
 



INVITAŢIE LA  

SCHIMBARE 

   Ş  coala este un univers infinit, o poartă prin care omul intră din copilărie spre lume, este  
templul făuririi fiinţei umane, loc de întâlnire a adevărului cu frumosul, iar catalizatorii acestui act  
sunt, fără îndoială, dascălii săi. 
       Modeşti, devotaţi copiilor, convinşi de misiunea lor apostolică, cei mai mulţi dintre dascălii  
acestei şcoli sunt un model. În mod evident, în beneficiul elevilor noşti, care au nevoie de mod - 

ele. Prin vocaţia lor didactică, prin loialitate şi responsabilitate, prin bunătate şi înţelepciune, prin  
cumpănire şi empatie, ei se disting prin crezul că şcoala este însăşi viaţa lor. 
          Împreună formăm o echipă de succes, care a înţeles că pentru a împlinit idealul educaţional  
al Colegiului Naţional Constantin Cantacuzino. 
           Anul 2013 trebuia perceput şi asumat ca anul schimbării. Şi aşa a fost… Dincolo de realizările  
materiale, legate de finalizarea proiectului de reabilitare, dotarea cu echipamente moderne, cu  
mobilier ergonomic, amenajarea unei săli multifuncţionale, a unei cancelarii primitoare, a două  
laboratoare de informatică şi a unui cabinet de consiliere adecvat standardelor europene, am  
reuşit să performăm şi în plan psiho-social. Astfel, anul ce a trecut a adus un echilibru mai bun  
între resursele alocate şi rezultatele elevilor. Aceştia au înţeles mai bine rostul învăţării, motivaţia  
devenirii unui elev de succes, cu o bună determinare a traseului profesional.  
         Remarcabil este şi aspectul legat de noua raportare a elevilor la starea de disciplină. Fermi - 

tatea conducerii la acest capitol a asigurat însuşirea de către elevi, mai ales de către cei de liceu,  
a exigenţelor şi chiar a rigorilor unui comportament adecvat.   
         În perioada imediat următoare lansăm un nou proiect intitulat:  Fiecare copil de azi este  
important pentru schimbarea pe care o va produce mâine  prin care vom urmări eficientizarea  
comunicării dintre elevi şi profesori. Ne-am propus o  valorizare a Consilului elevilor, prin impli - 

carea liderilor elevilor în monitorizarea activităţilor extraşcolare şi introducerea unor casete în  
care copiii să poată lăsa mesaje cu diverse opinii despre o mai bună organizare a şcolii. Elevii  
trebuie să ne comunice gândurile, nemulţumirile sau ideile şi năzuinţele lor. Gândim transfor - 

marea Consiliului elevilor într-o organizaţie dinamică, o voce de care să se ţină seama în dez - 

voltarea şcolii. 
         S-a redefinit totodată şi atmosfera din colectiv, în sensul armonizării diferenţelor şi al  
canalizării energiilor pe un făgaş benefic şcolii. Am pornit de la premisa că oamenii trebuie mo - 

tivaţi în beneficiul instituţiei, dar şi al propriei persoane. În ierarhia trebuinţelor umane, la nive - 

lul superior se plasează trebuinţele de stimă, de recunoaştere şi de autorealizare. Tocmai de  
aceea, echipa managerială şi-a propus să asigure colaboratorilor un climat definit prin respect,  
încredere, stimularea iniţiativei, independenţă în actul didactic şi recunoaştere a valorilor reale.  
Cât de departe am reuşit să mergem pe acest drum, pot aprecia cel mai bine partenerii noştri în  
educaţie. Suntem conştienţi însă că întotdeauna există loc şi pentru mai bine… 

       Deja, colegiul nostru are o altă poziţie în comunitatea locală, atitudinea multora dintre noi  
creând o imagine pozitivă. Schimbarea de mentalitate pe care încercăm să o realizăm pornind  
din cancelarie, impune atitudini noi şi rezultate pe măsură.     

Director, 
Prof. dr. Gabriela ISTRATE 
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Cercetări din zilele noastre au scos la iveala, in naosul Bisericii Mari 
Domneşti, mai multe cuptoare pentru prelucrarea minereului de aramă 
din prima jumătate a secolului al XV-lea. 

   Din insemnarile facute de Franco Sivori in anul 

1584 aflăm ca ,,Aici s-au strămutat de asemenea 
toţi meşteşugarii şi negustorii din Bucureşti, astfel 
că au ajuns atât de mulţi împreună cu cei localnici, 
că se găseau price fel de mărfuri’’ şi ,,toţi boierii cei 

mari s-au  apucat apoi, urmând pilda principelui, să 
ridice o clădire, astfel că iute, iute s-a mărit oraşul 
care ste capitala întregii ţări.’’ Prima menţiune 

documentară a aşezării – ca fiind reşedinţă 
domnească, este cea din memorialul de călătorie al 
lui Johann Schiltberger care, în anul 1396, ne spune 
că a fost “în Ţara Românească şi în cele două 
capitale ale ei, care sunt numite Argeş (Agrich) şi 
Târgovişte (Türkoich)”.  

CURTEA DOMNEASCĂ 

Va fi ridicată pe malul drept al râului Ialomiţa, pe terasa cea mai înaltă, în apropierea 

drumurilor comerciale cam pe la 1400. Exista si o biserică paraclis în această incintă, toate 

fiind înconjurate pe trei laturi de un zid de piatră.  

Pe la mijlocul secolului al XV-lea, Vlad Ţepeş, va ridica un turn de apărare - Turnul Chindiei  

înalt de peste 27 de metri, care, conform notelor luate de Paul de Alep, ,, este un turn de 

piatră mare, înalt, care ne-a uimit prin înălţimea lui, acolo se află orologiul oraşului şi acolo 

stau de strajă mulţi paznici. În timpul cinei aceştia bat din tobă pentru a opri circulaţia în 

timpul nopţii; după aceea aprind o lumină mare şi atâta timp cât rămâne aprinsă lumina, 

nimeni nu îndrăzneşte să umble pe uliţe’’ceea ce dovedeşte că din acest turn erau 

anunţate orele, iar către asfinţitul soarelui  se dădeau semnale pentru întreruperea 

circulaţiei în timpul nopţii. De asemenea, turnul avea rol militar deosebit in caz de 

incendiu. 

Curtea Domnească din Târgovişte a fost gândită ca un complex de clădiri ce urmarea să servească drept centru 

administrativ, locuinţă pentru domnitor şi familia sa, slujitori şi numeroşi curteni. Ea de asemenea a reprezentat locul 

de întrunire al divanului. Se elaborau actele de cancelarie, se efectual judecăţile mai importante şi erau primiţi oaspeţii 

şi călătorii străini. Cele două corpuri distincte aparţin a două epoci diferite. Turnul Chindiei apartine epocii lui Mircea 

cel Bătrân, iar Biserica, epocii lui petru Cercel. Curtea Domnească, cuprindea beciuri întinse, peste care se suprapunea 

parterul, caruia i se adaugă un etaj. Întâlnim aici primul exemplu de beciuri boltite din arhitectura muntenească. 

Modul de compunere a planului şi acoperire a beciurilor anticipează cu un secol şi jumătate structura caselor 

beciurilor domnesti din Bucureşti, ridicate la mijlocul secolului al XVI-lea.  

Datorită mutării reşedinţei domneşti la Târgovişte, oraşul va cunoaşte o dezvoltare rapidă. Boierii dregători îşi vor 

construi la rândul lor case şi lăcaşuri de cult în preajma Curţii Domneşti, trebuind să fie cât mai aproape de domnitor. 

