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Contextul nu este de-
loc ușor, având în vede-
re pandemia de coronavi-
rus, iar educația este su-
biectul vedetă al aces-
tei perioade și dă bătăi 
de cap autorităților din în-
treaga țară.  Specialiștii în 
educație și primăriile se 
mobilizează pentru des-
chiderea unui an școlar în 
condiții de siguranță, iar 
primarul Gabriel Dumă-
nică nu face excepție. De 
fapt, putem spune că es-
te o excepție. În sensul 
că edilul din Afumați este 
pregătit cu toate cele ne-
cesare pentru începerea 
anului școlar 2020-2021, 
în condiții moderne și de 
siguranță maximă, școala 
din Afumați fiind și printre 
primele din județul Ilfov 
care a raportat sistemul de 
învățământ online finalizat. 

”Avem în comuna 
Afumați cinci imobile ale 
școlilor, trei școli cu cla-
sele 0-IV și cu alte trei 
grădinițe cu program nor-
mal, o grădniță cu pro-
gram prelungit cu trei gru-
pe și școala gimnazială cu 
clasele V-VIII, Școala Ma-
re, cum mai este cunos-
cută. S-au făcut investiții 
foarte mari în școli, astfel 
încât acestea sunt moder-
nizate și reabilitate în tota-
litate. La Școala din cen-
trul comunei, Școala Mo-
nument, cum o cunoaștem 
noi, cu clasele 0-IV, s-au 
construit și două săli noi 
de clasă, fiind vorba des-
pre o extindere pe ori-
zontală, realizată prin ac-
cesarea de fonduri euro-
pene”,  ne-a spus prima-
rul comunei Afumați, Ga-
briel Dumănică, adăugând 
că și curțile școlilor au fost 
transformate într-un mod 
original, fiind amenajate 
mici oaze de verdeață, de 
fapt mici parcuri, o alterna-
tivă deosebită a parcurilor 
din comună. 

”Suntem pregătiți 
sută la sută și pentru 

învățământ online, în 
funcție de cum vor de-
curge problemele gene-
rate de pandemie. La cla-
sele 0-IV, fiecare sală de 
clasă a fost dotată cu ta-
blă interactivă, cu came-
ră video, laptop, fiecare 
cadru didactic beneficia-
ză de această dotare, ast-
fel încât, chiar dacă co-
pilul stă acasă, să poa-
tă vizualiza cursurile ca și 
cum ar fi prezent în sala 
de clasă”, ne-a spus Ga-
briel Dumănică. S-au fă-
cut  cursuri de pregătire 
a cadrelor didactice ca-
re vor fi susținute ori de 
câte ori va fi nevoie pen-
tru a folosi această teh-
nică modernă de ultimă 
generație. Premianții anu-
lui școlar 2019-2020, pre-
miul I și premiul II au pri-
mit laptopuri de foarte 
bună calitate, iar pentru 
premiul III și mențiune, 
elevii au primit tablete cu 
înalte performanțe teh-
nice capabile să accese-
ze ușor internetul. În to-
tal, au fost recompensați 
132 de elevi premianți.  În 
afara elevilor merituoși, 
 s-au acordat peste 100 de 
tablete copiilor cazuri so-
ciale.

În sistemul de învăță-
mânt din Afumați, de la 
grădiniță până la clasa a 
VIII-a, sunt înscriși aproa-
pe 1.000 de copii, școala 
de la Afumați devenind 
foarte atractivă și pentru 
localitățile învecinate, în 
ultimii ani. ”Numărul de 
copii care au plecat din 
școala din Afumați către 
alte unități de învățământ 
s-a redus spre zero”, ne-
a precizat edilul cu mân-
drie.

El a explicat că în 
acest an s-a decis renun-
țarea la premiile mărunte 
și s-a hotărât că este mai 
eficientă acordarea unor 
premii consistente ace-
lor elevi care înregistrea-
ză rezultate deosebite la 

învățătură. Dispozitivele 
pot fi folosite în procesul 
de învățământ, având în 
vedere că partea de onli-
ne va avea un rol foarte 
important în viitorul școlii 
din România.

