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Programul acesta, 
inițiat şi apoi coordonat
de prof. Florica Negoiță,
îşi propune să-i încurje-
zepeeleviimerituoşica-
re au făcut cele mai bu-
ne alegeri în construirea 
caracterelor şi a destine-
lor lor înfruntândvicisitu-
dini de tot felul. Derulat
în parteneriat cu Protoie-
riaIlfovNord,cubisericile
dinCorbeancaşiOtopeni,
proiectul beneficiază mai
nou şi de un sprijin sub-
stanțial (nu numai afec-
tiv!)dinparteauneiechi-
pedeinimoşielevivolun-
taricareşi-auluatnume-
le de ”Mesagerii prieteni-
ei”.Scopulproiectuluies-
te dea-i încurajapecei
premiați să învețe cupa-
siune, să continue să în-
frunte toate greutățile şi
să lupte pentru un des-
tinmai frumos, să rămâ-
nă modele de comporta-
repentrucolegiidevârsta
lorşipentrusocietate,in-
diferent cât demari sunt
probeleprincaretrec.Ca
un al doilea obiectiv, nici
aceladeneglijat, este să
cultivăm voluntariatul, în
multiplemodalități,înrân-
dulelevilor,careastfelse
implicăînrezolvareaunor
problemedeordinsocial,
devenind oameni de în-
credere.

Noi pași pe drumul 
devenirii 

Miercuri, pe 31 ianu-
arie, 5 dintre elevii Lice-
ului Ioan Petruş care au
absolvit primul semestru
al anului de învățământ

2017-2018 cu rezulta-
te excepționale au fost
premiați. Într-un  cadru
festiv, în fața unei asis-
tențe numeroase forma-
tedinelevi,părințişica-
dredidactice.Copiii şi-au
primit felicitărilemeritate
dinplin,diplomelede în-
vingătorişipremiilecare
constau în bani proveniți
din donații. „Am premiat
cinci copii cu merite de-
osebite care au depăşit
vicisitudini  diferite şi au
devenit învingători. Ofe-
rimpremiile dupăfiecare
semestru.Copiii carepri-
mesc acest premiu s-au
distins pe parcursul se-
mestrului printr-o com-
portare exemplară, prin
strădanii cu totul deose-
bite, prin performanțe
obținuteînclădireacarac-
terelor lor, în condiții nu-
maideeiştiute.Noi,das-
călii, abia dacă le bănu-
im...Dârzeniaşitenacita-
tealor,alegerilepecarele
fac, îi recomandăcamo-
delenudoarînraportcu
colegii lor, ci devin une-
ori pilduitoare şi pentru
adulți. Premiile vin ca o
recunoaştereafaptuluică
eimuncescşilaşcoalăşi
acasă,cudârzenie.Primii
carene-auajutatînacest
proiect au fost preoții de
la Biserica Sf. Gheorghe,
din Otopeni. Au urmat
Biserica Sf. Nicolae, din
Otopeni,BisericaSf.Con-
stantinşiElena,dinOdăi,
Otopeni, Protoieria Ilfov
Nord, Biserica Sf. Mihail
şi Gavriil, din Petreşti,
Corbeanca şi Biserica Sf.
Nicolae,TeodorşiStelian,

din Baloteşti.În acest se-
mestru,eleviidelacls.a
XI-aUman,dinliceulnos-
truaudepuseforturideo-
sebite,auconvinsprinse-
riozitateşiimplicareşiau
obținutbanideladonatori
carenuauneapăratlegă-
turăculiceulnostru.Unii
dintre elevii de liceu au
aduschiarbanideacasă.
Proiectulsedesfăşoarăde
celpuțincinciani,timpîn
careaufostajutațiapro-
ximativ50de copii. Ar fi
binedacăînfiecareloca-
litatearfuncționaaseme-
neaproiecte.Esteadevă-
ratcăpresupuneuncon-
sum de timp şi energie,
darmerităefortul,pentru
că, întotdeauna, la efor-
tul de energie şi la efor-
tulfinanciardepusdeoa-
meni Dumnezeu adaugă
pe deasupra încă 99%.
Se întâmplă miracole în