Cu această ocazie, vor fi aduşi meşteri constructori din Transilvania, care vor înălţa adevărate monumente specifice 

artei şi arhitecturii româneşti. 

Ştiai că... 

Ultima epocă de înflorire a 

Târgoviştei este perioada lui 

Constantin Brâncoveanu.  
Acest domnitor restaurează 

Curtea Domnească între 

anii 1692–1696 dărâmată in 

1659 de Gheorghe Ghica 

din ordinul Portii. Reface şi 

vechea baie domnească, 

construieşte un foişor în 

mijlocul grădinilor, iar, in 

1699, termină lucrarile de la 

Biserica domneasca. 

De unde provine numele de ,,Târgovişte’’?  

În slava veche, Târgovişte înseamnă  

târg, piaţă. Din slavul vechi ,,tur - 

gu’’ (piaţă) s-a format adjec - 

tivul ,,turgov’’ la acre s-a  

adăugat sufixul ,,işte’’. Se  

admite intr-o lucrare din  

Istoria Românilor că Târ - 

govişte se traduce ca fiind  

,,târg prin excelenţă’’ dar şi  

,,locul unde a fost un târg’’. 

Mutarea reşendinţei domneş - 

ti la Târgovişte va avea un rol de - 

osebit de important in dezvoltarea  

oraşului. Aici se vor muta meşteşugari  

şi negustori interesaţi de câştiguri cât mai mari.  

Cerinţele domniei şi ale marilor boieri vor impune  

marirea şi diversificarea producţiei, iar pe de altă  

parte domnii vor lua o serie de măsuri pentru dez - 

voltarea şi protejarea comerţului          autohton.  

Din acea vreme, amintim numeroase categorii de  

meşteşugari: fierari, tunari, lăcătuşi, zidari, croitori,  

morari, pitari etc.  

Erasmus + este noul program al Uniunii  

Europene pentru educatie, formare,  

tineret si sport. Programul se con - 

formeaza perioadei 2014-2020.  

cetatenilor  ofera  Erasmus+  

europeni posibilitatea de a  

studia, de a se forma si de a  

castiga o experienta ca vol - 

untari, in afara tarii de prove - 

nienta. 

Scopul programului este de a  

sustine eforturile de moderizare  

a sistemelor de educatie. 

Programul este structurat in trei etape: 

-  pregatirea care consta in selectarea participant - 

ilor si mobilizarea acestora lingvistic si intercultual; 

 punerea in practica: deplasarea si dobandirea acti - - 

vitatilor propriu-zise; 

-  activitati de continuare: evaluarea, recunoasterea  

formala si utilizarea rezultatelor. 

Acest proiect se adreseaza tuturor domeniilor. 

                                                        Roxana Cotorogea IX C 

CNCC 

Paşi către Europa:  

Proiecte Erasmus + 

Pagini de istorie... 

Pe ruinurile Târgoviştei  

DESIGN REALIZAT DE :  UNGUREANU RĂDUCU 

2 



3 

 

O altă fază importanta a construcţiei Curţii dom- Biserică domnească legată printr-un pod acoperit neşti de la 

Târgovişte se desfăşoară spre sfârşitul de locuinţa domnitorului, astfel încât acesta pusecolului al XVI-lea, când pe 

tronul Ţării Româneşti tea veni sa asiste la slujbele religioase fără a mai se afla Petru Cercel. Noua casă domnească 

era al- fi obligat să iasă afară. Tot Petru Cercel aduce apa cătuită din pivniţe, parter şi etaj iar din descrierea in 

cadrul Curţii Domneşti prin ţevi din lemn de pin, lui Franco Sivori aflăm următoarele: ,,Palatul princi- amenajând in 

spatele palatului grădini frumoase pelui, clădit de strămoşii săi, este de proporţii mari “alla italiana” în care erau şi 

trei fântâni arteziene. 
şi de o arhitectură îngrijită, a fost de îndată mărit 

Mihai Viteazu a ridicat prestigiul capitalei 

de la Târde către înălţimea sa, care i-a adăugat camere fru- govişte prin eliberarea oraşului ocupat de Sinan moase 

şi mândre. În mai puţin de şase luni totul era Paşa prin lupta de la 18 octombrie 1595 şi, mai târ
dus la desăvârşire, 

lucrând mai bine de 1000 de 
ziu - in 1600 - prin realizarea Unirii politice a celor oameni.’’ De asemenea, a fost 

construită o noua Bi- trei Ţări Româneşti. 

Pictura murală din Biserică a fost realizată de meşteri zugravi. Iconostasul, din lemn de tei aurit, are un relief plat, 

înalt şi ajur, cu o ornamentaţie geometrică, zoo şi antropomorfă. În pronaos se află tabloul votiv pictat pe 

peretele de vest, care are o valoare artistică deosebită, fiind cea mai mare galerie voievodală existentă în Ţara 

Românească (in total 9 voievozi: Matei Basarab, Neagoe Basarab, Constantin Brancoveanu, Petru Cercel, Mihai 

Viteazu, Radu Serban, Constantin Serban, Serban Cantacuzino si Mihnea al III-lea). 

Dupa moartea tragica a domnitorului Constantin Brancoveanu capitala se va muta definitiv la Bucuresti. 

Ultimele lucrări importante de restaurare și conservare a ruinelor se fac în anul 1961, când, rămășiţele vechilor 

fortificaţii, sunt date circuitului turistic cu actualul aspect. După această dată nu au mai avut loc decât acţiuni de 

sondaje arheologice și minore lucrări de conservare și amenajare. 

