Pasiune și muncă – secretul rezultatelor deosebite ale elevilor la olimpiadele și concursurile
de limba română și limba latină
Când pasiunea și talentul se întâlnesc cu voința, munca și perseverența, rezultatele nu întârzie să apară.
Elevii cantemireni au demonstrat acest lucru și la olimpiadele școlare din acest an, la disciplina limba și literatura
română. Creativitate, pasiune, dăruire sunt cuvintele cheie prin care pot fi descriși acești elevi talentați, inteligenți
și frumoși, care au participat la Olimpiada de limbă și literatură română, Olimpiada de latină și Lectura ca
abilitate de viață, etapele județene și naționale.
Elevii de gimnaziu participanți la Olimpiada de limbă și literatură română, această competiție a condeielor
cu har și hărnicie, au demonstrat atât la etapa locală, cât și la cea județeană, că sunt mândri să poarte uniforma cu
efigia eruditului principe Dimitrie Cantemir. Astfel, STAN RAREȘ-ALEXANDRU, TĂNASE AMALIA-ELENA,
elevi ai clasei a V-a, îndrumați cu pricepere de doamna profesor Raluca-Ioana Miloiu, precum și CARABĂ
KARINA- ELENA, GIACONIA MARIA BIANCA (clasa a VI-a), LUCHIAN
ELIZA-RALUCA, SECARĂ MARIA (clasa a VII-a) și POPA TEODORA (clasa
a VIII-a), coordonați de prof. Elena-Adina Mitroiu, și-au văzut munca răsplătită
cu rezultate frumoase, de cel puțin 100 de puncte, ocupând, ca de fiecare dată,
locuri fruntașe în ierarhia județeană.
Un rezultat de excepție l-a obținut eleva DĂNILĂ ALEXIA-ANDREEA
(clasa a VII-a, profesorul îndrumător - Mitroiu Elena-Adina), care, prin cele 119
puncte acumulate, s-a situat pe prima poziție, calificându-se la faza națională a
Olimpiadei de limba și literatura română, care s-a desfășurat la Baia Mare în
perioada 2-4 aprilie. Alexia a reprezentat cu cinste județul și instituția noastră
școlară, căci strădania ei i-a adus o binemeritată a treia medie pe țară, un
premiu special și o calificare la Concursul Național Transcurricular de Lectură și
Interpretare ,,Ionel Teodoreanu”, ce se va desfășura la Iași, în 18-20 mai. Îi
dorim succes și știm că va veni acasă învingătoare, așa cum ne-a obișnuit, pentru
că o definesc plăcerea de a descoperi lucruri noi, perseverența, voința,
creativitatea și strădania asiduă. Menționăm faptul că, în acest an școlar, a
obținut și Premiul al II-lea la Concursul Național de Proză Scurtă ,,Radu
Rosetti”. De asemenea, a cucerit numeroase premii la concursurile de creație la care a participat.
Elevii de liceu sunt cititori pasionați, capabili să-și argumenteze ideile întru-un mod creativ, să realizeze
analogii și să surprindă esența operelor literare. Astfel, LUPAȘCU DOBOȘ EMANUEL din clasa a XII-a a obținut
premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei de limbă și literatură română, coordonat de doamna profesoară
Lăcrămioara Mutoiu. Cel puțin 100 de puncte au obținut la aceeași olimpiadă și elevele: CRĂCIUN IOANA, din
clasa a IX-a, profesor coordonator Lăcrămioara Mutoiu, LUPU ANDREEA, clasa a IX-a, coordonator prof. dr.
Emilia Boghiu și BĂLAN ȘTEFANIA, din clasa a X-a, coordonator prof. dr. Elena Negoiță.

CERCEL COSMIN a
participat la Olimpiada de
limbi clasice, limba latină,
desfășurată la Arad, fiind
îndrumat
de
doamna
profesoară Maria Cercel. Ne
mândrim cu inteligența,
efortul și perseverența lui,
calități încununate cu un
premiu
special.
Continuitatea este extrem de
importantă, iar Cosmin a
participat
la
această
olimpiadă și anul trecut.
Olimpiada
Lectura
ca
abilitate
de
viață
reprezintă o altă provocare
adresată elevilor. În acest
context, sunt valorificate
competențele
de
comprehensiune și interpretare a textelor literare și nonliterare, dar și a unei imagini ce asociază un mesaj verbal
mesajului vizual. Printre primele punctaje, s-au regăsit și cele obținute de elevii Colegiului Național ,,Dimitrie
Cantemir". Elevii care s-au remarcat sunt: la nivelul I, gimnaziu: STAN RAREȘ-ALEXANDRU, TĂNASE
AMALIA-ELENA, de la clasa a V-a, pregătiți de doamna prof. Raluca-Ioana Miloiu; MORARU JACQUELINEAIMEE (clasa a VI-a), coordonată de prof. Elena-Adina Mitroiu, iar la nivelul II al olimpiadei: FODOLICADRUG MARIA, LUCHIAN ELIZA-RALUCA, TALPĂ DENISA NICOLETA (clasa a VII-a) și MACĂU
ANASTASIA (clasa a VIII-a), sub îndrumarea aceluiași coordonator, prof. Mitroiu Adina.
Întregesc frumos lista rezultatelor ce ne fac o deosebită cinste, elevii de liceu: ALECU VICTOR ADRIAN,
ALEXE BIANCA IOANA, LUPU ANDREEA din clasa a IX-a, coordonator prof. dr. Emilia Boghiu, RĂCIUN
IOANA, din clasa a IX-a, DIMA ELENA-MĂDĂLINA și IOV FLAVIA din clasa a X-a, LUPAȘCU DOBOȘ
EMANUEL din clasa a XII-a, profesor coordonator Mutoiu Lăcrămioara, FILIP BIANCA din clasa a IX-a,
coordonator profesor Alina Cosma.