”La clădirea un-
de funcționează Servi-
cul de Evidența Populației 
Afumați există în incintă 
și o sală de clasă și bibli-
oteca școlară, unde am fă-
cut investiții de moderni-
zare de bună calitate, fi-
ind schimbate și grupuri-
le sanitare. Modernizarea 
a schimbat radical aspec-
tul clădirilor. La Școala nr. 
2 B, cu clasele 0-IV, s-a în-
locuit covorul sintetic.  S-au 
făcut două săli. Pe locul 
existent, unde erau două 
clase vechi, funcționează 
acum două săli de clasă 
noi, deja construite. Pes-
te aceste săli noi, struc-
tura de rezistență a fost 
gândită să suporte încă 
un etaj și o mansardă, cu 
o sală pentru festivități ca-
re era dorită de cadrele di-
dactice. Școlile, așadar,  
pregătite pentru începe-
rea anului școlar datori-

tă lucrărilor de reabilita-
re”, a menționat edilul. De 
menționat că la Școala Ma-
re se află în construcție un 
balon presostatic, realizat 
în proporție de 50%, dar 
întrucât administrația s-a 
concentrat în această pe-
rioadă pe străzile din co-
mună, lipsa fondurilor nu a 
permis finalizarea lucrării.

Atenție specială 
pentru siguranța 
sanitară

Primăria și Consi-
liul Local  Afumați îm-
preună cu conducerea 
școlii au convenit ca pro-
cesul de învățământ din 
comună să înceapă prin 
prezența în sălile de cla-
să. Bineînțeles, cu respec-
tarea normelor stabilite 
de Ministerul Sănătății și 
de Ministerul Educației. 

O bună colaborare în-
tre Primărie, cadrele di-
dactice și prof. Izabella 
Pena, directorul Școlii 
Gimnaziale nr. 1  din  co-
muna Afumați,  a per-
mis susținerea inițiativelor 
școlare. ”Nu putem să 

spunem că anul școlar în-
cepe de acum. Practic a 
început de când a înce-
put vacanța, pentru că a 
fost o vacanță atipică. Nu 
am avut timp de conce-
diu. În schimb, am avut 
foarte mult de lucru pen-
tru pregătirea noului an 
școlar. Am avut foarte 
multe cerințe, ținând cont 
de cele trei scenarii care 
au fost alese pentru noul 
an școlar. Noi trebuie să 
fim pregătiți pentru toa-
te cele trei. Și atunci, pen-
tru că un director nu poa-
te face nimic fără consiliu 
local, fără primar, ne-am 
așezat la masă, ca într-o 
familie, și am început să 
spunem ce avem nevoie 
pentru școală, să fie to-
tul bine. Consider că sunt 
foarte norocoasă că locu-
iesc în această comună 
cu oameni frumoși, cu un 
primar foarte bun, foarte 
gospodar, și nu o spun nu-
mai eu, ci și localnicii. La 
dânsul, campania elec-
torală nu începe doar în 
anul în care sunt alegerile. 
Dânsul este neobosit. A 
muncit non-stop și se văd 

rezultatele. Comuna este 
foarte schimbată. Pot fa-
ce comparația cu ce a fost 
când am ajuns director și 
ce este în momentul actu-
al. Trebuie să amintesc că 
noi putem începe școala 
liniștiți și pregătiți pentru 
că avem toate deviceurile 
necesare, toate sălile de 
clasă dotate cu laptop, mi-
crofon, webcam, table in-
teligente. Noutatea a apă-
rut peste vară prin asigu-
rarea unui Wi-Fi de foarte 
bună calitate. Pe lângă do-
tări, toate materialele ne-
cesare începerii în condiții 
de igienă maximă, adică 
dezinfectant, măști, vizie-
ră, covorașe. Tot prin sfa-
tul domnului primar, am 
primit o sposorizare de la 
DNC, care ne vor furniza 
toate produsele necesare 
și am început să lucrăm la 
amplasarea separatoare-
lor în clase. Avem 180 de 
bănci care vor avea toa-
te separatoare”, ne-a de-
clarat prof. Izabella Pena. 
Cadrul didactic consideră 
că elevii din Afumați sunt 
foarte norocoși și a amin-
tit că șeful de promoție 

primește în fiecare an un 
premiu de 1.000 de lei, 
iar anul acesta au fost doi 
elevi premiați, ambii fi-
ind admiși la Liceul ”Mihai 
Viteazu”, din București. 
”Sunt foarte buni. Deci, la 
Afumați dacă înveți, ești și 
premiat”, a precizat Iza-
bella Pena.