DESIGN REALIZAT DE: UNGUREANU RĂDUCU 
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CONTAMINATĂ CU 

FRUMUSEŢE 

IMATERIALĂ 

        IMEDIAT DUPĂ PLECAREA LUI AMELI, M-AM AȘEZAT LEJER ȘI CU ŢINTĂ DIRECTĂ PE GÂNDURI ȘI IATĂ:  
ÎMI AMINTESC MOMENTUL CÂND, PRACTIC, M-AM URCAT PENTRU PRIMA DATĂ PE TOCURI. AM CREZUT CĂ ASTA ESTE! AM 
CREZUT CĂ ASTA ÎNSEAMNĂ SĂ TE MATURIZEZI. ERAM FERM CONVINSĂ CĂ DE LA ÎNĂLŢIMEA ACEEA, TOTUL ESTE POSIBIL. 
              NU ŢI-AM SPUS CINE ESTE AMELI! AMELI ESTE CEA MAI FRUMOASĂ PERSOANĂ ȘI GHICI CE?! NU POARTĂ TOCURI! DE FAPT, 
FĂRĂ SĂ ÎŢI TRIMIT STAREA ÎN MELANCOLIA TIPICĂ PE CARE AR URMA SĂ O ÎMBRACI, ÎŢI SPUN CĂ AMELI ESTE BLOCATĂ ÎNTR-O 
LUME ÎN CARE PANTOFII, NU ÎȘI AU ”MERSUL”, PENTRU CĂ ARE AMBELE PICIOARE AMPUTATE. NU VREAU SĂ DAU UN DIAGNOSTIC 
CAZULUI EI, VREAU DOAR SĂ ÎŢI PREZINT DIAGNOSTICUL MEU ACTUAL, ”CONTAMINATĂ CU FRUMUSEŢE IMATERIALĂ”. 
          DACĂ ÎN URMĂ CU O SĂPTĂMÂNĂ AVEAM, RECUNOSC, UN COMPORTAMENT OBSESIV-COMPULSIV ȘI ERAM OBSEDATĂ, 
DEPENDENTĂ DE NUMĂRAREA PAȘILOR PE CARE ÎI FACEM ȘI DE NUMERE PARE, DUPĂ CE AM CUNOSCUT-O PE AMELI, CARE NU 
AVEA CE SĂ NUMERE ȘI CARE, INCREDIBIL, ERA NORMALĂ DIN PUNCT DE VEDERE PSIHIC, M-AM GÂNDIT CĂ EU AM O PROBLEMĂ! 
NU AM AJUNS TOTUȘI LA NEBUNIE, DAR O INTROSPECŢIE S-A ÎMPLETIT CU STĂRILE PE CARE LE PRIMEAM DE LA EA ȘI AȘA, M-AM 
CONTAMINAT! 
           AM VĂZUT, FORŢÂNDU-MI MANDIBULA SĂ NU CADĂ BRUSC, CUM AMELI REUȘEA SĂ SE INTEGREZE ATÂT DE NATURAL ÎN 
DIVERSE CONTEXTE, PLIINDU-ȘI CARACTERUL FLEXIBIL, DAR ANCORAT FIX ÎN PRINCIPII  
PE CARE NU MI LE IMAGINAM. AM REGĂSIT, DESIGUR, NOTA FEMININĂ, INDISPENSABILĂ EXISTENŢEI SEXULUI FRUMOS (DAR ȘI 
PUTERNIC), ÎN ADICŢIA EI PENTRU ACCESORII. EVIDENTE, CONCOMITENT DISCRETE, COLORATE, CONCOMITENT CAMUFLATE. 
ACESTEA NU ÎMBUNĂTĂŢEAU FRUMUSEŢEA LUI AMELI, CI DOAR AVEAU ROLUL DE A REFLECTA ZÂMBETUL, CARE SE ÎNTINDEA DIN 
COLŢUL STÂNG, ATINGÂND ARCUL LUI CUPIDON, ÎNTR-O ZONĂ EXAGERAT DE ÎNALTĂ, ÎNSĂ FEMININĂ, ALUNECÂND CÂTRE COLŢUL 
DREPT. 
                 AMELI ERA FRUMOASĂ MEREU! ȘI OFEREA UN ALT SENS CUVÂNTULUI FRUMOS, PRIN ENERGIA CU NOTE  
ELEGANTE DE CARE DISPUNEA TOTDEAUNA. DEȘI SUNTEM DE ACEEAȘI VÂRSTĂ, AM REGĂSIT LA EA MATURITATEA PE CARE ÎNCĂ 
NU POT SĂ APROXIMEZ CÂND O VOI DOBÂNDI, MI-O DORESC, CĂCI ȘI ACEASTA O FĂCEA MAI FRUMOASĂ. 
          ÎN ȘAPTE ZILE NU M-A ÎNVĂŢAT DIRECT, NIMIC! M-A LĂSAT SĂ MĂ CONTAMINEZ CU TOT CE A RÂVNIT CARACTERUL MEU, 
PENTRU CĂ ASTFEL AM MODELAT FRUMUSEŢEA CREÂND O ENTITATE CU CARE AM O IDILĂ ASCUNSĂ, CARE MĂ FACE FERICITĂ DIN 
INTERIOR, UNDE SE CUTREMURĂ TOATE EMOŢIILE, DEASUPRA EPIGASTRULUI. ACOLO SIMT TEAMA, FERICIREA, EXTAZUL, 
FRUMUSEŢEA. 
              

                   FRUMUSEŢEA    ESTE ALTCEVA DE CÂND AM CUNOSCUT-O PE AMELI. ACUM, IUBESC FIE- 

CARE ZI FRUMOASĂ, ZILELE MAI PUŢIN FRUMOASE NU EXISTĂ, ERAU DOAR O FANTEZIE ALĂTURI DE TOATE CELELALTE ,,FIINŢE 
URÂTE”, CARE SE HRÂNESC CU FRUMUSEŢEA NOASTRĂ, IUBESC TOŢI OAMENII ȘI ÎI ACCEPT CA ATARE, CONSUMATORI DE OXIGEN, 
ORBI UNEORI, DAR FRUMOȘI! ȘTII CE MAI IUBESC? SCRISUL! AMELI DESENEAZĂ, IAR EU SCRIU! IUBESC SĂ SCRIU TOT CE ÎMI 
INUNDĂ IMGINAŢIA! AMELI DESENA MEREU BALERINE, CRED CĂ DOAR ATUNCI RECUNOȘTEA CĂ ESTE DIFERITĂ, IAR EU SCRIU TOT 
TIMPUL DESPRE OAMENI FRUMOȘI, OARE ÎMI LIPSESC SAU SUNT ATÂT DE MULŢI ÎNCÂT AU AJUNS ȘI PRINTRE PAGINILE MELE. ȘTII 
CE MAI SCRIU  
ACUM FRECVENT, DE APROXIMATIV ȘAPTE ZILE? DESPRE FRUMUSEŢE. MĂ ÎNTREB DE CÂTEORI AM SCRIS CUVÂNTUL 
,,FRUMUSEŢE” PÂNĂ ACUM... DE ȘAISPREZECE ORI. SĂ MAI SCRIU ÎNCĂ O DATĂ: FRUMUSEŢE, ,,CONTAMINATĂ CU FRUMUSEŢE 
IMATERIALĂ”. 

P.S. ȘTIU CĂ INIŢIAL PARE ILOGIC, CUM UN OM ANORMAL, ESTE DE FAPT ATÂT DE NORMAL! NU UITA CĂ 
FRUMUSEŢEA ESTE CONTAGIOASĂ! 

ARTICOL REALIZAT DE SORINA BUCUR, CLASA A XI-A B 
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DE VORBĂ CU... 

DOAMNA PROFESOARĂ MINODORA PLATCU A FOST PRIMA 

DIRECTOARE A LICEULUI NOSTRU. CA PROFESOARĂ  
DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, A CONTRIBUIT LA FOR- 

Andreea Gheorghe: Doamna profesoară Minodora Plat- 
MAREA MULTOR SERII DE EDUCATOARE ŞI INVĂŢĂTORI  

 DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. ACTUALMENTE STĂ IN CO- cu, ca elevă a Colegiului Naţional Constantin Cantacuz- 

 MUNA VULCANA-BĂI, AL CĂREI CETĂŢEAN DE ONOARE  ino, ştiu că numele dumneavoastră este legat de acest  

 ESTE. ÎN CASA PROFESORILOR MINODORA ŞI EUSEBIU  liceu, pentru că aţi fost primul director. Cu ce sentimente  
 PLATCU DIN ACEASTĂ LOCALITATE SE  EDITEAZĂ REVISTA vă întoarceţi la acea perioadă a activităţii dumneavoas- 
 ”TÂRGOVIŞTEA LITERARĂ”. tră? 

Profesor Minodora Platcu: Numele meu este într-adevar legat de învăţământul pedagogic dâmboviţean, pentru că am fost 

profesoară de limba şi literatura română la fostul Liceu Pedagogic Târgoviţte, la Institutul Pedagogic de Educatoare din aceeaţi 

localitate, iar începând cu 1990, la Şcoala Normală Târgovişte, aşa cum s-a numit Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino în 

acel timp. Deci, profesia mea a însemnat ani mulţi trăiţi printre adolescenţi, care erau pregătiţi pentru a deveni proprii mei 

colegi de muncă. Sunt mandră că foştii mei elevi se află astăzi în elita dascălilor dâmboviţeni şi nu numai. Unii dintre ei se află 

acum printre învăţătorii şi educatoarele cu care voi faceţi practică pedagogică sau sunt profesori la Colegiul Naţional 

Constantin Cantacuzino. Am fost directoarea acestei instituţii de la reînfiinţarea ei până la ieşirea mea la pensie, în 1997. Mă 

întorc spre acea perioadă cu sentimentul de mulţumire că am contribuit la realizarea unor lucruri bune. 

