OLIMPISM ȘI FAIR-PLAY PENTRU EDUCAȚIE ȘI SUCCES
În data de 25.XI.2014, a avut loc la Biblioteca Colegiul Național „Dimitire Cantemir” activitatea
workshop din cadrul proiectului „Olimpism și fair-play pentru educație și succes”.

Această activitate, face parte din programul de finanțare municipală pentru activități O.N.G.,
2014. Colegiul Național „Dimitire Cantemir” a câștigat cu cel mai mare punctaj acest proiect,
drept care urmează, conform proiectului, să se organizeze și să se continue demersul activităților
propuse la nivel local și zonal.
Au fost invitați: domnul profesor universitar doctor Radu Ababei, viceprimar al Bacăului, din
partea Academiei Olimpice Române, filiala Bacău, din partea colegiilor din Onești, Colegiul
Național „Grigore C. Moisil”, reprezentat prin doamnele profesor Maria Stanciu și Ana Maria
Chelaru, și domnul profesor George Cojocaru, directorul Direcției Județene pentru Sport și
Tineret - Bacău.
Au avut loc dezbateri pe tema „Etic și non-etic în sport”, au fost prezentate slide-uri despre dopaj
în sport, fair-play în sport, cazuri concrete pe care elevii le-au dezbătut în plen.

Elevii clasei a XI-a MIE D, Denisa Antonovici, Marian Lupașcu și Cristian Brânzei, au prezentat
cu succes temele activității; elevii au participat apoi la dezbateri și discuții. Profesorii prezenți șiau exprimat dorința de a continua dezbaterile și cu elevii de la Colegiul Național. „Grigore
Moisil”.
Domnul profesor Cătălin-Gabriel Livada-Fornica, a „așezat” activitatea pe peliculă foto și a
participat alături de elevi și profesori la discuții. Nu în ultimul rând, alături de doamna
bibliotecar Veronica Boros, am beneficiat de spațiul bibliotecii, cadrul propice pentru ca elevii să
se simtă confortabil, într-un spațiu cultural special și de calitate.
Continuând drumul activităților olimpice, pe 27.XI.2014, ne-am întâlnit într-o competiție
sportivă de volei fete și băieți la Colegiul Național „Grigore C. Moisil”, pentru a îmbina teoria
cu practica. Astfel elevii celor două licee, „s-au întrecut în volei”, rămânând ca o următoare
întâlnire să aibă loc la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”.
Continuăm cu activitățile Cercului Olimpic „Altis”, înființat la Cantemir!
Vă așteptăm cu drag, să faceți parte din echipa olimpică de Elevi de Cantemir, care se
ocupă de olimpism la colegiul nostru!

Profesori participanți la activitate:

Elevi participanți:

profesor Luminița Ifrim, coordonator

Reprezentați C.N. „Gr.Moisil”

Muntean Dorel, profesor „D. Cantemir”

Reprezentanți clasa a X-a B

Maria Stanciu, profesor „Gr. Moisil”

Reprezentanți clasa a XI-a D

Ana Maria Chelaru, profesor „Gr. Moisil”

Reprezentanți clasa X-a F

Adi -Oancea-Sava, profesor P. Poni”
Toth Iosif, profesor „Fericitul Ieremia”
Sorin Stanciu, profesor „Ghe. Asachi”

În data de 3.12.2014, am continuat activitatea sportivă cu meciul demonstrativ de baschet băieți,
care a avut loc la ora 14,00, între Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” și Colegiul Tehnic
„Petru Poni” din Onești.

