale ale beneficiarilor actului educațional, parteneriatul real cu actorii din comunitate și
deschiderea manifestată pentru toate cele trei tipuri de educație armonizate pentru formarea și dezvoltarea
unei personalități complexe, capabile să se integreze în societate.
La ceas aniversar, doresc întregii comunități educaționale a Colegiul Național “Mihail Sadoveanu”
Pașcani să își mențină vocația asumată, să se bucure de generațiile de absolvenți bine pregătiți pentru
viață și de armonia unei echipe puternice! Sit semper et in aeternum!

prof. Alla Apopei,
Inspector pentru activități extrașcolare la I.S.J. Iași
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O şcoală îşi construieşte în timp istoria, devenirea, devenind emblematică
pentru o comunitate. Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” din Paşcani şi-a
câştigat notorietatea şi s-a impus, în peisajul educaţional ieşean, ca o instituţie în
care nobila misiune a cadrelor didactice este încununată fericit de rezultatele
elevilor nu numai la examene naţionale, olimpiade sau concursuri şcolare, ci şi în
momente în care trebuie să demonstreze că şi-au însuşit şi lecţii de viaţă, de
integrare în societate.
Am cunoscut această unitate de învăţământ din două perspective – ca inspector şcolar şi în calitate de
părinte. Am avut astfel posibilitatea de a privi în profunzime tot ceea ce o defineşte – de la profesori,
directori, elevi, până la dotare, proiecte reuşite, rezultate notabile. Am considerat mereu, în acest răstimp
al colaborării profesionale cu reprezentanții instituţiei, că este un spaţiu intelectual privilegiat, unde
generaţie după generaţie se formează în spiritul unor valori autentice – cunoaştere, cultură, respect.
M-am bucurat sincer pentru devenirea propriilor copii, frumoşi la suflet, îndrăzneţi, încrezători în forţele
lor, şcoala oferindu-le modele reale.
În ceas de sărbătoare, le urez tuturor celor care îşi leagă destinul de Colegiul Naţional „Mihail
Sadoveanu” din Paşcani succes şi alese împliniri!
Inspector şcolar, prof. Cristinel Iordăchioaia
septembrie, 2018

SPECIALII DE PAȘCANI ȘI POVESTEA UNUI COLEGIU DE 10
Mă simt onorat ca la acest ceas aniversar pentru una din unitățile de
învățământ pășcănean, să-mi exprim prețuirea și aprecierea pentru ceea ce
reprezintă excelența la nivelul învățământului pășcănean. Acest nivel este dat de
efortul depus de cadre didactice, părinți, elevi și reprezentanți ai comunității
locale care le stau alături.
Învățământul pășcănean are, cu siguranță, un pilon important în Colegiul
Național „Mihail Sadoveanu”. Elevii săi au rezultate spectaculoase, dar se fac
remarcați la nivel local, și nu numai, și prin implicarea în proiecte interinstituționale. Elevii Colegiului
Sadoveanu s-au implicat și au derulat împreună cu elevii și cadrele didactice din Școala Gimnazială
Specială Pașcani proiecte care au arătat că rezultatele bune la învățătură se împletesc frumos cu
implicarea, cu dăruirea cu toleranța. Astfel, în multele parteneriate realizate cu specialii de Pașcani,
implicarea prietenilor noștri de la Colegiul Mihail Sadoveanu a fost foarte importantă. Am fost împreună,
an de an, în a realiza funda umană pentru a semnaliza lumii existența persoanelor cu tulburări din spectrul
autist, în cadrul proiectului „Albastru pentru solidaritate”. Ne-am dat mâna în Strategia Națională de
Acțiune Comunitară oferind sprijin celor ce au nevoie prin „Săptămâna legumelor donate”. Am desenat
împreună, am făcut sport împreună, am învățat că putem fi generoși și ne putem bucura împreună.
Astăzi ne bucurăm pentru sărbătoarea voastră și noi, specialii de Pașcani, suntem bucuroși să
descoperim povestea unui colegiu de 10, o poveste fără final ce va continua să fie scrisă pente ani! La
mulți ani, Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”!
Cătălin Condrea,
Director - Școala Gimnazială Specială Pașcani
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Colectivului didactic al Colegiului Naţional
Mihail Sadoveanu Paşcani, judeţul Iaşi, România
Doamnei Director Genoveva Şerban
Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Paşcani este o instituţie de învăţământ care a marcat viaţa
culturală şi ştiinţifică a unui important municipiu al României, cu un nume deja bine cunoscut şi apreciat
atât în ţară, cât şi peste hotarele ei. Pe parcursul activităţii sale, colegiul s-a afirmat drept o instituţie cu
valori bine ancorate în pedagogie, cu un spirit progresist, dornic de autoperfecţionare şi cu filosofia
lucrului bine gândit şi făcut. Rezultatele frumoase înregistrate de-a lungul anilor se datorează
profesionalismului înalt şi responsabilităţii ce caracterizează întreg personalul care activează în colegiu.
Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” din oraşul Ialoveni,
Republica Moldova, este mândru să se numere printre
partenerii şi prietenii Colegiului Național „Mihail
Sadoveanu” Paşcani. Din momentul în care am stabilit
colaborarea, am văzut multă deschidere şi dăruire din partea
administraţiei şi profesorilor.
Colaborarea între colegiu şi liceu a început la 30
noiembrie 2016, prin semnarea unui Acord de parteneriat,
facilitat de domnul deputat Grigore Crăciunescu, căruia îi
mulţumim din suflet pentru această legătură stabilită.
În această perioadă scurtă de timp, am reuşit să avem mai
multe activităţi realizate în comun, care au bucurat atât
personalul didactic, administraţia cât şi elevii. Mărturii ale colaborării sunt vizitele reciproce, dar şi
implicările active în cadrul concursului Lecturi sadoveniene şi Conferinţei ştiinţifice 100 ANI de la
MAREA UNIRE din 1918. La fel, semnificativă în acest context e elaborarea culegerii comune de
versuri, creaţie proprie a elevilor, dedicate lui Mihai Eminescu.
La ceas aniversar, constatăm că investiţia pedagogică este cea mai frumoasă şi nobilă cu putinţă, că
eforturile dumneavoastră înseamnă munca cu dăruire în pregătirea specialiştilor de care are nevoie ţara.
Ne simţim onoraţi să fim printre prietenii Dumneavoastră la această frumoasă aniversare.
În numele Administraţiei Liceului şi a întregului colectiv didactic, urez profesorilor şi elevilor acestui
minunat Colegiu multe realizări frumoase, bucurie, cât mai mulţi prieteni şi noi colaborări!
Respectul şi admiraţia noastră sinceră pentru tot ce aţi reuşit şi urări de viitor luminos pentru frumoasa
familie a Colegiului Naţional „Mihail Sadoveanu” din municipiul Paşcani, România.
La mulţi ani!
Cu înalte aprecieri şi urări de bine,
profesor Vera BALAN,
Director, Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă”
oraşul Ialoveni, Republica Moldova
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O ALTFEL DE... RIVALITATE
Să vorbesc despre orașul Pașcani, dar mai ales despre Colegiul Național „Mihail
Sadoveanu” din acest oraș, este o incitantă provocare pentru că funcționează în
acest caz regula coincidențelor. Și spun acest lucru pentru că invitația de a exprima
câteva gânduri despre școală vine din partea unei foste eleve a Colegiului „Ștefan
cel Mare” din Hârlău, astăzi manager al unității de învățământ din Pașcani, motiv de
mândrie pentru noi, dar și o frumoasă confirmare a educației pe care și-a desăvârșito în urbea care, cu mult timp îndărăt, pe firul istoriei, a găzduit importante
evenimente din viața marelui voievod moldovean.
Pentru mine, ca om născut pe meleaguri arădene, în celălalt capăt de țară, aproape de obârșia marelui
Ioan Slavici, și format ca profesor de matematică în prestigioasa Universitate „Babeș-Bolyay” din inima
Ardealului, la Cluj, să vin în Moldova, aproape de Iași, a reprezentat un vis pe care mi-l brodam încă din
gimnaziu cu felurite imagini, mai ales despre scriitorii pe care îi citeam cu evlavie și al căror limbaj mă
intriga uneori, fiindcă regionalismele moldovenești îmi sunau straniu cumva, dar mă fascinau în același
timp prin articularea și sonoritatea lor total diferită de graiul meu bănățean. Ajuns în Hârlău, profesor și
apoi director al colegiului, am intrat inevitabil în contact cu lumea școlii ieșene și, în diverse momente ale
evoluției mele profesionale, am intrat și în Liceul „M. Sadoveanu ”, devenit colegiu în 2008, cu merite
deosebite, pentru că deja știam de calitatea specială a corpului didactic de aici, dar și de rezultatele
strălucite la diverse olimpiade, concursuri și proiecte. Ce m-a impresionat, însă, venind în această școală a
fost întotdeauna acel aer inefabil al trecutului care parcă se mai simte și acum, fiindcă, plăcându-mi să
aflu amănunte despre pietrele pe care calc, despre inima unui oraș, al doilea ca mărime din județ, am
descoperit că urbei i se trage numele de la un anume boier, Oană Pașcă, din secolul al XV-lea, istorie care
a avut destulă vreme să lase urme adânci în locul pe care l-au blagoslovit cu existența lor creativă și alte
personalități. Și, deoarece numai ce am amintit de ilustrul prozator arădean, născut la Șiria, Ioan Slavici,
nu pot să nu fac o inevitabilă conexiune cu acel colos al literaturii române, Mihail Sadoveanu, a cărui
admirabilă operă, pe măsura vârstei și a capacităților mele, am savurat-o încă din copilărie. E fascinant să
respiri același aer în care știi că s-au scris atâtea capodopere ale literaturii noastre, în plus să vezi cum
creația lui uriașă - și am în vedere nu numai cantitatea, ci și inestimabila și incontestabila valoare a
cărților sale – a fost analizată, interpretată și descifrată pentru publicul larg de o altă somitate de o
rezonanță internațională – criticul, profesorul universitar, scriitorul de mare rafinament estetic Constantin
Ciopraga.
Copleșit, așadar, de ilustrele valori generate de aceste prolifice locuri, era de așteptat ca și valoarea
educației oferite de școala din Pașcani să fie una de calitate, de aceea am considerat că între colegiile
noastre se poate naște o concurență stimulatoare, o rivalitate benefică ce poate aduce în lumină tot ce este
mai valoros, mai creativ și mai autentic. Ambele sunt colegii tinere, care și-au câștigat titulatura în urma
unor merite reale, a unor eforturi susținute în timp, izvorâte din pasiunea pentru școală, inovație, din
respectul pentru profesori și din dorința de a realiza un progres în devenirea unei școli cu tradiție în acest
peisaj.
Sunt convins că timpul va aduce mereu confirmări ale talentului didactic al profesorilor de aici, va
deschide căi nebănuite și orizonturi splendide elevilor acestui colegiu, căruia îi doresc să nu înceteze
niciodată să spere că școala va deveni mai bună, că va continua să fie, indiferent de cât de grele vor fi
vremurile, singura sursă viabilă de creștere a spiritualității, de dezvoltare a calității umane.
De aceea apreciez Pașcaniul, de aceea voi reveni cu același drag către Casa Cantacuzino-Pașcanu,
spre locul de baștină al lui Mihail Sadoveanu, care face o misterioasă conexiune între acest oraș și Hârlăul
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meu, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și toate legendele care se țes în Moldova lui, a noastră și a
celor ce ne vor urma.
Urez succes, curaj și energie elevilor și profesorilor din acest colegiu, cu care vom fi mereu – cel puțin
așa mi-aș dori – într-o frumoasă, creativă și aducătoare de beneficii... rivalitate!
Prof. Aurel Neicu,
Director al Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Hârlău

LA ANIVERSARE…
Şcoala, văzută într-o imagine generică, este o avere. O avere naţională. În
ciuda vitregiilor prin care trece şi pe care istoria nu o prea iartă, ea – printr-o
forţă divină, învingând piedici dintre cele mai diverse şi mai neaşteptate –
formează generaţiile, care dau substanţă şi concreteţe timpului trăirii,
validează idealuri şi anunţă mereu izbânda viitorului.
Începuturile acestei instituţii de învăţământ se regăsesc în perioada
interbelică, în 1932, atunci când este înființat Gimnaziul Teoretic de Băieţi
CFR. Cunoscut de-a lungul timpului sub mai multe denumiri: Gimnaziul Teoretic de Băieţi CFR, Liceul
Teoretic de Băieţi CFR din 1946, Şcoala Medie Mixtă „C. Burcă” din 1948, Liceul Industrial
„Constantin Burcă” , Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din 1990, iar din 2008 devine Colegiul
Național „Mihail Sadoveanu” .
Despre Colegiul Național ,,Mihail Sadoveanu” de azi se pot spune foarte multe lucruri. Are tradiţie,
are competitivitate, elevi care îi continuă gloria, strânse legături cu comunitatea. Cu instituţia pe care o
reprezint au existat, există şi, cu certitudine, vor mai exista numeroase colaborări pe activităţi culturalartistice, concursuri, proiecte educative etc. Pe scena Casei de Cultură în decursul celor 58 de ani de
activitate ai instituţiei pe care o reprezint au urcat numeroase cadre didactice – colaboratori ai Teatrului
de revistă, ai proiectelor desfăşurate de instituţia noastră, dar şi numeroşi elevi ai Colegiului Național
„Mihail Sadoveanu”, participanţi în cadrul numeroaselor parteneriate realizate de cele două instituţii pe
parcursul anilor.
Felicit Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” cu ocazia celor 10 ani de activitate ca şi colegiu. Mă
mândresc cu faptul că mă număr şi eu printre absolvenţii acestei instituţii de învăţământ de cea mai bună
calitate. Ceea ce am învăţat de la profesorii mei în liceu simt acum că a reprezentat mai mult decât o
solidă cultură generală, însăşi bazele dezvoltării mele spirituale ulterioare şi un ajutor nepreţuit în
practicarea profesiei.
Acum, la ceas aniversar, urez cadrelor didactice şi elevilor care activează în această instituţie succes
în toate, să se bucure de realizările pe care şi le-au propus şi voi încheia cu un citat din Maria Montessori:
,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari
şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”
Daniela Calistru,
director al Casei Municipale de Cultură ,,Mihail Sadoveanu” din Paşcani
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III. AMINTIRI... DE LA CATEDRĂ