Andreea Gheorghe: Care sunt aceste realizări? 

Profesor Minodora Platcu: N-am să ma refer la condiţii material – spaţii şcolare, mobilier, dotări de cabinet şcolare etc- pentru 

că acestea au fost făcute cu greu, în condiţiile acelor ani şi cu participarea colegilor mei şi a părinţilor elevilor. Eu consider 

“lucruri bune” punerea pe picioare a unei instituţii, pentru care aveam nevoie, în primul rând, de un colectiv didactic foarte 

bun, de personal administrativ serios şi priceput, mai ales de elevi motivaţi să se formeze pentru profesia viitoare. Ceea ce 

cred că am reusit, ca fost determinarea tuturor să lucreze bine, ci în slujba unui singur scop - elevi bine pregătiţi. Şi ei au fost, 

într-adevar, minunaţi. Au meritat eforturile noastre. 

Andreea Gheorghe: De ce consideraţi că elevii erau minunaţi? 

Profesor Minodora Platcu: Eram o instituţie scolară nouă, dar care continua tradiţiile vechiului Liceu Pedagogic. Trebuia să 

intrăm imediat în rândul liceelor foarte bune din judeţ şi din ţară. Situarea în această competiţie au făcut-o elevii şi profesorii 

lor. În anul ieşirii mele la pensie, Şcoala Normală Târgovişte a avut cel mai mare numar de premii la faza nationala a 

olimpiadelor şcolare raportat la liceele din Dâmboviţa. Printre ei se aflau elevi ca Adina Dinitoiu care a avut cea mai mare 

medie pe ţară dintre olimpicii de la limba si literatura română. Colectivul de profesori de pedagogie şi psihologie al liceului 

nostru a fost socotit cel mai bun din ţară, pentru că fiecare profesor a avut olimpici premiaţi. Când i-am invitat pe elevii 

premiaţi să-i felicităm în consiliul profesoral, am constatat că spaţiul cancelariei era neîncăpător. 

Andreea Gheorghe: În ce masură mai sunteţi preocupată acum de problemele îvăţământului? 

Profesor Minodora Platcu: Când ai trăit cât mine printre elevi, nu poţi să fii indiferent la ceea ce se întâmplă în şcoli. Dincolo de 

nişte nemulţumiri profunde legate de învăţământ, în general, mă preocupă tot ce are atingere cu şcoala, cu profesorii, cu 

elevii. 

Andreea Gheorghe: Ce puteţi spune despre Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino, cel de astăzi? 

Profesor Minodora Platcu: Constat cu bucurie activitatea vie din Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino si vă felicit pentru multiplele 

voastre preocupări.Vă formaţi o tradiţie în a sărbători momente importante ale culturii româneşti. Anul acesta am participat şi eu la 

sărbătorirea Zilei culturii româneşti şi a marelui nostru poet Mihai Eminescu. Aveţi un spaţiu şcolar modern şi foarte frumos, un colectiv 

didactic ales şi ca elevi, ar fi păcat să nu profitaţi de multiplele disponibilităţi ale unei şcoli moderne. M-am bucurat de rezultatele bune la 

diverse concursuri la care elevii Colegiului Naţional Constantin Cantacuzino au participat în ultima vreme. Pentru succesele voastre, vă felicit 

pe voi, elevii, pe profesorii voştri, pe învăţătorii şi educatoarele care se ocupă de pregătirea voastră practică, şi mai ales pe doamna 

directoare, Gabriela Istrate - sufletul tuturor acţiunilor care aşeaza Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino la nivelul unei şcoli europene. 

Andreea Gheorghe: Vă mulţumesc!                                                                       Articol realizat de Andreea Gheorghe, clasa a XI- a B 
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INTERDISCIPLINARITATEA 

 

CEL MAI PUTERNIC ARGUMENT PENTRU INTERDISCIPLINARITATE ESTE           CHIAR 

FAPTUL CĂ VIAŢA NU ESTE ÎMPĂRŢITĂ PE DISCIPLINE. 

( J.MOFFETT) 

Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării în- predare-învăţare interdisciplinară îl ocupă cadtre discipline 
diferite cu privire la o problematică rul didactic. Acesta trebuie să fie un filtru de ina cărei complexitate nu poate fi 
surprinsă decât formaţii,în sensul că adaptează noţiuni din disciprintr-o convergenţă și o combinare prudentă a 
pline diferite,integrându-le într-un context comun, mai multor puncte de vedere. ( C. Cucos, 2006) care îl ajută pe 
elev să le însușeașcă, să le interiInterdisciplinaritatea se referă şi la transferul orizeze,devenidu-i un bun propriu,cu 
care să opmetodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer cu ereze ori de câte ori dorește. Predarea – învăţargrade    
diferite de implicare sau finalizare. Ea ea prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă apare ca necesitate a 
depăşirii limitelor creatoare noul în lecţii, care activează pe elevi, le stimulează de cunoaştere, care a pus graniţe 
artificiale între creativitatea şi contribuie la unitatea procesului diferite domenii ale ei. Argumentul care pledează 
instructiv – educativ, la formarea unui om cu o pentru interdisciplinaritate constă în aceea că cultură vastă. 
oferă o imagine integrată a lucrurilor care sunt Învăţământul modern îşi pierde treptat caracterul analizate 
separat. Predarea interdisciplinară pune reproductiv, orientat spre însuşirea de cunoştinţe, accent simultan pe 
aspectele multiple ale dez- devenind din ce în ce mai creativ şi activ, centrânvoltăii copilului: intelectuală, 
emoţională, socială, du-se pe dezvoltarea competenţelor. Teoriile acfizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură 
for- tuale ale personalităţii arată că nu există om fără marea sistematică şi pogresivă a unei culturi co- calităţi. 
municative necesare elevului în învăţare, pentru  Avantajele interdisciplinarităţii sunt: permite interrelaţionarea cu 
semenii, pentru parcurgeea elevului să acumuleze informaţii despre obiecte cu succes a treptelor următoare în 
învăţare, pentru procese, fenomene care vor fi aprofundate în anii învăţarea permanentă următori ai şcolarităţii; 
clarifică mai bine o temă  
În înfăptuirea unui învăţământ modern, predarea făcând apel la mai multe discipline; creează ocazii – învăţarea 
interdisciplinară este o condiţie impor- de a corela limbajele disciplinelor şcolare; permite tantă. Corelarea 
cunoştinţelor de la alte obiecte aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii; constide învăţământ contribuie 

DESIGN REALIZAT DE :  UNGUREANU RĂDUCU 

Articol realizat de Ştefan Clara, clasa a XI- a B   



substanţial la  realiza- tuie o abordare economică din punct de vedere al rea educaţiei elevilor, la 
formarea şi dezvoltarea raportului dintre cantitatea de cunoştinţe şi voluflexibilităţii gândirii, a 
capacitaţii lor de a aplica mul de învăţare. 
cunoştinţele în practică. Corelarea cunoştinţelor Elevul viitorului va fi un explorator – spune 
Marfixează şi sistematizează mai bine cunoştinţele, shall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie să fie o 
disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine conştientizat de importanţa învăţării prin cerceînsuşită. 
Posibilităţile de corelare a cunoştinţe- tare, prin descoperire, de importanţa realizării conlor dintre 
diferitele obiecte de învăţământ sunt exiunilor între diferitele discipline.  nelimitate. Un rol important 
în cadrul  actului de  
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Profil de elev PERFORMANT 
şi TALENTAT 

 PERFORMANŢA SE REALIZEAZĂ PRIN DEDICARE,  

MUNCĂ ŞI PASIUNE. EXEMPLU DE ELEV PERFORMANT 
ESTE ŞI RALUCA STAN ÎN VÂRSTĂ DE 14 ANI, DIN CLASA A 
7-A A, PENTRU CARE, PERFORMANŢA REPREZINTĂ “O 
ŢINTĂ ŞI UN ŢEL”. 

