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Luni şi marţi, 22-23 
ianuarie, au fost două zi-
le cu programe speciale, 
pentru profesorii şi elevii 
tuturor şcolilor şi grădi-
niţelor oraşului, structuri 
arondate celei gimnazia-
le amintite.  

Scurt istoric al 
aniversării 

Amănunte importante 
am primit de la prof. Şte-
fania Duminică, dir. al Şc. 
gimnaziale „Prof. Ion Vişo-
iu”, care a precizat:  „Din 
arhivele noastre şi ale al-
tor instituţii din fostele ad-
ministraţii locale a reieşit 
că porţile acestei unităţi 
de învăţământ  s-au des-
chis la 23 ianuarie, 1962. 
Iar cu o zi înainte s-a în-
trunit primul Consiliu pe-
dagogic. În anul 2003, s-a 
decis sărbătorirea acestor 
două date, care reprezin-
tă momentele începutu-
lui de viaţă pentru şcoala 
noastră. 

Pe atunci,  construc-
ţia avea opt săli de clasă 
şi două laboratoare. Între 
timp, ea s-a extins cu încă 
un corp de clădire, plus 
nouă săli de clasă, atelier 
şcoală, sală de sport, la-
borator modern de infor-
matică, cabinete medica-
le şi de consiliere psiho-
pedagogică şi alte facili-
tăţi, majoritatea date în 
folosinţă în anul 2009. 

Sprijinul autorităţilor 
locale, al primarului Emi-
lian Oprea, al vicelui Cos-
tel Andrei şi al Consiliu-
lui Local, respectul de ca-
re ne bucurăm şi susţi-
nerea lor sunt elemente-
le constante ale actualită-
ţii şi performanţelor obţi-
nute, cu fiecare generaţie 
de elevi”.

Programe de zi, 
ale sărbătorii

Pentru cei mici, în fi-
ecare şcoală primară şi 
grădiniţă s-au orgnizat 
ateliere de artă plastică, 
sesiuni de dialoguri cu 
părinţii, ca invitaţi. Apoi, 
spectacole cu trupa de 
teatru ”Omidee”, din Bu-
cureşti, cu interpreţi şi 

păpuşari, a dat viaţă po-
veştilor „Castelul vrăjitoa-
relor” şi „Cum devin copiii 
curajoşi”.  

Prof. Anca Palamar, 
dir. adj. al şcolii, a amintit: 
„Elevii mai mari au avut 
ateliere de creaţie, iar cei 
din cls. a  VIII-a   s-au în-
tâlnit cu oameni deose-
biţi: prof. Nicoleta Stăni-
că, juristul Robert Cazan-
ciuc, pilotul Emil Dobro-
volschi şi  pianistul Bog-
dan Nicola, un român ca-
re acum locuieşte în Da-
nemarca,  masterand la 
Academia  Regală de Mu-
zică, de acolo.  Şcolarii s-
au bucurat de un minu-
nat dialog prietenesc cu 
aceşti invitaţi, de la suflet 
la suflet, despre farmecul 
unor profesii speciale şi 
interesante”.  

Consiliu profesoral 
festiv

Luni seara, Casa de 
Cultură „Tudor Arghezi” 
a oraşului a găzduit în-
tâlnirea tuturor cadrelor 
didactice, a personalu-
lui auxiliar şi nedidactic 
cu invitaţi speciali din In-
spectoratul Şcolar Jude-
ţean (IŞJ) Ilfov, din alte 
instituţii de cultură, das-
căli pensionari acum, sau 
parteneri şi susţinători 
ai unor programe şcola-
re educativ-civice, repre-
zentanţi ai unor fundaţii 
şi ONG-uri, foşti elevi ai 
şcolii, colaboratori şi  mulţi 
prieteni.   

 
Invitaţi de onoare

Din partea IŞJ Ilfov 
au participat: Florenti-
na Costea -  insp. gen., 
Cristina Ghiţă - insp. gen. 
adj., Daniela Barbu – in-
sp. pt. proiecte şi  progr. 
europene, Gina Vasiliu 
- insp. pt. educaţie tim-
purie. Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tra-
diţinale (CJCPCT) Ilfov a 
fost reprezentat de dir. Ili-
uţă Mihalea. 

Au mai fost prezente: 
Georgeta Nenciu - preşed. 
Fundaţia „Preţuieşte Cli-
pa”, Magda Ilie - preşed. 

Asociaţiei Române Pentru 
Sprijin şi Iniţiativă Comu-
nitară (ARSIC), Nicoleta 
Stănică – consilier local, 
Ana Maria Andrei -  pre-
şed. Consiliului Consulta-
tiv al Părinţilor, reprezen-
tanţi ai Fundaţiei „Pro Chi-
tila”, ai Asociaţiei „Acu-
ma”. 

Natalia Rotaru – dir. 
adj. al Şc. gimn. „Ion Vi-
şoiu” şi  Marian Gîrleanu, 
prof. de educaţie fizică, 
ne-au amintit performan-
ţele excelente ale elevilor 
la olimpiadele şcolare şi 
sportive, judeţene şi na-
ţionale.

