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De dimineaţă, tere-
nurile de sport ale liceu-
lui au găzduit o competi-
ţie sportivă, deosebită de 
cele obişnuite. La Turne-
ul de fotbal “Seni Cup” – 
2018, au participat echipe 
de jucători copii, tineri şi 
maturi cu nevoi speciale, 
adică persoane cu dizabi-
lităţi fizice sau psihice. A 
fost a V-a ediţie a acestui 
eveniment, viu disputat.  

În acelaşi timp, fru-
mosul cabinet de istorie 
al liceului asigura locul de  
desfăşurare a unei a do-
ua întâlniri - şi ea, apar-
te. Asociaţia “Ascendis” a 
poposit întâia dată la Clin-
ceni. Ea le-a propus elevi-
lor participanţi o temă in-
edită a acestui prim Ateli-
er educaţional şi formativ: 
aceea a escaladării şi cu-
ceririi Vârfului Everest, cel 
mai înalt din lume (8.848 
m.), din munţii Himalaya.  

 
Inițiativă și 
implicare

Prof. dr. Ioana Ră-
dulescu, dir. liceului din 
Clinceni, a avut iniţiativa 

onorantă de a identifi-
ca aceste proiecte noi 
de instruire, cu sesi-
uni speciale, atât de uti-
le autocunoaşterii poten-
ţia lului şi pregătirii pen-
tru viaţă ale elevilor. Ea 
a precizat: „Ne-am impli-
cat în fiecare an la ediţiile 
Turneului de fotbal „Seni 
Cup”. Elevii noştri partici-
pă ca arbitri ai meciurilor, 
îndrumaţi de prof. Stancu 
Ciubăr. Tot ei au înscris 
mesaje de susţinere pe 
care le vom dărui, ca ban-
derole de mână, jucători-
lor cu dizabilităţi. „Eşti un 

învingător”, „Ai încredere 
în tine” , „Gândeşte po-
zitiv”, sunt numai câteva 
dintre ele. Vom fi în con-
tinuare, cu drag, o bună 
gazdă a acestor întreceri 
sportive şi susţinem spiri-
tul lor de competiţie, in-
diferet de dificultăţile pe 
care le au. Bucuria lor 
merită osteneala noas-
tră”, a conchis interlocu-
torul nostru.

Jucători și 
premiile ediției

Organizatorul turneu-
lui a fost S.C. „Bella Roma-
nia”, Impex. SRL, cu punc-
tul de lucru pe raza comu-
nei Clinceni,  mem bru al 
companiei in ter naţionale 
poloneze  „TZMO”, S.A., 
care fabrică pro duse para-
farmaceutice şi de uz me-
dical, de igienă şi de în-
grijire a incontinenţei pen-
tru copii, adulţi, ori per-
soane cu dizabilităţi. 

Coordonatorul Geor-
giana Mazilu a precizat: 
„Noi susţinem persoane-
le cu nevoi speciale, din 
România.  Acum, am reu-
nit peste 6 şcoli şi centre 

speciale, din Ilfov şi Bu-
cureşti. Participă la me-
ciuri mai mult de 50 de 
copii, tineri sau adulţi, 
cu dizabilităţi. Nu am pus 
barieră de vârstă, pentru 
că interesul e dat de bu-
curia participării a cât mai 
multora dintre ei.  

Permisiunea pentru 
joc le-a fost dată de me-
dici specialişti. Echipele 
au şi  susţinerea a peste 
20 de suporteri, ale căror 
dificultăţi nu le permit să 
intre efectiv pe teren”. 

Premiile ediţiei, primi-
te cu entuziasm, au fost 
diplome, medalii, cupe şi 
câte un pachet consistent 
de cadouri, pentru fiecare. 

La festivitate, Luci-
an Bala, dir. „Bella Ro-
mânia” a spus: „Ne bu-
curăm să oferim sprijinul 
acestor semeni ai noştri, 

cu nevoi speciale. Putem 
oricând să învăţăm de 
la ei cât de mult trebuie 
apreciată viaţa, indiferent 
de dificultăţile întâlnite. 
Mulţumim profesorilor li-
ceului pentru implicare”. 

În final, participanţii 
au fost invitaţi la masa de 
prânz, în saloanele Com-
plexului turistic „Belvede-
re”, din Clinceni. 

Everestul cucerit 
de liceeni

În sala de istorie a 
şcolii, un grup de aproa-
pe 50 de elevi din clase-
le a IX-a şi a X-a au es-
caladat şi au cucerit vâr-
ful Everest. Sesiunile gra-
tuite de pregătire, con-
duse de instructorii „As-
cendis”, vor continua mai 
multe zile. 

Carmen Ciuraru, co-
ordonator training, a pre-
cizat: „A fost un joc şi o 
metaforă a concursului, 
în care liceenii şi-au iden-
tificat strategia cuceririi 
unui ţel simulat. Aceas-
tă proiecţie le-a solici-
tat organizarea, munca 
în echipă şi planificarea 
judicioasă a resurselor. 
Exerciţiul le-a sistema-
tizat cunoştinţe şi abili-
tăţi pentru a câştiga con-
cursul. Dar şi importan-
te proiecte viitoare, de 
viaţă”.

Din viaţa Liceului Sportiv, Clinceni

„Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul care 
domneşte într-însa”, spunea marele nostru 
Rege Ferdinand I, Întregitorul de ţară. Ne 
amintim aceste cuvinte, nu numai pentru că 
trăim emoţia naţională a Anului Centenar. 
Ci şi pentru datoria permanentă de a 
educa generaţii, cu ţinta vieţilor împlinite. 
Iar şcoala cea mai bună te însoţeşte către 
performanţă şi biruinţa de a fi om. E ceea 
ce fac neîntrerupt dascălii Liceului Sportiv 
din Clinceni. O demonstrează încă două 
evenimente cu semnificaţii aparte, petrecute 
în aceeaşi zi, la 25 mai, a.c.  

Eugen DichisEanu

Educaţie pentru performanţă 
și sprijin umanitar

Dispută aprigă între jucătorii cu dizabilități

Bucuriile victoriei, la Turneul de 
fotbal „Seni Cup”

Trofee și cadouri, 
înmânate de Lucian Bala

Prof. Ioana Rădulescu 
și Elena Ștefan oferă  
banderolele cu mesaje

Suporteri înfocați 
își aclamă echipa 
favorită

Georgiana Mazilu

Carmen Ciuraru

Cabinetul de istorie, în care 
liceenii au cucerit Everestul 