 RALUCA A AJUNS PENTRU A DOUA OARĂ LA ETAPA  

NAŢIONALĂ A CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR 
“CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ”, ANUL 
TRECUT OBŢINÂND  UN PREMIU SPECIAL. ANUL ACESTA, 
EA SPUNE CĂ NU SPERĂ LA LOCUL I PENTRU CĂ ŞTIE CÂT 
ESTE DE GREU DE OBŢINUT, ÎNSĂ SE AMBIŢIONEAZĂ ŞI 
DOREŞTE SĂ RIDICE NUMELE COLEGIULUI. 

 “ÎMI DORESC SĂ ADUC BUCURI COLEGIULUI CÂT ŞI PRO- 

PRIE SATISFACŢIE. SUNT O FIRE COMPETITIVĂ ŞI 
CONSIDER CĂ MERITĂ SĂ FAC MÂNDRU COLECTIVUL 
NOSTRU.” ETAPA NAŢIONALĂ DE ANUL ACESTA VA AVEA 
LOC LA 9 MAI ÎN VASLUI, UNDE RALUCA VA MERGE 
ÎNSOŢITĂ DE DOAMNA ŞTEFAN FLORICICA.  

PASIUNEA PENTRU LECTURĂ ŞI RELIGIE A AJUTAT-O ÎN  

PERFORMANŢELE SALE, ÎNSA “FĂRĂ SPRIJINUL ŞI AJUTORUL 
DOAMNEI STANCU AURELIA N-AŞ FI PERSEVERAT ÎNDEAJUNS” 
DECLARĂ ACEASTA. 

GRAFICA CÂŢI  
“

I”? 

•“noştrii”  

Pe crawlul (banda de jos) de la  De ce nu e corect? televizor 

am scris: 

FEATURELAYOUT2 0010 0011 



Adjectivul posesiv de persoana I plural are forma de singular nostru. Pentru a obţine forma de plural, 
adaugăm desinenţa -i (noștri). Adjectivul noștri nu se scrie niciodata cu mai mult de un “i”, pentru ca al 
doilea “i” ar fi articolul, care se poate atașa numai substantivelor, nu și adjectivelor pronominale. Cel care a 
scris noștrii nu s-a gandit la structura cuvântului și, din teama de a nu greși, a scris cu doi “i”.  

Ar fi trebuit să scrie:  
                   

                                                                Unde-s banii noștri? 

Am văzut această greseală scrisă pe ecran de mai multe ori, în cazul adjectivului posesiv nostri, ca și al 
pronumelui sau al adjectivului nehotarat toţi: 

                                                        […] dezvăluiri despre ce se intamplă cu banii noștrii                                                       
A fot un șoc pentru angajații noștrii. 
                                                      Toții cei care au plătit.  
BIBLIOGRAFIE: Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului; Consiliul Naţional al Audiovizualului; 
Academia Română; Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, 2009, Ești COOL și dacă 

vorbești corect!, p. 19. 

                                                                                       Articol realizat de Ioniţă Carmen Maria 
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Enjoy... 

Operarea asupra posibilului 
Deschiderea lumilor posibile face să sufere  
importante modificări, capacitatea de a  
contraargumenta, care se foloseşte acum de  
teze mult mai solide. În acelaşi timp, ideile  
celorlalţi nu mai sunt luate de-a gata, fără  
a pune în discuţie importanţa lor, ci sunt  
luate în calcul şi alte idei alternative care pot  
fi la fel de importante.  Capătă o mult mai  

mare savoare jocul de-a avocatul diavolului.  
Această capacitate de gândire ipotetică  
le permite adolescenţilor şi să înţeleagă  
logica din spatele argumentelor celuilalt,  
chiar dacă nu sunt de acord cu concluziile  
acestuia. În plus, adolescenţii pot în acest  
fel să gândească şi cu un pas înainte faţă de  
adversar, să îşi planifice viitoarea mişcare şi  
să prevadă consecinţele alegerii uneia sau a  

alteia dintre alternative. 

Gândirea abstractă 
raţiona  a  de  Capacitatea  
logic asupra unor probleme  
abstracte deschide calea către  
operarea asupra unor probleme  

de ordin social sau ideologic.  

disponibible  poantele,  Sunt  
proverbele, metaforele şi 

analogiile. 

Cover story...  Irit, quatin  
verostrud mincil irit, quatin verostrud  
mincil irit, quatin verostrud 

Adolescența este marcată de tensiuni  
și conflicte care pot genera dificultăți  
comportamentale și relaționale. Din fericire,  
adolescenții, în cele mai multe cazuri găsesc  
resurse pentru a depăși aceste stări. Mai  
jos, sunt prezentate modalități diferite de  

gândire ale adolescentului.  

PSHY: Cum gândesc adadolescen ț ii 

  

Multidimensionalitatea 
Sunt capabili să analizeze problemele din mai  
multe unghiuri - sarcasmul lor de multe ori îşi  
are originile aici. De asemenea, se pot descrie  
pe ei înşişi şi pe ceilalţi în termeni mult mai  

diferenţiaţi (sunt şi introvert şi expansiv). 

Relativismul 
Chestionează afirmaţiile celorlalţi şi sunt mai  
puţin dispuşi să accepte fapte sau adevăruri  
absolute. Acest lucru este adesea exasperant  
pentru părinţi, care încep să se întrebe dacă  
nu cumva copilul lor interoghează totul doar  
de dragul interogării. Valorile personale sunt  
şi ele puse sub semnul întrebării, până la un  
scepticism de limită - care spune că nimic nu  
este sigur şi nici o cunoştinţă nu este adevărată  
la modul absolut şi deci de încredere. 
Capacitatea de a distinge realitatea, de  
perceperea  ipocriziei.  idealuri  duce  la  
Părinţii sunt detronaţi, nemaifiind buni şi  
atotcunoscători la modul absolut, ci doar  
simpli muritori. Contrastele percepute acut  
dintre ceea ce există în realitate şi ceea ce  
ar fi trebuit să fie, dintre ideal şi real, fac ca  
să se reverse foarte mult criticism împotriva  
sistemului, a instituţiilor şi a părinţilor.  
Sancţiunile sunt aplicate cu mult spirit, la  
modul satiric; ironizarea celorlalţi este o armă  
des utilizată, înţelesurile duble sunt speculate  
în conversaţie, iar o voluptate nouă este  
gustată prin abordarea subiectelor interzise.  
Deziluzia provocată de realitate îi motivează  
să îşi construiască propriile modele (ficţionale)  
despre cum ar trebui să funcţioneze lumea  

-  viziune exagerat de optimistă şi idealistă.  
Dar prinşi în jocul condamnării ipocriziei  
care îi înconjoară, adolescenţii  tipici nu sunt  
în stare să îşi recunoască propria ipocrizie  
din comportament. Deşi sunt în stare să  
au  nu  majoritatea  abstract,  gândească  
experienţa necesară pentru a-şi pune în  
practică propriile principii. 