Potrivit directorului, în 
acest moment, conform 
Ministerului Educației, în 
Afumați este pregătit sce-
nariul verde. Toți elevii 
sunt așteptați la școală. 
Dacă se înregistrează în lo-
calitate 1-3 persoane de-
tectate pozitiv la mia de 
locuitori în ultimele 14 zi-
le, se trece la scenariul 
galben, adică învățământ 
alternativ online-offline. 
Scenariul roșu este pre-
gătit pentru situația în ca-
re vor fi depistate pozitiv 
mai mult de 3 persoane la 
mia de locuitori în localita-
te, când se va merge pe 
învățământ integral online.

”În scenariul ver-
de vor veni toți copiii la 
școală, dar ne asigurăm 
că au măști, distanțare 
fizică. Vom avea profe-
sori de serviciu care se 
vor ocupa de copii în pau-
ze și toată lumea va pur-
ta măști, cu excepția co-
piilor din învățământul 
primar. Așteptăm ultime-
le precizări de la Minis-
terul Educației. Deci vor 
fi reguli foarte stricte, fă-
ră părinți intrați în școală 
sau așteptând în număr 
mare în curtea școlii. Mă 
sfătuiesc permanent cu 
colegii pentru a vedea 
cum trebuie să proce-
dăm. Am luat măsuri și 
pentru amenajarea unor 
izolatoare, așa cum pre-
vede legea.  Pentru pau-
ze și accesul în școală, se 

va elabora o procedură de 
intrare/ieșire similară cu 
procedura aplicată pen-
tru examenele de Evalu-
are Națională. Profesorii 
vor purta mască și se vor 
asigura că se păstrează 
distanța între copii. Pro-
cedura va fi afișată peste 
tot, la loc vizibil”, a expli-
cat profesorul.

Platformă 
educațională 
pentru școli

Totodată, s-a reali-
z a t  i m p l e m e n t a r e a 
unei sin gure  platforme 
educaționale la nive-
lul școlii afumățene, ca-
re să permită transmite-
rea online de teme și tes-
te, evaluarea elevilor și 
notarea lor, dar și comu-
nicarea directă între elevi, 
părinți și profesori. Plat-
forma educațională inclu-
de G Suite for Education 
și Office 365 A1, ce conțin 
instrumente digitale mo-
derne care îmbunătățesc 
procesele de predare, 
învățare și colaborare în 
școală, prin integrarea 
noilor tehnologii în acti-
vitatea didactică și ad-
ministrativă. Instrumen-
tele  Google for Educati-
on și Office 365 A1 sunt 
recomandate de profe-
sori printre cele mai bu-
ne aplicații pentru cola-
borare și feedback și pot 
fi folosite la clasă împre-
ună cu alte instrumen-
te digitale de predare și 
învățare, care transformă 
actul educațional  într-o 
experiență interactivă și 
interesantă.

”Toate cadrele didacti-
ce au participat la  cursuri 
pentru a putea acce-
sa această platformă, iar 

la începul anului școlar, 
diriginții împreună cu in-
formaticianul vor introdu-
ce toate datele copiilor și 
vor putea intra online. Da-
că un copil este bolnav și 
nu poate veni la școală, 
dăm drumul la aplicație 
și are acces imediat Am 
probat deja aceast lucru. 
Cumva, pandemia aceasta 
ne-a împins să progresăm 
din toate punctele de ve-
dere. Trebuie să dovedim 
că suntem profesori, am 
fost și noi elevi și acum pu-
tem preda și astfel”, a spus 
prof. Izabella Pena, subli-
niind că tuturor elevilor li 
se va măsura temperatura 
zilnic la intrarea în școală, 
pentru această procedu-
ră fiind achiziționate două 
termometre. 

Spațiile de relaxare 
își dovedesc 
utilitatea

Poate mai mult ca ori-
când, în ultimele luni, oa-
menii au decoperit cât de 
important este să benefici-
ezi de zone de relaxare și 
mai ales de spații verzi. Pri-
marul Gabriel Dumănică nu 
a dat la o parte alte treburi 
administrative ale comunei 
și a continuat investițiile 
în infrastructura localității, 
dar acordat o atenție spe-
cială și amenajării și dez-
voltării spațiilor verzi.  

