
 

 

 

 

Disciplinele Socio-Umane din nou pe podium 

Activitatea școlară a elevilor este orientată spre asimilarea conștientă a valorilor culturii, spre formarea 
unor atitudini pe care școala le consideră utile pregătirii viitorilor cetățeni. De aceea este foarte important să-i 
învățăm pe elevi modalitățile de a gîndi și acționa.  Procedeele gîndirii se slefuiesc, se educă. In viață se cere să 
definești, să clasifici, să demonstrezi și să combați. Toate acestea se pot face mai bine sau mai putin bine și de 
aici rezultă mare merit al disciplinelor socio-umane.   

Acest aspect a fost foarte bine înțeles de elevii cantemireni care în data de 10 martie 2018 au participat 
la faza județeană a olimpiadei de științe Socio Umane. Elevele Pavăl Ana-Maria și Apostu Sabina din clasa a-XII-a 
A, îndrumate de dna prof. Dana-Cerasela Sticlaru au obținut rezultate foarte bune la disciplina Logică, 
argumentare și comunicare, clasîndu-se pe locul al III-lea în ierarhia județeană.  

Premiul al II-lea la disciplina Filosofie a fost obținut de elevul Lupașcu Doboș Emanuel din clasa a XII-a F 
sub atenta îndrumare a domnului profesor dr. Liviu Neagoe.  

 

Surpriza extrem de frumoasă a venit din partea elevilor de gimnaziu: Ferenț Cristina-Monica, Antohi Alin, 
Berescu Silvia, Dănilă Alexia, Murărașu Ilinca, Fodolică-Drug Maria, Covoran Beatrice, Ochian Mara din clasa a-
VII-a care la disciplina Cultură civică, coordonați de dna prof Dana-Cerasela Sticlaru au obținut premiile I,II și 
Mențiune. Ferenț Cristina-Monica și Antohi Alin au caștigat punctajul cel mai mare la faza județeană, rezultat 
care i-a trimis la etapa națională ce s-a desfașurat la Iași în perioada 3-6 aprilie 2018. “Olimpiada în sine a fost 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN BACĂU 

COLEGIUL NAŢIONAL ”DIMITRIE CANTEMIR”, ONEŞTI 

        

            

          

 

mailto:ldconesti@yahoo.com
http://www.dcantemir.ro/


intensă pentru noi și emoțiile extrem de vii” au declarat aceștia bucuroși de nota obținută la faza națională care 
le-a adus  Mențiunea M.E.N. și Mențiunea specială din partea Institutului Roman al Drepturilor Omului.  

Pe langă clasamente și premii, competiția le-a adus elevilor cantemireni bucuria zidirii sufletești și 
dobîndirea de experiențe frumoase. Studiul disciplinelor Socio-Umane are marele merit de a cultiva sufletele 
tinerilor îndemnîndu-i spre autoperfecționare.  

 

 