30 DE ANI DEDICAŢI UNUI IDEAL DIDACTIC

Am venit la Liceul Teoretic “C. Burcă” Paşcani în septembrie 1978, ca profesor
titular pe o catedră de fizică, în urma câştigării unui concurs organizat de ISJ Iaşi
pentru posturile vacante. Aveam 8 ani de la absolvirea facultăţii, timp în care am lucrat
la alte unităţi şcolare, predând fizica şi chimia. Mai fusesem aici ca profesor
examinator la examenele susţinute de cei ce-şi completau studiile la fără frecvenţă, în
timp ce lucram ca profesor suplinitor de fizică la Liceul CFR Unirea Paşcani (19751978). Aveam doi copii, din care unul era sub un an, soţul fiind inginer electromecanic
la Depoul de locomotive CFR Paşcani.
Opţiunea pentru fizică şi chimie se datorează profesorilor mei din liceu, care ne-au predat cunoştinţele
de la aceste discipline mai bine decât alţii, adică pe înţelesul nostru, spre marea bucurie a elevului, care
urma să-şi facă temele mai uşor, să le reţină mai bine, să le folosească în practică, căci cunoştinţele de
fizică şi chimie au largă aplicabilitate. Am dorit să aduc şi eu această bucurie în sufletele şcolarilor şi
m-am preocupat permanent să mă fac înţeleasă de majoritatea elevilor mei, cu metode şi tehnici adecvate,
inventate uneori.
Aflasem că liceul era unul de prestigiu şi cu dascăli pe măsură. Catedra de fizică era condusă de prof.
Ciopraga Romeo, om cu o remarcabilă ţinută profesională, care m-a sprijinit pentru o bună integrare în
colectiv. În septembrie 1980, am primit o clasă de matematică-fizică în catedra de 18 ore/saptămâna. A
fost o onoare, dar şi o responsabilitate pentru mine, deoarece aceste clase aveau în structura lor elevi
foarte dotaţi şi cu o educaţie aleasă. Contactul frecvent cu aceşti elevi, unii de o inteligenţă sclipitoare şi
nemaiîntâlniţi de mine până atunci, m-a impresionat şi mobilizat mult.
Aspecte plăcute ale comportării lor la ore erau adesea subiecte de discuţie pe timpul pauzelor între
dascăli de diferite specialităţi şi dădea dinamism profesorilor, inginerilor, dar şi colegilor lor mai puţin
înzestraţi sau documentaţi până la momentul respectiv. Aceste vârfuri ale inteligenţei, ajutate la moment
de dascăli pricepuţi, au dat şi vor da valoare unităţii de învăţământ
Aşa mi-am cunoscut colegii mei ani la rând, unii cu foarte multă experienţă, alţii mai tineri dar puşi pe
treabă, cinstiţi, exigenţi, dar corecţi şi cu autoritate. Cântăreau bine notele aşa încât acestea să nu fie
motiv de dispută, iar notele maxime erau destul de rare, la unele clase (zi sau seral) aproape că lipseau.
Aşa era şi la examenele de admitere, bacalaureat, admitere în învaţământul superior.
Mi-au plăcut mult colegii mei de dinaintea revoluţiei din decembrie 1989 şi ceva timp după aceea.
Colectivul didactic asigura liniştea şi disciplina în şcoală, bazându-se pe autoritatea câştigată prin muncă.
Acțiunea lor era unitară. Alături de ei mi-am consolidat pregătirea profesională, mulţi dintre ei constituiţi
în cupluri de profesori, de la care am învăţat şi despre viaţa de familie lucruri noi. Am colaborat bine şi cu
restul personalului din liceu, care aveau respect pentru profesori, erau disciplinaţi şi conştiincioşi.
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Mi-au plăcut şi elevii. În majoritate erau disciplinaţi, cu respect pentru dascăli, cu dorinţa de a
cunoaşte şi a se îmbogăţi spiritual, aşa cum de fapt au fost şi dascălii lor ca elevi, fiindcă şcoala te
formează pentru tot restul vieţii dacă nu ai vreo rătăcire. Mai erau şi excepţii, dar cu ajutorul părinţilor se
corectau destul de repede.
Aşa am reuşit să ocup funcţia de director adjunct al liceului în perioada iulie 1982 - ianuarie 1987 şi
director tot aici din ianuarie 1987 până la Revoluţie, momente în care am fost realeasă în mod democratic
şi cu votul reprezentanţilor elevilor pe aceeaşi funcţie, director adjunct rămânând în continuare domnul
profesor Ivanovici A. Trecerea la democraţie a fost un proces relativ paşnic în liceu. Deosebit a fost doar
un careu organizat la cererea elevilor, unde au fost criticaţi unii dascăli ce aplicau măsuri prea severe. Am
fost îndrumată, dar şi verificată de inspectorul şcolar de sector, iar uneori şi de inspectorul general
Domnica Murgoci, profesor de limba română, un om cu deosebite calităţi didactice şi manageriale, care
aprecia calitatea corpului profesoral al liceului şi adesea îmi dădea cuvântul în adunările de analiză a
muncii de la nivelul judeţului pe diferite subiecte ce ţineau de stilul şi metodele de lucru. Adunările erau
un bun prilej de a forma o orientare a activităţii domeniului educaţiei, iar dumneaei era corectă în
aprecieri, elegantă în exprimare şi avea un mesaj clar.
Cu seriozitatea profesională caracteristică, dascălii au depăşit dereglările minore şi s-a trecut la
transformări de esenţă în unitate: schimbarea profilului, a numelui şi introducerea claselor de gimnaziu,
transformări care au făcut posibilă existenţa de acum a Colegiului Naţional Mihail Sadoveanu, Paşcani şi
parcă se simţea necesar în perioada premergătoare revoluţiei un moment al schimbărilor, chiar la nivelul
şcolii noastre, fiindcă aparuse o contradicţie între exigenţa dascălilor şi tendinţa de generalizare a
cursurilor liceale venită de la nivel central. Dar, pe alocuri, libertatea dobândită prin democraţie s-a
confundat cu indisciplina şi lipsa măsurii bunului simţ. Eu rămân la ideea că orice activitate de calitate nu
se poate face decât cu disciplină, iar pentru şcoală, disciplina trebuie să implice ambele părţi ale
procesului - elevi şi profesori.
Ca director, nu mi-am neglijat niciodată obligaţia didactică. Întotdeauna am pus pe prim-plan
activitatea de la clasă, considerând că doar aşa pot să conduc bine colectivul. Am continuat să lucrez mai
intens pe ideea înţelegerii fizicii ca obiect, considerat mai greu, aşa încât acesta să nu fie considerat o
povară pentru elevi. Pregătirea lecţiilor a fost mereu o activitate laborioasă, cu materiale multiple pe masa
de lucru: manual, culegeri de probleme, lucrări cu activităţi experimentale şi lucru în laborator, alături de
laborant. Am început apoi să motivez tot mai bine fiecare demers didactic şi să-l ancorez bine în practică,
în realitatea cotidiană, în legătură şi cu alte discipline şcolare.
Aşa am obţinut primele rezultate importante pentru mine la olimpiada judeţeană de fizică, să
descopăr o elevă cu cea mai mare disponibilitate pentru fizică, unică în cariera mea, Aştefănoaiei Iordana,
colega doamnei profesoare Popescu Claudia. Era a doua serie de matematică-fizică, clasă condusă de
prof. Tăbăranu Aurica. Iordana este în prezent cadru didactic la Facultatea de fizică a Universităţii
A.I. Cuza Iaşi. În acest context, am luat în septembrie 1987 clasa de matematică-fizică în care era fiul
meu, Lucian condusă de domnul profesor Gherman Dumitru, fireşte şi profesor de matematică. Clasa a
avut un parcurs destul de bun în liceu, doi elevi au urmat facultatea de fizică, unul chimie, iar cei mai
mulţi economie şi politehnică. Acum, Otilia Grigoraş este doctor în chimie şi profesor al Colegiului
Sadoveanu Paşcani, Lucian (fiul) este doctor în nanotehnologie, titlu obţinut cu o bursă câştigată cu efort
propriu la Universitatea Alberta, Canada şi lucrează ca cercetător la o societate privată din Iaşi.
La solicitarea familiei şi mai ales a copiilor, în septembrie 1990 am demisionat din funcţia de director
şi am trecut la catedră, putând astfel să fiu o mamă şi soţie mai bună. Am primit dirigenţie la o clasă de
matematică-fizică cu elevi de frunte ai oraşului şi zonei care mi-au dat satisfacţii profesionale, aşa încât
nu am tânjit niciun moment după funcţie. Clasa l-a avut profesor de matematică pe Pleșcan Vasile şi aici
s-a format pentru matematică prof. Rusu (Anton) Adriana
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Şi ca să-mi continui activitatea cu bine atât la şcoală cât şi acasă, cu adevărat foarte aproape una de
alta, ceea ce a constituit un mare avantaj pentru mine, având în vedere timpul ca resursă profesională, în
septembrie 1992 am luat în catedră şi clasa unde era fiica mea, Irina cu profilul matematică-informatică şi
în paralel o clasă de chimie-biologie din această serie, serie în care mulţi s-au orientat la absolvire către
domeniul medical. Medicina a urmat şi Irina, lucrând acum ca manager într-o companie franceză de
medicamente.
Cred că am reuşit să-mi învăţ proprii copii, fiindcă i-am tratat ca pe toţi ceilalţi, casa era casă, iar
şcoala - şcoală şi mi-a plăcut foarte mult lucrul cu clasa plină de elevi şi nu şcoala de acasă. În clasă
m-am simţit cel mai bine, clasa îmi inducea o stare de dăruire şi inspiraţie, aici lucram cu toată fiinţa mea
şi cu intensitate. Aşa mi-a placut de la începutul carierei şi-mi amintesc momentul în care, cu ocazia
inspecţiei de definitivat, inspectorul de chimie N. Baltă mi-a zis la final “şi cât o să puteţi lucra atât de
dens ?” Adevărat că am făcut la un moment dat un polip pe una din coardele vocale şi nu prea mai puteam
vorbi, dar l-am operat şi s-a rezolvat.
Mulţumire profesională şi rezultate mi-au adus după revoluţie clasele de gimnaziu. Două serii le-am
avut şi în liceu, lucrând cu ei 7-8 ani fără a obosi şi fără a ne plictisi unii de alţii. Admirabili copii!
Aceştia au adus şcolii zeci de premii judeţene, dar şi naţionale la Olimpiada de fizică şi concursul Ştefan
Procopiu. În contextul apariţiei manualelor alternative, care uneori prezentau trunchiat informaţia
ştiinţifică, am ales să-mi concept lecţiile de la cap la coadă în propria viziune, bazându-mă pe experienţa
de peste 20 ani la catedră, dar şi cunoştinţele elevilor de la matematică, profesor Pleșcan Mariana sau cele
de la familie, internet, media - beneficii ale revoluţiei - care integrate le-a dat forţa de a învinge. Raluca
Gordân (2 premii naționale la Olimpiada de fizică) este acum doctor în informatică şi cadru universitar în
SUA, Leopold Lucian (2 premii naționale la Olimpiada de fizică) este absolvent de automatică şi inginer
în București iar foarte aproape de ei ca pregătire sunt Cezar Pleșcan, Luchian Anca, Diaconiuc Andreea
ș.a.
Celor din a doua serie de gimnaziu le-am fost dirigintă încă din clasa a V-a (1998-2002 ) când, pentru
a avea ore la clasă, am conceput un opţional de fizică despre Comunicare prin unde electromagnetice, ei
folosind calculatoarele, televiziunea, telefoane mobile etc. În clasa a IX-a majoritatea au ales profilul
informatică şi astfel i-am condus, împreună cu colegi din alte clase, până în clasa a XII-a (2002-2006).
S-au remarcat încă din gimnaziu Luchian Anca şi Radu Ciopraga cu premii naţionale la Concursul Ştefan
Procopiu, Tibeica Marius, Rusu Iolanda, Avasilcăi Anca, Pânzaru Alina premii judeţene la Olimpiada de
fizică şi concursul Ştefan Procopiu. În liceu, au obţinut premii şi la alte concursuri pe obiecte, dar şi un
premiu II cu clasa în 2005 la competiţia Ştafeta Tinerilor pentru Europa. Comunicau foarte bine, erau
uniţi, activi, vibrau continuu şi îşi transmiteau mesaje directe, prin telefoane, non verbale dar valorificau
orele. Colaboratori buni mi-au fost profesorii de matematică Pleșcan Mariana (V-VIII) şi Popescu
Claudia (IX- XII).
Pentru rezultatele obţinute, cu sprijinul directorului de atunci, profesor Sorohan Vasile, în 2006 am
obţinut Diploma de excelenţă din partea Ministerului Educaţiei pentru cei peste 25 de ani de activitate
remarcabilă în slujba şcolii şi pentru merite deosebite în modernizarea predării fizicii. Am mai continuat
activitatea la catedră încă doi ani, iar la sfârşitul anului şcolar 2007-2008 m-am pensionat fără regrete,
căci venise timpul.
Cu deosebit respect pentru toţi cei cu care am lucrat, pentru cei ce-au rămas să slujească şcoala
românească, Colegiul „Mihail Sadoveanu” în particular, acum la centenar, cu încredere în foştii elevi care
lucrează aici, a dumneavoastră fostă colegă,
Prof. Aurica Livadaru,
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O ŞCOALĂ, O VIAŢĂ
Aveam 15 ani când am dat examen de admitere la Liceul "Mihail Sadoveanu". Deşi buchisisem
temeinic pentru asta, îmi tremurau cârlionţii de teamă, căci, în vremea aceea, cei câţiva profesori din liceu
erau pentru orăşelul nostru adevărate legende, respectaţi şi admiraţi, de parcă fiecărui păşcănean i-ar mai
fi crescut cu o palmă prestanţa la gândul că locuiesc cu ei în acelaşi oraş.
Cum încă de pe atunci relaţiile mele cu ştiinţele pozitive erau secundare, mă
speria grozav ideea că în comisia de admitere era un profesor de matematică dur,
cu faima de tobă de carte, a cărui poreclă era - am aflat când devenisem liceană Rechinul. Sigur, dumnealui m-a examinat. Chestie de noroc: ”Rău noroc ai avut,
Camelio!” ”Te-nşeli, bădie!” - mă cocoşesc eu în gând. Şi mi-a ieşit, har
Domnului!
Tot la examenul ăsta, am văzut-o pentru prima oară pe doamna Tăbăranu
Aurica – Dumnezeu să-i odihnească în pace sufletul bun! – care mi-a fost dirigintă
şi profesoară de română cei patru ani de liceu. Era aşa de bună cu noi şi, deşi nu zâmbea des, o simţeam
totdeauna de partea noastră, ne şi dovedea mereu asta, alături de ea aveam sentimentul acela mixat dintre
siguranţă şi mândrie pe care îl încearcă un băieţel caftit de colegi la şcoală şi care, a doua zi, vine însoţit
de frate-su mai mare şi mai falnic. Îi sorbeam cuvintele, impresionată până peste poate de lucrurile
minunate pe care ni le spunea, cu calm şi firesc, ca şi cum ar fi fost la îndemâna oricui. Nu mă săturam
niciodată să o ascult. Şi nu numai eu. Dintotdeauna mi-a plăcut româna, ea m-a făcut să o ador.
Domnul profesor Nechita Ioan... Mi-a fost profesor de Literatură universală, mi i-a dăruit pe Dante,
Dostoevski şi Kafka. Mai târziu, în facultate, m-am surprins vorbind despre aceştia în termenii şi ideile
marelui meu profesor, nici nu ştiam că au ramas în mine aproape neschimbate. Cei care l-au cunoscut ştiu
că era o persoana mică de statură, îmi amintesc că intr-o zi, întâlnindu-l pe holul şcolii, l-am salutat cam
pierit, făcându-mă una cu peretele. “Nu te mai strânge aşa că doar nu ocup prea mult loc”, îmi zice
amuzat. Ce ştia el! Cât de tare îmi bătea inima!
Franceza - pasiunea mea - am făcut-o cu doamna Busuioc Zenovia, la a cărei neobişnuită frumuseţe
fetele visau în verde smarald, iar băieţii... nu ştiu ce simţeau băieţii. Ei, şi frumuseţea asta mi-a ars un 2
(doi) în clasa a IX-a când am zis că "choisir" e de grupa a treia, mie, care mă credeam expertă,
spunându-mi cu gura ei perfectă: “Asta n-o iert nici bunicului meu!”. Curios, dar nu m-am supărat pe ea
cum fac elevii de obicei, m-am făcut luntre şi punte să-i dovedesc că a fost doar un accident. Că aşa era
pe-atunci, greşeai, o luai, nu veneau tati, mami, buni, bubu, unchiu' de la Italia să-l obrăzească pe profesor
că i-a traumatizat copilul. În fine...
Şi domnul director Buruiană Neculai! Ce om, ce mult ne iubea pe noi, elevii, dacă nu erai atent el
însuşi ne saluta, ne ştia pe fiecare după numele mic, ne întreba ce mai facem, cum ne este, avea mereu
câte o vorbă de duh de spus! Mă doare sufletul să vorbesc despre el la trecut...
Şi atâţia alţii, toţi, nu am nicio amintire şchioapă despre niciun profesor de-al meu... Domnul profesor
Tătaru Vasile (nume de cod Eliot Ness, cei de-un leat cu mine ştiu de ce), domnul profesor Ciopraga
Romeo (îmi spunea Camelie, după ce a auzit că vreau să dau la Franceză) m-au determinat nu ştiu cum
să-mi placă Chimia şi Fizica, până la a-i avea pe ei profesori doar învăţam şi-atât, fără tragere de inimă,
fără înţelegere uneori...
Oricât ar suna a truism, oamenii aceştia mi-au rămas, mai sunt şi-acum la fel ca-n timpul acela. Şi e
de-nţeles pentru că noi toţi suntem mozaicuri alcătuite din influenţele altor oameni, ca un sol fecund din
care, odată cu anii, odată cu exerciţiul şi problema gândirii, odată cu ploaia simţirii, cu devenirea
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educaţiei, răsar lăstarii copacului care vom fi. Ori ai tufişului, ori ai boschetului. Ori ai florii... Mi-au
rămas nu numai prin ceea ce spuneau ci şi prin felul în care o făceau şi prin modelul pe care ni-l ofereau,
uneori chiar fără să ştie dar, mai ales, prin ceea ce un elev totdeauna simte şi la care reacţionează. Nu
pereţii, mobilierul, curtea şcolii, astea sunt lucruri care îţi asigură un grad de confort şi-atât. Şcoala
înseamnă elevi şi profesori. Profesori şi elevi care împreună pregătesc baia de minte şi viitor în care elevii
intră timizi şi năuci şi din care, gradual, ies încrezători şi pregătiţi pentru acel viitor.
Pe mine, liceul m-a înflorit şi m-a descătuşat de teamă, nesiguranţă şi prejudecăţi, m-a îmbogăţit şi
m-a învăţat, nu ştiam pe care dintre profesorii mei să mi-l aleg drept model şi tot ei m-au împins spre
mine, determinându-mă să mă caut şi să mă găsesc, sprijinindu-mă de ei dacă mi-e frică.
Am lipsit din şcoala asta doar cei patru ani de facultate şi m-am întors aici, profesor şi eu. Devenisem
colegă cu mulţi dintre foştii mei profesori, aşa cum mi-am dorit. Unora poate să li se pară un ideal
mărunt, mie nu, eu îmi făcusem din profesorii mei icoane cu ştergar şi busuioc. Poate să li se pară aşa căci
mărunţi or fi fost şi dascălii lor venind la o slujbă care nu le plăcea, ori au ajuns acolo din întâmplare, ori
ei înşişi or fi socotit şcoala şi a învăţa o obligaţie plictisitoare, un ”namîncotro” împinşi de părinţi. Nu
ştiu, doar presupun. Mă întrebam cum am să-i găsesc, şi peste mine trecuseră nişte ani şi peste ei, cum va
fi noul raport, noua relaţie cu ei, cum mă vor primi, dacă îi voi dezamăgi. Îmi vine în minte o comparaţie oarecum dislocată în logică - anume, toţi turiştii care merg la Paris văd Luvrul şi, neapărat, Gioconda. Şi
toţi rămân uşor dezamăgiţi (”Aşa de mică!?”), aura celebrităţii tabloului inducând ideea grandorii
dimensionale. Din fericire, cu mine n-a fost aşa. Mi-am regăsit pe dragii mei profesori la fel ca altădată,
i-am cunoscut şi sub alte unghiuri, ca ”civili”, oameni obişnuiţi cu problemele, nevoile şi lumile lor de
dincolo de şcoală. M-au primit cu afecţiune, m-au ajutat, am continuat să învăţ de la şi alături de ei,
nimicuri şi lucruri mari. Dar, mai ales, elevii! Le sunt recunoscătoare, mereu şi tuturor, pentru că mi-au
permis să-mi împlinesc visul. I-am iubit, admirat şi respectat în toţi anii ăștia. Asta să se numească
vocaţie? Când eşti fericit, când faci ceea ce faci şi partenerii sunt mulţumiţi?
Recitind cele scrise până acum, constat registrul edulcorat al zicerii, lucru reproşabil, probabil. Am o
singura scuză, mai degrabă, suport: adevărul. Aşa a fost, aşa am simţit. De câţiva ani sunt mai departe de
liceul meu. Dar mă gândesc des, foarte des, la ce a fost şi mă interesează tot ce este. Oamenii de vârsta
mea îşi pun întrebări, au îndoieli, uneori certitudini în legătură cu anii care au trecut până atunci. Oare am
facut ce trebuia? Aş fi putut face mai mult? Am ales bine? Ce-ar fi fost dacă... Şi eu m-am gândit la astea.
Am răspuns şi am hotărât că am făcut ce trebuia. Faptul că am fost şi sunt fericită, că am trăit puternic şi
adevărat, că atâţia foşti elevi şi chiar şi chiar elevi ”din zilele noastre” cărora nu le-am fost profesoară îmi
cer veşti despre mine, mă caută, îmi fac urări, mă invită la nunţi, doresc să ne întâlnim, îmi cer sfaturi, îmi
arată că nu mă înşel.
Zâmbesc cu duioşie, gândindu-mă că acestei şcoli îi datorez şi mult din viaţa mea privată. Aici mi-am
cunoscut soţul, aici a învăţat copilul meu. Acestei şcoli îi datorez totul. Aici am fost şi eu.
O viaţă, o şcoală....
Prof. Camelia Neaţă
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NU PENTRU ȘCOALĂ, CI PENTRU VIAȚĂ ÎNVĂȚĂM
A mai trecut un an și ne aflăm în fața unei noi sărbători pentru școala al cărei prag l-am trecut de
atâtea ori...
Ne amintim cu emoție aspecte ale activității patronului spiritual al liceului, recitim din operele
acestuia, aniversăm zece ani de când liceul a devenit colegiu.
Sunt momente de bilanț, dar și de apreciere a rolului pe care școala îl are în acțiunea de modelare a
personalității umane pentru ceea ce Constantin Noica numea ”devenirea întru ființă a omului”.
Școala le oferă elevilor posibilitatea să-și însușească noțiuni și idei științifice de bază, să-și formeze
capacitatea de a aprecia, de a lua decizii, de a găsi soluții în situații pe care le întâlnesc in viață. În școală
copilul își dezvoltă calitățile morale perseverența, ordinea, obiectivitatea, spiritul critic, atitudinea
responsabilă.
Cadrelor didactice le revine sarcina de a-i ajuta pe elevi să se pregătească pentru viitor. Anton Velini,
profesor la Seminarul de la Socola și la Academia Mihăileană din Iași afirma în 1860: ”Școala o face
dascălul nu clădirea. Aceasta din urmă este numai necesară, pe când profesorul este indispensabil...
Factorul principal ce dă viață școlii este profesorul.”
Profesorii liceului nostru s-au bucurat de respectul elevilor și al părinților acestora datorită activității
de instruire și de educare a tinerilor. Rezultatele bune și foarte bune la examene, olimpiade școlare,
concursuri cu diferite teme erau cunoscute și apreciate de întrega comunitate și sunt și acum.
Am început cu oarecare sfială activitatea în acest liceu, conștientă de exigențele unei școli cu prestigiu
recunoscut. M-am bucurat de sprijinul conducerii școlii, al colegilor de alte specialități, dar mai ales al
catedrei de Limba și literatura română condusă în 1990 de regretata doamnă profesor Aurica Tăbăranu.
Am știut că profesorului de limba și literatura română îi revine rolul de a le dezvolta elevilor
sensibilitatea față de marile valori ale culturii naționale. Ajutându-i pe elevi să înțeleagă și să aprecieze
ideile desprinse din operele literare studiate, am constatat că majoritatea au fost impresionați de aspectele
tratate. Întrebările pe care le puneau, explicațiile pe care le cereau subliniau interesul pentru literatura
română. Am trăit și un sentiment de amărăciune când unii, puțini la număr, păreau plictisiți de ceea ce se
discuta în clasă, ideile desprinse părându-li-se greu de acceptat. Rezultatul la examene a fost pe măsura
interesului sau dezinteresului față de operele prevăzute în programă.
La buna pregătire a elevilor a contribuit și faptul că majoritatea au înțeles părerea lui Miron Costin că
”nu este alta mai frumoasă și mai de folos în viața omului zăbavă, decât cititul cărților”. Din păcate unii
s-au mulțumit să citească de pe internet doar rezumatele operelor indicate ca bibliografie obligatorie.
Dialogurile cu elevii în orele de specialitate sau de dirigenție, dar și în alte împrejurări, au înlesnit
consolidarea relației profesor - elev, deoarece ,,bazinul se umple cu apă, focul se aprinde cu foc, iar
sufletul omului se modelează datorită sufletului unui alt om.”(Rabindranath Tagore).
Prof. Simona Grecu,
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FRUMUSEŢEA MATEMATICII

Există o concepţie greşită, conform căreia esenţa matematicii este reprezentată
de calcule; în realitate, ele reprezintă doar nişte operaţiuni subordonate ideilor şi
raţionamentelor. Am predat matematica şi nu întotdeauna acest obiect este foarte
îndrăgit de elevi. M-am străduit, ca profesor, să-i învăţ pe elevi să descopere
frumuseţea matematicii, ineditul unei rezolvări, eleganţa unui raţionament, accesul
la filosofia acestei ştiinţe. O fostă elevă, acum profesoară de matematică, spunea:
“Ori de câte ori voi preda lecţii de matematică, îmi va apărea chipul
dumneavoastră pentru care am un respect şi o recunoştinţă deosebite”.
Când intram în clasă, lăsam la uşă toate problemele şi mă prefiguram tocmai ca un actor pe scenă. În
clasă trebuie să te simţi bine şi să arăţi asta. Mai strecuram câte o glumă, dar cu grijă, la graniţa subtilă
dintre umorul de calitate şi cel necivilizat. Spre amuzament vreau să exemplific: Uneşte punctele A și B! –
Nu-mi ajunge linia, domnule profesor ! sau – Cât e 2+3? – Să spun sau să calculez?
Marele matematician Grigore Moisil spunea: “Un profesor este bun dacă te face ca lucrurile mai
grele să ţi se pară mai uşoare”. Un profesor bun de matematică este, în acelaşi timp, un bun pedagog şi
un bun specialist în domeniu, capabil să transmită elevilor dragostea şi pasiunea pentru acest obiect.
prof. Mariana Pleşcan

ȘCOALA
„Școala nu este un institut de învățătură, ci un templu ai cărui preoți sunt profesorii”
(Regele Carol al II-lea)
În formarea unui om, cel mai important rol îl are educația. Aceasta e cea care ne
deosebește. Orice om primește două tipuri de educație: una pe care și-o oferă el
însuși și una mai însemnată, aceea pe care o primește de la alții. Imediat după
familie, scoala este cea care se ocupă cel mai mult de educarea unui individ. Ea nu
este doar o instituție de învățătură, ci „un templu ai cărui preoți sunt profesorii.”
(Regele Carol II)
Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită importanță, aceea de a
asigura formarea și pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor profesională în cadrul
instituțiilor de învățământ, strâns legate de viață, de activitatea socio-profesională, morală și cetățenească.
Profesiunea didactică este asociată cu câteva categorii fundamentale de roluri: proiectarea, managementul
și organizarea activitătii de învățare, consilierea psiho-educațională, managementul clasei de elevi,
comunicarea cu elevii, părintii și colegii, dezvoltarea profesională de-a lungul vieții, participarea la
perfecționarea procesului educațional și a inovațiilor din școală, oferirea de servicii educaționale pentru
comunitate.
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În școală, profesorul este conducătorul activității didactice care se desfășoară în vederea realizării
obiectivelor prevăzute în documentele școlare. Pe lângă activitățile didactice, profesorul desfășoară și o
activitate extrașcolară, cultural-educativă, participă la evenimentele social-culturale ale timpului în care
trăiește și ale poporului din care face parte. Desfășurându-și activitatea profesională în cadrul școlii,
dascălul nu încetează de a fi un educator și în afara ei, urmărind obiective specifice și apelând la mijloace
adecvate. Cele două laturi ale activității sale: școlară și extrașcolară, nu numai că se presupun, dar se și
întregesc și se completează reciproc.
Profesorul e cel care orientează și stimulează curiozitatea naturală și interesul elevilor pentru
descoperire, îndrumă și încurajează activitatea de organizare și integrare a datelor culese, a cunoștințelor
reactualizate în vederea aplicării lor. În funcție de necesități, de gradul de autonomie sau semiautonomie a
învățării, el poate interveni analizând energiile partenerilor săi. Profesorul orientează ceea ce elevii au de
făcut, devine ghid al demersului învățării, canalizează elevii în direcția obținerii rezultatelor așteptate.
Profesiunea didactică nu se poate restrânge doar la cea de sursă de cunoștințe. Rolul de conducător al
profesorului în activitatea didactică rămâne însă una dintre coordonatele de bază ale misiunii sale.
Asumându-și o multitudine de roluri, profesorul trebuie să conștientizeze că exercitarea lor depinde de
personalitatea pe care si-o modelează.
Un rol important îl are si relația profesor-elev. Având în vedere valorile societății contemporane –
libertate, responsabilitate, toleranță, cooperare, relația profesor elev capătă noi valențe: asumarea de către
profesor și elev a unei responsabilități morale comune în cadrul relației educaționale, conducând la
angajarea afectivă și efectivă în procesul educațional; recunoașterea reciprocă a dreptului de a fi altfel si
valorizarea fiecărei ființe umane în parte; încrederea în posibilitățile fiecărei ființe umane de a progresa;
recunoașterea faptului că toți, elevi și profesori, sunt parteneri sociali cu funcții complementare și cu o
responsabilitate comună – școala ca mediu de construcție culturală.
Educația se sprijină pe patru piloni: a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu
alții, a învăța să fii. În funcție de aceștia, dar și de problematica lumii contemporane, educatorii
îndeplinesc mai multe roluri: să creeze activități de învățare adecvate obiectivelor proiectate, ținând cont
de natura subiectului lecției, de particularitățile clasei sau grupei de elevi; alt rol este acela de meditator în
procesul cunoașterii sau de consiliere. Profesorul este astăzi un agent al schimbării, pregătind elevii în
această perspectivă.
Profesorul este chemat să se implice și în luarea deciziilor de politică educațională la diferite niveluri,
precum și în procesul dificil de inserție profesională și socială.
Prof. Ana Răileanu
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UN AN… SADOVENIAN
Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să
acţioneze şi să gândească independent şi care, în acelaşi timp, să vadă
în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor.
(Anatole France)
Atunci când îţi alegi ca obiectiv educaţia, modelarea unor caractere, cu adevărat consideri că aceasta
va fi până la final realizarea supremă a vieţii.
A fi PROFESOR e o meserie normală pentru unii, însă cunoscută cu adevărat de oamenii care
lucrează în domeniu. Profesorul este un om dedicat, care a fost odată elev, care cunoaşte emoţiile,
împlinirile sau tristeţile unor note mici.
Visul de a deveni într-o zi profesor, de a conduce copiii pe drumul cunoaşterii a constituit o
provocare. După şase ani în preajma copiilor, adolescenţilor, văd această provocare, pur şi simplu ca o
dăruire.
La 1 septembrie. începe să prindă formă, în fiecare an, un alt orizont de aşteptări pozitive. Ca
profesor nou de limba franceză la Colegiul Mihail Sadoveanu am văzut din prima zi 20-30 de suflete, de
minţi, de perechi de ochi şi urechi îndreptate cu încredere spre omul din faţă. Am întâlnit copii minunaţi,
inocenţi care urmăresc fiecare mesaj încercând să analizeze, să interpreteze, să identifice. Am realizat că
cel mai important este câştigarea respectului şi cooperarea elevilor, elevi care trebuie formaţi, nu doar
pentru a stăpâni o anumită disciplină ci şi pentru viaţă. Ca profesor în acest mediu, sunt conştientă că,
într-o anumită măsură, le influenţezi viaţa şi eşti răspunzător pentru asta.
Şcoala este instituţia care organizează trăirea unor experienţe de învăţare; acest lucru l-am învăţat
de la noii mei colegi, profesori la Colegiul Mihail Sadoveanu. Implicaţi în activitatea didactică cu întreaga
personalitate, investind afectiv, împărtăşind din experienţa cognitivă şi de viaţă elevilor, profesori
conştienţi de importanţa profesiei, ce stăpânesc foarte bine universul cunoaşterii. În acelaşi timp, mă uit la
elevi şi mi se pare că nu e o luptă simplă. Sunt inteligenţi, responsabili, totodată stăpâniţi de emoţii,
conştienţi de obligaţia lor de a-şi construi viaţa în mod curajos, dornici de a fi remarcaţi prin străduinţă şi
cunoaştere. Având asemenea elevi realizez că responsabilitatea e mult mai mare însă mă preface
continuu.
Nu-i uşor, dar este frumos!
În aceste luni, am observat că educaţia pentru aceşti adolescenţi nu este o luptă de putere, control,
nu este o relaţie de superior-inferior, că pot să întăresc abilitatea lor de a face pasul următor prin
încurajare, prin cereri rezonabile şi necesare, într-o manieră neautoritară. Pe măsură ce am parcurs ore de
curs, lucrurile par mai logice, mai corecte; le-am dat ocazia să învăţăm împreună, să promovăm o relaţie
prietenoasă şi satisfăcătoare din punct de vedere educaţional, iar ei mi-au transferat entuziasm şi bucurie.
Realizez că acest colegiu s-a remarcat prin consecvenţa ce aduce ordine şi oferă elevului
siguranţă, limite, educaţie. Stând alături de elevi capabili, profesori competenţi mă gândesc la faptul că o
carieră didactică nu este o manta de vreme rea, ci o învăţare permanentă, iar terminarea unei facultăţi este
abia începutul pentru a fi părtaş mai târziu la prefacerea lumii.
Fiind profesor doar din septembrie la Colegiul Mihail Sadoveanu, Paşcani am dreptul la educaţie
alături de elevii mei, deoarece ”Cea mai bună educaţie din lume este să-i urmăreşti pe maeştri la lucru”.
(Albert Einstein)
Prof. Crina Irina Mireanu
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IV. AMINTIRI... DE PE BĂNCILE ȘCOLII

RECUNOŞTINŢĂ

Să fiu elevă opt ani la Colegiul Național “Mihail Sadoveanu” Pașcani a fost
pentru mine o onoare şi faptul că m-am îndreptat spre această şcoală a fost cea mai
bună decizie pe care am luat-o pentru viitorul meu.
Aţi avut şansa în viaţă să cunoaşteţi un Om? Eu am reuşit aici să cunosc nu doar
unul, ci mai mulţi oameni care au încercat să facă din mine Om. Pentru fiecare, OM
este cel de la care învaţă ceva, de la care deprinde ceva util pentru propria evoluţie.
Astfel, aici am întâlnit oameni de care m-am legat dincolo de cuvinte, care au văzut
în fiecare elev mai mult decât respectiva persoană şi care au luat decizia de a munci alături de oricare
copil, până când fiecare şi-a descoperit valoarea proprie.
Puţini profesori sunt cei care predau cu suflet, însă aici am descoperit foarte mulţi care aduceau tot ce
aveau ei mai valoros la fiecare lecţie şi care ne-au ambiţionat să dăm tot ce puteam de fiecare dată, până
când talentul tuturor a fost pus în evidenţă.
De asemenea, aici mi s-a dat oportunitatea să mă implic într-o multitudine de evenimente şi proiecte
şcolare, de unde am deprins valori ca: prietenia, colegialitatea, munca asiduă pentru ţelurile proprii şi
comune etc.
În concluzie, sunt recunoscătoare pentru toată educaţia, grija şi atenţia care mi-au fost acordate în
această şcoală şi-mi doresc din tot sufletul ca spiritul colegiului să rămână acelaşi sau chiar să evolueze.

