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De 1 Iunie
„Ştefan” şi Primăria au premiat isteţimea

Tradiţionalul concurs pentru elevii de clasa a VIII-a, aflat la ediţia a cincea, şi
pentru prichindeii de a IV-a (ediţia a doua) şi-a desemnat, ca de obicei, pe 1
Iunie, de ziua lor, câştigătorii. Organizatorul acestuia, Colegiul Naţional „Ştefan
cel Mare” din Suceava, a avut drept partener în acest an Primăria Suceava,
reprezentată la festivitate de doamna viceprimar Angela Zarojanu care a
acordat şi un „bonus” la premii, în bani, pentru performerii la matematică.
Un concurs original, la care nu se cere neapărat să fii „tocilar”, ci în primul rând
isteţ, subiectele la cele două discipline fiind atipice, solicitând dincolo de
cunoştinţe imaginaţia şi sclipirea aceea care, în termeni fotbalistici, „face
diferenţa”.
Autorii subiectelor la română, profesoarele Simona Sofroni şi Carmen Bocăneţ,
au asigurat şi corectarea şi notarea, la fel petrecându-se lucrurile şi cu
matematica, de care s-au ocupat profesorii Cristian Amurăriţei şi Dan Popescu,
directorul Colegiului. Au participat aproape 150 de elevi de la majoritatea
„generalelor” din municipiu, premianţii fiind desemnaţi prin achiziţionarea
punctelor de la ambele discipline. Fără să fie vreo surpriză, în concursul celor
mici, de clasa a IV-a, podiumul a fost monopolizat de Generală 3, în ordinea:
Şerban Florea (care a câştigat şi premiul special la matematică – punctaj
maxim: 30!), Cosmin Popescu, Diana Sava, un premiu special la română
revenindu-i Irinei Melina Haureş, de la Generală 8., la clasa a VIII-a s-a
impus Daniel Semeniuc de la C.N. „Petru Rareş”, care şi-a adjudecat şi premiul
special la matematică, podiumul fiind completat de Generală 1, prin Ioana
Brutaru şi Diana Gulei, în timp ce premiul special la română a fost adjudecat de
Ioana
Buhnilă
de
la
Şcoala
„Miron
Costin”.
Premiul I la fiecare categorie a constat în câte un DVD player, oferit de
sponsorul Bartimex, premiile în bani (cu mulţumiri din partea C.N. „Ştefan cel
Mare” tuturor sponsorilor) ridicându-se la 9,5 milioane lei vechi, iar cele în cărţi
la 13,5 milioane. Festivitatea, desfăşurată pe 1 Iunie, în Aula Colegiului, a fost
continuată cu un spectacol încântător, cu multă muzică interpretată atât de
„ştefanişti” cât şi de invitaţi de la Liceul de Artă, precum şi cu un dialog purtat
între performerii Colegiuuli şi viitorii lor colegi din rândul concurenţilor, prilej
pentru viitorii „ştefanişti” de a se lămuri definitiv (dacă mai era cazul) că
„Ştefan” nu este nici pe debarte „Bastilia” din legendele de odinioară, că aici se
încurajează imaginaţia şi se apreciază personalitatea elevilor şi, mai ales, că
relaţia elev-profesor este una de parteneriat deplin, profitabil pentru toţi. O
acţiune de promovare a adevăratei feţe a Colegiului, devenită tradiţională şi pe
care, cu consecvenţă, cei de la Ştefan o vor continua şi în anii următori, aşa
cum ne-a declarat directorul Colegiului, profesorul Dan Popescu.
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