”La parcul de pe str. 
Mihai Bravu intenționăm 
să facem o procedură le-
gală de achiziție a 800 
mp, pe lângă suprafața de 
1.800 mp existentă, întru-
cât este foarte solicitat și 
suprafața de teren era in-
suficientă. Putem extinde 
atât zona verde, cât și zo-
na de parc pentru copii. 
Mai avem un parc foar-

te frumos la grădinița cu 
program prelungit din in-
cinta fostului ICIL. Avem 
un parc foarte frumos în 
zona Deal, Cartierul de Ti-
neret pe str. Ioan Slavici, 
la fel cu posibilități de ex-
tindere și realizarea a încă 
unui teren de sport. Exis-
tă deja un teren de tenis 
de câmp. Se menține Wi-
Fi gratuit, avem aproape 
20 de locații care cuprind 
școli, parcuri, spații verzi,  
care funcționează perfect. 
Vrem să începem realiza-
rea unui nou parc în zona 
centrală, zona Cantonului, 
la baza podului, vis-a-vis 
de zidul istoric, unde dis-
punem  de un teren al pri-
măriei. Totodată, în Ogra-
da Ștefănești s-a reali-
zat un PUZ și, pe ampla-
samentul unei foste gropi 
de gunoi închise de mai 
mulți ani, se va realiza un 
parc, în capătul str. Măru-
lui, în suprafață de 3.000 
mp: 1.000 mp pentru te-
ren de sport, fiind prevă-
zută și construirea unei 
clădiri cu trei etaje, cu 
funcțiuni pentru probleme 
sociale ale localității. Se 
lucrează acum la pregăti-
rea actelor pentru realiza-
rea accesului, circa 100 m 
de stradă asfaltată și îm-
prejmuirea terenului. 

Pe lângă cele trei 
parcuri menționate, mai 
avem parcul de la Monu-
mentul Eroilor și mai es-
te un spațiu verde pe 
DJ 100, pe șos Găneasa 
intersecție cu str. Alunu-
lui. Este foarte important 
să facem parcuri și spații 
verzi, dar pentru acest lu-
cru avem nevoie de te-
ren. În zona Deal, am în-
ceput skate-parcul care 
este executat într-o fază 
de circa 50%, dar având 

în vedere nevoia de a fi-
naliza mai multe lucrări 
pe străzi, am schimbat or-
dinea priorităților și am 
amânat puțin lucrările. Un 
alt spațiu verde important 
este la stadionul de fotbal, 
unde joacă grupele de co-
pii. Foarte mult tineret a 
început să vină la baza 
sportivă de pe șos. Petră-
chioaia nr. 82. Avem echi-
pă, suntem în liga a tre-
ia, pe locul 3 din 16 echi-
pe cu CS Afumați, care a 
avut o evoluție bună. Am 
avut întotdeauna o echipă 
competitivă. În baza spor-

tivă se pot desfășua mul-
te activități de relaxare și 
sportive, la fel în parcuri, 
unde avem și mese de 
tenis de masă. La fotbal 
sunt înscriși în jur de 50 
de copii, repartizați în trei 
grupe. Tinerii jucători au 
beneficiat anul trecut și de 
cantonament. Anul acesta 
din cauza pandemiei s-a 
decis amânarea acestuia”, 
ne-a explicat edilul.

Primarul  Gabriel Du-
mănică spune că afu-
mățenii beneficiază prac-
tic de 12 spații verzi ge-
neroase, dacă numărăm 
și cele 5 parcuri din curtea 
școlilor. Copiii se pot bu-
cura de toate aceste zo-
ne de distracție, dar este 
important că tot pentru ei 
au fost organizate gratu-
it și programele extracuri-
culare. Cu susținerea pri-
marului Gabriel Dumăni-
că, proiectul educațional 
al Primăriei Afumați ca-
re oferă copiilor din cla-
sele 0-IV, cursuri gratuite 
de pictură, abilități prac-
tice, dans modern și lim-
ba engleză, a continu-
at în toată această peri-
oadă, spre bucuria ele-
vilor afumățeni, cât și a 
părinților acestora. 

Iată, așadar, că lucru-
rile se mișcă foarte mult 
și eficient în Afumați, ele-
vii beneficiază de o școală 
modernă, iar investițiile 
continuă în ritm susținut.

ACTUALITATEACTUALITATE

Şcoala din Afumaţi dispune de condiţii 
de siguranţă maximă
 Sistemul de învățământ online, 

funcțional 100%  Primăria Afumați 
a pregătit școlile pentru derularea 
oricăreia dintre cele trei formule 
de cursuri agreate de Ministerul 

Educației 
”Școala la Afumați este o prioritate. Nu 
sunt doar vorbe în vânt. Am demonstrat 
prin fapte și putem dovedi oricând că 
avem o educație performantă în comuna 
noastră”, ne-a declarat primarul Gabriel 
Dumănică, într-o discuție despre modul 
în care sistemul de învățământ afumățean 
este pregătit pentru deschiderea unui 
nou an școlar.

Cristina NedelCu
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