Grigoriu Maria Gabriela,
promoția 2017
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“ȘCOALA ARE ROSTUL SĂ TE RIDICE UNDEVA DE UNDE SĂ ÎȚI FIE RUȘINE
SĂ MAI COBORI.”
(Paul Louis Lambert)

Când mă gândesc la liceu, mă gândesc la o perioadă în care am adunat unele
dintre cele mai frumoase amintiri, în care mi-am făcut prieteni de o viaţă şi în
care am avut ocazia să cunosc şi să învăţ de la cei mai buni profesori.
Am studiat filologie la Colegiul Naţional “Mihail Sadoveanu”, Paşcani, un
liceu despre care pot spune că îşi merită din plin prestigiul şi locul în topul celor
mai bune licee din judeţul Iaşi.
Acest liceu le oferă tuturor elevilor săi toate condițiile necesare şi un climat
în care să se simtă confortabil, în siguranţă şi în care pot învăţa din plăcere.
La Colegiul “Mihail Sadoveanu” am avut parte de profesori foarte bine pregătiţi, care reuşesc să se
facă înţeleşi de toţi cei cărora li se adresează, care dau tot ce e mai bun din ei şi care îşi pun sufletul pe
tavă zi de zi, oră de oră. Profesorii chiar sunt ca nişte lumânări care ard, făcându-i pe alţii să strălucească.
De-a lungul a patru ani, profesorii ne-au fost prieteni înainte de toate şi s-au asigurat că ne pregătesc
cum pot mai bine pentru ca noi să devenim valoroşi în viaţă şi pentru a putea face faţă tuturor obstacolelor
care urmează să se ivească în calea noastră.
Nimeni nu va putea răsplăti vreodată efortul imens şi dăruirea acestor oameni nobili, profesorii.
Probabil că cea mai mare răsplată a lor este satisfacţia pe care o simt atunci când văd că şi-au atins scopul,
că eforturile nu le-au fost zadarnice şi că au reuşit să scoată nişte tineri din “întuneric”, ajutându-i să se
afirme şi conducându-i pe drumul spre excelenţă.
Faptul că am fost unul dintre numeroşii elevi de la Colegiul “Mihail Sadoveanu” care, de-a lungul
anilor, au obţinut media zece la bacalaureat reprezintă dovada că m-am ridicat la nivelul liceului în care
am învăţat şi o mulţumire adusă domnilor profesori care mi-au acordat încrederea şi sprijinul dumnealor.
Sunt mândră că am învăţat aici şi, pe această cale, le transmit încă o dată doamnei director şi
domnilor profesori mii de mulţumiri şi tot respectul meu!
Tîrpescu Diana,
promoția 2017
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ŞCOALA MEA
Clasa a V-a. Şcoala mea se numea pe atunci Liceul Teoretic "Mihail
Sadoveanu" Paşcani. A fost o şcoala care m-a convins din timpul gimnaziului că am
făcut o alegere bună să învăţ aici.
Clasa a IX-a. De data aceasta, Colegiul Naţional "Mihail Sadoveanu" Paşcani
era noua denumire a şcolii. Dar de ce Colegiul Naţional? Lasând în urmă denumirea
de "liceu", acest colegiu mi se părea că se pregăteşte, oficial, să concureze cu
celelalte colegii recunoscute din judeţ. Aş spune că avea câteva motive. Toate
proiectele, rezultatele de la concursuri şi olimpiade sau de la examenul de
Bacalaureat au aliniat colegiul în topul celor mai bune şcoli din judeţ.
Tot timpul am crezut că această şcoală este alegerea cea mai bună pe care un viitor boboc, într-un
oraş precum Paşcaniul, ar putea să o facă. Orice elev suficient de preocupat de educaţia sa poate găsi aici
un profesor care să îl sprijine cu entuziasm. Aş vrea să amintesc în mod special despre toate proiectele
naționale şi internaţionale, voluntariatele sau schimburile de experiență pentru elevi care au avut loc la
colegiul nostru.
Încurajez pe fiecare să se implice în activităţi extra-şcolare pentru că experienţa câştigată astfel este
foarte valoroasă. Cu alte cuvinte, toată educaţia primită aici este o fundație solidă, pe care îţi poţi construi
viitorul.
Traian Chiuaru,
promoţia 2015

IMPACTUL COLEGIULUI ASUPRA VIEŢII MELE.
GÂNDURI PENTRU COLEGII MEI MAI MICI.
Când vine vorba de trecut, toţi scriem ficţiune
(Stephen King)
Încep prin a da câteva date despre mine: am fost elev al Colegiului Mihail
Sadoveanu din Paşcani (se numea încă liceu pe vremea aceea!) timp de 8 ani de zile,
din clasa a V-a tocmai până în clasa a XII-a; l-am terminat la 18 ani, acum 4 ani, şi
între timp am făcut facultatea în Franţa şi mi-am început o carieră în industria
ospitalităţii. În momentul de faţă, stau în Monaco. Trecând prin etape de construcţie
interioară destul de marcante, mă pot defini astăzi prin ideea lui Soren Kierkegaard: Viaţa poate fi
înţeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte.
Privind în ansamblu educaţia mea la gimnaziu şi liceu, tocmai prin natura acestor studii (obligatorii) şi
prin perioada lor destul de lungă (mi-am petrecut mai mult timp acolo, procentual vorbind, decât în
oricare altă instituţie), nu am apreciat neapărat experienţa la justa ei valoare în momentul în care am trăito. De fapt, nu am înţeles-o, asa cum nu o pot vizualiza în întregime nici acum: se întâmplau prea multe în
jur în perioada aceea, şi niciun factor unic, oricât de important ar fi el, nu poate fi separat de
complexitatea evoluţiei unui copil într-un aşa-zis adult funcţional în momentul în care trece cu succes de
examenul de BAC.
Închei această introducere cu un ultim fenomen: ani întregi am stat în liceu, dar liniile temporale se
estompează, amintirile acelea fac parte din mine, dar mi-e imposibil să păstrez un fir cronologic al
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evenimentelor în lipsa contrastelor, nu ştiu dacă o anumită materie şcolară m-a absorbit mai devreme sau
mai târziu, dacă excursia aceea a fost în clasa a X-a sau a XII-a, dacă am participat la un anume concurs
într-un moment precis. Evident, ca pentru oricine care analizează o bucată bună de timp, am avut
momente bune, acumulări, trepte ale formării caracterului, ieşiri, jocuri, dar şi dezamăgiri, clipe negre (nu
simţeam tot timpul că locul meu e acolo). Nu le mai pot ierarhiza acum, pur şi simplu m-au crescut.
Acestea fiind spuse, fiecare dintre voi va câştiga multe după liceu. Dar, cum v-aţi dat seama deja, e o
călătorie personală şi darurile vă vor veni în forme foarte diferite. Vă pot zice eventual doar ceea ce veţi
pierde plecând de la liceu, lucruri care vor fi probabil comune multora dintre voi:
Timpul liber: e uşor să te plictiseşti acasă, şi în Paşcani, în general, dar fiţi conştienţi că el va fi din ce în
ce mai rar cu cât totul avansează după aceea. Investiţi-l cu cap, pentru că, în momentul în care îl
regreţi, nu poţi da înapoi. Trei forme de asemenea folosire inteligentă aş recomanda oricui: lectura,
sportul, călătoriile.
Stabilitatea: familia, bunicii, prietenii pe care-i ştiţi de mici (eu am făcut şcoala cu unii dintre colegii mei
din clasa I până în clasa a XII-a), toţi aceştia vor părea din ce în ce mai îndepărtaţi fizic, deşi sper
pentru voi să vă păstraţi legăturile cât puteţi de mult - mie îmi iese destul de bine deocamdată (oricât
de multe aş avea de făcut, găsesc serile câteva minute pentru o vorbă; nu stau mult în ţară când vin,
dar de fiecare dată regăsesc cu bucurie oamenii care îmi dau o senzaţie foarte plăcută de ”acasă”).
Apropierea de profesori: încă ţin legătura cu cei care au fost importanţi pentru mine, fie la nivel uman, fie
la nivel profesional; acest tip de relaţie pe care o ai cu profesorul din liceu, devenit şi el o parte a
formării tale, nu o veţi regăsi probabil la facultate. Cu unii, mai ales cu doamna mea dirigintă, reuşesc
să vorbesc aproape în fiecare zi (ori poate din cauză că e mama? ).
Uniformitatea oamenilor care te înconjoară: totul devine diferit din momentul în care pleci de acasă,
apoi fiecare începe să-şi organizeze viaţa în alt sens, unii grăbesc deciziile majore, alţii devin oameni
care se duc la convenţii de jocuri video la 35 de ani. În perioada studiilor liceale, există elevi care sunt
mai performanţi pe anumite domenii, dar, văzuţi de departe, asocierile şi punctele comune sunt
covârşitoare, iar ele dau farmecul acestei perioade.
Lipsa grijilor şi lipsa presiunii: Stresul de la liceu pare foarte real, dar diferenţa dintre un 8 si un 10 la
muzică nu vă va schimba radical viaţa, credeţi-mă.
Indirect, tot acest mediu şcolar m-a influenţat, mi-a dat contextul ca să citesc, să mă pregătesc la
obiectele şcolare, să îmi caut abilităţile şi talentele prin activităţile extra-şcolare, să devin bun la lucrurile
pe care le-am folosit apoi pentru a reuşi în ceea ce mi-am propus, să leg prietenii durabile, mi-a dat lecţii
de şcoală şi de viaţă, m-a învăţat pentru totdeauna să muncesc constant, să fiu deschis, serios - şi să
înţeleg măcar o parte a lumii.
Dar, mai ales, mi-au dat motivaţia necesară să caut altceva, să plec brusc fără niciun regret şi fără
nicio întrebare pusă. Cu toţii ne plângeam de oraşul Paşcani când stăteam acolo, şi probabil că părţile
negative au rămas în continuare, nu mai am legături printre elevi ca să ascult pulsul vremurilor. Nu uitaţi
niciodată ce spuneaţi în acele momente, scrieţi-le pe o foaie dacă trebuie şi, de-a lungul vieţii voastre
fantastice, când vreodată lucrurile par blocate şi frustrante, citiţi-o iar şi iar, gândiţi-vă că trăiţi ceea ce aţi
visat în timpul liceului, că, în verile lungi, vă doreaţi doar asta: o şansă să faceţi altceva şi să scoateţi
capul în lume.
Poate că înţelepciunea asiatică găsise un adevăr fundamental când spusese prin vorbele lui Buddha că
aşa cum un şarpe îşi leapădă pielea, trebuie să ne eliberăm şi noi de trecut, iar şi iar...
Sabin Costea,
promoţia 2012
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ANI DE LICEU
Ani de liceu... ani frumoşi, ani încărcaţi de studiu, de satisfacţii, muncă, dar şi răsplată pe măsură.
Ani în care am învăţat la toate disciplinele cu seriozitate, la unele din necesitate, iar la altele din pasiune;
întalnirea cu colegii cu care am împărţit în anii de şcoală şi bune şi rele, cu care am rămas prieten. Cu unii
sunt în continuare coleg de facultate şi mergem acum, pe un alt drum, împreună.
Păstrez neştirbite amintirile cu profesorii deosebiţi care au reuşit să-mi transmită dragostea pentru
materia pe care o predau, dar şi cu profesori care nu m-au făcut să îndrăgesc materia predată de ei.
...Ani în care, în afară de orele petrecute în bancă, m-am distrat şi am participat la tot felul de proiecte
iniţiate de profesori inimoşi.
Întâlnirea care m-a marcat profund pe timpul celor opt ani de Colegiu a fost cea cu domnul profesor
Crăciun Mihai, care şi-a dedicat o mare parte din timpul său pentru a mă pregăti. A fost cel mai apropiat
profesor, a fost alături de mine atât ca diriginte, cât şi ca îndrumător în tainele matematicii. Împreună am
început un drum greu, plin de necunoscute, dar frumos şi care s-a finalizat cu multe rezultate remarcabile
atestate prin diplome, medalii, dar şi premii, tabere şi excursii. Îmi rămâne mereu în inimă cea mai dragă
tabără la care am participat în fiecare an , din clasa a şasea până în ultimul an de liceu: "Viitori Olimpici".
de la Câmpulung Muscel. Aici am petrecut clipe de neuitat alături de prieteni din aproape toată ţara. Am
descoperit un oraş minunat în care mă întorceam în fiecare vară cu nerăbdare. Prin participarea la
concursurile de matematică, am reuşit să obţin o tabără în Grecia, să vizitez o parte din Europa, dar şi
câteva tabere în România.
Drumul cel mai dificil de parcurs a fost cel pentru calificarea la Olimpiada Naţională de Matematică.
Aici, domnul profesor Crăciun mi-a fost mereu un sprijin puternic, m-a învăţat, susţinut, încurajat şi chiar
pot să spun ocrotit pentru a ajunge la performanţa de a obţine rezultate la acest nivel. Diplomele şi
medaliile de aur sau argint pe care le-am obţinut la Olimpiada de Matematică îmi sunt cele mai dragi,
chiar dacă între timp am obţinut câteva şi la Olimpiada de Informatică.
Da, informatica... M-am simţit în mod egal atras şi am reuşit cu multă muncă să am rezultate bune şi
aici; a fost foarte mult studiu individual, dar am găsit răspunsuri şi ajutor de la domnul profesor Mitrică
Eduard. Acum urmez cursurile de la Facultatea de Informatică din Iaşi şi fiecare zi este o nouă provocare,
totul este interesant. De fapt, îmi urmez visul început la şcoala mea de suflet, Colegiul Naţional “Mihail
Sadoveanu”, Paşcani.
Cristian Vîntur,
promoţia 2016
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ATUNCI CÂND SE RIDICĂ CORTINA...

Trebuie să recunosc că anii de liceu nu ar fi fost niciodată la
fel, fără experienţa de neuitat pe care mi-a oferit-o teatrul. Când
am aflat iniţial de înfiinţarea clubului de teatru, m-am gândit că ar
trebui să fac orice ca să fac parte din acest proiect. Norocul meu a
fost că totul s-a petrecut în clasa a X-a şi a XI-a, când timpul liber
al liceenilor este suficient cât să le permită să se implice şi în
activităţi extraşcolare. Aşadar, am mers la preselecţii, am recitat o
poezie, am reuşit, totodată, să-mi înfrâng emoţiile, să-mi depăşesc
limitele şi să mă desprind de ceea ce eram, pentru a fi ceea ce
trebuia să fiu în acel moment.
Să joci teatru înseamnă să poţi să plângi şi în secunda
următoare să râzi, să treci de la frică la curaj, de la iubire la ură, de
la vitalitate, la moleşeală sau plictis. După ore şi ore de repetiţii,
după nenumărate seri în care doar noi mai rămâneam în şcoală
până la ore târzii, după multă muncă, după citirea replicilor de
nenumărate ori, nu au întârziat să apară şi roadele.
Totul trebuia să fie perfect, de aceea, la sfârşitul repetiţiei auzeam încurajări de la doamnele
profesoare Foarte bine, bravo! De la capăt! Şi, cu aceeaşi energie debordantă, o luam de la capăt din nou
şi din nou… Cred că a face teatru implică 30% talent şi 70% muncă. Însă, acel moment când la sfârşitul
unui spectacol, o sală întreagă e în picioare aplaudându-te îţi oferă o stare de fericire şi împlinire, ce te
face să îţi doreşti să faci acest lucru mereu.
Experienţa concursului Hai la teatru! mi-a lărgit orizonturile şi mai mult, am descoperit că lumea
teatrului nu are limite şi nici nu există prejudecăţi. M-am depăşit pe mine însămi şi cred eu că am reuşit să
scot ce e mai bun din mine, iar premiul pe care l-am câştigat demonstrează acest lucru.
Nimic nu ar fi fost, însă, posibil fără implicarea doamnelor profesoare Anca Aparaschivei şi Marioara
Preutu care ne-au sprijinit şi chiar împins de la spate când a fost nevoie, şi cărora ţin să le mulţumesc în
mod deosebit.
Am să închei printr-un citat foarte drag mie Pentru mine, nevoia de a face teatru este clară. Dacă
teatrul nu ne ajută să ne depăşim pe noi înşine, atunci de ce facem teatru?
Diana Batincu,
promoţia 2018
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SUNT ABSOLVENT AL COLEGIULUI NAȚIONAL „MIHAIL SADOVEANU” ȘI CEL MAI
MULT ÎMI E DOR...
Cu toată dragostea pe care i-am purtat-o în liceu lui Bacovia, mă văd acum, chiar
și după terminarea facultății, nevoită să îl contrazic: liceul nu a fost un cimitir al
tinereții mele. A fost mai mult ca o pădure deasă, plină atât de dumbrăvi însorite, cât
și de locuri întunecate, ascunse de privirile novicelui în problemele vieții de adult ce
obișnuiam să fiu. Acum că am străbătut mica parte din acele drumuri bătătorite de
atâtea generații de oameni, realizez că încă nu sunt suficient de afundată în procesul
maturizării încât să nu resimt nostalgia liceului. Libertatea obținută de la sine nu se
simte la fel ca atunci când o câștigai greu, prin "fapte de vitejie" în ochii părinților;
învățarea pentru perfecționare profesională nu e la fel de prolifică și de fascinantă ca cea care are ca scop
clădirea viitorului tău apropiat sau, vorba poetului, doar pentru "amorul artei". Timpul trece mai greu
când ești adult, însă pasiunile se sting cât clipești.
Prin urmare, de ce mi-e totuși dor de liceu? Poate că au fost timpurile, tinerețea fără griji, sau am fost
suficient de norocoasă cât să întâlnesc acei adulți care mai aveau flacăra pasiunii în ochi, astfel că au făcut
acea perioadă de tranziție să conteze suficient pentru mine acum. Îmi lipsește liceul ca idee, nu neapărat
ca perioadă, căci am devenit un om mândru de ceea ce sunt, cu gândire pragmatică, deci scopul a fost
atins, dar, într-un univers în care deja știi ca 2+2=4, ți-e dor să te intrebi și de ce. Să vrei să găsești
oameni pentru care este egal cu 5 și să simți că poți dărâmă munți fără să te izbești de bariere sociale și
responsabilități. Să nici nu știi ce sunt acelea. Îmi lipsesc profesorii dedicați, care își uită fără simțul
ridicolului vârsta la ușa clasei, de disputele copilărești, de prieteniile care țin o viață. Cu alte cuvinte, nu
bacalaureatul este examenul maturității, ci însăși tranziția de la liceu la orice decizi să devii. De devenit,
toți devenim ceva, maturitatea însă trebuie să vină si cu răspunsul la întrebarea "de ce aceasta?".
Răspunsul a venit în liceu, într-una din dumbrăvi, dar adevărul mai întâi strălucește în întuneric, deci
înainte să ajungi pe un drum bătătorit, copile, bucură-te de lumină! (Manolache Roxana, 2012)
Îmi lipsesc multe din liceu, mă refer la momente, întâmplări. Îmi lipsesc
colegii, colectivul. Acum, după ce am la activ și o facultate, realizez că amintirile
cele mai multe din perioada când aveam raționament cât de cât "normal" au fost în
liceu, când nu aveam grijă pentru ceea ce aș fi invățat fiindcă la noi în colegiu
stereotipul precum "tocilarul de la Sado" n-a existat, dar a existat, în schimb,
competiția, "joc" care ne-a ajutat, ne-a stimulat și ne-a implementat, undeva, în
subconștient ideea că la întâlnirea de 10 ani trebuie, sau poate așa e normal, să
avem un bagaj în spate, un bagaj ce ține de ascensiunea profesională. Sadoveanu
mi-a fost temelia! (Teona Gherasim, 2011)

Îmi e dor de tensiunea din orele de fizică și de tentativele de fumat în spatele școlii,
pentru că asta mă făcea să mă simt ca un ninja! (Burlacu Teofan, 2014)
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Școala e doar o instituție ca oricare alta, oamenii deosebiți dintr-însa o fac specială. Sunt
fost elev al CNMS și cel mai mult îmi este dor de... felul în care învățam cu plăcere
limba franceză prin intermediul muzicii. Am învățat lucruri noi despre Franța, am învățat
„Notre Père”, să jucăm în scenete și să compunem poezii.
Prin toate aceste metode și prin efortul doamnei profesoare, m-am apropiat mai mult
de tot ce înseamnă această limbă străină, cunoștințe care mi-au fost mai apoi de mare
folos în consultarea și studierea cărților de specialitate în limba franceză din domeniul
științific. (Bunduc Ștefan, 2012)

Cel mai mult îmi este dor de o oră de limba română cu domnul profesor
Atudorei, dar și de desfășurarea celorlalte ore: geografie, franceză, filosofie, istorie,
stiințe etc, îmi este dor de o zi normală și de o zi împreună cu foștii colegi și foștii
profesori! (Pristavu Roxana, 2015)

Aşa cum spunea Bacovia, "liceu, - cimitir al tinereţii mele..." Mi-e dor de şcoală,
de anii de liceu şi de tot ce a presupus această experienţă atât de frumoasă şi atât de
greu de descris în cuvinte. Îmi lipseşte prezenţa fiecărui coleg, prezenţa fiecărui
profesor, prezenţa fiecărui om care, mai mult sau mai puţin, a contribuit la dezvoltarea
mea. Îmi este dor de emoţia resimtiţă la fiecare ascultare şi de emoţia pe care o notă
mare o aducea. Îmi este dor de pauzele mereu prea scurte pentru colectivul minunat din
care am făcut parte şi pentru discuţiile, uneori, prea aprinse şi gălăgioase, care se
sfârşeau prin râsete sau ascultări. (Găină Sabina Gabriela, 2015)
Nu pot să zic că am un singur lucru de care îmi este dor cel mai mult. Îmi este dor
să stau noaptea treaz, iar a doua zi să nu fiu nevoit să am nevoie de odihnă. Îmi este
dor de sentimentul de "adolescent", de sentimentul de "dragoste" din liceu, care,
desigur, acum a căpătat o altă definiție. Îmi este dor de acei prieteni din liceu pe care îi
vedeam pe puțin 5 zile pe săptămână, în fiecare dimineață.
Liceul a fost o perioadă foarte frumoasă, în care mi-am creat schița personalității
pe care aș dori să o am ca om în viață, iar acum nu îmi rămâne decât să retușez toate
celelalte detalii. (Gabor Silviu, 2014)
Cel mai mult îmi este dor de nemărginirea timpului, de acele zile fără
sfârșit și de gândul că indiferent ce voi face azi voi avea și mâine; de clipele
furate când preferam să citesc decât să ascult, de ignoranța inocenței, de
priveliștea frunzelor atunci când nu aveam disponibilitatea atenției, de
domnul Pâslaru; mi-e dor de ușurința cu care îmi priveam notele, de lipsa
responsabilității, de acele 10 minute în care realizai teme cât pentru o zi
întreagă, în care mintea funcționa la maximum și lenea părea un concept
îndepărtat; mi-e dor de colegi și mi-e dor de dvs. (Roșu Sandra, 2012)
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Pe numele de Țarcă Adriana - Magdalena, eram strigată penultima la
catalogul clasei, în perioada celor patru ani de liceu, anii 1994-1996. Am
absolvit Liceul Teoretic ,,Mihail Sadoveanu”, promoția 1996, profil chimiebiologie, sub călăuza regretatului diriginte, profesor de chimie, Amariei
Gheorghe. Anii au trecut, generațiile s-au schimbat, amintirile au rămas și
fiecare și-a găsit drumul lui în viață. Nu voi uita niciodată sala de clasă, de la
etajul I, a treia sală pe dreapta. De ce îmi este dor? Îmi este dor de adolescență,
de lipsa grijilor, de nebuniile adolescenței, de profesorii mei care au contribuit
la formarea mea. Din rândul cadrelor didactice, și-au pus amprenta asupra mea regretata doamnă, profesor
de biologie, Gabor Viorica, distinsa doamnă Livadaru, profesor de fizică, și nu în ultimul rând, țin să îl
menționez, pe domnul profesor Gherman, profesor de matematică. Prin mâinile acestor oameni, au trecut
generații de elevi. Puțin câte puțin ”am furat” și eu din ceea ce face un profesor și pașii mi s-au îndreptat
spre Facultatea de Biologie a Universității ,,Al. I. Cuza’’Iași. Am îmbrățișat și eu cariera de profesor,
profesor de biologie. Adriana Vătavu, profesor de biologie la Colegiul Tehnic de Căi Ferate ,,Unirea”
din Pașcani. (Țarcă Adriana, 1996)
Cel mai mult îmi este dor de sala numărul 5. Acolo a fost universul meu de
licean. Acolo am strâns cele mai frumoase amintiri și am cunoscut oameni care-mi
sunt și astăzi prieteni. Acolo am avut parte de profesori extraordinari prin prisma
cărora mi-am conturat personalitatea. În universul din sala numărul 5, am devenit o
versiune mai bună a mea. (Mihuț Delia, 2012)

Mie îmi este dor de totul colegii mei, de ora de dirigenție, română,
geografie și istorie, îmi este dor de toți profesorii, de orele din ziua de vineri că
erau cele mai simple, de zilele în care munceam cu greu pentru a compune
urătura de a XII-a, de fiecare moment petrecut acolo în liceul în care am întâlnit
prieteni, unde uneori ne-am certat, dar și împăcat, unde am petrecut cele mai
frumoase momente, unde am plâns, am râs, unde am împărtășit emoții
împreună. (Poiană Andreea, 2015)

Sunt fostă elevă a CNMS și îmi este dor de profesori, de liceu, de sala de clasă
în care mi-am petrecut patru ani! Știu că niciunui elev nu-i va veni să creadă, însă,
peste ani, vă veți da seama că așa este. Am avut profesori minunați, înțelegători, de
care îmi este dor, dar cu care încă mai păstrez legătura, însă cel mai dor îmi este de
domnul diriginte și de orele de muzică ale dumnealui. Îmi este tare dor de colegii de
clasă, de glumele și de tachinările din pauză, de momentele în care ne făceam
cadouri între noi înainte de Crăciun. Îmi este tare dor de Colegiul Național Mihail
Sadoveanu! (Apostol Lenuța, 2012)
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Proaspăt absolventă de finanțe bănci, cu mâna pe inimă, spun că mi-aș mai dori
măcar o săptămână să mai fiu în liceu. Îmi este dor de pauzele în care stăteam toți
colegii și savuram "celebra" cafea de la automat. De asemenea, de muzica pe care o
ascultam la fiecare oră de franceză, prin intermediul ei învățând cu drag și spor!
Jocurile cu colegii, glumele, micile "bârfe" pe care le spuneam cu toții, toate îmi trezesc
un sentiment de nostalgie. Îmi este dor de domnul profesor Pâslaru care ne trezea disde-dimineață cu ale sale întrebări. Și în cele din urmă îmi este dor de stresul din clasa a
XII-a din pricina bacalaureatului. Desigur, ce n-aș da să am același stres și în sesiune
acum la master! Ce ușor ar fi! Îmi este dor de clasă și de fiecare profesor în parte. Cea mai frumoasă
perioadă a fost cea din timpul liceului! (Lazăr Ioana, 2012)

Îmi este dor de anii de liceu, de adolescență, de profesorii din acea perioadă,
care, din păcate, o parte din ei nu mai sunt. Într-un cuvânt, tinerețe, adolescență,
fără grija zilei de mâine... (Luchian Mirela, 1991)

Liniștea... Cred că lucrurile care îmi lipsesc din liceu sunt siguranța și protecția pe
care, inconștient, le simțeam. În liceu, ai un parcurs prestabilit de urmat, iar adevărata
responsabilitate vine odată cu înscrierea la facultate, când independența ce altădată îți
surâdea, acum îți dă bătăi de cap. Esențial este să ai un ghidaj în liceu pentru a lua mai
ușor viața în piept. Ai norocul de a fi în acest liceu, unde profesorii se străduiesc, pun
încă suflet în ceea ce fac, iar toate activitățile și proiectele extracuriculare sunt acolo
să îți aprindă câte o flacără de interes. Mai târziu, rămâne la latitudinea ta să judeci
care flacără bate mai puternic, dar ai oameni pasionați aici. Ai pilonii de susținere pe
care să construiești, pentru ca perspectiva viitorului să te încânte. Pune suflet în ceea ce faci și nu merge
ghidat după curent! (Țogan Sînziana, 2015)
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI RELIGIOASE ÎN VIAȚA TINERILOR

Educația religioasă este extrem de
importantă. Pe lângă că orice creștin are
nevoie de aceste informații, se primesc și lecții
de viață. Elevii au parte de informații și lecții,
pilde care ne sunt de folos, indiferent de
religie. Așadar, educația religioasă nu poate
lipsi din școli, având informații de folos
(Isachi Mihail, VIII B, 2018/2019)

