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CNI.            
A c e a s t ă  

activitate a constat 
î n  d e z v o l t a r e a  
a p t i t u d i n i l o r  
c o p i i l o r  î n  
bucătărie, dar şi a 
creativități i  lor 
deoarece ei au fost 
provocaț i  să-ş i  
aranjeze farfuria în 
cel mai deosebit 
mod.

D u p ă  c e  Ați auzit de Yummy Day? Dacă nu, nu eşti 
ne-curios să afli ce înseamnă? Cu toții 
am ştiți că în Săptămâna Să știi mai 
înd

multe, să fii mai bun la Colegiul 
ulc

Național de Informatică au loc it de la atâtea prăjituri, colegul nostru 
diverse activități intelectuale sau  Alexandru Horghidan, din clasa a X-a 
culinare. Ați auzit bine, culinare! E, a făcut o demonstrație arătându-ne 

În data de 9 aprilie a avut loc cum se face un pandişpan cu coacăze 
un concurs de prăjituri. Până aici sună aromat cu vanilie. Uuhm, foarte 
destul de interesant, dar stați că mai delicios. Pentru a integra echipele, 
am de povestit. A fost un eveniment Alex a implicat elevii participanți la 
desfăşurat la cantina şcolii în care bătutul ouălor, aranjarea în forme şi în 
elevii au trebuit să vină cu prăjiturile farfurii.
făcute acasă pentru a-şi dezvălui Şi cum să uitam noi de jocuri? 
talentele ascunse în ale gastronomiei. Am avut un joculeț unde fiecare 

Echipele erau formate din echipă trimitea un participant care era 
câte trei elevi cu vârste diferite şi legat la ochi şi trebuia să guste dintr-o 
trebuiau să prezinte juriului într-o prăjitură aleasă de Alex şi să ghicească 
formă cât mai apetisantă, delicatesele cât mai multe ingrediente pentru a 
făcute de ei. strânge un punctaj maxim.

Juriul  a fost format  dintr-un  profesor şi doi La final îi felicităm, atât pe câştigătorii 
elevi care au avut şansa de a alege cea mai bună concursului, cât şi pe participanti.
prăjitură, premiind-o la sfârşit cu titlul de Junior Chef Locul I: BSB Cakes formată din Brem 

Alexandra, Beca Ana-Maria şi Codiță Alexandra (IX-a 
C)

Locul II: Boun Gusto formată din Suman 
Alex, Anghel Mircea şi Câmpescu David (VI-a A)

Locul III: Colossal Cake formată din Şoldan 
Carina, Tăranu Ioana şi Gaman Francisca (VIII-A)

Mulțumim doamnelor profesoare Mariana 
Fronea şi Anghel Brînduşa pentru că ne-au sprijinit în 
organizarea acestui concurs şi pentru participare.

Mulțumim echipei organizatoare formată 
din Ismană Lorena, Mazilu Cristian si Moldovanu 
Sergiu şi sperăm să ne revedem şi la anul.

Moldovanu Sergiu, clasa a IX-a D

SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN

INFOBRAND

YUMMY DAY
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M u l t e  cât mai multor surse. Pentru că o astfel de gândire 
este din ce în ce mai necesară actualmente, iar activități  cu 
participanții sunt conștienți de aceasta, plănuim să t a n g e n ț e  
organizăm și alte ediții:a p a r e n t e  l a  

Reacţiile participanţilor au fost diverse:domeniul artei 
„Dorim să se repete evenimentul pentru a a u  f o s t  

spori capacitatea elevilor de a se exprima.”organizate anul 
„... dacă ar fi fost făcută în altă perioadă, a c e s t a  l a  

C o l e g i u l  
Naţ iona l  de  
Informatică în 
Săptămân Să 
știi mai multe, 
s ă  f i i  m a i  
buna, cum ar fi 
B o o k f e s t ,  
Biblioteca Vie, 

CineClub, ieșiri la Cinema Dacia.
Spun „aparente” pentru că, în ciuda 

numelui, Biblioteca Vie nu are legătură cu cărțile, 
ci este o metaforă, deoarece elementele bibliotecii 

ar fi fost mai bine.”sunt oameni  în toată regula, oameni respectați, cu 
,,A fost mai mult un monolog.” (al ani de experiență în spate: Profesorii...

profesorilor, în loc de un dialog dintre profesori și În două săli, timp de două ore, elevii 
elevi)

„... mai multe grupuri mici erau mai 
eficiente.”

Lăsând la o parte dificultăţile organizării 
unui astfel de eveniment, îi felicităm pe cei care 
au participanţi pentru că au făcut primul pas, acela 
de a se arăta deschiși la activități diferite, 
provocatoare, și, facem tot posibilul să îi 
încurajăm să realizeze și al doilea pas, acela de a 
se implica în organizarea acestor evenimente 
care, se pare, au nevoie de un număr considerabil 
mai mare de organizatori.

participanți au avut ocazia să pună întrebări 
profesorilor dorind să se pregătească pentru 
viitoarea lor carieră. Subiectele însă s-au extins 
pe diferitele arii de interes ale elevilor mai stăpâni 
pe sine, care au pus întrebările.

Partea interesantă a activității a constat 
tocmai în cunoașterea profesorilor într-un alt mod 
decât cel de la clasă, în promovarea abilităților de 
comunicare din afara orelor, care necesită o altfel 
de gândire, mai deschisă și, mai ales, dornică de 
evoluție în cât mai multe domenii și cu ajutorul 

INFOBRAND

BIBLIOTECA VIE
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Mulțumim profesorilor pentru că 
au susținut activitatea, printr-o atitudine mai 
mult decât deschisă la întrebări, chiar 
dornică să împărtășească experiența de viață 
și inteligența emoțională atât de necesare în 
zilele noastre.

Mulțumim echipei organizatoare și 
sperăm că, la anul, aceasta se va extinde, 
pentru că aceste evenimente nu duc doar la 
evoluția grupului țintă, ci și la extinderea 
abilităților grupului de inițiativă.

Cristian Mazilu, clasa a X-a D

INFOBRAND

BOOKFEST

a fost exact așa cum noi ne așteptam și anume una 
prietenoasă și relaxată. 

Elevii nu au stat o secundă, ci au fost 
nevoiți să învețe să lucreze împreună pentru a afla 
lucruri noi, le-am pus la încercare abilitățile de a 
vorbi în public, de a-și face reclamă propriei cărți, 
au fost nevoiți să mimeze ceva specific dintr-o 
carte, astfel încât să ne dăm seama despre ce carte 
este vorba și multe alte lucruri neobișnuite.

Am primit un feedback pozitiv în urma 
acestei activități și ne bucurăm tare mult că elevii 

să fii mai bun elevii Colegiului Național de au plecat acasă cu ceva nou, cu niște titluri de carți 
Informatică și-au dorit să facă lucrurile într-un în minte și cu multe alte lucruri. Sperăm ca anul 

viitor să avem și mai mulți elevi dornici să 
participe.

Chelaru Andreea Roxana, clasa a X a D

mod diferit, Consiliul Elevilor le-a pregătit 
iubitorilor de carte o mică surpriză. Un festival de 
carte. Bucuroși și curioși faţă de ce urma să se 
întâmple, elevii au venit într-un număr rezonabil 
la această activitate. Trebuie menționat faptul că 
imediat ce participanții s-au prezentat, atmosfera 

 Pentru că în Săptămâna Să știi mai multe, 



























Desenul este realizat de  Nicoleta Nichifor, clasa a IX-a E 
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SCIENTIA UNESCAMUS
Moscova, RUSIA 3 - 5 aprilie 2015
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