Între invitaţi s-au mai 
aflat prof. Ioan Todea, 
acum pensionar şi soţia 
regretatului prof. Ion Vişo-
iu - Emilia Andreiana Vişo-
iu, în vârstă de peste 82 
de ani, care a fost cadru 
didactic timp de 55 de ani. 

Cuvinte din inimă
Toţi vorbitorii oaspeţi 

au adresat gazdelor şi 
asistenţei urările lor de 
bine, au evocat amintiri 
şi intenţii pentru viitor, au 
mulţumit pentru onoarea 
participării la acest mi-
nunat eveniment. Preţu-
irea lor s-a îndreptat că-
tre dascălii care asigură 
un nivel înalt al educaţiei 
şi învăţăturii oferite, unii 
invitaţi fiind foşti elevi ai 
şcolii, acum părinţi cu co-
pii în clasele acesteia. O 
notă aparte au    consti-
tuit-o intervenţiile repre-
zentantelor IŞJ Ilfov, Flo-
rentina Costea şi Cristi-
na Ghiţă. La fel, Daniela 

Barbu, care, printr-un joc 
metaforic al cifrelor a dat 
un contur inedit momen-
tului sărbătorit.  

Dintre gazde, prof. 
Ştefania Duminică, Dani-
ela Militaru, Nicoleta Stă-
nică, Ana Maria Andrei au 
răspuns cu drag şi căldu-
ră sufletească tuturor. 

      
Două seri, cu 
spectacole 
minunate

În finalul primei zile a 
evenimentului, pe scena 
Casei de Cultură a stră-
lucit spectacolul de tea-
tru - gen al „Commedia 
dell’ Arte” – cu piesa „Slu-
gă la cinci stăpâni”, autor 
prof. univ. dr. Mihai Gru-
ia Sandu.

Reprezentaţia s-a bu-
curat  de un mare succes 
la public. Ea fost susţi-
nută de studenţii maste-
ranzi ai anului II, din ca-
drul Universităţii Naţiona-
le de Artă Teatrală şi Ci-
nematografică (UNATC), 
Bucureşti.

Iar marţi, 23 ianuarie, 
a fost rândul copiilor din 
şcolile oraşului să culea-
gă aplauzele frenetice ale 
asistenţei, la rampă des-
chisă. Scenete, dansuri 
clasice şi sportive, street-
dance, coruri, momente 
instrumentale şi vocale, 
demonstraţii de arte mar-
ţiale, Hora Unirii au dat 
măsura muncii şi talentu-
lui interpreţilor. 

 „Zilele şcolii” din Chi-
tila  au devenit o minuna-
tă tradiţie a excelenţei, în 
învăţământul ilfovean. 

Drumuri de lumină, î n arta educaţiei şi învăţăturii

Profesorii sunt acei oameni speciali  
care transformă treptat abecedarele 
în poeme ale vieţii fiecăruia dintre noi. 
Iar comunitatea din Chitila şi-a omagiat 
dascălii, preţuindu-le vocaţia şi munca. 
Nu întâmplător, trei dintre cele patru 
şcoli de aici poartă numele celor care le-
au onorat catedrele – foştii profesori Ion 
Vişoiu, Eleonora Iliescu şi Ion Olteanu. O 
altă personalitate a culturii noastre, Vasile 
Pîrvan, a fost cel dintâi învăţător al copiilor 
oraşului, în anul 1906. El avea să devină 
istoric, arheolog, membru marcant al 
mai multor academii şi societăţi ştiinţifice 
din ţară şi străinătate. Valoarea tradiţiei 
înaintaşilor şi performanţele prezentului 
au fost sărbătorite la împlinirea vârstei de 
56 de ani, ai Şcolii gimnaziale “Prof. Ion 
Vişoiu”.

Eugen DichisEanu

Chitila. 22-23 ianuarie, sărbătoarea “Zilelor şcolii”

Emilia 
Vișoiu

Oaspeți și gazde, la deschiderea festivă a 
„Zilelor școlii”. Prof. Ștefania Duminică, 

directorul Școlii gimnaziale „Prof. Ion Vișoiu”, le 
adresează tuturor cuvântul de întâmpinare

Invitații susțin bunele rezultate ale școlii 

Moment din spectacolul teatral 
„Slugă la cinci stăpâni”

Aplauze însuflețite pentru spectacolul 
elevilor, din 23 ianuarie

Ștefania 
Duminică 

Florentina Costea

Daniela Barbu

Cristina 
Ghiță

Gina Vasiliu Balerina 
Andra Călin

Adela 
Ștefan

Nae Georgiana 
dirijează 
Ansamblul vocal-
instrumental 
„Dorulețul”

Aranjamente florale și lucrări de artă plastică 
făcute de elevi, în cinstea aniversării

Moment artistic cu elevii înscriși 
în programul intensiv de engleză

Dans sportiv, cu grupa 
de începători pregătită 
de Bogdan Stănescu

Prof. de sport. În prim-plan, 
Marian Gîrleanu Nicoleta Stănică
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