În viață, suntem doar niște simpli călători care caută desăvârșirea sufletească, care caută împlinire și
iubire. Primul factor care influențează obținerea acestora este credința. Spun că este credința pentru că ea
constituie un ansamblu armonios între iubire, rugăciune, familie, oameni, sentimente și Dumnezeu. De
aceea, educația religioasă în viața tinerilor este foarte importantă pentru că prin religie și credință tinerii
își însușesc un set de valori morale foarte importante în viață, credința le va lumina calea spre bine și spre
fericire. (Ilinca Alexandru, VIII B, 2018/2019)
Omul este o ființă religioasă. Așa a fost creat de Dumnezeu. La vârsta tinereții, omului i se deschid
noi orizonturi. Setea de Adevăr apare în el. Astfel, el va căuta viața în tot pământul. Firea umană nu
acceptă autosuficiență. Ea dorește iubire veșnică. Veșnicia e darul sufletului nostru. Prin Hristos, el vede
și o altă lume. Lumea lui e pictată în culorile dragostei. Abia atunci, omul vede fața adevărată a lumii.
Orice din lumea aceasta nu-i va umple golul din inimă care este Hristos. Noi putem fi fericiți și fără
Hristos, însă fără Biserică nu prea putem fi sfinți, nu putem fi cu veșnicia care ne mângâie. În acest mod,
prin educația religioasă tânărul își înfinge adânc rădăcinile în Adevăr. (Ursu Ștefan, IX A, 2018/2019)
Educaţia religioasă în viaţa tinerilor are o importanţă deosebită, reprezintă o conturare a
discernământului. Tânărul, prin calitatea educaţiei primite încă din copilărie, continuând a fi completată
pe tot parcursul vieţii, se remarcă prin virtuţile sale în primul rând, prin exemplele sale de om frumos.
Lipsa educaţiei duce la un dezechilibru în inima lui, la multe nelămuriri şi la eşecuri. În lipsa ei, copilul,
tânărul sau bătrânul, fuge după simple idei în care să creadă, fuge după false modele ce îl derutează, îl fac
să orbească şi să nu înţeleagă importanţa lor dată de Dumnezeu încă de la început. Alegerea unui început
greşit de către om, lipsit de educaţia religioasă, duce la dezumanizare, la un final nefericit.
(Dăscălița Maria, XII E, 2018/2019)
Educația religioasă în viața tânărului este foarte importantă, deoarece orice cunună a Creației trebuie
să-L cunoască și să-L iubească pe Creatorul ei. Educația religioasă îi prezintă tânărului adevăratul său
Tată, deoarece prin lecțiile făcute la ora de religie, copilului i se dezvăluie treptat căile Ortodoxiei.
Așadar, educația religioasă în viața tânărului de azi este fundamentală pentru că îi modelează caracterul.
(Jitaru Vladina, IX E, 2018/2019)
75

În cadrul orei de religie, pe lângă însușirea principalelor învățături de credință, reguli, tradiții și
evenimente religioase ale Bisericii Ortodoxe, elevii dobândesc și deprinderi spirituale, care îi înalță, îi fac
mai buni și li se întărește credința în Dumnezeu, cea mai bună metodă de a îi cunoaște creația fiind școala.
(Ancuța Ioana-Miruna, XII E, 2018/2019)
Educația religioasă semnifică, în cadrul unui nivel mai profund, nu doar o necesitate în viața
tânărului, ci o treaptă spre mântuire, spre definitivarea esenței umane, spre maturizare. După părerea mea,
orice tânăr, vlăstar al societății aflat încă în plină creștere și dezvoltare, are nevoie de această „hrană” a
sufletului, periodic, regulat, de acest sprijin moral.
În primul rând, după cum toți știm, nimeni nu se naște învățat: un doctor nu se naște un doctor,
atotștiutor, la fel cum nici un preot nu se naște un preot sau un duhovnic. Orice se dobândește. Astfel, și
educația religioasă, în viața unui tânăr proaspăt pășind în viață, reprezintă o cale de descoperire a vocației.
În al doilea rând, precum o bucată de lut, omul poate fi în așa manieră modelat, încât să devină
puternic, capabil de a decide singur, capabil de a distinge binele de rău; iar această modelare a ființei se
realizează chiar în tinerii ani de viață. Precum o floare are nevoie, omul este hrănit cu pilde, învățături
duhovnicești și sfaturi părintești, cu exemplu din viața ortodoxă a celor dedicați Domnului spre a cunoaște
adevărata lumină, spre a nu ceda ispitei cotidiene.
Concluzionând, cred cu tărie că educația religioasă în viața noastră, a tinerilor, nu este doar
recomandată, ci chiar necesară, spre a ne putea cunoaște atât pe noi, cât și pe aproapele nostru și pe Însuși
Dumnezeu. (Berenghia Ilinca, XII E, 2018/2019)
Religia face parte din cultura noastră, educă tânărul
adolescent. Religia îl îndeamnă pe tânăr la bunătate și îl
face să se gândească de două ori înainte să comită o
nedreptate sau o răutate, îl crește cu frică de Dumnezeu,
ceea ce nu este deloc rău, pentru că acesta va fi mai atent
la faptele sale pe viitor.
Educația religioasă aduce în viața copiilor o stare de
siguranță și de speranță. Dacă Dumnezeu este lumina și
adevărul, copilul va ști că acolo sus, undeva, este cineva
care îl iubește și îl veghează. Religia este terapie pentru suflet și minte. La ora de religie,
profesorul/profesoara va ști să își asculte elevii și să le dea sfaturi înțelepte despre viață și problemele
acesteia. Religia oferă răspunsuri la întrebările pe care și le pun adolescenții de-a lungul tinereții lor.
Religia completează educația de acasă și o întregește. (Berenghia Smaranda, IX E, 2018/2019)
Din punctul meu de vedere, tinerii sunt cei mai vulnerabili la schimbări, fiind ușor de influențat.
Astfel, factorii din exterior le pot insufla un comportament nepotrivit, ce nu respectă valorile religioase.
Indiferent de toate aceste tentații, tinerii trebuie să țină cont de principiile religiei, fără a se îndoi de
puterea și existența divinității, recurgând la păcat și greșeli. Educația religioasă le insuflă tinerilor modul
corect de a se comporta în societate și percepția potrivită asupra lumii. Religia ne învață numai de bine și
ne îndrumă pe calea cea dreaptă, spre a deveni oameni buni și cu frică de Dumnezeu, căci numai El are
grijă de sufletele fiecăruia.
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Educația religioasă îi ajută pe tineri, aflați în perioada în care își pun întrebări și tind să privească
totul din punct de vedere fizic și logic, ajungând să se îndoiască de Dumnezeu. Această educație le redă
tinerilor credința, fiind necesară în viața acestora. (Gorcioaia Raluca, XII E, 2018/2019)
Educaţia religioasă se realizează în familie, Biserică şi şcoală, de către părinţi, preoţi şi profesori.
Există o strânsă legătură între aceşti factori educativi, determinând transmiterea valorilor credinţei şi
formarea conduitei exemplare. Rămân ecouri adânci în mintea şi sufletul celui care acum începe să se
formeze: bun, ascultător, harnic, răbdător, iubitor de dreptate şi adevăr. (Cîtea Elena, XII C, 2018/2019)
Religia stă la baza formării conştiinţei,
caracterului oricărui tânăr încă de la începutul
vieţii pe pământ. În opinia mea, religia stă la
baza cunoaşterii istoriei şi a culturii neamului
omenesc, deci fără de aceasta nu putem înţelege
trecutul, originile noastre.
În primul rând, cu ajutorul religiei, orice tânăr din societatea actuală poate înţelege viaţa ca dar al lui
Dumnezeu, poate promova valorile familiei, dreptăţii, păcii, înţelegerii şi comunicării între oameni.
În al doilea rând valorile oferite de educaţia religioasă sunt repere spirituale, esenţiale între toate
cunoştinţele, dobândite prin studiul celorlalte discipline şcolare.
În concluzie, educaţia religioasă contribuie la depăşirea ignoranţei religioase, dar mai ales la
formarea şi cultivarea unei conştiinţe vii şi mărturisitoare a oricărui tânăr. Astfel, orice om învaţă că
libertatea reprezintă un mare dar de la Dumnezeu dat omului şi să se îngrijească de aceasta precum de un
dar fără de preţ. (Dediu Alicia Andreea, IX A, 2018/2019)
Educaţia religioasă ocupă un loc vital în viaţa tinerilor. Aflaţi la începutul integrării lor în societate,
tinerii au nevoie de îndrumare, una foarte eficientă în acest sens fiind educaţia religioasă. Aceasta
facilitează tinerilor accesul către noţiunile de morală şi etică, necesare unui tânăr pentru a deveni un bun
creştin, dar şi, în egală măsură, un bun cetăţean.
O societate, pentru a fi sănătoasă, pentru a rezista, are nevoie de cetăţeni drepţi cu principii morale
şi etice bine puse la punct, iar o modalitate eficientă în acest sens o reprezintă educatia religioasă.
(Popuțoaia Georgiana, XI G, 2018/2019)
Prin educaţia religioasă, viaţa omului se înalţă şi se edifică pe temelia adevărată, adică cea a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos: “A educa înseamnă a purta de grijă de copii şi de tineri în ceea ce
priveşte curăţenia sufletească şi buna cuviinţă, a-l creşte pe copil moral, a-l creşte în evlavie, a avea
grijă de sufletul lui, a-i modela inteligenţa..” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pe lângă însuşirea principalelor învăţături de credinţă, tradiţii şi evenimente religioase, elevii
dobândesc şi deprinderi, obişnuinţe spirituale, care îi înalţă, îi fac mai buni, mai responsabili, fiind un
rezultat al dragostei lui Dumnezeu pentru oameni şi răspunsul credinciosului la chemarea divinităţii.
(Tîrpescu Eliza, XI G, 2018/2019)
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V. SADOVENI ÎMPREUNĂ
IMN ÎNCHINAT ŞCOLII
E toamnă iar, copilăria cântă
Şi-adolescenţa îi surâde blând.
Paşi mii frunzişul galben îl frământă,
Chemări şi râsete se pierd în vânt.
Sfioşii liceeni, la porţi deschise,
Ori tineri plini de-avânt şi de umor,
Cu ghiozdane doldora de vise
Pe Sadoveanu îl salută-n cor.
Bătrân liceu, izvor de nostalgii,
Al tinereţii mele templu drag,
Ivit dintre copacii ruginii,
M-aştepţi, din nou, cu Sadoveanu-n prag.
Trec anii-n zbor, se-aprinde nostalgia
Şi paşii mei se-ntorc pe-acelaşi drum.
De mână ţin tristeţea, bucuria
Şi, risipind uşor al toamnei fum,
Sunt, iar, şcolar, copilăria cântă
Şi-adolescenţa îi surâde blând,
Cu ghiozdane doldora de vise
Chemări şi râsete se pierd în vânt.

prof. Lucia Eniu

78

UN ALT FEL DE COPAC

« Ciudaţi copaci mai suntem,
Ne legănăm de dor
Între un pas şi altul,
Spre pasul care vine,
Spre pasul care pleacă,
Şi nici pe loc nu vrem să stăm
Cum stau copacii.
Ciudaţi copaci mai suntem »
(Octavian Paler)
Profesorul s-a ivit ca un lujer subţire din glia frământată de furtuni. S-a înălţat
spre cer, tot mai falnic, desfăşurându-şi ramurile în vânt. S-a înveşmântat în frunze
de tot soiul şi s-a umplut de sevă. De spirit şi lumină. L-au bătut vânturi şi l-au
înecat ploi reci, acide, l-au năpădit buruienile de jur-împrejur şi gângănii de tot felul
au prins a-i mişuna prin frunziş.
Profesorul a rămas drept, neclintit şi falnic. Şi-a scuturat coroana şi şi-a încordat
rădăcinile. S-a curăţat de rău şi de întuneric şi, însetat de lumină, s-a agăţat de cerul
înstelat.
A fost, rând pe rând, măslin, aprinzând candele în suflete şi dăruind cunoaştere, măr, înflorind la
mirarea dintâi şi rodind rotund şi dulce, cireş jucăuş cu roade la urechi de copil sprinţar, salcie bătută de
vânt, dar niciodată aplecată, nicicând învinsă de nimicnicii, stejar trudind vertical şi brad luminat de
atingerea nemuririi, mereu verde şi senin pe culme.
Profesorul a fost, este şi va fi un arbore al împlinirii şi purităţii care-şi depune cercurile pe altarul
cunoaşterii şi arde nemăsurat de intens pe rugul dăruirii de sine.
Şi, da, la fel de ciudat şi, poate, uneori, de neînţeles, profesorul îşi leagănă paşii prin vremuri fericite
sau tulburi în ritmul copilăriei, cu neastâmpăr şi dor nemăsurat.
Prof. Lucia Eniu
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„DULCEA POVARĂ”
Într-una din mărturisirile sale, Tudor Arghezi afirma că scrie de douăzeci de ani,
dar debutează în fiecare zi. Cu smerenia omului care îl invocă, aş spune că sunt
profesor de douăzeci de ani, dar simt că fiecare zi în care intru pe poarta şcolii e un
nou început, o nouă provocare.
Dacă încerc să răspund la întrebarea „De ce am devenit profesor?”, gândurile
mele se duc către copilărie, tot la anii de şcoală. Cu toţii venim dintr-o copilărie şi
acolo mi-am întors gândul de fiecare dată când am încercat să-mi răspund la această
întrebare.
Pentru fiecare dintre noi, cred, şcoala şi vocaţia unor dascăli au avut efecte aproape magice asupra
minţilor noastre tinere, într-o căutare permanentă a adevărurilor lumii, a acelui „Eu”, sincer şi îndrăzneţ,
dar ascuns în spatele unor prejudecăţi rigide. Deci, răspunsul devine unul simplu: am devenit profesor,
pentru că am fost înconjurată şi încurajată de profesori dedicaţi, oneşti şi inimoşi, al căror model am vrut
să-l urmez şi eu.
Astăzi, profesor fiind, deci cu visul din copilărie împlinit, pot să înţeleg, prin prisma propriei
experienţe, cât de important este omul care te învaţă ceva şi, mai ales, cât de important este modul în care
încearcă să facă acest lucru. Am înţeles că nu este suficient să fii doar bine pregătit, ci deschis la nou,
sincer, respectuos cu elevii tăi, pe care înveţi să-i asculţi, în fiecare zi. Suntem, cu sau fără voia noastră,
modelatori de suflete, iar şcoala în care intrăm odată cu elevii noştri devine un spaţiu în care lujerele
devin flori, iar noi ne despărţim de ele, sperând că ne vor mai căuta, într-o zi…
Niciodată nu am avut orgoliul de a mă întreba cum își vor aminti elevii mei de mine, peste ani.
Întotdeauna m-am gândit, însă, dacă ceea ce fac este bine. Dacă reuşesc să îmi respect „dulcea povară” de
dascăl şi de Om, dacă pun suflet, dorinţă de Frumos şi de Bine în relaţia mea cu ei.
Sper din tot sufletul să vină ziua în care tot ei, elevii mei, să dea răspuns acestor întrebări…
Prof. Anca Berenghia

CUM AM DEVENIT PROFESOR?
Pentru mine, a fi profesor nu este o meserie, ci o pasiune. Şi acest lucru
provine din şcoala primară, când îmi vedeam învăţătoarea ca pe o zâna bună, care
reuşea să ne facă să asimilăm şi cele mai dificile informaţii, care cânta magic şi
făcea exerciţiile sportive cu o graţie desăvârşită, în ciuda celor 90 de kg. Şi, deşi
de-a lungul evoluţiei mele şcolare, am mai întâlnit profesori-model, imaginea
doamnei învăţătoare a fost sursa perseverenţei pentru ajunge eu însămi dascăl.
Pasiunea pentru limba franceză a evoluat altfel. La şcoală nu mi-a placut
niciodată şi am înţeles ulterior cât e de important un profesor în a face să placă sau să nu placă o
disciplină. Profesorii mei de franceză erau bine pregătiți, dar fie nu ştiau să arate ceea ce ştiau, fie nu erau
interesaţi. Aşa am ajuns în clasa a XI-a pasionată de literatura franceză, dar neştiind mare lucru în aceasta
limbă, bântuită de un examen de Bacalaureat care se apropia.
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Părinţii mi-au găsit pe cineva care să mă pregătească extraşcolar, o doamnă deosebită care a simulat
perfect calmul şi optimismul în faţa lacunelor mele. Ei îi datorez faptul că am recuperat într-un an şi
jumătate tot ceea ce trebuia pentru a lua cu succes examenul de bacalaureat, de a fi admisă la facultate.
Profesor ştiam de la 7 ani că voi deveni, această doamnă mi-a arătat clar domeniul.
În anul IV, când făceam practica pedagogică într-o şcoală dificilă de periferie, profesorul metodist
mi-a spus că sunt singura din cei opt studenţi care îşi va face carieră din învăţământ. Ştiam şi eu asta, nu
aveam de atâţia ani niciun dubiu. Şi aşa este, pentru că toţi foştii mei colegi au renunţat din cauza
responsabilităţii imense, a salariului infim şi a lipsei de vocaţie.
Dar… primul an eu, debutantă… singură în faţa clasei… a fost crunt, cel puţin primul semestru.
Plângeam zilnic şi nu înţelgeam… avusesem patru ani de facultate senzaţia că elevii abia aşteaptă să vin
eu… pasionată de meserie… dornică de a împărtăşi… eu, cu zâmbetul pe buze, blindată de lecturi şi
metode moderne… eu… care îmi doream de atâţia ani să fiu dascăl.
Şi dacă primul semestru a fost al patimilor pentru mine, pentru că nu voiam să-i supăr şi voiam să mă
placă, în al doilea a inceput «războiul»: înţelesesem puterea notei şi că elevul nu-mi este prieten, ci
partener în procesul educaţiei reciproce. Sună pompos, dar am învăţat o mulţime de lucruri de la ei, ca
metodă. Am înţeles că trebuie să încep gramatica de la zero, ca să am ce să le cer. Dacă-i întrebam, ziceau
că n-au făcut niciodată nimic. Am înţeles că trebuie să le vorbesc despre Franţa şi civilizaţia franceză
pentru că ei nu citesc nimic în plus. Perseverenţa mea a avut efect imediat, copiii au participat la
concursuri şi s-au întors cu premii, şi mulţi dintre ei şi-au continuat studiile la liceu la profil limbi străine.
Acum sunt studenţi, o parte la filologie şi-s mândră de ei şi mă bucur că am pus şi eu o piatră la formarea
lor.
Şi… au trecut 14 ani… déjà ? «Deauville n’a pas change..et moi non plus..tu sais ?»
Trecerea anilor mi-a mai schimbat din abordări, din metode, din atitudine, dar un lucru a rămas
constant: entuziasmul cu care intru la fiecare oră şi bucuria cu care mă primesc cei mai mulţi dintre ei. La
fiecare început de an şcolar le spun acelaşi lucru:
1.

Citiţi acasă, măcar 20 de pagini zilnic.

2.

În clasă suntem parteneri şi ne îmbogăţim reciproc.

3.

Salutaţi, fiţi toleranţi şi zâmbiţi.

4.

Cumpăraţi produse româneşti şi cereţi de fiecare dată bon.

5.

Promovaţi-vă pozitiv ţara. Voi puteţi schimba lucrurile, implicându-vă.

6.

Deşeurile sunt problema tuturor.

N-am acceptat niciodată ca limba franceză să fie a doua limbă, după engleză şi fiecare minut din oră
este exploatat la maximum.
Am observat că elevul se implică în momentul în care vede şi profesorul implicat. Am observat că
metodele formativ-participative îmbină atingerea obiectivelor cognitive (cunoaştere, înţelegere) cu cele
afective (educaţia pentru un sistem de valori etic şi estetic, formarea unei opinii). Cred în efectul lor
dezinhibator, spontan, motivant, deoarece favorizează o atmosferă plăcută, copiii se cunosc între ei, îşi
acceptă diferenţele. Ludicul implică învăţarea în clasă, centrată pe elev. În clasă, pentru a-i atrage,
folosesc umorul, muzica şi jocurile didactice, spaţiu neconvenţional, exerciţiile de imaginaţie,
neprevăzutul.
De exemplu, acum câtva timp am făcut o oră cu cei mici (A1) într-un supermarket, au reţinut de două
ori mai multe cuvinte decât în clasă. Le-am făcut un cântec cu terminaţiile verbelor pe muzica hip hop.
S-au distrat maxim, dar au reţinut ce trebuia.
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La liceu, i-am implicat în proiecte de parteneriat, în care trebuie să scrie poezii sau diverse articole
care sunt publicate în reviste din străinătate. Se mobilizează şi se documentează absolut fabulos pentru
ceva care e... altceva decât şcoala.
Stagiile în străinătate reprezintă pentru mine o rezervă de energie de care profit de fiecare dată când
am ocazia: cura de limbă, civilizaţie, de update a cunoștinţelor în mediul nativ, este un panaceu pentru
frustrările şi tristeţile mele ocazionale. Revin în ţară cu forţa de TGV.
Şi când foştii elevi, după ani de zile, mă salută pe stradă tot cu Bonjour, simt o satisfacţie imensă a
conștiinţei faptului că am lăsat o urmă în viața lor.

Prof. Anca Aparaschivei
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EDUCAŢIA, NECESITATE ÎN DEZVOLTAREA FIECĂRUI OM
„Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă,
dar educatorul crează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu...
(Sfântul Ioan Gură de Aur)

Cuvântul educaţie este de origine latină, derivă din substantivul „educatio”,
care înseamnă creştere, hrănire, cultivare. Educaţia are sarcina de a pregăti omul
ca element activ al vieţii sociale. Educaţia este un tip particular de acţiune umană,
o intervenţie sau direcţionare, o categorie fundamentală a pedagogiei.
Platon definea educaţia ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a
dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”.
Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera că „educaţia trebuie să fie un obiect
al supravegherii publice, iar nu particulare”. John Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”,
considera că, la naştere, natura înzestrează copilul numai cu „seminţele ştiinţei, ale moralităţii şi
religiozităţii”, iar ele devin un bun al fiecărui om numai prin educaţie. Rezultă că, în concepţia sa,
educaţia este o activitate de stimulare a acestor „seminţe” şi, implicit, de conducere a procesului de
umanizare; omul „nu poate deveni om decât dacă este educat”. Pentru pedagogul englez din secolul al
XVII-lea, John Locke, educaţia se prezintă sub forma unei relaţii interpersonale de supraveghere şi
intervenţie ce se stabileşte între „preceptor” (educator) şi copil (viitorul „gentleman”). Filosoful german
Immanuel Kant aprecia că educaţia contribuie la valorificarea naturii umane în folosul societăţii: „Este
plăcut să ne gândim că natura omenească va fi mai bine dezvoltată prin educaţie şi că se poate ajunge a i
se da o formă care să-i convie cu deosebire. Aceasta ne descoperă perspectiva fericirii viitoare a neamului
omenesc”.
Pentru Jean-Jacques Rousseau, educaţia este, în acelaşi timp, intervenţie şi neintervenţie: „Educaţia
negativă presupune înlăturarea oricărui obstacol din calea dezvoltării fireşti, totul trebuind lăsat să se
producă de la sine, fără nici o intervenţie”. În opinia pedagogului german Johann Frederich Herbart,
educaţia este împărţită în trei subdiviziuni: guvernarea, învăţământul (realizarea unor obiective specifice)
şi educaţia morală. Sociologul Émile Durkheim considera că educaţia este o acţiune „exercitată de
generaţiile adulte asupra celor ce nu sunt coapte pentru viaţa socială”; are drept obiect provocarea şi
dezvoltarea în copil a unui număr oarecare de stări fizice, intelectuale şi morale. Durkheim afirma că
„educaţia constă într-o socializare metodică a tinerei educaţii”. Pedagogul român Constantin Narly
consideră că educaţia este „un fapt social şi individual în acelaşi timp”, iar Florin Georgescu este de
părere că „educaţia este prima activitate creatoare neproducătoare de bunuri de consum, cunoscută de
istorie”.
Societatea zilelor noastre solicită, mai mult ca oricând, inteligenţa şi capacitatea creatoare a omului.
„Întregul climat al viitorului, va situa capacităţile intelectuale în condiţiile deplinei afirmări şi va da un
larg avans dorinţei de cunoaştere” afirmă Bogdan Suchodolski.
În concluzie, prin educaţie se doreşte dezvoltarea conştientă a potenţialului biopsihic al omului şi
formarea unui tip de personalitate, solicitat de condiţiile prezente şi de perspectiva societăţii.
Educaţia are următoarele caracteristici: pune accent pe oameni, urmăreşte dezvoltarea unor calităţi
umane şi explorarea orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru viaţă, are în vedere,
cu precădere, întrebări asupra existenţei, vizează cu precădere dezvoltarea unei stări sau a unei structuri
atinse, finalitatea în educaţie îmbinând viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung. Activitatea
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educaţională este dinamică şi flexibilă, în acelaşi timp, iar educaţia stimulează idealul fiinţei umane,
exprimat prin „a fi şi a deveni”.
Educaţia diferă de la o etapă istorică la alta, în funcţie de condiţiile materiale şi spirituale ale
societăţii. Educaţia este un fenomen social, specific uman, care apare odată cu societatea, dintr-o anumită
necesitate proprie acesteia - aceea a dezvoltării omului ca om, ca forţă de muncă şi fiinţă socială.
Odată cu succesiunea epocilor istorice, idealul, mecanismele, conţinuturile, finalităţile educaţiei s-au
schimbat, au evoluat şi s-au perfecţionat. Educaţia este, deci, supusă schimbărilor istorice, ea apărând
odată cu societatea din comuna primitivă.
Prof. Dimitriu Sîrghie Vasilica

ARC PESTE TIMP...
În ceas aniversar, în aceste momente de mare sărbătoare pentru un Colegiu de
renume, cu tradiţie, îmi trec prin minte multe amintiri şi sentimente de
apartenenţă, determinate în mare măsură de două perioade diferite din existența
mea.
Primii paşi în şcoala noastră i-am făcut în frumoasa perioadă a adolescenţei,
elevă fiind în clasa a IX-a, profil matematică-fizică, la liceul numit atunci Liceul
Industrial „C. Burcă”. Au urmat anii în care am învățat multe lucruri utile și
frumoase, a fost perioada în care m-am format ca om, perioada în care am
cunoscut oameni frumoşi, am legat prietenii ce s-au păstrat în timp, chiar dacă
destinul a creat distanţe între colegii de altădată. Port un respect deosebit profesorilor mei care s-au
străduit să ne învețe tot ce este necesar pentru a ne găsi mai ușor drumul în viață și, mai ales, drumul către
viitoarea profesie.
După absolvirea liceului, am constatat că meseria de dascăl s-ar potrivi cel mai bine cu ce-mi doresc
și cu felul meu de a fi. Pentru că din liceu veneam cu o bază bună de cunoștințe la matematică, am decis
să urmez cursurile Facultății de Matematică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Pregătirea din liceu și stilul de lucru pe care le aveam deja m-au ajutat să îmi completez mai uşor
cunoştinţele de matematici superioare din anii de facultate. Matematica este și rămâne o disciplină
dificilă, dar făcută cu pasiune și cu multă muncă devine un prilej de satisfacții.
După absolvirea facultății, în urma susţinerii unui concurs, am avut şansa să revin în şcoala noastră,
numită atunci Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, de data aceasta în calitate de profesor. Am intrat cu
emoţie şi profund respect în cancelarie şi am fost întâmpinată cu căldură de foştii mei profesori, pe care
nu îndrăzneam să îi privesc atunci în calitate de colegi. Transmit cu acest prilej un gând de recunoștinţă
celor care au contribuit la formarea mea. Păstrez cu mine, din perioada când eram elevă, modelul de
organizare și de disciplină insuflat la clasă de domnul profesor Dumitru Gherman. Îi mulțumesc pe
această cale.
Anii au trecut, şcoala noastră a adunat rezultate deosebite şi cu toții simțeam, profesori şi elevi, că
este necesară trecerea la un alt statut, cel de colegiu. A fost rodul muncii fiecăruia dintre noi şi este
bucuria și mândria tuturor. Vremurile s-au schimbat, s-a schimbat modul de predare, sunt reglementări
noi și vin în continuare modificări în ce privește planificarea și modul de organizare la clasă. Avem alte
manuale, avem acces la informația globală, suntem interconectați. De aceea, avem alte generații de elevi
față de cele din care eu am făcut parte. Sunt inteligenți și mult mai bine informați decât eram noi ca
liceeni. Sunt dornici să afle cât mai multe lucruri iar noi, dascălii, avem datoria să le arătăm ce le este cu
adevărat util din marea de informații care ne asaltează zilnic.
Este menirea noastră, a profesorilor, să le arătăm elevilor cum deosebesc esențialul de neesențial și
utilul de senzațional. Astfel, e o satisfacție să aud de la absolvenții mei aflați pe băncile facultății sau deja
angajați în diverse domenii, cât de utile le-au fost orele de matematică, felul cum au învățat să gândească
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structurat și modul în care aplică în continuare această disciplină fundamentală în activitatea lor de fiecare
zi. Entuziasmul şi emoţia revenirii absolvenţilor, realizările profesionale şi personale ale acestora, bucuria
reîntâlnirii cu foştii dascăli sunt o certitudine că şcoala noastră a devenit o mare familie ale cărei valori
spirituale, de suflet şi de educaţie au fost bine înrădăcinate în sufletul fiecăruia.
Prof. Claudia Popescu