aceste proiecte. Bucu-
ria, satisfacția că ai par-
ticipat, implicându-te, şi
vezi cât pune Dumnezeu
pe deasupra, răsplăteşte
demiideoriefortul”,ne-a
spusprof.FloricaNegoiță,
inițiatorul proiectului „În-
vingători pe traseele de-
venirii”. Alături de multe
alteacțiunidevoluntariat,
proiectul„ȘtergeLacrima”
prin intemediul căruia
prof. Negoiță, preoții şi
susținătorii lor doresc să

ajute elevii sărmani... şi
nu numai pe aceştia...
să-şi realizeze visurile,
săfieeducațişisăaibăo
viațăindependentă.

 „Este o 
încurajare”

Poveştile elevilor
premianți de la Liceul
Ioan Petruş din Otopeni
sunt surprinzătoare. Ele
neînvațăsăneprivimmai
mult în interior şi să ac-

ceptăm că dăruirea este
forțabinelui,iarrăbdarea,
bunătatea,recunoştințaşi
bucuria nu mor nicioda-
tă,bachiarsuntmolipsi-
toare. „Este a doua oară
cândiauacestpremiu.În
cls.aVIII-aamavutpri-
ma competiție națională,
la Fizică. În cls. a IX-a
am fost la competiția
NaționalădeLingvisticăşi
Matematică,încls.aX-a,
la fel şi a fost prima oa-
ră când am primit pre-
miulspeciallaLingvistică.
Anul acesta, cu ajutorul
luiDumnezeum-amcali-
ficatlaetapanaționalăde
Lingvistică. În cls. a IX-a
şi aX-aam fost laOlim-
piada de Dezbateri şi în
cls. a X-a am luat locul
II pe județ. Premiul de
astăzi este o motivație,
pentru că de multe ori
cei care învață nu sunt
apreciațiaşacumtrebuie.
Semunceştemultpentru
unpremiunaționalşifap-
tulcăcinevasegândeşte
lanoiesteminunat.Este
o încurajare, o motivare,
tefacesăvreisăcontinui.
Acumîmidorescsăiauiar
premiul special la Olim-
piada Națională de Ling-
vistică pentru că vreau
ca prin acest premiu să
le mulțumesc profesori-
lorcarem-aupregătit, în
speciald-neiprof.Cristina
Hlevca”,ne-aspusBeatri-
ceHurchi,elevă în cls.a
XI-alaLiceulIoanPetruş,
dinOtopeni.

Otopeni – Biserica și Școala le cultivă copiilor responsabilitatea față de devenirea lor

Elevi merituoși -  
„Învingători pe traseele devenirii”

A devenit deja o tradiție în orașul Otopeni, 
ca Biserica și Școala să întindă o mână 
elevilor cu rezultate meritorii la învățătură 
obținute în condiții grele din cauza 
suferințelor de multe feluri prin care trec: 
boală,  probleme familiale, dificultăți mari 
provenite din însuși procesul de învățare 
și exigențe deosebite ale probelor la care 
sunt  supuși în derularea concursurilor. 
Impresionți de alegerile făcute de unii elevi  în 
condiții pe care dascălii, uneori, abia le 
intuiesc,  de tenacitatea și dârzenia lor, de 
performanțele obținute,  profesorii din Liceul 
Teoretic ,,Ioan Petruș” i-au propus pentru 
premiul   „Învingător pe traseele devenirii”.

Ionela CHIRCU

Oricine se poate alătura campaniei. Și tu poți ajuta 
un elev să-și împlinească visurile! Contactând 
responsabilii de programe și proiecte educative din 
cadrul școlii vei primi: 
 scrisoare de necesitate și afișe, 
 donatorii vor primi o copie a procesului verbal din 
care reiese modalitatea în care au fost gestionate 
sumele de bani și o scrisoare de mulțumire. 

Ajută și tu un elev să-și realizeze visurile!

Prof. Florica Negoiță