Consilier psihopedagog, prof. Ani ț a Dulman 

DESIGN REALIZAT DE  UNGUREANU RĂDUCU : 

Dacă din multe puncte de vedere egocentrismul  
stadiului operaţiilor concrete a fost depăşit, se pare  
că adolescentul rămâne totuşi egocentric. Presupune  
că toată lumea este preocupată de propriile gânduri şi  
comportamente aşa cum este el. De aici sentimentul  
că se află pe o scenă unde îi sunt expuse sentimentele  
înaintea unei audienţe imaginare. Ca urmare, apare o  
exagerată conştiinţă a propriei persoane. Ca reacţie  
de apărare în faţa acestui fapt, mulţi adolescenţi se  
retrag în sine, îşi ascund sentimentele şi preferă să  
fie singuri. Pornind de la prezumţia de  vinovăţie a  
tuturor celorlalţi, consideră că toţi ceilalţi sunt la fel  
de critici ca ei înşişi, şi le permit  acestora să le scadă  
stima de sine instantaneu. Toată lumea îşi va da seama  
că blugii ăştia sunt prea scurţi! 

Adolescenţa este şi un timp al convingerii în  
propria istorie, sau poveste personală. Convingerea  
în propria unicitate şi în caracterul special al propriei  
istorii poate distorsiona sau chiar nega realitatea. 

Sunt singura persoană care a fost vreodată  
îndrăgostită aşa! Tu nu poţi să înţelegi ce simt. Chiar  
crezi că ai trăit ceva asemănător vreodată? Cu alte  
cuvinte, nimeni nu le poate înţelege sentimentele,  
deoarece ei sunt unici. Similaritatea dintre propriile  
trăiri şi cele ale altora este opacă pentru ei. Aceste  
distorsiuni se reflectă şi în faptul că doza de iluzii  
pozitive este mult mai mare - nu se poate întâmpla  
nimic rău, boala sau nenorocirea sunt imposibile.  
Atât abuzul de substanţe, cât şi ignorarea măsurilor  
contraceptive reflectă aceste convingeri. 

Dezvoltarea socială şi  

dezvoltarea personalității 

Una din sarcinile majore ale adolescenţei o reprezintă  

formarea unei identităţi personale, înţelegerea propriei  
persoane drept o entitate distinctă de toţi ceilalţi,  
dar în acelaşi timp coerentă de-a lungul diferitelor  

situaţii de viaţă. Centrarea pe propria persoană, legată  

de modificările fizice care au loc în pubertate şi de  

descoperirea identităţii, poate pendula între narcisism şi  
ură pentru propria persoană/autodepreciere. Dacă există  

o discrepanţă prea mare între conceptul de sine şi sinele  
ideal, pot uşor apărea anxietatea şi hipersensibilitatea. 

Anxietăţile legate de viitor pot duce la diverse strategii  

de autoapărare: 
•  Izolarea emoţională care duce la pasivitate, apatie,  

cinism, scăderea nivelului de aspiraţii; 
•  Negarea    realităţii,    cu     retragerea     din 

orice    competiţie;   
•  Îmbolnăvirea în perioade de examene, perioade  

de indecizie şi de refuz al problemelor stresante; 
•  Fantasmare, vise cu ochii deschişi, pentru a  

compensa realitatea sau dimpotrivă, pentru a suferi ca un  
veritabil erou neînţeles, o victimă a propriului curaj; 

•  Raţionalizare, de tipul strugurilor prea acri. 
           Prieteniile devin mult mai intime; se dezvoltă  

relaţii apropiate şi cu persoane de sex opus. 

  Presiunile grupului de prieteni sunt foarte  
puternice şi în cazuri extreme duc la acte antisociale.  
Sexualitatea influenţează masiv dezvoltarea identităţii  
adolescenţilor. Către sfârşitul adolescenţei se consideră  

că opţiunile sexuale sunt deja clarificate şi stabile. Nu  
există însă o regulă generală în această privinţă, încărcătura  
emoţională a vârstei poate duce la stări anxioase şi  

depresive, concretizate într-o incidenţă crescută a  
tulburărilor comportamentului alimentar, a consumului  
de droguri, a tentativelor suicidare. 

Pseudodisfunţia 

Egocentrismul 

Examinarea multiplelor faţete ale unei probleme  
şi luarea în calcul a tuturor posibilităţilor determină  
adesea amânarea până la blocare a deciziei.  
Adolescenţii devin experţi şi în identificarea unor  
motive ale acţiunilor celorlalţi acolo unde acestea de  
fapt nu există.  

Deoarece stadiul operaţiilor formale în care se află  
le permite să considere simultan variante alternative,  
adesea procedurile de raţionare sunt excesiv de  
complicate  şi în cazul problemelor simple. Lipsa unor  
euristici care să permită evaluarea alternativelor  
duce la raţionamente excesive, care au consecinţă  
indecizia sau anularea acţiunii. Deşi interpretarea  
adulţilor este aceea că au de-a face cu un adolescent  
obraznic sau stupid, din punct de vedere psihologic se  
consideră că este vorba de un dezechilibru cognitiv  
 abilităţi cognitive care depăşesc temporar baza de  - 

cunoştinţe, deci experienţa adolescentului. 
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ŞI NOI CE MAI  

CITIM ? Articol realizat de Andreea Vechiu, clasa a XI-a C 

Lăsând puţin de-o parte cărţile şi implicit operele  
pe care profesorii noştri ne îndeamnă să le citim pentru  
şcoală, m-am gândit să vă vorbesc puţin despre o carte  
ce mi-a atras atenţia din prima clipă cand am zărit-o pe  
raftul unei librării. ,,Exerciţii de echilibru’’. 

Cartea lui Chirilă ,,Exerciţii de echilibru’’ este de  
fapt o culegere de postări de blog, publicate mai întâi  
pe tudorchirila.blogspot.ro în perioada 2007-2012.  
Sunt abordate diverse subiecte, variate, precum iubi - 
rea, naţionalismul, viaţa de zi cu zi, gândirea, singurăta - 
tea. Unele postări îmbracă forma unor povestioare  
sau file de jurnal, însă majoritatea au un caracter re - 
flexiv. Înainte de a citi cartea, nimic nu vă împiedică să  

aruncaţi un ochi pe blogul lui Tudor Chirilă, pentru a  
vă familiariza cu stilul lui de a scrie. Printre textele pe  
care le recomand se numără De mână cu Dumnezeu,  
Scrisoare către liceeni și Să omorâm sindromul Cara - 
giale. 

Este destul de greu să vorbesc despre această  
carte în ansamblu. Aceasta conţine texte foarte bune,  
care m-au emoţionat, uneori până la lacrimi, iar altele  
mi s-au părut a fi un pic vulgare. Am întâlnit texte în  
care mă regăseam complet, referindu-mă aici la as - 
piraţiile şi, de ce nu, frământările mele, dar şi texte care  
m-au facut să cred ca acest Tudor Chirilă este un ciu - 
dat. 

,,EȘTI SINGUR ÎN VÂRTEJUL SUFERINŢEI TALE ȘI DACĂ VREI SĂ  

IEȘI TREBUIE SĂ TRAGI AER ÎN PIEPT ȘI SĂ TE SCUFUNZI  

PÂNĂ SE SFÂRȘEȘTE.’’ 

Sunt convinsă că toţi  
cei care citesc și reușesc să  
ducă volumul până la capăt  
vor găsi aici ceva ce le place.  
Cu preponderenţă cei care se  
simt neînţeleși, cei chinuiţi  
de frământări sufletești, cei  
cărora le place să privească  
dincolo de aparenţa lucruri - 
lor. Fanii lui Tudor Chirilă vor  
avea ocazia de a-l cunoaște  

de  dincolo  de  ipostaza  
cântăreţ la truper VAMA, iar  
bloggerii vor primi un plus de  
inspiraţie și încredere pentru  
a-și valorifica sentimentele și  
trăirile. 