EDUCAȚIA RELIGIOASĂ – LUMINĂ PENTRU VIAȚĂ
„A educa înseamnă a purta de grijă de copii şi tineri în ceea ce priveşte curăţenia
sufletească şi buna cuviinţă, a-l creşte pe copil moral, om drept, a-l creşte în evlavie, a
avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligenţa, a forma un atlet pentru Hristos, pe
scurt, a te îngriji de mântuirea sufletului lui. Educaţia este asemenea unei arte; arta
mai mare decât educaţia nu există, pentru că toate artele aduc folos pentru lumea de
aici, arta educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare”.
Sf. Ioan Gură de Aur

Biserica și Școala, ca factori educaționali decisivi, au responsabilitatea de a spori cooperarea în
vederea educării și formării copiilor și tinerilor pentru o viață armonioasă și bineplăcută lui Dumnezeu.
„România modernă s-a ridicat cu Biserica și Școala, împreună. Biserica fără Școală sau Școala fără
Biserică nu pot exista” Arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilierul educațional al Arhiepiscopiei
Iașilor.
Educaţia religioasă reprezintă
activitatea pe care educatorul o
desfăşoară pentru dezvoltarea
religiozităţii copilului, ştiut
fiind faptul că omul se naşte cu
o anumită predispoziţie spre
religiozitate.
Trăirea
religioasă
şi
manifestarea ei în fapte curente
de viaţă se vor, aşadar, a fi
formate şi consolidate prin
educaţie. Scopul educaţiei religioase constă în realizarea caracterului religios-moral, cu desăvârşirea lui în
personalitatea creştină, o educaţie religioasă corect realizată are menirea de a-l conduce pe cel astfel
educat încât ‚,să aibă obsesia altui tărâm, ideea unei existenţe, infinit mai înalte şi mai frumoase, care
tronează peste noi şi e raţiunea noastră ultimă de a exista”(V. Băncilă).
Religia este cea mai bună pârghie de educaţie. Şi asta deoarece religia este importantă, în primul
rând, pentru mântuirea omului, apoi pentru înălţarea vieţii pe pământ, şi, nu în ultimul rând, ea reprezintă
cel mai bun mijloc pentru trezirea şi realizarea spiritualităţii din om. Astfel, importanţa religiei rezidă nu
doar din punct de vedere religios (conducerea omului la scopul ultim al existenţei: trăirea comuniunii cu
Dumnezeu), ci şi din punct de vedere moral, având drept scop fomarea conştiinţei şi conduitei morale.
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Educarea religioasă incumbă două
sensuri: sensul sau scopul formativ se referă
la asimilarea unei culturi religioase, prin
punerea la dispoziţia elevilor a unui set de
cunoştinţe specifice cu caracter dogmatic,
moral, liturgic, istoric, filozofic, practic şi
sensul sau scopul formativ, care se referă la
interiorizarea şi traducerea în fapte de viaţă a
normelor religioase, la descifrarea şi trăirea
sensurilor adânci ale existenţei.
Educaţia religioasă devine ,,stâlp şi
temelie în formarea viitoarei personalităţi a
elevului, un mijloc, prin accentuarea
modelului educaţional formativ, pentru
depăşirea crizei spirituale în care se zbate
omul modern, a crizei de sens al existenţei
sale” (Pr. prof.dr. Dumitru Popescu).
Educaţia religioasă se realizează atât pe băncile şcolii, prin orele de Religie, cât şi de către slujitorii
Bisericii, prin păstorirea turmei ce le-a fost încredinţată. Atât Școala, cât şi Biserica, fiecare cu specificul
sferei şi natura diferită a mijloacelor de care dispune, îşi vor aduce contribuţia la educarea individului
sensibil, avid de cunoaşterea adevărului şi jalonat de principii morale care-l ghidează în interior. Atât
profesorul de religie, cât şi slujitorul altarului trebuie să urmeze în activitatea lor modelul lui Hristos,
singurul Model educativ Căruia nu i se reproşează nimic, deoarece EL reprezintă desăvărşirea, fiind Om
şi Dumnezeu Întrupat. Atât profesorul, cât şi preotul trebuie să nu uite că menirea lor principală este de a
insufla elevului dragoste sinceră pentru Iisus Hristos.
Educația creștin-ortodoxă nu se va limita doar la transmiterea unor informații, ci va accentua, în
special, formarea morală și spirituală a copiilor și tinerilor și punerea în acord a vieții lor cu idealul
Evangheliei lui Hristos, de iubire și întrajutorare a aproapelui, de respect față de părinți și profesori, de
fidelitate față de valorile și tradițiile neamului românesc: “Căci nimeni nu poate pune altă temelie decât
cea pusă, care este Iisus Hristos”(I Corinteni 3, 11).
În cadrul instituţional şcolar, educaţia religioasă se realizează îndeosebi prin intermediul orelor de
Religie. O primă etapă a misiunii profesorului de Religie este iniţierea elevilor în credinţă, de a face prin
vestirea Evangheliei noi ucenici ai lui Hristos. O a doua etapă o constituie celebrarea credinţei prin
participarea la cult, exprimarea credinţei prin o forma de adorare a lui Dumnezeu. În a treia etapă,
credinţa este manifestată în viaţa socială şi personală.
Astfel, ora de Religie devine o oră care-i determină pe elevi să devină responsabili atât faţă de viaţă şi
de faptele lor, cât şi de semenii lor, după îndemnul hristic: „voi sunteţi lumina lumii; nu poate să se
ascundă cetatea din vârful muntelui, nici aprinde cineva făclie şi o pune sub obroc, ci în sfeşnic, şi ea le
luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă
faptele voastre cele bune şi să-L slăveasca pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei, 5,14-16)
În ceea ce priveşte contribuţia Bisericii la educaţia religioasă a elevilor, putem spune că este o
completare a noţiunilor şi deprinderilor însuşite pe băncile şcolii. Activitatea Bisericii este una de
catehizare, desfăşurându-se în afara spaţiului şcolar, după perceptele şi canoanele fiecărei confesiuni,
având un conţinut predominant dogmatic, urmărind familiarizarea cu principalele prescripţii doctrinare şi
rituale ale Bisericii.
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De asemenea, Biserica are un aport deosebit în buna desfășurare a educaţiei religios-estetice, prin
intermediul manifestărilor sau obiectelor estetice implicate în acest spaţiu (muzica bisericească, picturile,
broderiile, designul arhitectonic, etc.)
Aşadar, spiritualizarea relaţiilor profesor-elev este conturată de iubirea divină şi pacea spirituală, de
caracterul formativ, informativ şi puternic modelator al moralei creştine, așa cum ne spune și Sfântul Ioan
Gură de Aur: “Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul sau sculptorul fac doar figuri
fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi
Dumnezeu.”
Prof. Dimitriu Sîrghie Vasilica

ŞCOALA VĂZUTĂ CU SUFLETUL
Fiece toamnă aduce cu sine nostalgii, dar şi noi începuturi. Paradoxal, petele
în tonuri de galben, maroniu, oranj şi roşiatic cu care se îmbracă natura
contrastează intens cu fragilitatea tinerelor vlăstare care, rumene în obrăjori, cu
ochii scânteind de emoţia începerii unui nou an şcolar, păşesc timid pe covoarele
de frunze desprinse de curând din copacii de pe alei. Aceeaşi alee, dar noi aventuri
în lumea şcolii. Da, pentru că totul în jur e schimbare. E un fapt de care toţi
suntem conştienţi, însă poate mai puţin conştienţi de un alt fapt: valul de
schimbări accelerate. Ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze nu e schimbarea în sine,
ci ritmul alert în care aceasta se produce.
Este foarte important să luăm atitudine, discutând de o nouă dimensiune a educaţiei, educaţia
permanentă, pe care pedagogii vremurilor actuale au promovat-o şi, treptat, ea a început să fie pusă şi în
practică. Fenomenul de schimbare a fost sesizat şi discutat încă din cele mai vechi timpuri. El era
considerat ca fiind vital pentru evoluţie. Pentru a trece dintr-o etapă în alta de dezvoltare, trebuie să se
întâmple o schimbare. După cel de-al Doilea Război Mondial, este sesizată accelerarea schimbării. În
1926, William Heard Kilpatrick spune „ceva se schimbă”. Întrebarea care se naşte este, desigur, atunci ce
facem? Răspunsul va veni din partea lui G. Berger, care se gândeşte la faptul că viitorul poate fi prevăzut
dacă studiem prezentul şi trecutul. În funcţie de aceste două repere, putem să ne proiectăm modele
atitudinale conform cu viitorul. Aşadar, ceva trebuie schimbat în noua educaţie. A fi profesor în contextul
contemporan nu e doar o meserie, ci şi o pasiune, o permanentă provocare de a descoperi noi metode de
lucru pentru a convinge elevii să studieze cu interes şi cu drag, dar şi de a-i iniţia în activităţi ce presupun
altceva decât prevede programa şcolară obligatorie.
În societatea modernă, pregătirea pentru viaţă înseamnă învăţare, pe întreg parcursul vieţii, ca
expresie a dezvoltării durabile şi în spiritul omului universal, deţinând cunoştinţe din variate domenii,
acceptând dialogul şi comunicarea interculturală. Din acest motiv, interdisciplinaritatea devine un element
esenţial, ca şi activităţile din afara ariei curriculare.
Noua educaţie trebuie percepută într-o viziune integratoare, interdisciplinaritatea oferind posibilitatea
valorificării tuturor cunoştinţelor şi a înţelegerii unui domeniu prin relaţionarea cu alte arii disciplinare.
Interdisciplinaritatea poate fi, în acest sens, definită ca “un proces de cooperare, unificare şi codificare
unitară a disciplinelor ştiinţelor contemporane, în care fiecare disciplină îşi păstrează autonomia
gnoseologică, specializarea si independenţa relativă şi în acelaşi timp se integrează sistemului global al
cunoaşterii”. În Discursul asupra unităţii ştiinţelor, ţinut în anul 1825, istoricul francez Jules Michelet
anticipa ceea ce astăzi a devenit o nouă direcţie în educaţie: «Înţeleapta Antichitate ne-a învăţat că
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Muzele sunt surori. Cunoaşterea este una singură: limbile, literatura, istoria, fizica, matematica,
filosofia, ramuri ale învăţării care, chiar dacă par îndepărtate, sunt, de fapt, apropiate sau, mai bine
spus, se combină pentru a forma un sistem pe care, datorită limitelor noastre, îl percepem în succesiune,
sub formă de părţi distincte. Dar va veni o vreme când vom încerca să percepem armonia impresionantă
a ştiinţei. Acesta este de fapt sensul progresului cunoaşterii umane, mai întâi ştiinţa, apoi ştiinţa si din
nou ştiinţa». Se pare că ziua dorită de J. Michelet va veni sau îşi anunţă zorii. 1
În ansamblul sistemului educaţional, trebuie notată observaţia că reformele din învăţământ au apărut
ca o necesitate datorită accelerării schimbării, datorită faptului că, începând cu anii 1960-1965, societatea
a evoluat mai rapid prin tehnică decât prin specialiştii care să pună în practică, şi, nu în ultimul rând,
datorită tipului de inovaţie didactică solicitat. Didactica scolastică, intuiţionistă, cea herbartiană sau chiar
cea specifică şcolii active reprezintă forme moderne posibile în măsura experienţei tradiţionale în
contextul socio-cultural şi istoric respectiv, asociate cu unele inovaţii sugerate de evoluţia filosofiei sau
chiar a ştiinţelor educaţiei. Noile didactici sunt de tip cognitiv (didactica învăţării capacitaţilor intelectului
specific sau cea bazată pe teoria inteligenţelor multiple) şi reprezintă o revoluţionare a domeniului
didacticii, întrucât noul conţinut al învăţării şcolare nu mai poate fi elaborat în limitele practicii didactice
tradiţionale; noua educaţie implică transformarea profesorilor în specialişti ai domeniului proiectării
curriculare, o proiectare inovativă, dinamică, practică.
Noua educaţie priveşte formarea tinerilor în funcţie de un ansablu de factori determinanţi, aceştia
trebuie instruiţi nu doar într-un domeniu, ci în vederea aplicării informaţiilor dobândite în şcoală, în orice
situaţie cu care elevul se confruntă: „Schimbarea esențială – care le va face posibile pe toate celelalte –
trebuie să fie o schimbare a modului în care ne definim sarcina. Într-o formulare directă şi, probabil, cât
de brutală posibil, trebuie să încetăm să mai «predăm» literatură şi să începem să «studiem» texte.
Viziunea noastră restructurată trebuie să se centreze asupra studierii textelor, prin corelarea strânsă a
consumului şi producerii de text. În cadrul acestei noi întreprinderi, operele literare favorite nu trebuie
să se piardă, trebuie doar renunțat la prezența exclusivă a categoriei literaturii. Toate tipurile de text,
vizuale, dar şi verbale, polemice, dar şi seducătoare, trebuie folosite ca ocazii pentru producerea de text
nou. Mai mult, studiul textului trebuie împins dincolo de granițele discrete ale paginii şi ale cărții, înspre
practici instituționale şi structuri sociale ce pot fi, ele însele, studiate drept coduri şi texte. Iată ceea ce
trebuie să realizeze o viziune restructurată a limbii şi literaturii engleze.” (Robert Scholes, Textual
Power, Literary Theory and the Teaching of English, Yale University Press, New Haven şi London,
1985). 2
În învăţământul de tip tradiţional, se cultivă competiţia între elevi, cu scopul ierarhizării acestora şi
activitatea individuală. Intrat în competiţie, elevul îşi canalizează eforturile în obţinerea calităţii
informaţionale a muncii sale, competiţia îl pregăteşte pentru viaţă, îl face foarte competitiv, dar nu îl
pregăteşte şi pentru acceptarea eşecului, pentru respectarea opiniilor celorlalţi, pentru empatizarea cu
ceilalţi, pentru lucrul în echipă; de aceea, acest tip de educaţie poate genera conflicte şi comportamente
agresive, lipsă de comunicare între colegi, marginalizarea injustă a sa sau a unuia din membrii grupului.
Privită doar din unghiul atingerii performanţei şcolare, competiţia amplifică anxietatea şi teama de eşec,
cultivă egoismul.
Modelul învăţământului modern face apel la experienţa proprie a elevului, promovează învăţarea prin
colaborare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii critice, prospective şi mai ales flexibile în confruntarea
cu alţii. Munca în grup stimulează interacţiunea dintre elevi, creşterea stimei de sine, încrederea în forţele
proprii, diminuează anxietatea faţă de şcoală şi intensifică atitudinile pozitive faţă de cadrele didactice. În
acelaşi timp, munca în grup, prin colaborare, nu pregăteşte elevii pentru viaţa care este foarte competitivă,
metodele activ – participative aplicate în activitatea pe grupe sunt mari consumatoare de timp şi necesită
1
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experienţă din partea cadrului didactic, iar elevilor le trebuie timp ca să se familiarizeze cu acest nou tip
de învăţare 3.
În şcoala tradiţională, accentul cade asupra scopului informativ. În cadrul acestei paradigme, se
pornea de la informaţie în ipoteza implicită, potrivit căreia elevul care deţine, cunoaşte informaţiile, le
poate aplica automat, poate opera rapid cu ele la un nivel satisfăcător. Această concepţie a generat în
unele situaţii performanţe înalte, dar, privită în ansamblu, la nivelul masei de elevi, a generat eşecuri
nenumărate, care au impus de la sine sistemelor de învăţământ deschise să recurgă la reforme de mare
amploare, pentru a găsi soluţii rapide şi eficiente care să îi scoată din impas.
Dezideratul ce se impune în epoca actuală vizează înzestrarea elevului cu un complex structurat de
competenţe de tip funcţional, care să transforme sistemul de învăţământ într-un proces activ. Acestea
marchează trecerea de la un enciclopedism al cunoaşterii, de neatins în condiţiile zilelor noastre, la o
cultură contextualizată, care necesită aplicarea optimă a unor tehnici şi strategii adecvate. Învăţământul
modern se conturează ca un sistem inedit, ce se fundamentează pe metodele tradiţionale, este, mai
degrabă, o simbioză structurală între metodele tradiţionale şi cele moderne.
Pe parcursul vieţii, fiecare dintre noi se confruntă cu situaţii care ne pun în ipostaza de a alege între
mai multe posibilităţi, de a lua o decizie. Una din deciziile importante, majore pentru orice persoană, este
decizia privind cariera; această decizie poate să ne coordoneze traseul personal şi profesional în direcţia
atingerii scopului dorit. Fiecare dintre noi trebuie să se cunoască pe sine însuşi, să-şi descopere talentele,
să fie conştient de toate calităţile pe care poate să se bizuie, dar şi pe toate defectele împotriva cărora
trebuie să lupte. Cunoscându-ţi calităţile personale, poţi alege meseria. Finalităţile cursurilor liceale
vizează tocmai formarea unui tânăr capabil să-şi cunoască propriile capacităţi la justa lor valoare, să
decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală și
profesională, să se integreze activ în viaţa socială.
Mai mult decât atât, prin intermediul interdisciplinarităţii, cercetătorul atinge o etapă superioară de
coordonare pe mai multe niveluri de cunoaştere a tuturor disciplinelor înglobate într-un sistem special,
bazat pe axiome generalizate ce vizează obţinerea unui sistem epistemologic general. În ziua de astăzi,
interdisciplinaritatea, privită ca demers didactic, trebuie să răspundă la toate întrebările despre rolul şi
scopul educaţiei viitoarelor generaţii, provocare ce era lansată de Indira Gandhi la sfârşitul secolului al
XX-lea, într-o viziune personală, ce poate fi atribuită oricărui om de ştiinţă: „Una dintre cele mai mari
responsabilităţi ale femeilor cu studii, astăzi, este cum să îmbine ceea ce a fost valoros şi nepieritor în
tradiţiile noastre străvechi cu ceea ce este bun şi valoros în gândirea modernă. Nu tot ceea ce este
modern este şi bun, la fel cum nu tot ceea ce este vechi nu este în exclusivitate doar bun sau doar rău.
Trebuie să decidem, nu o dată pentru totdeauna, ci aproape în fiecare săptămână, aproape în fiecare
lună, ce poate apărea bun şi folositor pentru ţara noastră şi ce părţi din lucrurile vechi pot fi păstrate şi
cultivate în societatea noastră. A fi modern, pentru majoritatea oamenilor, reprezintă un fel de a te
îmbrăca sau un mod de a vorbi ori anumite obiceiuri şi deprinderi, dar nu asta înseamnă de fapt să fii
modern, ci este doar un aspect foarte superficial al modernităţii”, o educaţie modernă este… „o educaţie
care să le dea tinerilor noştri capacitatea de a se adapta la această lume în schimbare, şi de a putea
contribui la dezvoltarea ei.” 4
Aşadar, o educaţie modernă vizează permanenta adaptabilitate a sistemului educaţional la nevoile
tinerilor, pentru a-i pregăti nu doar pentru viitor, ci şi de a-şi educa, la rândul lor, generaţiile viitoare în
spiritul cunoaşterii originilor, a existenţei spirituale a unui popor, nu doar sub aspect etnic, ci mai ales
cultural, pentru a putea fi „un izvor de viaţă nouă, o „naştere în frumuseţe"; o privire nu numai spre
3

http://www.asociatia-profesorilor.ro/traditional-sau-modern-in-predare.html, accesat la 17 iulie 2017.
Simon Sebag Montefiore, Discursuri care au schimbat lumea, Editura Trei, Bucureşti, 2015,
https://books.google.ro/books?id=WF3mDAAAQBAJ&pg=PT277&lpg=PT277&dq=nevoile+tinerilor+in+invatamantul+modern&source,
vizitat la 17 iulie 2017.
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trecut, ci spre viitor, un adaos de putere, de cunoştinţă şi de conştiinţă nu numai individuală, ci şi
etnică.” 5, ori, făcând apel la spusele lui Mircea Eliade, educaţia în lumea modernă implică „revalorizarea
vechilor valori sacre la nivel profan”.
Acceptate şi puse în practică cu plăcere de copii, aceste activităţi le antrenează gândirea şi imaginaţia,
dezvoltându-le, totodată, şi simţul practic, eliberându-i de şabloane şi stereotipii, eliberând barierele
socio-afective, prin climatul destins, atitudinea degajată; ei privesc, astfel, orizontul şcolar cu încredere,
fiind deschişi spre cunoaştere, dornici de a-şi exprima cele mai năstruşnice idei, care pot duce, însă, spre
deschideri inimaginabile. De aceea, o şcoală cu suflet înseamnă o şcoală în care activităţile extraşcolare şi
extracurriculare devin parte integrantă a actului instructiv-educativ, facilitându-le copiilor posibilitatea
descoperirii unor noi oportunităţi, a unor pasiuni nebănuite şi, îndeosebi, o descoperire a sinelui, esenţială
în evoluţia oricăruia dintre noi.
Mirela Cristina Liuţă,
Prof. coordonator de proiecte şi activităţi extraşcolare şi extracurriculare

UN ELEV DE NOTA 10
Sunt – în istoria umană, dar și a unor veacuri – oameni providențiali, care schimbă destine și vieți.
Care schimbă tristețile veacului în bucuriile vieții de intelectual. Așa sunt profesorii Colegiului Național
”Mihail Sadoveanu” care, printr-o inegalabilă măiestrie didactică și râvnă în asigurarea unei rodnice și de
calitate învățături, încununează anual elevi de nota 10.
Un elev model a fost absolventul promoției 2018, Tofan Iulian Gheorghiță.
Figură memorabilă, elevul nostru s-a remarcat pe parcursul anilor de liceu prin
voință, tenacitate, devotament, bun simț și, în primul rând, prin excelente
capacități intelectuale pe care le posedă.
Tânărul absolvent se autocaracteriza ca fiind ambițios, perseverent,
credincios, modest și devotat. Niciodată nu s-a abătut din drumul spre împlinirea
țelurilor sale, deși a întâmpinat obstacole și asperități care l-ar fi putut împiedica.
Să nu mai amintim de tentațiile vieții de licean care pot deturna destine! Iată cât de simplu și frumos se
descrie el însuși:
”Mă numesc Iulian și sunt proaspăt absolvent al Colegiului Național "Mihail Sadoveanu" din
Pașcani. Pe parcursul celor patru ani de liceu, am avut parte de multe experiențe frumoase alături de
oameni minunați de la care am învățat că voința și perseverenta sunt elementele de bază pentru o carieră
de succes. Sunt foarte fericit că am studiat aici, consider că am făcut alegerea cea mai bună pentru mine.
Viața de licean este plină de momente unice: în această perioadă, te descoperi pe tine și începi să privești
lumea din altă perspectivă. Sunt o fire ambițioasă, nu m-am abătut de la planurile mele si mi-am dat
toată silința ca să ajung unde mi-am propus. De altfel, am încercat să devin din ce în ce mai bun, să nu
renunț la primul obstacol care îmi iese în cale, să fiu optimist și încrezător că voi reuși. Este important să
îți stabilești încă de la început niște principii pe care să le urmezi și să le respecți indiferent de situație. În
acest moment sunt student la facultatea de medicină din Iași, unde am reușit sa fiu admis dupa multă
muncă și voință.”

