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Adresate mai ales 
elevilor din clasa a  VIII-a, 
care sunt în fața alegerii 
unei meserii, cele două zi-
le de târg au reunit toa-
te instituțiile școlare pre-
universitare din Brănești, 
Buftea, Chiajna, Ciorogâr-
la, Voluntari, Periș, Vidra, 
Snagov. Alături de pro-
fesori și părinți, elevii au 
trecut pe la standurile li-
ceelor ilfovene și au aflat 
direct de la ”sursă” care 
sunt locurile disponibile 
pentru clasa a IX-a pen-
tru învățământ zi, profe-
sional sau preconizate a 
se organiza în sistem du-
al, condițiile de cazare - 
acolo unde există cămine, 
calificările profesionale ce 
pot fi obținute, dotările 
unităților de învățământ, 
etc. La fiecare stand, lice-
enii ilfoveni au adus cu ei, 
pe lângă pliante de pre-
zentare a fiecărei unități 
în parte și pe lângă ofer-
ta educațională specifi-
că, machete, cupe sau di-
plome - toate reprezen-
tând simboluri, premii, 
recunoașteri ale celor ca-
re au studiat sau încă stu-
diază în școlile respective.

Centrul Județean 
de Resurse și Asistență 
Educațională (CJRAE) Il-
fov, Centrul Județean de 
Asistență Psihopedagogi-
că (CJAP) și Palatul Co-
piilor Buftea au partici-
pat cu standuri și au ofe-
rit informații elevilor.

Pentru acest mo-
ment al organizării celor 
două zile de târg, ofer-
ta educațională a pu-
tut fi obținută direct, de 
la standul fiecărui liceu, 
în parte. După Sărbăto-
rile de Paște, Inspecto-
ratul Școlar Județean Il-
fov va publica pe site-ul 
instituției și va distribui 

în toate liceele din județ, 
broșura cu oferta centra-
lizată - un ghid util atât 
pentru absolvenții cla-

sei a VIII-a, cât și pentru 
părinții acestora, în vede-
rea orientării școlare pen-
tru clasa a IX-a.

Așadar, la Casa Cor-
pului Didactic Ilfov, das-
călii de astăzi au prezen-
tat cu mare emoție por-
trete de dascăli din tre-
cut, care s-au născut în 
Ilfov sau care au acti-
vat o bună perioadă în 
învățământul ilfovean, 

care au marcat destine, 
istoria unor comunități 
sau viața culturală loca-
lă și națională. Au fost 
omagiați, așa cum ară-
tam mai sus, profesorul și 
compozitorul ”Ion Popes-
cu-Pasărea: personalita-
te marcantă a localității 

Brănești” - prezentare 
susținută de prof. meto-
dist Marius-Ovidiu Sebe 
(Casa Corpului Didactic 
Ilfov); ”Ion Coman, stâlp 
al educației afumățene” 
- prezentare susținută 
de Mihaela Coman (Pri-
măria Afumați); ”Stelian 
Bâscă, sculptor în piatră 
și șlefuitor de tinere su-
flete dobroeștene” - pre-
zentare susținută de Te-
odora Florea, directorul 
Școlii nr. 1, Dobroești; 
”Stan Popescu-Colibași, 
folclorist, patriot, das-
căl-model la Școala din 
Afumați” - prezentare 
susținută de prof. Mădă-
lina Sebe (Școala nr. 1 
Afumați); ”Amelia Dorcio-
man, un dascăl cu care 

ne mândrim” - prezenta-
re susținută de prof. Ali-
na Iuliana Căprărescu, di-
rector adj. la Liceul Teo-
retic ”Horia Hulubei”, Mă-
gurele; ”Voicu Stan Ni-
colae, o viață dedicată 
pe altarul învățământului 
românesc” - prezentare 
aparținând învățătoarei 
Filofteia State (Școala 
nr. 1, Dascălu); ”O fami-
lie de dascăli dedicată, 
Gheorghe și Elena Pet-
cu din Otopeni” - pre-
zentare susținută de di-
rector adj. Carmina Mar-
mandiu și prof. Elena Ni-
culae de la Liceul Teore-
tic ”Ioan Petruș”, Oto-
peni; ”Prof. Ion Ioniță din 
Buriaș-Periș, un dascăl cu 
un suflet de aur” - pre-

zentare susținută de prof. 
Gheorghe Enache (Lice-
ul Teoretic nr. 1, Periș); 
”Învățătorul Gheorghe 
Petre, desăvârșit în slu-
jirea meseriei de dascăl” 
- prezentare susținută tot 
de către prof. Gheorghe 
Enache; ”Personalități di-
dactice la Școala Agricolă 
de la Pantelimon” - pre-
zentare susținută de prof. 

dr. Florin Petrescu, direc-
torul Casei Corpului Di-
dactic Ilfov.