Cartea reflectă întru to - 
tul personalitatea lui Tudor  
Chirilă, cu defectele şi cal - 
ităţile lui, momentele bune  
sau proaste, care nu lipsesc,  
de altfel, din vitaţa fiecăruia.  
Din toate acestea, a ieşit o  
carte bună, o carte cu ,,echili - 
bru’’, ce ne ajută pe noi, citi - 
torii, atât să îl cunoaştem mult  
mai bine pe Tudor Chirilă, cât  
şi pe noi înşine, ca personali - 
tate şi mod de gândire. 

Ceea ce m-a impre - 
sionat cel mai mult, a fost  
,,Scrisoarea pentru liceeni’’,  
ce se poate regăsi la pagina  
164  a volumului. Prin această  
,,scrisoare’’, Chirilă îndrumă  

tinerii să citească tot ce le  
pică în mână, le aminteşte că  
,,bani părinţilor voştri, nu vă  
reprezintă’’. 

      
Citate preferate: 

,,E timp şi pentru iarbă, e  
timp şi pentru tequila. Acum  
însă trebuie să învăţaţi, pen - 
tru că în curând nu va mai fi  
timp pentru asta, căci veţi  
intra în viaţă adânc de tot, şi  
e mai rău ca în junglă.  Ani - 
malele au reguli nescrise.  
Oamenii au legi scrise.’’ 

,,Aseară  la  fost  am  
marginea oraşului. Pe lângă  
groapa de gunoi a Oame - 
nilor. Rătăceam pe acolo fără  
un ţel anume, suind şi cob - 
orând movilele de pământ. La  
un moment dat, au început  
să-mi frigă tălpile. Mă aflam  
deasupra unui loc unde în - 
gropasem o prietenie’’ 

,,Mă gândesc la sufletul  
meu ca la o cameră mare cu  
pereţi de tablă şi ecou nes - 
fârşit. 

Într-un colţ zace inima... 
Din tavan spânzură un  

bec. În jurul lui, atrase de lu - 
mină, roiesc gândurile.’’. 

Nu există si nici nu va 
exista vreodată o  

unealtă 
mai puternică si mai  

potrivită, care să  
dea viată prin scris  
gândurilor noastre.  
Mai mult decât atât,  
ele sunt  ceea ce ne  

definesc pe noi. Sunt  
unice. 

TUDOR CHIRILĂ 

<< CA SĂ AM DIN NOU MOTIVAŢIE PENTRU A  

SCRIE, TREBUIE SĂ ACUMULEZ. AM CITIT RE- 

CENT UN MOT TO ÎNTR-O CARTE DE SCENARII:  

“DACĂ VREI SĂ SCRII, CITEŞTE!”. ADEVĂRAT.>> 

12 13 
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Cântă ciocârlia în pădurea deasă 

Şi vântul bate cu o iubire falsă. 
Suflă peste mine, în viaţa mea amară, 
În viaţa mea sărată, iubirea este rară. 

Despre natură eu îţi cânt 

În viaţă, în glas… ca şi în gând. 
Un cântec de nu mă uita 

Vei fi, iubitul meu, în mintea mea. 

O, tu natură frumoasă, 
Te abaţi peste noi cu o iubire falsă 

Tu zână nepieritoare… 

Eşti ca o stea nemuritoare. 

În nopţile cu lună plină 

Eşti o lumină senină 

Regina-nopţii înflorită 

Într-o ceaţă poleită. 

Râul îl aud tandru şuierând, 
Când eu mă gândesc la tine plângând. 
Respiraţiile se opresc pe loc 

Iar inima îmi ia foc. 

Natură şi dragoste 

Şi când te simţi singur o vrei aproape, 
Dar ai alungat-o cu banale şoapte, 
Spunându-i că n-o mai iubeşti 
Şi să vă despărţiţi e tot ce-ţi doreşti. 

Alături de tine a pierdut o viaţă 
Şi nici nu-i citeai fericire pe faţă. 
I-ai distrus sufletul, i l-ai lăsat aşa 
Şi-a rămas cu semne pentru totdeauna. 

Când o vezi îţi tresare inima, 
Semn că mai ai sentimente pentru ea. 
N-ai ştiut s-o apreciezi, 
Iar acum oftezi când o vezi. 

Uită de ea şi mergi mai departe! 
Degeaba acum te uiţi în spate, 
Fără tine, e fericită 
Şi simte-o femeie-mplinită. 

Manifest 

Profesorul 

Este un om de ajutor 
Pentru voi este un domn 
Care tare vă iubeşte 
Şi pe voi vă îndrăgeşte. 

El te ajută mereu 
Şi la bine şi la greu 
Şi daca te mai cearta o dată 
Îti va prinde bine-n viaţă. 

Eu îl voi iubi mereu 
Că m-a ajutat la greu 
A ajuns în sufletul meu 
Şi va rămâne mereu profesorul meu. 

De Mărculescu Teodora ,clasa a 6-a A    Daniela Mihalache, clasa a XI-a B 

Daniela Mihalache, clasa a XI-a B 
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.  1 

Luni, 16 septembrie 2013, clopoţelul a sunat şi la Colegiul  
Naţional „Constantin Cantacuzino”. Motivul de sărbătoare  

a avut dublă semnificaţie: deschiderea noului an şcolar, care s-a des- 

făşurat în cel mai frumos mod şi finalizarea lucrărilor de reabilitare. 

2 .  

Vineri, 20 septembrie 2013, un colectiv de la C.N. “C-tin Can- 

tacuzino” format din Cristina Ilie, Andreea Grecu, Miruna  
Canache, Andreea Vechiu, Andreea Gheorghe, Ioana Vitomireanu,  
Andreea Sugeac şi Georgian Oncescu, a fost prezent la Centrul Cul- 

tural Aninoasa, unde a evoluat cu un moment actoricesc în cadrul unei  
manifestări dedicate lui Mihai Viteazul, dedicată împlinirii a 420 de  
ani de la Urcarea pe Tronul Ţării Româneşti a voievodului. 

O colecţie superbă de evenimente! 

18 

  

3. Doamna  
Istrate  Gabriela  director  

a propus vineri, 27 septembrie 2013,  
o lecţie de istorie predată “la ea acasă”, adică la  
Muzeul de Istorie Târgovişte. Elevii de la clasa a X-a B au  
avut parte de o astfel de ocazie, de care au profitat din plin. 

4. 

Elevele de la clasa a IX-a A - profil pedagogic, au realizat  
o expoziţie de toamnă, prin intermediul căreia am simţit  

cu adevărat prezenţa acestui anotimp... 

.  5 

Elevi de la clasele a IX-a si a XI-a, împreună cu doamnele  
profesoare de fizică: prof. Maria Dragomir şi prof. Cristina  

Macris, au participat la proiectul: „Astronomia: pasiune, educaţie  
cercetare”, o campanie de promovare a astronomiei în rândul  
tinerilor. Astfel, pe 2 octombrie, domnul Valentin Grigore,  
preşedintele Societăţii Astronomice Române de Meteori, răspunzând  
cu amabilitate invitaţiei noatre, a abordat teme foarte interesante în  
prezentarea desfăşurată în cadrul liceului nostru. 19 
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12. 

Luni, 18 noiembrie 2013, s-a desfășurat la Târgoviște emisiunea-concurs  
“Cine ştie câştigă”, organizată de Societatea  Română de Radiodifuziune- 

Radio România Cultural, pentru a marca cei 420 de ani de la urcarea pe tron a marelui  
domnitor Mihai Viteazul, primul unificator de țară. Colegiul Naţional „Constantin  
Cantacuzino” , a fost reprezentat la acest concurs de eleva,  ALINA NIŢĂ (clasa a XI-a  
C), pregătită de profesoara de istorie, FEREZIA STANCU şi au obţinut locul I. 