5

Simion Mehedinţi, Scrieri despre educaţie şi învăţământ, Editura Academiei române, Bucureşti, 1992, p.222,
https://books.google.ro/books?id=mmy4AAAAIAAJ&q=simion+mehedinti,+scrieri+despre+educatie+si+invatamant&dq, accesat în data de
17 iulie 2017.
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Elevul nostru, Iulian, a fost elevul de la țară optimist, harnic, manierat, care a ales să studieze la acest
Colegiu pentru a-și împlini idealul: acela de a urma o carieră medicală, de a deveni un medic de succes.
Colegiul ”Mihail Sadoveanu” a fost ales de tânăr pentru că auzise de bunul său renume de la colegii mai
mari și pentru că asigură o temeinică pregătire necesară admiterii dificile la medicină și nu numai.
Și-a urmat visul, cu multă trudă și perseverență, neabătându-se de la principiile pe care și le-a stabilit.
Era de mirare cum, în trupul firav și delicat, puteau conlocui inteligența, politețea, spiritul de sacrificiu,
altruismul, dragostea de învățătură și de semeni, umorul, blândețea, devotamentul…
Anii de liceu i-au adus bogate împliniri și satisfacții intelectuale. A participat la zeci de olimpiade,
fiind răsplătit cu diplome și premii, acte de recunoștință din partea școlii. Strădania sa era evidentă: cerea
să lucreze în plus la toate materiile, aprofunda cunoștințele, dovedea originalitate, spirit creativ și
constructiv. Manifesta superioritate intelectuală și culturală specific unui adult instruit, nefiind atras de
mirajul patimilor adolescentine.
În fiecare an, descopereai în liceanul tenace mai multă dorință de cunoaștere, de afirmare, de
autodepășire. Să nu mai amintesc de recunoștința sinceră manifestată față de mentorii pe care îi respecta
și îi făcea să aibă bucuria muncii împlinite!
Sunt elevi excelenți la învățătură, dar lipsiți de toleranță față de colegi și respect cuvenit dascălilor.
Elevul Iulian avea noblețea sufletească ce presupunea respectul și dragostea pentru formatori, pentru
familie, pentru prieteni.
Fire flexibilă, autocritic, spirit justițiar, receptiv și talentat, lipsit de prejudecăți, ”liber” de viciile
adolescenței, Iulian a fost elevul de care ne-am despărțit lăcrimând.
Am în minte parabola semănătorului, cu versetul în care se vorbește despre sămânța bună căzută în
pământ bun: mentori excelenți, colegiu foarte bun, absolvenți de nota 10.
Iulian a fost mirabila sămânță, iar noi lucrătorii harnici în via cea bună.
Felicitări și succes mai departe tuturor!
Prof. Grozavu Ana-Maria
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CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Catedra de limba și literatura română contribuie la promovarea imaginii școlii prin întreaga ei
activitate; de la desfășurarea în condiții optime a orelor de curs, până la participarea cu rezultate bune și
foarte bune la olimpiade, concursuri, activități extrașcolare și examene naționale.
Compusă din nouă membri, Catedra își continuă activitatea urmând unei tradiții remarcabile și
,,risipirii” generoase a unor profesori care acum ne privesc din spațiul liniștii absolute, altora, aflați la
vârsta pensiei, care ni se alătură cu bucurie de fiecare dată la activitățile mai însemnate, și celor care ne
privesc cu simpatie de departe, de la instituțiile unde acum predau. Facem din aceste rânduri un prilej de a
le mulțumi tuturor.
Trăim bucuria aniversării umbrită de trecerea la cele veșnice a doi profesori dragi, Aurica Tăbăranu și
Nicolae Buruiană, oameni dedicați școlii și profesiei pe care au onorat-o, întemeietori și susținători ai
concursului ‚,Lecturi sadoveniene”.
Am devenit în 2008 Colegiul Național ,,Mihail Sadoveanu”, dar este firesc să observăm că și până
atunci rezultatele școlii o așezau printre primele licee din județ. Premiile obținute la fazele județene și
naționale ale Olimpiadei de Limba și literatura română și la ,,Tinere condeie” exprimă fondul unei
instituții care s-a respectat întotdeauna.
Ca și altădată, Catedra trăiește datorită muncii neobosite a oamenilor ei, a profesorilor care luminează
prin întreaga lor activitate școala și mințile copiilor, toți având grade didactice, trei titluri de doctor în
filologie, dar, mai cu seamă, dragoste pentru copii și competență profesională. Celor opt ,,români”
inimoși, adică profesori care predau Limba și literatura română, li se alătură un profesor de Latină,
strălucit absolvent al Școlii de Limbi Clasice bucureștene și un bibliotecar inimos și competent, admirator
înfocat al poeziei.
Catedra formează o echipă care se mobilizează în fiecare an de la participarea la Consfătuire, la
ședințele de organizare a activității, și până la îndeplinirea celor mai complexe sarcini. Este compusă din
profesori care asigură parcurgerea materiei, adaptarea demersului didactic la nivelul elevilor, fac ori de
câte ori se impune pregătiri suplimentare, contribuie la reducerea decalajelor de învățare, evaluează
ritmic, asigură performanța și urmăresc progresul fiecărui elev.
Profesorii de română sunt oameni ai cărții, capabili să modeleze conștiințe și să dirijeze energii, căci
așa cum observa Mihail Sadoveanu, ,,Cartea îndeplinește nu numai misiunea de a ne pune în contact cu
semenii noștri depărtați în timp și spațiu; cartea îndeplinește fapta de mirare de a ne face să trăim în
afară de minciună, nedreptate și prejudecăți. În aceste urme sacre, în care poeții și cugetătorii și-au
închis inimile, găsim acea putere fără moarte care mișcă umanitatea înainte în progresul ei necontenit.
Între calamități și catastrofe, oameni nobili care nu mai sunt ne dau puterea acumulată în operele lor ca
să răzbim spre adevăr, justiție socială și pace”. În acest sens, Catedra organizează concursul ,,Lecturi
sadoveniene”, ajuns la a douăzeci și una ediție, cu efecte benefice asupra lecturii elevilor.
Parafrazându-l pe Tolstoi, am putea spune că profesorul trebuie să fie mai înțelept decât criticul sau
istoricul literar și mai perspicace decât creatorul operei, atunci când utilizează tot ceea ce aceștia îi pun la
dispoziție cu privire la un text.
Între Catedră și Biblioteca școlii există o permanentă colaborare; în spiritul acestei colaborări își
desfășoară activitatea și Cercul de lectură ,,Ex libris”.
Trupele de teatru ,,Millo” și ,,Millo Junior” sunt expresia preocupărilor artistice ale aceleiași echipe
de profesori, care nu ezită să-și ,,risipească” timpul în favoarea școlii și a copiilor.
În paralel, membrii Catedrei participă la toate cercurile pedagogice, la toate activitățile metodice, la
inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice și la activitățile de compatibilizare a educației naționale cu
sistemele europene.
Profesorii de română își pregătesc elevii în fiecare an și îi susțin în vederea participării la
Olimpiadele de Lingvistică, Lectura ca Abilitate de Viață, Limba și Literatura Română, concursuri la
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care, în ultimii ani, am avut și trei calificări la faza națională. Ar trebui să mai adăugăm că suntem
Catedra care influențează în chip hotărâtor rezultatele la examenele naționale.
În colaborare cu Catedra de Religie, am participat și la activitățile filantropice, promovând astfel
ideea nobilă a întrajutorării.
Profesorul de română este acela care prin fiecare oră de curs contribuie la „creșterea limbii
românești”, la păstrarea și înfrumusețarea acestui fenomen etern, care ne ține uniți de aproape două mii de
ani și fără de care nu am exista în anul Centenarului Marii Uniri.
Toată munca noastră, toată strădania, toate se fac spre folosul tinerii generații, pentru a demonstra că
și la Pașcani „nasc oameni”.
Șef catedră, Limba și literatura română, prof. Liliana Roșca și membrii catedrei
CATEDRA DE MATEMATICĂ
„Matematica este ca urcuşul la munte. Efortul este răsplătit de privelişti măreţe.
Ca şi pe munte, ascensiunile în matematică sunt frumoase dacă nu eşti obsedat doar de locul unde
vrei să ajungi şi dacă eşti în stare să savurezi tot ceea ce întâlneşti pe parcurs.”
(Solomon Marcus – „Şocul matematicii“)
Componenţa catedrei de matematică la acest moment este următoarea: profesori titulari Anton
Adriana, Crăciun Dorinel Mihai, Frăsilă Mihail, Popescu Claudia şi Pricop Vasile, toţi membrii catedrei
fiind profesori cu experienţă, profesori cu gradul didactic I.
La dezvoltarea unei adevărate şcoli de matematică la Colegiul Naţional Mihail Sadoveanu Paşcani, o
remarcabilă contribuţie şi-au adus colegii noştri profesori: Gherman Dumitru, Herghelegiu Gheorghe,
Panainte Ioan, Pleşcan Olga, Acatrinei Elena, Marcovschi Ionica, Pleşcan Vasile, Pleşcan Mariana,
Macovei Liviu, Petrea Constantin.
Activitatea didactică pe care o desfăşoară profesorii de matematică este una eficientă, menită să
formeze la elevi cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare, care să permită identificarea şi
rezolvarea în contexte variate a unor probleme caracteristice matematicii. Demersurile făcute de
profesorii de matematică sunt pentru a îmbunătăţi rezultatele obţinute de elevi la examene naţionale, prin
modalităţi constructive de organizare a învăţării la matematică şi soluţii practice, care pot genera
îmbunătăţirea învăţării şi implicit a rezultatelor examenelor.
Membrii catedrei au colaborat la diverse publicaţii: culegeri, manuale, reviste de specialitate, ghiduri
metodice la edituri de prestigiu: Fair Parteners Bucureşti (specializată în editarea lucrărilor ştiinţifice),
Corint Bucureşti, Editura Bîrchi din Timişoara, Junimea din Iaşi, Paralela 45 (Piteşti), Campion, Studis şi
altele.
Profesorii participă în mod regulat la activităţi de formare şi perfecţionare, fiind dornici de
perfecţionare şi autoperfecţionare, şcoli de vară în domeniul matematicii (Şcoala de la Buşteni organizată
de SSMR şi MEC).
Profesorii participă şi la simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale, atât în domeniul
matematicii, cât şi al managementului, susţin lecţii în tabere de matematică organizate la: Vatra Dornei
(Suceava), Durău (Neamţ), Iaşi, Muncel (Iaşi), Câmpulung Muscel (Argeş), Straja (Gorj).
O componentă foarte importantă a activităţii catedrei de matematică este pregătirea şi participarea cu
loturi de elevi ai colegiului la concursuri de matematică: judeţene, interjudeţene, regionale, naţionale şi la
diferite etape ale olimpiadei de matematică. Numeroase premii şi menţiuni sunt obţinute de elevi la aceste
concursuri.
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Sunt elaborate subiecte pentru diverse concursuri, olimpiadă, simularea examenelor naţionale. De
asemeanea, membrii catedrei de matematică fac parte ca membri în comisii de concurs: judeţene,
interjudeţene, naţionale, olimpiadă, sunt evaluatori la concursuri, olimpiadă, examene naţionale.
Periodic, sunt publicate probleme, articole în reviste de matematică.
Profesorii de matematică sunt membri ai Societăţii de Ştiinţe Matematice (S.S.M.R.), Asociaţia
Recreaţii Matematice (Iaşi).
Sunt îndrumate colective de elevi să rezolve probleme din Gazeta Matematică, Revista Matematică
din Timişoara, Recreaţii Matematice din Iaşi.
Metodiştii catedrei au periodic inspecţii frontale, inspecţii pentru obţinerea gradelor didactice şi
diverse activităţi cu caracter metodic în zonă.
Este susţinută şi coordonată activitatea Centrului de Excelenţă, filiala Paşcani, de profesor Crăciun
Dorinel Mihai, membrii catedrei, dar şi de conducerea colegiului.
O altă componentă importantă a catedrei de matematică este implicarea membrilor în desfăşurarea de
activităţi extraşcolare şi de voluntariat, alături de elevii pe care îi îndrumă, toate având ca scop învăţarea
nonformală şi petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activităţi, care cuprind domenii şi arii
foarte mari, elevii îşi pot dezvolta anumite competenţe şi abilităţi necesare unei bune dezvoltări
armonioase pentru o integrare în societate.
Concursul interjudeţean de matematică aplicată „Speranţe Olimpice” este un concurs care
valorizează elevii cu înclinaţii pentru studiul disciplinelor din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale
naturii”. Ca element distinct faţă de celelalte concursuri, se remarcă organizarea unei probe individuale, în
care se pun în evidenţă itemi de perspicacitate şi cu caracter practic aplicativ. Concursul se adresează
elevilor din clasele III-VIII, estimându-se un număr de 300 de participanţi la nivel interjudeţean la fiecare
ediţie. Activităţile propuse constau în: concurs individual – lucrare scrisă individuală.
Partenerii implicaţi în proiect sunt: S.S.M.R. – filiala Iaşi, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Casa
de Cultură a Municipiului Paşcani „Mihail Sadoveanu”, Asociaţia părinţilor din Colegiul Naţional
„Mihail Sadoveanu” şi Asociaţia Recreaţii Matematice. Cele 17 ediţii desfăşurate au un bilanţ pozitiv, în
plus, au produs o emulaţie în lumea matematicii gimnaziale în zona Moldovei.
Au fost create parteneriate cu diverse şcoli, colegii de top, asociaţii ştiinţifice, instituţii culturale,
Facultatea de Matematică din Iaşi. Se realizează schimburi de experienţă între profesorii de matematică
implicaţi şi elevi, colaborări ştiinţifice. Anual participă la competiţie elevi de la 40 de şcoli şi colegii
renumite. Au fost lansate peste 200 probleme originale, iar subiectele fiecărei ediţii au apărut în reviste de
prestigiu: Recreaţii Matematice, R.M.T., Revista Speranţe Olimpice (5 ediţii), pe site-uri de matematică:
olimpiade.ro mategl.ro ş.a., în cărţi de pregătire pentru olimpiadă şi diverse concursuri de matematică. A
fost creată o pagină a concursului (2010-2017) care a fost accesată de peste 70000 ori.
Concursul a fost o rampă de lansare pentru elevi care ulterior au devenit laureaţi ai Olimpiadei de
Matematică, etapa naţională, laureaţi ai Balcaniadei de Matematică şi premianţi ai altor concursuri
naţionale sau internaţionale. Amintim câţiva: Vîntur Cristian (Colegiul “M. Sadoveanu”), Răducea Marin
Andrei (Colegiul Naţional), Tănase Vlad (C.N. “Petru Rareş”, Piatra Neamţ), Minea Monica (Col.
Naţional, Iaşi), Darâuţă Raluca (Şcoala “Al.I. Cuza”, Bacău), Ştirbu Ciprian (Şcoala nr.1, Roman), Stoica
George (C. Naţional, Iaşi), Polenciuc Rareş (Col. Naţional ”Roman Vodă”, Roman), Rotaru Veronica
(Col. Naţionl, Iaşi), Tuchiluş Vlad (Col. C.Negruzzi ,Iaşi ) şi mulţi alţii.
La deschiderea festivă a concursului, la festivitatea de premiere, am avut ca invitaţi personalităţi
ştiinţifice: prof.dr. Dan Brînzei (Facultatea Matematică, Iaşi), prof.dr. Temistocle Bîrsan (Institutul
Politehnic “Gheorghe Asachi”,Iaşi), prof. dr. Mihai Postolache (Politehnica din Bucureşti). Invitaţii au
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susţinut de fiecare dată conferinţe interesante care au stimulat şi influenţat pozitiv pe viitorii
matematicieni.
Concursul este prezentat anual în publicaţiile S.S.M.R ca fiind o activitate importantă, inspectorii de
specialitate din Inspectoratul Şcolar Judeţean îl promovează anual în cadrul conferinţelor de specialitate.
La fiecare ediţie, am avut sprijinul colectivului de profesori, elevi, conducerea colegiului, personal
auxiliar, părinţi.
Tuturor le mulţumim!
Concursul “Poezia Matematică” are ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi
performanţă, a studiului matematicii şi limbii române şi se adresează elevilor de clasa a III-IV-a cu
aptitudini, înclinaţii şi interese pentru matematicǎ şi limbă română.
Concursul promovează valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair-play-ul competiţional.
Concursul este organizat de Catedra de Matematică şi cea de Limbă Romană, începând cu anul 2014,
desfăşurându-se 5 ediţii. Acest concurs se bucură de un real interes în rândul elevilor.
În anul 2017, după ediţia a IV-a a concursului, a fost elaborată prima ediţie a Revistei „Poezia
Matematică”, revistă elaborată de către membrii catedrei de Matematică şi Limbă Română. În această
revistă, se regăsesc toate subiectele celor patru ediţii, elevii premiaţi la aceste ediţii, precum şi seturi de
probleme propuse şi variante pregătitoare pentru ediţiile următoare.
Concursul Matematiques sans frontières datează, în Europa, din 1989, iar în România, din 2004,
fiind cuprinsă anual în CAEN, aprobată de Ministerul Educaţiei şi cotată ca activitate francofonă de
prestigiu a echipei României.
Iniţiat în Strasbourg de Inspectoratul Pedagogic Regional (Inspection Pédagogique Régionale), în
colaborare cu Institutul de Cercetări în Domeniul Predării Matematicii (Institut de Recherche sur
l’Enseignement des Mathématiques - IREM), coordonat de asociaţia cultural-ştiinţifică „Mathématiques
sans frontières”, concursul a cunoscut, an de an, o participare numeroasă, aliniind la start 39 de ţări.
În cadrul acestei competiţii, se pune accent pe cooperarea dintre elevi şi distribuirea eficientă a
sarcinilor, astfel încât întregul colectiv al unei clase să rezolve problemele de simulare și modelare
matematică date, timp de 90 de minute. Modul inedit de desfăşurare a concursului contribuie la
dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba franceză, subiectele şi soluţiile fiind redactate în
această limbă. An de an, elevii colegiului nostru, îndrumaţi de către profesorii catedrei de matematică
participă la acest concurs.
Comisia naţională de evaluare a concursului Matematiques sans frontières - junior este constituită
în cadrul colegiului nostru.
Matematica are frumuseţe şi farmec. Lumea matematicii e un loc extraordinar,
merită să-ţi petreci timpul acolo
(Marcus du Sautoy).
Șef catedră, Matematică, prof. Adriana Anton și membrii catedrei
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”Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transformă pe om şi,
prin această transformare, creează natura.”
Democrit
CATEDRA DE BIOLOGIE
În faţa exploziei de cunoştiinţe biologice, profesorului de specialitate îi revine menirea de a transmite
elevilor ceea ce este mai nou şi mai reprezentativ în această ştiinţă, al cărui obiect de studiu, viaţa,
constituie forma superioară de existenţă a materiei.
De-a lungul timpului, predarea ştiinţelor biologice la Colegiul Naţional ”Mihail Sadoveanu” a fost
realizată de profesori care au folosit metode variate, având la îndemână o metodologie concretă de
predare, legând permanent noţiunile teoretice de cele practice. La catedra de biologie, şi-au adus aportul
mai mulţi profesori, printre care Gherman Maria, Anuşca Ana, Gabor Viorica, Oloeru Vasile, fiecare
dintre ei contribuind semnificativ la afirmarea elevilor şi a instituţiei. Actuala catedră a profesorilor de
biologie, formată din profesor Şerban Genoveva, profesor Covrig Maria Magdalena, profesor Bostan
Cerasela, profesor dr. Pintilieasa Teodora-Ramona, profesor Ţiculeanu-Ciurlică Mihaela Nicoleta,
continuă aspiraţiile membrilor catedrei încă de la începuturi.
Activitatea metodică, ştiinţifică şi educativă desfășurată de membrii catedrei evidenţiază preocuparea
faţă de perfecţionarea metodică şi de specialitate, participarea la activităţile organizate la nivelul catedrei,
dar şi la cele desfăşurate la nivel local şi judeţean. Profesorii participă în fiecare an la elaborarea de teste
pentru fiecare nivel, modele de subiecte pentru bacalaureat, pentru olimpiadă, participă la organizarea
simulărilor pentru bacalaureat, la organizarea olimpiadei locale şi judeţene, participă la conferinţe şi
sesiuni de comunicări ştiinţifice având rezultate pe măsura efortului depus.
Profesorul Şerban Genoveva, actual director al şcolii, organizează în fiecare an cercul profesorilor de
biologie, reuşind să reunească un număr mare de profesori care sunt atraşi de activităţile diverse
desfăşurate în cadrul cercului. De asemenea, este iniţiatorul proiectului ”Ucenicul”, proiect desfăşurat în
colaborare cu Spitalul Municipal Paşcani. Ajuns la a XI-a ediţie, proiectul antrenează un număr mare de
elevi din clasa a XI-a în activităţi de voluntariat care se desfăşoară la Spitalul Municipal, reuşind prin
această participare să identifice abilităţi şi aptitudini practice pe care le pot dobândi în urma parcurgerii
stagiului de voluntariat. Coordonator al proiectului ”Eco Şcoala” profesorul iniţiază activități legate de
proiect.
Profesorul Covrig Maria Magdalena coordonează activităţile catedrei de biologie care sunt orientate
în scopul instruirii şi dezvoltării gustului pentru cunoaştere, studiu şi cercetare. La nivelul catedrei, se
desfăşoară activităţi cum ar fi: lecţii deschise, activităţi ecologice, activităţi de promovare a unui stil de
viaţă sănătos, de combatere a obezităţii, realizarea de parteneriate cu diferite instituţii, activităţi de
voluntariat. Prin participare la olimpiadele şcolare, elevii coordonaţi de profesorii colegiului au adus an
de an premii importante, promovând cu succes imaginea şcolii.
Colegiul Naţional ”Mihail Sadoveanu” reuşeşte prin efortul profesorilor să promoveze în fiecare an
toţi elevii la examenul de bacalaureat. În acest scop, profesorii vin în ajutorul elevilor cu variante de
bacalaureat elaborate în şcoală, lucrează diferenţiat şi realizează programe de pregătire suplimentară.
Devotamentul şi bucuria manifestate de profesori în predarea ştiintelor biologice au fost transmise şi
elevilor care se îndreaptă la terminarea celor patru ani de colegiu spre Facultatea de Biologie şi spre
Facultatea de Medicină, promovând imaginea şcolii la cel mai înalt nivel.
Catedra de Biologie aniversează zece ani de colegiu, bucurându-se de realizările elevilor prezenţi în
şcoală, dar şi a celor care au terminat şi urmează facultăţi în domeniu.
Șef catedră, Biologie, prof. Maria-Magdalena Covrig și membrii catedrei
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CATEDRA DE CHIMIE
– Fără “chimie” nu poţi înţelege chimia –

“Nimeni nu a reuşit vreodată ceva decent, dacă nu a vrut să obţină ceva extraordinar.”
(Marie von Ebner-Eschenbach)
COMPETENŢĂ, HOTĂRÂRE, INTERES, MUNCĂ, INVENTIVITATE, EXCELENŢĂ, într-un
cuvânt … “CHIMIE”. Aceasta este deviza sub care elevi şi profesori au scris “POVESTEA CHIMIEI
DE 10” a Colegiului SADOVEANU, o poveste frumoasă, cu rezultate spectaculoase pentru comunitatea
păşcăneană, o poveste care a aşezat oraşul despre care Sadoveanu spunea altădată că “nu se întâmplă
nimic”, pe harta valorilor la nivel naţional.
Două calificări în Lotul lărgit al României pentru Olimpiada internaţională de chimie, 9 calificări în
Tabăra de pregătire a olimpicilor naţionali la chimie, 19 calificări, dintre care 17 premii, la etapa naţională
a Olimpiadei de chimie, primul loc pe ţară la proba practică a Olimpiadei Naţionale de Chimie, al treilea
loc pe ţară la Miniolimpiada olimpicilor naţionali, obținerea de 6 ori a titlului “ŞCOALA DE CHIMIE” şi
de 7 ori a premiului “PROFESORUL DE CHIMIE” – distincţii acordate de Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi, peste o sută de premii la concursuri naţionale de prestigiu, organizate de universităţile
ieşene, zeci de premii la concursurile regionale şi la concursurile interdisciplinare…
Sunt cifre, pentru unii banale, dar care ne fac mândri, pentru că în spatele lor se află talent, pasiune,
perseverenţă, rigurozitate, efort susţinut, precum şi o multitudine de trăiri și reacţii, adânc înrădăcinate în
sufletul copiilor: curiozitatea de a înţelege şi a experimenta, emoţia realizării primului experiment,
satisfacţia desluşirii labirintului complicat al problemelor şi de ce nu, inevitabila “reacţie chimică” dintre
ei şi dascăli, căci fără “chimie” nu poţi înţelege chimia.
Șef catedră, Chimie, prof.dr. Otilia Pintilie

CATEDRA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
– Un fragment dintr-o poveste de 10 (zece)... ani –
”Adevărata Lecție e dincolo de lecții!”
(Pitagora)
Povestea unor profesori e adesea sinonimă cu a școlii sau a elevilor din acea școală. Încercând să
transmită tinerilor cunoștințe, informații sau să formeze la ei diverse abilități și competențe, cadrele
didactice nu iși fac doar, simplu, meseria. Pentru că nu poți rămâne la programul de 8 ore, la planificări,
planuri de lecții sau pregătirea pentru examene. Totdeauna bariera unui simplu job e depășită în direcția
formării, modelării caracterelor și a personalității tinerilor.
Povestea profesorilor nu e doar una de 10 (zece), dacă ne raportăm la notele obținute de către elevi.
Acestea nu sunt doar note maxime, iar ceea ce rămâne în sufletul unui elev după finalizarea unei școli nu
sunt doar calificativele. Provocările, de cele mai multe ori, sunt dincolo de rezultatele școlare efective.
Mai ales pentru profesorii de discipline socio-umane, care sunt chemați să modeleze personalitatea
elevilor, munca acestora nu poate fi evaluată doar prin notele sau mediile tinerilor. De pildă, la disciplina
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Logică, nu doar bacalaureatul sau alte examene sunt importante, ci și modul în care tânărul argumentează,
susține o opinie sau gândește critic raportându-se la sine și la ceilalți. Sau, după ce un elev a studiat
economie, profesorul trebuie să se asigure că elevul poate intra în viață ca cetățean responsabil, format și
informat în ceea ce privește rostul unei investiții sau respectarea unor principii etice în relațiile de pe piața
muncii.
Povestea de 10 (zece) a profesorilor poate începe cu școala, dar sigur nu se finalizează aici. E o
poveste care se citește printre destine și oameni, printre tineri care duc mai departe ce au învățat de la
dascălii lor. Amprenta lăsată de un profesor în sufletul unui elev poate fi regăsită după generații. Sau – în
cel mai frumos mod cu putință – se întoarce spre profesorul-formator îmbogățită de tânărul care s-a
dezvoltat, care a evoluat.
Povestea de 10 (zece) a dascălilor care predau discipline socio-umane continuă; de fapt, povestea
oricărui profesor sau a oricărei școli e una continuă. Iar această perenitate o dă mesajul uman, social
promovat dincolo de spațiul clasei, peste generații, peste timp. Timpul a adunat în clepsidra sa încă
10 ani, care sunt, poate, printre cei mai buni, cei mai plini de împliniri. Dar, acești ani sunt însă rodul
multora dinaintea lor, care au strâns alte generații de profesori, alți tineri care s-au format și multă muncă.
Pentru că atât un elev, și mai ales un profesor, se împlinesc prin experiența acumulată și transmisă mai
departe.
Iar, cum profesorii de 10 (zece) sunt priviți prin ochii elevilor de 10 (zece), putem aminti doar câțiva
dintre cei care s-au remarcat la concursuri și olimpiade școlare. Astfel, următorii elevi au participat la
etapa națională a olimpiadei de socio-umane:
- Coman Bogdan - Filosofie, 2008, îndrumător prof. Dana Dominte
- Antohi Roxana - Logică, argumentare și comunicare, 2010, îndrumător prof. Ioan Pâslaru
- Grămadă Roxana - Psihologie, 2011, mențiune la etapa națională, îndrumător prof. Ioan Pâslaru
- Coman Bogdan - Filosofie, 2008, îndrumător prof. Dana Dominte
- Toma Simona - Sociologie, 2013, îndrumător prof. Ioan Pâslaru
- Neamțu-Cucu Adriana - Sociologie, 2015, îndrumător prof. Cristina Moroșan
- Iordăchioaia Diana Elena - Sociologie, 2016, îndrumător prof. Cristina Moroșan
Șef catedră, Socio-umane, prof. Cristina Moroșan și membrii catedrei,
Prof. Ioan Pâslaru
Prof. Dana Iuliana Dominte
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CATEDRA DE ISTORIE
Studiul istoriei în şcoală contribuie decisiv la înţelegerea lumii în care trăim, la dezvoltarea gândirii
critice, a capacităţii elevului de a distinge adevărul de fals, binele de rău. De aceea, considerăm important
rolul profesorilor de istorie într-o şcoală, dar şi în comunitatea respectivă.
Catedra de istorie de la Colegiul Naţional ,,Mihail Sadoveanu” a înţeles importanţa acestei misiuni şi
rolul formator al profesorului şi munceşte pentru ca elevii colegiului să capete cunoştinţe solide despre
trecut, dar şi valori ca respect, corectitudine, integritate ş.a., care să îi ghideze în viaţă.
Activitatea de educare trebuie să înceapă cu noi, profesorii, în acest sens membrii catedrei - trei la
număr, toţi având gradul didactic I - participă la cursuri de formare şi perfecţionare, în ţară şi străinătate.
Aplecarea critică asupra istoriei, înţelegerea fenomenelor din trecut contribuie decisiv la formarea
tinerelor generaţii, la promovarea toleranţei, la dobândirea de către acestea a unor competenţe civice,
democratice, absolut necesare unor viitori cetăţeni responsabili. De aceea, considerăm foarte importantă
implicarea elevilor noştri, îndrumaţi de profesorii de istorie, la concursuri internaţionale, naţionale şi
judeţene ca Toleranţă şi convieţuire în spaţiul public, Cultură şi civilizaţie în România, Istorie şi societate
în dimensiune virtuală, Istorie, istorii, istorisiri. Numeroasele premii şi menţiuni obţinute la aceste
concursuri, dar şi cele de la sesiunile de comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, demostrează
dăruirea profesorilor de istorie şi competenţa lor.
Un colegiu de 10 înseamnă şi participarea elevilor la Olimpiada naţională de istorie, în acest sens
catedra de istorie a avut elevi reprezentanţi la această competiţie, în anii 2010, 2011, 2013.
Valoarea elevilor noştri este recunoscută şi la nivel european, prin premiile obţinute la competiţia
Euroscola şi participarea lor la dezbaterile din Parlamentul european de la Strasbourg.
Vechiul dicton Historia, magistra vitae, care înseamnă că istoria este un dascăl al vieţii, trebuie să ne
îndrume și pe mai departe, în munca noastră din şcoală, pentru a oferi elevilor noştri exemple din trecut,
în speranţa unui viitor mai bun.
Șef catedră, Istorie, prof. Adela Jitaru și membrii catedrei,

CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ
Once upon a time…
Aşa începe orice ”story” în limba engleză, şi profesorii de Limba şi literatură engleză de la Colegiul
Naţional „Mihail Sadoveanu”, Paşcani, s-au hotarât să depene şi ei, molcom, povestea lor…
profesional, dar şi aderarea la programul PEACE CORPS ROMANIA, prin intermediul căruia liceul
nostru a beneficiat timp de cinci ani de prezenţa unui voluntar american la orele de Limba engleză.
Considerând că un vorbitor nativ de limba engleză nu ar putea să aducă decât beneficii, atât elevilor cât şi
profesorilor, reprezentanta catedrei de limba engleză, profesor Roxana Atudorei, cu acordul şi susţinerea
fermă a doamnei director, prof. dr. Carmen Dimitriu, a luat legătura cu organizaţia mai sus numită pentru
a discuta posibilitatea realizării unui parteneriat. Astfel, în urma unor interviuri extrem de riguroase, am
primit în rândurile noastre trei voluntari: Elizabeth Cabbage, Becca Danz şi Theron Labounty.
Timp de cinci ani, voluntarii noştri au devenit parte integrantă nu numai a colectivului nostru de
profesori, dar şi a comunităţii. Datorită lor, elevii colegiului au putut participa la proiecte deosebit de
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importante precum “HABITAT FOR HUMANITY”, tabăra de jurnalism de la Bîrlad din 2009, taberele
“GLOW” şi “TOBE”, conferinţele IASIMUN. Dar nu numai elevii au beneficiat de prezenţa lor, ci şi noi,
cadrele didactice şi comunitatea locală. Primul nostru voluntar, Elizabeth Cabbage, a predat limba engleză
colegilor nostri, iar cu ajutorul ultimului voluntar, Theron Labounty, membrii catedrei noastre au fost
dotaţi cu truse audio atît de necesare actului didactic. Nemulţumindu-se cu puţin, Theron a pus bazele
clubului de fotografie şi clubului Java, ajutând numeroşi elevi ai colegiului să îşi descopere noi talente, şi
de ce nu, în alegerea unei meserii viitoare. Mai mult decât atât, una dintre elevele colegiului, Agripina
Ioana, a XII-a F, a luat locul I la concursul naţional de fotografie cu tema “PRIN PACEA DE ACASA,
PENTRU PACE ÎN LUME”, organizat de Peace Corps GAD în colaborare cu Sensiblu, Biblionet.

Din păcate, în 2013, după 20 de ani de colaborare cu România, Peace Corps şi-a închis porţile, iar noi
ne-am luat la revedere de la ultimul voluntar. Dar asta nu înseamnă că i-am uitat, sau că ne-au uitat. Anul
trecut, cu ajutorul donaţiilor de carte şi jocuri de scrabble făcute de Elizabeth Cabbage şi Becca Danz,
prof. Roxana Atudorei a putut pune bazele Clubului de lectură şi a Clubului de Scrabble. Încet, cu paşi
mici, continuăm să creştem….
Şi povestea nu se opreşte aici, din contră… Lucrul cu voluntarii americani ne-a deschis apetitul
pentru o nouă colaborare, de data aceasta cu Marea Britanie. În 2010, prof. Roxana Atudorei a încheiat un
protocol cu celebra Universitate Cambridge şi astfel, şcoala noastră a devenit Centru de pretestări pentru
examenele Cambridge pe toate nivelele : YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS. De-a lungul a 8 ani,
membrii catedrei precum prof. Roxana Atudorei, prof. Roxana Niţă, prof. Oana Harhătă, prof. Elisabeta
Hărăţu, prof. Adina Oniceanu au administrat aceste teste, jertfindu-şi din timpul liber, pentru că au înţeles
cât este de important pentru ca elevii noştri să pătrundă tainele acestor examene atât de importante, dar
atât de dificile. Şi pentru ca să facilităm şi mai mult accesul la astfel de examene, din 2014 liceul nostru
este Centru de înscriere pentru examenele Cambridge în cadrul programului ADDVANTAGE.
Credeţi că ne-am oprit din drum, fie şi să ne tragem sufletul? Nici vorbă, sau după cum spune
americanul, ”No way, Jose!”. Europa şi-a deschis larg porţile pentru a primi studenţi români şi noi am
vrut să le oferim elevilor noştri şanse sporite de succes, astfel că, în 2013, prof. Elisabeta Hărățu a început
colaborarea cu Educativa prin programele Edmundo şi Universalio, în 2014 cu Flex (oferirea de burse de
către statul american elevilor de liceu din clasele IX - X), iar în 2017 prof. Roxana Atudorei a inceput
colaborarea cu IntegralEdu. Prin intermediul acestor organizaţii, din ce în ce mai mulţi elevi ai liceului
studiază la universităţi de prestigiu din Marea Britanie, Danemarca, Suedia, Spania.
Şi pentru că noi, profesorii de Limba engleză, considerăm că ”all work and no play makes Jack a dull
boy”, am decis să ne ajutăm elevii şi cu distracţia, nu numai cu munca. Şi, ce să vezi?? D-na prof
Elisabeta Hărăţu n-a stat mult pe gânduri şi, din 2015, organizează în fiecare an tabere de limba engleză în
colaborare cu ANDREEA’S CLUB (Piatra- Neamț) şi NEXT LEVEL (Bacău) iar din 2015, prof. Roxana
Atudorei şi prof. Oana Harhătă colaborează cu ONG-ul ceh ”BRNO4YOU” în cadrul proiectelor
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Erasmus+ , prin care elevi din liceul nostru participă alături de alţi adolescenţi din diferite ţări din Europa
la diverse activităţi pe teme de larg interes pentru tineretul zilelor noaste: dependenţa de tehnologie,
violenţa în şcoală, dezvoltarea personală.
Last but not least, nu putem să nu povestim de oamenii dedicaţi din catedra noastră, care şi-au făcut
mereu meseria cu drag şi dăruire precum prof. Camelia Florina Bejan care este de 25 de ani în şcoala
noastră, oameni care au înţeles că ”lifelong learning” nu e doar o noţiune abstractă, că doar dezvoltândute mai întâi pe tine îi poţi ajuta şi pe ceilalţi să se dezvolte - prin puterea exemplului … şi cu mândrie
spunem că din cei cinci membri titulari ai catedrei, patru sunt profesori cu gradul I: prof. Elisabeta
Hărăţu, prof Roxana Atudorei, prof.Oana Harhătă, prof. Berenghia Bogdan.
De asemenea, profesorii catedrei noastre şi-au susţinut mereu elevii în încercarea acestora de a se
autodepăşi prin participarea la diverse concursuri precum Junior English, Cangurul lingvist, Spoken
English şi olimpiade, de unde s-au întors cu premii şi experienţe frumoase; şi cum voia bună şi insuflarea
dorinţei de a participa la activităţi cât mai diverse sunt esenţiale pentru fiecare dintre profesorii noştri, am
încurajat elevii din ciclul liceal să organizeze activităţi cu specific saxon pentru colegii lor, ”picii” din
clasele gimnaziale. Astfel, cei mari au învăţat să se organizeze şi să fie creativi, cei mici s-au distrat pe
cinste, iar noi, prof. Oana Harhătă, prof . Roxana Atudorei, prof. Luiza Muşat am făcut un pas în spate şi
ne-am bucurat că o nouă lecţie a fost predată/ învăţată, fie ea despre Halloween, Christmas sau Valentine’s
day.
Şi ce încheiere poate fi mai potrivită decât mărturia unui fost elev al liceului nostru, şi ea profesor de
Limba engleză … “În ciuda trecerii anilor, păstrez încă vie în suflet imaginea foştilor mei profesori de
limba engleză, de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu, fără de care nu aş fi reuşit să îmi duc la
îndeplinire visul, acela de a deveni la rându-mi, un profesor de limba engleză dedicat profesiei sale. Prin
profesionalismul de care au dat dovadă în procesul instructiv-educativ dar şi prin felul lor inedit de a se
bucura de zâmbetele noastre sincere de copii, am văzut în foştii mei profesori o puternică sursă de
inspiraţie, care m-a ghidat să devin ceea ce sunt astăzi. Datorită lor, dragilor mei profesori, sunt sigură
că entuziasmul primilor ani de carieră nu va dispărea niciodată, întrucât o să-mi amintesc mereu că şi eu
la rândul meu pot fi o sursă de inspiraţie pentru generaţiile viitoare, că pot să privesc mereu spre copii şi
că pot construi amintiri frumoase alături de ei” (Adina Mardare, fost elev al Colegiulul Național Mihail
Sadoveanu, promoția 2009-2013)

To be continued...

Șef catedră, Limba și literatura engleză, prof. Roxana Brîndușa Atudorei și membrii catedrei
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CATEDRA DE RELIGIE

Ora de religie îşi
găseşte locul binemeritat în
şcoala românească, într-un
timp în care elevul,
creştinul în devenire, este
în căutare de valori, de
modele pentru a se forma
ca personalitate religios morală.
În statele membre ale
Uniunii Europene, educaţia
religioasă este prezentă,
formând caractere, operând
cu noţiuni ce trebuie să trezească în sufletul elevului sentimente şi convingeri, care să-l determine să
acţioneze nu doar pentru propria perfecţionare spirituală, ci şi pentru a celor din jur, toate acestea sub
semnul iubirii, al libertăţii şi într-o legătură permanentă cu Dumnezeu.
Ca profesori de Religie, suntem conştienţi de responsabilitatea pe care o avem în această misiune
nobilă, care necesită dăruire, implicare, dragoste, cunoştinţe metodice şi de specialitate, spirit deschis,
înţelegere, sensibilitate, pentru ca dincolo de noi, copiii, să vadă Modelul şi Ţinta vieţii, pe Hristos
,,lumina lumii”.
În timpul orei de religie, învăţăm că nu este suficient să ştim că există Dumnezeu, că putem să-L şi
cunoaştem, să ne apropiem de El prin rugăciune, prin lecturi din Sfânta Scriptură, din Vieţile sfinţilor şi
din învăţăturile Sfinţilor părinţi şi că prin prezenţa la Sfintele slujbe ale Bisericii, printr-o viaţă frumoasă
şi curată, putem deveni cu adevărat fii iubiţi ai Săi.
Aplicarea cunoştinţelor dobândite în practica vieţii creştine este o preocupare constantă, pentru că ora
noastră continuă şi după ce sună de ieşirea din clasă, în ,,ora de după ora de religie”.
Acordăm în acest sens o atenţie deosebită activităţilor extracurriculare: parteneriate Şcoală - Biserică,
parteneriate cu şcoli din ţară sau din străinătate, pelerinaje la mănăstiri, serbări în ajunul marilor sărbători
creştine, Atelier de icoane Cercul de Religie, activităţi filantropice, Cercul de pictură icoane pe sticlă,
Tabăra creştină , Dragoste şi prietenie”, implicarea în Proiectele ,,Hristos împărtăşit copiilor” şi ,,Alege
şcoala”.
Pentru ca aceste activităţi să-şi atingă scopul, fixăm obiectivele în funcţie de particularităţile
individuale şi de vârstă ale participanţilor, pentru:
- a-L cunoaşte pe Dumnezeu Tatăl, prin dragostea Fiului Său, Iisus Hristos, care S-a jertfit pentru
mântuirea noastră şi prin darul Duhului Sfânt care ne sfinţeşte viaţa începând cu Botezul;
- a răspunde dorinţei noastre şi a elevilor de a aprofunda cunoştinţele dobândite la ora de religie şi nu
numai, ştiut fiind faptul că ,,ora de după ora de religie” are o importanţă deosebită în formarea
personalităţii moral-religioase a creştinului în devenire;
- a se apropia mai mult de Biserică, de a deveni buni creştini şi a înţelege sensul vieţii creştine într-un
timp care oferă tinerilor numeroase tentaţii care le-ar face viaţa ,,mai uşoară”;
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- a oferi tinerilor posibilitatea de a se cunoaşte mai bine, de a-şi înţelege valoarea, de a-şi valorifica
talanţii cu care au fost dăruiţi, spre folosul lor şi al celorlalţi;
- a oferi momente plăcute, agreabile şi a-i învăţa pe elevi că se poate trăi şi ,,altfel;
- dezvoltarea spiritului de colaborare, cooperare, toleranţă şi solidaritate;
- ca pe viitor să nu uite că fac parte din marea familie creştină a bisericii noastre, să simtă aceasta şi să se
implice în desfăşurarea unor activităţi promovate de biserică pentru întărirea comunităţii creştine.
Se ştie că marile evenimente din viaţa creştinului: botezul, nunta, sărbătorile, înmormântarea sunt
legate de spaţiul sacru al Bisericii, că ele adună împreună întreaga comunitate, iar clădirea Bisericii de
care se îngrijeşte fiecare, cu mic, cu mare, este mândria satului şi a localităţii în care creştinul îşi duce
existenţa.
Dorim ca elevul să fie aproape de biserică, să simtă cu adevărat că Biserica este Casa lui Dumnezeu,
locul unde în duminici şi în sărbători, Hristos îi aşteaptă ca pe nişte prieteni dragi, pentru a asculta
cuvântul Evangheliei, pentru a găsi răspuns la problemele cu care se confruntă, dar şi pentru a primi izvor
de viaţă veşnică, Sfânta Împărtăşanie ,,spre iertarea păcatelor şi unirea cu Hristos”.
Trăirea din timpul Sfintei Liturghii, spaţiul Bisericii, pictura, bolta care coboară parcă Cerul pe
pământ oferă credinciosului acel ,,acasă”, familiar, simplu şi grandios în acelaşi timp.
Ne bucură faptul că bisericile noastre sunt pline de credincioşi în timpul sfintelor slujbe, că nu zidirea
primează, ci sufletul, biserica vie, şi sentimentul că faci parte din Trupul tainic al lui Hristos, că locul tău
este acolo, că nu poţi să nu răspunzi la chemarea pe care ţi-o adresează Hristos prin sunet de clopot.
Este de datoria noastră să facem cunoscute aceste valori tinerilor pentru a preţui zestrea lăsată de
înaintaşi, spre a înţelege bogăţia spiritualităţii creştin-ortodoxe, de a o păstra şi de a o face cunoscută în
peregrinările lor în spaţiul european.
Șef catedră, Religie, prof. Vasilica Dimitriu Sîrghie
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VI. ECHIPA COLEGIULUI - ÎN AN ANIVERSAR 2018
Personal Didactic
prof. Adăscăliței Mihaela
prof. Adobriței Elena
prof. Angheluș Petrică
prof. Angheluș Rodica
prof. Anicolaesei Valeria
prof. Anton Adriana
prof. Aparaschivei Anca Violeta
prof. Apetroaie Camelia
prof. Ardeleanu Radu Bogdan
prof.dr. Atudorei Leonardo
prof. Atudorei Roxana Brîndușa
prof. Banu Viorel
prof. Bejan Florina Camelia
prof. Berenghia Anca Olguța
prof. Berenghia Bogdan
prof. Bostan Constantin
prof. Cășăriu Angela
prof. Cătău Mihai
prof. Chiculiță Viorel
prof. Condurache Ioan
Coțofană Relu
prof. Covrig Maria Magdalena

prof. Crăciun Dorinel Mihai
prof. Damiean Nicoleta
prof.dr. Dimitriu Carmen
prof. Dimitriu Sîrghie Vasilica
prof. Dominte Dana Iuliana
prof. Dumitrache Coca
prof. Dumitrașc Adriana
prof.dr. Eniu Lucia Victoria
prof. Frăsilă Mihail
prof. Gabor Simona Gabriela
prof. Gavril Carmen Gabriela
prof. Grozavu Ana Maria
prof. Harhătă Oana
prof. Hărățu Elisabeta
prof. Jîtaru Adela
prof. Liuță Mirela Cristina
prof. Matcovici Adriana
prof. Mărgineanu Emanuela-Ana
prof. Mercaș Hariclea Monica
prof. Mertic Daniela Carmen
prof. Minea Irina Iulita
prof. Mitrică Eduard Gabriel

Personal didactic auxiliar
Ciută Camelia Elena Dolores
Davidoaia Ionela Cristina
Duduman Valeria Cristina
Frăsilă Valeria
Grecu Mariana
Hilgard Adina
Iacob Maria
Maxim Daniela Lenuța
Toma Ionuţ Daniel
Vieriu Camelia

prof. Moroșan Cristina
prof. Pâslaru Ioan
prof. dr. Pintilie Otilia
prof. .dr. Pintilieasa Teodora
Ramona
prof. Pipirigeanu Gavril
prof. Popescu Claudia
prof. Preutu Marioara
prof. Preutu Romeo
prof. Pricop Vasile
prof. Pricope Viorica
prof. Radu Cătălina
prof. Roșca Liliana
prof. Spiridon Mihaela Iulia
prof.dr. Sprinceană Anișoara
prof. Șerban Genoveva
prof. Țiculeanu-Ciurlică MihaelaNicoleta
prof. Vangă Minodora Brîndușa
prof. Vîntur Cornelia

Personal nedidactic
Ancuţa Cătălin Vasilică
Ancuţa Cătălin Vasilică
Andrieş Cătălin Ştefan
Andrieş Veta
Artene Maricica
Bîrsan Maricica
Chelariu Maria
Ciur Liliana
Grigoraş Sorinel
Grigoraş Tudoriţa
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Hrişcă Ioan
Minea Maria
Rotaru Dumitru
Rotaru Violeta

CLASELE DE ELEVI - AN ȘCOLAR 2018/2019
Clasa a V-a A
Agavriloaie Ștefana Amelia
Albu Ştefan Robert
Apopei Pavel Teofil
Apostol Eliza Gabriela
Arsenie Eliza Ioana
Bortaș Natanael
Bujor Alexandru
Ciosu Patricia Elena
Ciurlică Matei Paul
Curteanu Lavinia Ioana
Dobreanu Florin
Dogaru Tudor
Mălăuţe Adelin Gabriel
Măriuța Răzvan
Mihăilescu Andreea Bianca
Mihalache Theodor
Mindirigiu Camelia Elena
Paner Gabriel Florin
Pleşcan Lucia Mihaela
Potolincă Maria
Pricop Maria
Rosu Diana
Sandu Mihaela Anastasia
Şerban Medeea Maria
Spiridon Sara
Ţaranu Diana Maria
Tigîţă-Bran Maria
Todosiea Andreea Gabriela
Veriveş Florina Georgiana
Diriginte
prof. Frăsilă Mihail

Clasa a V-a B
Adam Mario Florian
Alexa Enya Maria
Balan Bianca Andreia
Butnaru Ioana Alesia
Caea Gabriel Bogdan
Dâmbu-Copcea Maria
Dolhaniuc Iulia
Faulhaber Ștefan
Gabor Ștefan Rareș
Gafiţa Roxana Paula
Giurgilă Luca
Grecu Iustin Pavel
Himinciuc Rhyanna Sarah
Ion Marius Cristian
Ionoaia Iustina Iulia
Iordache Cristian Sebastian
Loghin Raluca Maria
Matasaru Bogdan Gabriel
Mercaș Mircea Octavian
Mitescu Matei
Oblîncescu Emanuel Ionuț
Plotuna Ioana Alexia
Roman Maria Alexandra
Sandu Daria Andreea
Sava Cătălin
Strugaru Matei Rareș
Tătărușanu Maria Mirabela
Tofan Alexia Maria
Ursu Teodor Flavius
Vizitiu Matei
Diriginte
prof. Anton Adriana
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Clasa a VI-a A
Asofiei Ioana
Bădăluţă Mara Iulia
Bălhuc Alessia Lucia
Barcău Casian Nicholas
Brudariu Bianca
Chiper Şerban Gabriel
Covrig Sara Cristiana
Enea George
Gavriluţ Ioana Viviana
Gheorghiu Iustina Elena
Gherman Ştefan Gabriel
Ghiţu Daria
Ghiţu Flavian Andrei
Gospodaru Andrei Alexandru
Grigoraş Geea Narcisa
Ilaşcu Marian
Irimia Cristy Alejandro
Lazăr Fabio Andrei
Liuţă Darius Teodor
Lungoci Antonela
Macovei Antonia
Maftei Dragoş Constantin
Mitrea Andrei Iulian
Nistor Gabriel
Oprea Rareş Ioan
Rusu Darius Costin
Sofian Eva Gabriela
Spatariu Andrei Cristian
Spataru Iustin Gabriel
Stratulat Robert Andrei
Diriginte
prof. Popescu Claudia

Clasa a VI-a B
Agapi Lucia Elena
Avram Teodora
Axinia Eusebiu Gabriel
Boboc Victor Cristian
Bortaş Edvin
Calistru Răzvan Daniel
Carolea Maria
Chifor Natalia Smaranda
Chiper Maria Roxana
Daj Ștefan
Dondaş Ioana
Enache Ana Maria
Jugrin Bianca Ioana
Lupu Matei David
Muraru Ştefania Bianca
Nastasă Larisa Petronela
Nechifor Radu Gabriel
Panfil Alexandru Gabriel
Pinău David
Popescu Cristian Ionuţ
Rangu Daniel
Răţoi Ana Maria
Rișcă Emanuel Daniel
Sava Edward Matei
Spiridon Debora
Ştefan Cristina Ioana
Tataru Ştefan Victor
Timofte Alessia Maria
Veriveş Cosmin George
Vîrvăroi Ştefan

Diriginte
prof. Mertic Daniela Carmen

Clasa a VII-a A
Asiyabi Elyas
Baciu Ştefania
Balcan Andrei
Buhăianu Sara
Căşuneanu Alexia Ioana
Chiriac Virgil Andrei
Ciuciu Emanuel Leonard
Ciuciu Iulia Lavinia
Dimitriu-Sîrghie Maria Gabriela
Echimov Georgiana Denisa
Echimov Ionela Iolanda
Grecu Bianca Gabriela
Grigoroaea Teodor
Hâra Maya Elena
Hrebenciuc Maria
Ichim Radu
Mandric Ioana
Moroi Claudia
Murgoci Daria Ioana
Nica Andrei Alexandru
Nicolau Petru Valeriu
Olteanu Marta Giulia
Pintilie Teodor Dragoş
Pînzaru Ştefania
Potolincă Alexandra Nicoleta
Puţintelnicu Ana Maria
Scobaie Cristiana Bianca
Şoldan Sabina Gabriela
Spinticiuc Camelia Gabriela
Târpescu Sergiu Gabriel
Tataru Adrian Gabriel
Vlas Bianca
Diriginte
prof. Dimitriu Sîrghie Vasilica
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Clasa a VII-a B
Alecsa Amalia
Banu Robert Adrian
Brudariu Alexandru Florin
Buhnici Mihai Ciprian
Bursuc Mihai Alexandru
Cabalău Rareş
Cricu Iulian Codruţ
Eva Sebastian Andrei
Harasim Ştefănuţ
Iosub Delia
Lipovanu Silviu Andrei
Lupu Edy Ionuț
Magdici Lorena
Marele Denis Marian
Nechita Bianca Maria
Nistor Anisia
Pădurariu Alexandra Gabriela
Panfil Adrian Marian
Pintilie Alessia Anamaria
Pintilie Alexandru
Pîrlea Eoden
Pîrlea Radu
Radu Ştefan Andrei
Simina Irina Elena
Tigîţă-Bran David
Tudurachi Cosmin Casian

Diriginte
prof.dr. Eniu Lucia Victoria

Clasa a VIII-a A
Amariei Angelo Emanuel
Apopei Alice Teodora
Arseni Costel Ionuț
Aulinei Marian Iulian
Ciobanu Denisa
Cojocărescu Rebeca
Enache Mara Anisia
Enea Evelina Maria
Garofa Marius Gabriel
Huțanu Elena
Ilciuc Rut Ligia
Ionescu Gabriela Georgiana
Irimia Andrei
Loghin Sara Dortheea
Mocanu Maria Claudia
Molocea Robert Ștefan
Munteanu Mihai Cosmin
Nastasă Mihnea Daniel
Patrașcu Georgiana Ilinca
Popoaea Giulia Maria
Şoimaru Sabina
Tanasă Ionuț Eduard
Teacă Sebastian
Ungurenaşu Roberta Mihaela
Vîrgă Emanuela Maria