Activitatea s-a des-
fă șurat în parteneriat 
cu Inspectoratul Școlar 
Județean Ilfov, la sim-
pozion fiind prezenți in-
spectorul școlar general 
adjunct, Cristina Petre-
Ghiță și inspectorul școlar 
Victor Udrescu.
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Campanie de educație rutieră
Săptămâna 
trecută, 
reprezentanții 
inspectoratului 
Școlar Județean 
ilfov, ai 
inspectoratului 
de Poliție 
Județean, ai 
Crucii roșii ilfov 
și Consiliului 
Județean ilfov 
au semnat un protocol 
de cooperare privind 
derularea campaniei 
”Siguranța rutieră în 
ilfov”. Scopul campaniei 
este reducerea 
numărului de accidente, 
în contextul traficului 
tot mai aglomerat din 
jurul Capitalei. Proiectul 
prevede cursuri de 
educație rutieră, pe care 
polițiștii și voluntarii 
Crucii roșii le vor 
ține, din aprilie până în 
decembrie, în școlile și 

liceele din ilfov. elevii 
trebuie să conștientizeze 
pericolele, să fie mai 
atenți pe stradă și 
astfel să poată evita 
accidentele. Cursurile 
au și o componentă 
practică, de prim ajutor, 
și sunt adaptate tipului 
de învățământ - gimnaziu 
sau liceu. În acest fel, 
tinerii care se pregătesc 
să își ia permisul vor 
avea un ajutor în plus, 
pentru pregătirea 
examenului.

Ajutor de minimis pentru 
grădinițe sportive

Întoarcerea la valori
Pe 10 aprilie 1943, se stingea din viață profesorul 
Ion Popescu-Pasărea. Fiu al satului Pasărea și 
personalitate marcantă a localității Brănești, este 
considerat a fi cel mai important compozitor 
și pedagog român de muzică psaltică. Este 
înmormântat în cimitirul Maănăstirii Pasărea, în 
apropierea locurilor natale. Pe data de 11 aprilie, 
începând cu ora 12.00, personalitatea marelui 
compozitor și profesor a fost evocată în cadrul 
simpozionului ajuns la cea de-a doua ediție - 
„Portrete de dascăli ilfoveni”.

Săptămâna trecută, Liceele Tehnologice 
”Cezar Nicolau”, din Brănești, și ”Vintilă 
Brătianu”, din Dragomirești Vale, au fost 
gazde ale Târgului de Oferte Educaționale, 
ediția 2019.

guvernul a aprobat 
schema de ajutor 
de minimis privind 
construirea, amenajarea 
și dotarea a 1.000 
de grădinițe cu profil 
sportiv. Programul 
guvernamental 
„grOwth - investim în 
copii, investim în viitor” 
beneficiază de o schemă 
de ajutor de minimis și 
se va derula până la 31 
decembrie 2020, cu 
o alocare multianuală 
de 2,35 miliarde lei. 
Proiectele care vor 
beneficia de ajutor 
trebuie să îndeplinească 
mai multe condiții: 
clădirile în care se vor 
organiza aceste grădinițe 
pot fi construcții noi sau 
existente, care urmează 
să se modernizeze și 
să se amenajeze, dar 
să nu fi funcționat ca o 
creșă sau grădiniță în 
ultimii 5 ani; clădirea să 
fie dimensionată pentru 
cel puțin 2 săli de grupă 
standard, cu toate 
facilitățile necesare; să 

îndeplinească standarde 
minime de construcție, 
de dotare generală și 
sportivă, de personal 
de specialitate și de 
echipamente sportive; 
să existe un număr de 
minimum 10 angajați 
aferenți proiectului pe 
perioada de funcționare 
a grădiniței, atât personal 
de specialitate, cât și 
personal de deservire. 
Beneficiarii acestei 
scheme de ajutor de stat 
trebuie să mențină cel 
puțin 10 ani activitatea 
în aceste grădinițe, de la 
data obținerii autorizației 
de funcționare. nivelul 
maxim al ajutorului 
de minimis acordat 
este de până la 100% 
din valoarea totală a 
proiectului finanțat, 
dar nu mai mult de 
500.000 de euro pentru 
fiecare beneficiar. de 
asemenea, se acordă 
garanții guvernamentale 
de stat de până la 50% 
din valoarea creditului 
contractat de investitor.

Liceele 
ilfovene 
și-au prezentat
oferta educațională