13. 

La Teatrul „Tony Bulandra” din Târgovişte s-a desfăşurat un eveniment  
dedicat copiilor și bucuriei sărbătorilor de Crăciun.În cadrul spectacolului  

artistic oferit de mai mulţi copii şi tineri talentaţi, au fost prezenţi şi elevii cantacuzini:  
Natali Mur şi Vlad Vasile - de la clasa a VI-a B, Cristina Ilie - clasa a XII-a A şi grupul  
vocal al clasei a X-a A, îndrumat de prof. Elena Dragomir şi diriginte prof. Silvia  
Mares. Doamna director Istrate Gabriela a fost prezentă la eveniment şi i-a susţinut  
pe micuţii şi mai marii artişti de la Colegiul Naţional «Constantin Cantacuzino». 
Naţional «Constantin Cantacuzino». 

14 .  

Pe data de 17 decembrie 2013, eleve din clasa a X-a A, dirigintă Silvia  
Mareş, au organizat o vizită la Căminul de bătrâni de la Bucşani. Au fost  

însoţite de domnul profesor Darius Ionete. 

15 .  

Sa nu uităm să menţionăm şi fantasticele serbări de Crăciun ale celor  
mici, ce au fost pline de zâmbete, copilărie, surprize şi entuziasm. Un  

22 

16. 

La  Colegiul  Naţional  «Constantin  
Cantacuzino» s-a sărbătorit în data de  

15  ianuarie 2014, ziua în care pământul neamului  
nostru ne-a dăruit un cadou de mare valoare spirituală, care este darul pentru întregul  
nostru popor român... marele nostru poet Mihai Eminescu. 

17 .  

Ion Luca Caragiale, cel mai mare dramaturg român, a fost celebrat  
( miercuri, 12 februarie 2014) de către elevii cantacuzini, în cadrul unei  

activităţi desfăşurate în amfiteatrul «Spiru Haret» de la Colegiul Naţional «Constantin  
Cantacuzino». Manifestarea «D-ale lui Caragiale» a cuprins mai multe scenete şi  
momente artistice, oferite de elevi de gimnaziu şi liceu. 

18 .  

În data de 14 februarie 2014, Colegiul Constantin Cantacuzino a celebrat  
Valentine’s Day. O parte dintre elevii cantacuzini  au susţinut momente  

remarcabile atât în limba engleză, cât şi în limba franceză: recitări, interpretări vocale,  
o prezentare power point, interpretări instrumentale şi un fragment din piesa de teatru  
«Romeo şi Julieta» de William Shakespeare (scena balconului). 

23 
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19. 

Vineri, 21 februarie 2014, în sala «Spiru Haret» de la Colegiul Naţional  
«Constantin Cantacuzino» a avut loc lansarea proiectului «Fabrica de  

aer curat». În cadrul acestei întâlniri au avut loc definirea obiectivelor şi stabilirea  
graficului de activităţi. Elevii implicaţi în acest proiect, adică cei de la clasa a V-a A. 

.  20 

La iniţiativa domnului profesor Darius Ionete, elevii au lansat lampioane  
în ziua de «Dragobete». Atât şcolarii mici, cât şi cei mai mari au participat  

cu aplomb. 

.  21 

În perioada 26-28 februarie 2014, elevii clasei a VI-a B (diriginte prof.  
Aurelia Stancu) au realizat o expoziţie de mărţişoare hand made cu  

vânzare intitulată «Gala Mărţişorului». Am avut de asemenea si renumitul «Târg de  
mărţişoare», organizat de elevii clasei a IV-a A, ajutaţi de doamna învăţătoare Dinu  
Didina! 

24 

22. 

Activitatea  despre  
poetul şi dramaturgul  

Marin Sorescu s-a desfăşurat  
  28 februarie  vineri,  ,  2014 

organizarea  în  Bibliotecii  
Colegiului Naţional «Constantin  

colaborare  în  ,  Cantacuzino»  
cu catedra de limba şi literatura  
română  -   doamnele  profesor  
Gabriela Catrina şi Aurelia Stancu.  
Au participat la această manifestare  
elevii clasei a V-a B şi cei ai clasei IX-a  

C. Aceştia au aflat mai multe informaţii  
despre marele scriitor şi astfel şi-au fixat  
şi cunoştinţele anterioare. 

23 .  

Dana Marin şi Mircea Marin,  
cei doi fraţi de la clasele a  

XI-a C şi respectiv a X-a B, au obţinut  
premii importante la limba engleză,  
la proba de baraj pentru naţională!  
Dana a reuşit să obţină menţiune,  
iar Mircea locul III ! Îi felicităm şi le  
dorim mult succes în continuare! 

24. 

Joi, 13 martie, a fost o zi  
foarte importantă pentru  

colegiul nostru, deoarece am fost  
onoraţi de vizita unor oaspeţi din  
Italia,  Spania,  Lituania,  Turcia  

şi Anglia. Proiectul este derulat de  
Grădiniţa din Vulcana-de-Sus şi implică  
 ţări partenere: Letonia, Polonia, Turcia,  7 

Spania, Italia, Ungaria şi România,  
pe tema «Integrarea limbii engleze în  
curriculum». Vizita celor 28 de profesori  
a fost prilejuită de colaborarea mai veche  
dintre C.N.C.C. si Primăria Vulcana. 

25 



 



25. 

Elevii implicaţi în proiectul «Fabrica de aer curat» muncesc cu drag şi  
spor. Copiii de la clasa a V-a A, căci despre ei este vorba, au plantat de  

curând copaci şi au sădit gazon. Aceste acţiuni ajută la înfrumuseţarea curţii şcolii,  
dar şi la protejarea mediului. 

.  26 

Sâmbătă, 15 martie 2014, a avut loc Olimpiada de Geografie – Faza  
județeană. Eleva Denisa Tudose (clasa a XII-a C) a obţinut premiul al II- 

lea - coordonată de doamna profesor Florina Sorescu, elevul  Cosmin Chelaru (clasa  
a X-a B) - pregătit de doamna profesor Iuliana Manea, a obţinut premiul al III-lea, iar  
elevele Larisa Tănase (clasa a X-a C) şi Miruna Cojocaru (clasa a VIII-a S) - menţiuni. 

.  27 

Mai mulţi elevi cantacuzini au evoluat joi, 20 martie 2014, în cadrul  
evenimentului dedicat Zilei Francofoniei. În sala de manifestări „Spiru  

Haret” au fost prezente cadre didactice, dar amintim şi prezenţa elevilor, care au  
urmărit cu interes ceea ce colegii lor au prezentat. Organizatorii acestui eveniment au  
fost prof. Alina Vîlciu, prof. Anca Tăpurluie şi prof. Veronica Popa. 

26 

28. 

În perioada 15-23 martie 2014 se sărbătoreşte săptămâna europeană  
împotriva rasismului şi a discriminării. În acest sens, elevii claselor a X-a  

B şi a IX-a A, coordonaţi de doamna director Istrate Gabriela şi de doamna profesor  
Cătălina Constantin, s-au implicat în desfăşurarea unor activităţi pe această temă, sub  
sloganul: «No discrimination - Equal chances». 

29 .  

Evenimentul «Luna Pădurii», care are loc între 15 martie şi 15 aprilie 2014,  
a fost sărbătorit şi la CNCC, prin intermediul mai multor manifestări  

organizate de elevii clasei a IX-a C. 
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