Diriginte
prof. Preutu Marioara

Clasa a VIII-a B
Agavriloaie Ștefan
Alupei Ana Maria
Ancuta Georgian Matei
Andrieș Costin
Asofiei Laura
Bereș Ștefan Alexandru
Bobei Răzvan Andrei
Călugăreanu Lavinia Ştefania
Cozma Larisa
Crucianu Oana Cezara
Dambu Copcea Răzvan Ștefan
Dolhascanu Elena Andra
Dominte Lidia
Doroftei Eduard Andrei
Dumitrache Ștefan Darian
Foca Mario Ștefan
Iacob Marius Ștefan
Iancu Teodora
Ilinca Ioan Alexandru
Isachi Mihail
Isachi Sofia
Lăbonţu Georgiana Andreea
Nechifor Alexandru Mihai
Pintilie Eduard Marian
Spatariu Patricia Teodora
Teodorescu Ștefan Alexandru
Turcu Radu Matei
Ungureanu George
Ungureanu Rareș
Zaharia Ricardo Ştefan
Diriginte
prof. Berenghia Anca Olguța
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Clasa a IX-a A - Filologie
Intensiv Engleză
Alupei Bogdan
Arsenie Miruna Elena
Bordos Nicoleta
Cojocaru Cosmin
Costan Alexandru Ionuţ
Dediu Andreea Alicia
Gîrbu Măriuca
Goian Petru Gabriel
Iordache Ioana Miruna
Juncanariu Ionuţ Casian
Pintiliasa Ştefania
Pîrlog Denisa Gabriela
Stîngu Alesia
Ursu Ştefan Leonard
Vodă Giulia Mihaela
Clasa a IX-a A - Filologie
Intensiv Franceză
Alupei Costina
Buleu Mihai Adrian
Bunduc Angel Gabriel
Ciobanu Alexandra Ioana
Cojocaru Mihaela
Dediu Iuliana Gheorghița
Iosub Robert Nicholas
Jipa Miruna Ştefania
Jitărescu Otilia
Mărgărint Diana Mihaela
Pal Elena
Timofte Mălina Maria
Verdeș Maria Anda
Diriginte
prof.dr. Sprinceană Anișoara

Clasa a IX-a B - Filologie

Clasa a IX-a C - Științe sociale

Acasandrei Georgiana
Bîrsan Sabina Ștefania
Boboc Ştefan
Crețu Eduard Ionuț
Doboșaru Alexandra Ioana
Driha Alexandra Mihaela
Ghițu Mihaela Georgiana
Grigoraș Ioana Elisabeta
Grigoraș Sebastian Adrian
Haidamac-Pleșcan Georgiana
Iacobescu Timotei
Luca Andrei Emanuel
Luca Flavius Constantin
Mărian Alexandra Vasilica
Mercaş Andrei

Berariu Răzvan Teodor
Botea Iuliana Georgiana
Chingălată Edi Ionuț
Cojocaru Georgiana Elena
Copcea Dana Iuliana
Coștiug Mihai
Hălănduț Denisa
Ionel-Grosu Ana Maria
Ionică Alina Andra
Leah Ana-Maria
Lupaşcu Felicia
Moldovanu Cosmin Mihai
Nenică Marta Nicola
Onișoru Marian Alexandru
Păduraru Răzvan Ionuț

Mihalache Norina Mihaela
Muraru Florian Şerban
Nastasă Alexandra Iuliana
Onofrei Stefania
Palade Andreea Delia
Pavel Denyssa Ștefana
Petrescu Andreea
Pleșcan Robert Mihail
Şalamac Vasile Vlădălin
Simina Miruna Florentina
Spiridon Iosif
Ştefan Oana Georgiana
Tarcan Ionel Daniel
Tiron Teodor
Ursan Sabina Elizabeta
Diriginte
prof. Angheluș Rodica

Palaghia Giorgiana Maria
Palaghia Maria
Pintilie Maria Bianca
Popescu Andra Daniela
Popuțoaia Mădălina Elena
Ştefan Alexandru
Sticea Tiberiu Ioan
Timofte Andrei Ionuț
Timofte Emanuel Gabriel
Toma Silviu Florentin
Ungureanu Maria Gabriela
Vasiliu Andreea Olivia
Vieriu Sunamita
Zăvoi Alecsandru
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Diriginte
prof. Pricop Vasile

Clasa a IX-a D - Matematică informatică Intensiv informatică
Bișoc Elena Maria Elia
Budeanu Ovidiu
Bulhac Gabriel
Cebotaru Valeria
Ciobanu Cosmin Antonio
Cojocaru Vlad Gabriel
Crîşmăriuc Olivia Mălina
Deaconu Denis Andrei
Dolhăscu Marian Daniel
Echimov Doru Andrei
Iacob Alexandra
Ispas Dumitru
Lazăr George Marian
Luchian Teodora Gabriela
Lungu Maria Crina
Lupu Petruţa Maria
Munteanu Narcis Ionuţ
Paiu Cosmin George
Pascal Maria Stella
Popa Andrei
Popovici Paul Florin
Roşca Alexandru David
Sârghi Vlăduţ Gabriel
Slătineanu Andreea Elena
Spătaru Claudia Gabriela
Sticea Sara
Tărăboanță Lucas George
Tataru Alexandru Ciprian
Teodorescu Lucian Ilie
Ujică Claudiu Gabriel
Diriginte
prof. Banu Viorel

Clasa a IX-a E - Științe ale
naturii
Ancuța Andrei
Asofiei-Munteanu Ionuţ Teodor
Axinte Mircea Gabriel
Băiceanu Dumitrel
Bălăuţă Marco Ştefan
Balcan Bruno Cristian
Barcău Antonio Mihai
Berenghia Smaranda
Buga Georgiana Daria
Cosău Elena Alexandra
Cozma Alexandra
Cozma Constantina
Cozma Damian Constantin
Damian David Eusebiu
Elefteriu Carla Gabriela
Florea Elena Denisa
Gabor Elena Iasmine
Ghemeş Iarina Andreea
Gheorghe Miruna Emilia
Hrebenciuc Mihail
Iftene Mihai Dumitru
Ionescu Ionuţ
Jîtaru Ioana Vladina
Lupoaia Delia Alexia
Maxim Denis Samuel
Movileanu Vlad Dumitru
Novac Ioana Denisa
Sandu Maria
Tacu Iustin Eusebiu
Vasile Ioana Lorena
Zăvoi Alexia Maria
Diriginte
prof. Jîtaru Adela
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Clasa a IX-a F - Științe ale
naturii
Balan Maria Narcisa
Bîrîiac Alessia
Bolohan Alexandra Antonela
Bordianu Cristi
Bugioeanu Cătălin Alexandru
Ciurlică Andrada Izabela
Costan Ștefan
Dascălu Denis Andrei
Gurzun Anca Mihaela
Hanus Ana Maria
Hogea Elena Denisa
Iacob Cristian Bogdan
Ionică Roxana Gabriela
Marcu Matei
Mihalachi Ionela
Mocanu Carla Denisa
Munteanu Robert Ştefan
Olari Elena
Pintilie Cristiana Nicoleta
Pintilie Remus Dumitru
Pîrlea Claudiu
Porcilescu Elena
Pralea Ştefănel Ionuţ
Rotaru Andrei Vlad
Sacară Ionela
Șnaider Albert Alexandru
Trifaș Diana Iulia
Ungureanu Elena

Diriginte
prof. Apetroaie Camelia

Clasa a X-a A - Filologie Intensiv Engleză
Albu Diana Elena
Alexandru Amelia Lenuța
Anton Brigita Camelia
Apostol Maria Măriuca
Asofiei Elena Raluca
Domnicu Alina
Gîrleanu Alexandra
Giurgiuveanu Cristina Ioana
Grigoruț Ioana Octavia
Iftimoaia Maria Mirabela
Mărgineanu Cosmina Gabriela
Oțel Cristina
Petraru Andreea Milena
Pristavu Raluca Andreea
Spiridon Geanina
Ţurcanu Cătălina
Zabulic Alexandru
Clasa a X-a A - Filologie Intensiv Franceză
Abalaşei Adelina Andreea
Andronache Dumitriţa Mihaela
Atomei Iuliana Beatrice
Buluc Alexandra
Cazacu Alexandra Raluca
Cojocaru Tatiana
Dogaru Paula Cristina
Dondaş Alina Elena
Hroștea Iustin
Moțcu Mădălina Gabriela
Palfey Andreea
Sohoreanu Violeta
Ursache Ana Giorgiana
Vârlan Elena Iustina
Diriginte
prof. Gabor Simona Gabriela

Clasa a X-a B - Filologie

Clasa a X-a C - Științe sociale

Agache Bianca Florentina
Apostol Viorel Mihai
Asoltanei Andreea
Axinia Georgiana Cristina
Balan Diana Maria
Bortaş Ştefan Vlad
Brumă Alexandra Elena
Buciumanu Maria Mihaela
Bujor Georgiana Amalia
Buzatu Petronela
Chelaru Roxana Maria
Costea Teodora
Crăciun Dominic Marian
Creţu Vasilică Alexandru
Duduman Ilinca Ștefana
Enea Alexandra Georgiana
Florea Alexandru

Asoltanei Ana Maria
Barhan Andrei
Bolohan Florin Eduard
Bulai Bianca Maria
Buzdugan Tudor Sebastian
Cozma Simona Elena
Crețu Radu Constantin
Cristina Amalia Maria
Curcă Marian
Dominte Beatrice Edera
Iordache Ștefănel George Irinel
Iovu Andra Mădălina
Jitărescu Narcisa
Lupașcu Adelina Georgiana
Măriuţă Oana Ştefania
Mercore Petru Daniel
Mihai Alina Maria

Gîrbea Sînziana
Iftimioaia Ramona Georgiana
Ioniță Denis Andrei
Jardă Marius Gabriel
Mercorea Diana Georgiana
Palade Eusebiu Marian
Rândașu Măriuca Ioana
Roșca Larisa Mihaela
Rotariu Dumitrița Mihaela
Șerban Roxana Iulia
Toarbă Ştefan Andrei
Vîrvara David Alexandru
Vrabii Emanuela

Munteanu Andreea Nicoleta
Pădurariu Laura Ioana
Pelin Veronica
Roșu Teodor Mădălin
Rotariu Andrei Florin
Sohoreanu Vlăduț Andrei
Tufă Eduard Gabriel
Turcu Georgiana Mădălina
Voicu Gina Raluca
Zaharia Ştefania Ecaterina
Zaharia Vlad Mihai

Diriginte
prof. Aparaschivei Anca Violeta

Diriginte
prof. Dominte Dana Iuliana
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Clasa a X-a D - Matematică informatică intensiv informatică
Afloare Ștefan Cristian
Andriesei Beniamin Andrei
Balan Iulia
Barticel Iuliana Cristiana
Bencheci Cătălin
Bîrgăoanu Emanuel
Bostan Andreea Giorgiana
Buzatu Cosmin Ioan
Catîru Ștefan
Cojocărescu Bianca Ioana
Cristache Andrei
Davidoaia Alexandru Ionuț
Dulhaniuc Dario
Frij Alexandra Ștefania
Grigore Valerian
Hrițcu-Meşenschi Iasmina
Ilinca Ioana
Iordăchescu Cosmina Mihaela
Jitǎrescu Filip
Maxim Matei
Neculăeș Adriana Georgiana
Nestor Maria
Petrișor Victor Gabriel
Porcilescu Gabriel
Rusu Daria
Rusu Vladimir
Sanduleac Dumitru
Spataru Bianca Gabriela
Zagan Silviu George
Diriginte
prof. Liuță Mirela Cristina

Clasa a X-a E - Științe ale
naturii
Apostol Maria Alice
Avrămiuc Monica
Berbeniciuc Alexandra Maria
Bostan Ioana
Chelaru Mihai Rareș
Cocîrță Bogdan Mihail
Cojocaru Ștefan Cristian
Damian Ștefania Anastasia
Dogaru Tiberiu Alexandru
Duca Dragoș Cezar
Dulharu Lorena Brigitta
Filote Alexandra Elena
Frăsilă Parascheva
Frăsilă Ștefan
Giurgilă Martina
Ianuş Paula Antonela
Ivanov Iulia
Lipovanu Aurelian Mihai
Loghin Elisabeta
Luca Andreea Eliza
Luca Daria Elena
Roman Iuliana Alexandra
Sava Denisia Elena
Șerban Matei Denis
Spatariu Ioan Gabriel
Spridon Iustinian Cristian
Ștefan Darius Mihail
Tărpescu George Cristian
Ungureanu Daria Elena
Ungureanu David
Diriginte
prof. Moroșan Cristina
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Clasa a X-a F - Științe ale
naturii
Adăscăliței Albert Constantin
Andronache Sabin Ioan
Antoneag Gabriela Sabina
Băiceanu Diana Vasilica
Bogza-Cherecheș Claudia Elena
Budeanu Viorel Samuel
Butnariu Adelina Elena
Chița Sergiu Cosmin
Ciobotariu Daniel
Costan Andreea
Costan Maria Mădălina
Diaconu Cosmin Mihai
Enea Codrin Andrei
Gavril Gabriel
Gheorghe Ana Maria
Gheorghiu Daniel
Gladuneac Mihaela
Grecu Alexandra
Iacobescu Rahela Rut
Judeanu Ştefania Elena
Liseanu Alexandra Giorgiana
Loghin Rebeca Naomi
Mihalcea Marius
Muraru Tudor Dragoş
Onciu Andrei Iulian
Pirlea Abel
Pleşcan Cristian Andrei
Pleşcan Iulia Elena
Roznovăţ Constantin
Tupiluș Elena
Diriginte
prof. Covrig Maria Magdalena

Clasa a X-a G - Științe ale
naturii
Acatincei Florin
Axinte Luca
Balint Emanuel Iosif
Budeanu Georgiana
Budușanu Laura
Controloru Rareș Vasile
Cotoc Maria Mădălina
Davidoaia Bianca Andreea
Enea Teofil
Ghițulescu Flavius Patrick
Giurgilă Matteo
Hriscu Delia Maria
Ilașcu Andrei
Ilioaia Gabriel Cosmin
Melinte Victoria
Miron Ştefania
Păduraru Anastasia Andreea
Păduraru Mădălina Ioana
Palade Dumitru Daniel
Pintiliasa Denis Andrei
Popuțoaia Ioana
Preotu Iasmina Iulia
Rotaru Georgiana Roxana
Rusu Iuliana Adriana
Ursăciuc Radu
Vrabie Andrian

Diriginte
prof. Hărățu Elisabeta

Clasa a XI-a A - Filologie
intensiv Engleză
Bălteanu Denisa Maria
Biţa Elena Roberta
Bucşă Daniela
Cazacu Ana Liza
Curcudel Vlad Aleksandru
Gavril Alice Emanuela
Goidan Bianca Mihaela
Iacob Bogdana Georgiana
Isticioaia Bianca Elena
Maxim Diana Laura
Maxim Emanuel
Nistor Alin Ionuţ
Puiu Mihai
Vodă Estera Andreia
Clasa a XI-a A - Filologie
intensiv Franceză
Alexa Ioana Mihaela
Amariei Ana
Bostan Maria
Cazacincu Larisa Petronela
Cojocaru Vlad Vasile
Cristea Gabriela Ana Maria
Dantuş Ionuţ Valentin
Florescu Roxana Elena
Gadibadi Cristina
Iacoboaia Costin
Livadariu Ioana Irina
Marcovschi-Mahu Ioan Marco
Moroșanu Iuliana Diana
Tătărușanu Georgiana

Diriginte
prof. Preutu Romeo
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Clasa a XI-a B - Filologie
Antoci Ionela Cătălina
Barhan Ioana Eliza
Boboc Teodora
Butnaraşu Paula
Cîmpanu Cristian Manuel
Ciocoiu Marilena Loredana
Costea Maria Raluca
Coţovanu Iuliana Ştefana
Crâşmaru Alexandru Mihai
Davidoaia Ştefania Bianca
Epure Roxana Petronela
Filote Lavinia
Hohan Alexandru Andrei
Ignat Andreea Mihaela
Iosub Roberta Elena
Jâpa Cornelia Marinela
Jitariu Lucian Adrian
Lipovanu Sebastian Vlad
Luca Alexandra Olivia
Melinti Andreea
Miron Mădălina
Nechita Gabi
Nunucă Patrisia Petronela
Omușoru Ioan Vlăduț
Oțel Xenia
Pralea Cătălina Elena
Roman Ana Maria
Simireanu Marina Andreea
Tătăruşanu Andreea Roxana
Ursachi Ștefan Teodor
Veriveş Anastasia Dumitriţa
Victoria Daria Florentina
Diriginte
prof. Matcovici Adriana

Clasa a XI-a C - Științe sociale
Apostol Alexandru
Baston Denisa Florinela
Bîrgăoanu Cosmin Constantin
Blăgoiu Leonard Cosmin
Bolohan Maria
Chihaia Iulian Cosmin
Chița Adelina Georgiana
Ciobanu Gabriela Mălina
Ciubotariu Georgiana Delia
Cojocaru Daniela
Dâm Diana Luciana
Druc Ana Maria
Gurzum Iuliana Adnana
Handra Lucian Alexandru
Hrebenciuc Dimitrie
Ichim Ana Maria
Iftimia Andrei
Ilaşcu Eusebiu
Marin Vlad Constantin
Mihalache Miruna Paula
Nechifor Maria Sandra
Olaru Anda
Petrescu Ștefania Petronica
Pînzariu Lavinia Daniela
Plaiu Cosmin Gheorghiță
Postolică Robert
Raric Daniel Gheorghe
Vlad Ana Ştefania
Diriginte
prof. Grozavu Ana-Maria

Clasa a XI-a D - Matematică informatică intensiv informatică
Albu Tudor Constantin
Axinia Anton Mihai
Bejenaru Alexandru
Bolota Constantin Cosmin
Chelariu Elena
Chiţescu Bianca Ioana
Crăciun Ştefana Maria
Filip Iulia Florina
Hîrtopanu Tudor Alin
Hobincă Radu Cosmin
Iftime Cristian Bogdan
Iftime Maria Luciana
Lazarov Robert Andrei
Onofrei Luiza Elena
Paiu Camelia Elena
Pleşcan Denis Ioan
Răţoi Iulian Răzvan
Sandu Cristi
Sandu Dan Dumitru
Simina Denisa Elena
Vîntur Antonia

Clasa a XI-a E - Științe ale
naturii
Alecsa Iulia
Atudorei Andreea
Atudorei Andrei
Băiceanu Eusebiu Ionuţ
Beraru Robert Gabriel
Bilec Andreea Alecsandra
Boboc Iulia
Borşa Cosmin Andrei
Boțvin Maria Olivia
Chiriac Monica
Cojocariu Eusebiu Gabriel
Dogariu Alexandra Gabriela
Dominte Marta
Dulap Daniel
Marcu Ioana
Maxim Emanuel Ionuţ
Moleșteanu Andrei
Monu Iulia Nicoleta
Murărescu Ioan Alecsandru
Pasnicu Constantin Florin
Plaiu Daria Maria
Puiu Constantin
Puiu Gheorghe
Purghel Narcis Teodor
Rîmbu Sebastian
Spumă Roxana Anamaria
Timofte Robert Emilian

Diriginte
prof. Crăciun Dorinel Mihai

Diriginte
prof. Spiridon Mihaela Iuliana
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Clasa a XI-a F - Științe ale
naturii
Ailenei Ana Maria
Albu Adrian
Bariz Daria
Bariz Darius
Botă Vasilica Ioana
Cășuneanu Alexandra
Costea Paula
Diaconiţa Elena
Dimache Elena Daniela
Gheorghe Valentin Sebastian
Grigoraș Marta Geanina
Iacob Oana Mihaela
Iacobescu Naomi Emanuela
Judele Codrina
Leonte Ema Mihaela
Marcu Andreea Diana
Mardari Vasile Bogdan

Clasa a XI-a G - Științe ale
naturii
Aparaschivei Constantin
Chiriac Lavinia Maria
Ciosu Ana Maria
Corobco Ioana Alexandra
Covrig Ioan Alexandru
Crăciun Maria Alexandra
Doroftei Denisa Ioana
Enciu Miruna Ioana
Filote Georgiana Larisa
Florea Teodor Alexandru
Hârtopanu Ilie
Ignat Lorenzo
Lipovanu Letiţia Sînziana
Lorenţ Mircea Iustin
Maftei Bogdan Constantin
Maftei Florina Bianca
Mihailuta Nicolae

Matei Andrei Marian
Molocea Petru Vlad
Nemțanu Petronela
Ojică Diana
Onofrei Georgiana
Pîrlea Estera
Porojan Marian Bogdan
Pruteanu George Vlăduţ
Sandu Alexandra Andreea
Ungureanu Ionuţ Bogdan
Ungureanu Mihaela
Vasiliu Ștefania
Voicu Costel
Diriginte
prof. Radu Cătălina

Mihalachi Eugeniu
Munteanu Alexandra
Munteanu Fabian
Neacşu Elena Evelina
Osoianu Andrei
Pantoc Marian Denis
Pavel Andrada Georgiana
Popuţoaia Georgiana Diana
Puiu Daniel Vasilică
Târpescu Eliza Florina
Tudorache Alexandra Paula
Vieru Liviu Eduard
Zaharia Raluca Amalia
Diriginte
prof. Dumitrache Coca
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Clasa a XII-a A - Filologie
Albu Miruna Ioana
Atodiresei Andreea
Atudorei Delia
Avram Lavinia Andreea
Barhan Georgiana Karina
Bezlii Ioana Roxana
Bostan Vasilica Andreea
Covrig Raluca Alexandra
Făcăleț Carmen Ionela
Haliga Bianca Maria
Harja Andreea
Iacob Bianca Elena
Ichim Elena Daniela
Ilade Bianca Elena
Judele Maria Cătălina
Juncă Adrian Gabriel
Leagăn Denisa Elena
Macovei Ruxandra Iris
Paraschiva
Mahu Raluca Petronela
Panțiru Luiza Maria
Pîrlea Debora Miriam
Raicu Iasmina Ştefana
Roșu Ioana Andreea
Țăpoi Maria Magdalena
Vengher Diana Ionela
Verdeş Mădălin Sebastian

Diriginte
prof. Pipirigeanu Gavril

Clasa a XII-a B - Filologie
Acsinte Diana Maria
Bacaliuc Cătălina
Balan Lucia Ionela
Crîşmaru Daniela
Dondaş Andrei Rareş
Frunză Ancuța
Grosu Elena
Hruşcă Vlad
Jitărescu Denisa
Lazăr Ionela
Luca Dan Robert
Luchian Petronela Teodora
Maftei Oana Mihaela
Maghercă Valentina
Mărgărint Roxana
Mihalcea Maria
Mihalcea Rosalinda Ioana
Nistor Diana Iuliana
Norniță Mihaela Andreea
Novac Ana-Maria
Păduraru Iuliana Denisa
Palaghia Mădălina Elena
Pardus Simina Florentina
Prodan Ioan Daniel
Roşca Crina Ştefania
Roșca Maria
Rotaru Mihail Sebastian
Samson Maria Giulia
Timofte Georgiana Elena
Ursan Emanuel Pavel
Diriginte
prof. Mercaș Hariclea Monica

Clasa a XII-a C - Științe sociale
Adăscăliţei Ioana Teofilia
Angheluş Ionuţ
Asmarandi Bogdan Georgel
Bîrzu Elena Alexandra
Bostan Iulian Cătălin
Bostan Maria Carmen
Cășuneanu Maria-Magdalena
Cîtea Camelia Elena
Dumitraşcu Constantin Mihai
Hamciuc Narcis Florian
Hărăguţ Vasilica Georgiana
Hîra Delia Petrina
Iancu Răzvan Mihai
Moraru Florin
Murariu Iulian Dinu
Panțiru Petronel Alexandru
Pavăl Ionuț Daniel
Plaiu Ionuț
Poiană Elena Alexandra
Puşcaşu Gabriela Laura
Simina Radu Ioan
Ștefan Larisa Elena
Tanasă Mihai Cosmin
Tofan Florin Gabriel
Toma Mina-Mădălina
Ungureanu Sabina Ionela

Diriginte
prof. Anicolaesei Valeria
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Clasa a XII-a D - Matematică informatică intensiv informatică
Bodoaşcă Dana Ioana
Buruiană Maria Daniela
Chihaia Alin Vasile
Chirilă Andrei Florin
Comoniţă Denisa
Costan Raluca Ionela
Dimitriu Emilian
Drăguşanu Dragoş
Grădinariu Andrei
Hirean Cătălin Alexandru
Ioneasa Mihai Sebastian
Lungu Silviu Marian
Măriuța Ciprian Andrei
Onofrei Lavinia Ozana
Părău Rebeca
Pavel Emanuel Ioan
Roşu Radu Andrei
Şerban Mihai
Tălmăcel Larisa Maria
Tălmăcel Lavinia Mihaela
Timofte Răzvan Cristian
Ţogan Andrei
Vornicu Ştefan Bogdan

Diriginte
prof. Mitrică Eduard Gabriel

Clasa a XII-a E - Științe ale
naturii
Ancuţa Ioana Miruna
Ancuţa Ştefan Cristian
Apetri Diana Andreea
Berenghia Ilinca
Bostan Miruna Ştefana
Bucovina Ioana
Carolea Robert Constantin
Climinte Cristian Constantin
Cojocariu Alexandra Iolanda
Cojocariu Denisa
Coman Adrian Ioan
Constantin Floredana
Constantin Gabriela
Costea Miruna Elena
Dăscăliţa Maria
Gherman Andreea Ştefania
Ghervase Adina Ştefana
Giurgilă Roberta Paola
Gorcioaia Raluca Andreea
Grigoraș Gabriela Miruna
Lupu Cezar Justinian
Malache Andreea
Murariu Mihaela
Nica Eduard Cătălin
Pintilie Victor
Pricop Petronela
Savinescu Şerban Tudor
Şerban Gabriel
Tansanu Mihaela Gabriela
Ursu Demetra Izabel
Vasiliu Vladimir
Diriginte
prof.dr. Pintilie Otilia

Clasa a XII-a F - Științe ale
naturii
Barcan Georgiana Mădălina
Blejușcă Radu Gheorghe
Boboc Angela Iuliana
Bogza Iustina
Ciopraga Erika Andreea
Ciur Alexandru Iulian
Costan Elena Cristina
Dobreanu Elena
Dohotariu Andreea Diana
Gîtlan Alexandra Raluca
Gurzun Cristina Vasilica
Huţanu Lenuţa Teodora
Ilăşoaia Iuliana
Iosub Ioan Alexandru
Lavric Laura
Luca Sara Mădălina
Morariu Ana Maria
Moroi Laurențiu
Nicolescu Teodor Emanuel
Nistor Adrian
Ojică Ștefan Iulian
Olaru Teodor Alexandru
Popescu Cosmina
Purghel Camelia Andreea
Rocheanu Iuliana Alexandra
Savin Ştefan Severian
Sticea Teofil
Stîngu Samuel
Vântur Mihai Irinel

Clasa a XII-a G - Științe ale
naturii
Airinei Bogdan Ioan
Andrei Petronela Iuliana
Cebotari Zinaida
Dascălu Ecaterina
Enea Mihai Alexandru
Galan Ionel
Gavrilovici Timeia Elena
Goian Ioana Cristina
Gurzun Andrei
Ilinca Marian
Loghin Magdalena Rebeca
Luca Romina Tincuţa
Maftei Mădălin Gabriel
Minuț Mihaela
Mocanu Robert Ştefan
Moldovanu Nicolae
Negru Mario Cristian
Nistor Elena
Nistor Livia
Pădurariu Oana Narcisa
Potolincă Maria Bianca
Potolincă Sabina Elena
Puiu Petronela
Stănescu Vlad Marian
Stavarachi Vasilică Marian
Zadoina Anamaria

Diriginte
prof. Vangă Minodora Brîndușa

Diriginte
prof. Angheluș Petrică
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