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tate de recompensare a 
elevilor cu ocazia zilei de 
1 Iunie nu este nouă, ea 
funcționând foarte frumos 
de ani de zile. ”Copiii au 
suferit foarte mult în pan-
demie pentru că nu au pu-
tut pleca nicăieri în excur-
sie, iar excursiile pe care 
le organizăm le facem la 
propunerea lor. Mulți nu 
au fost la mare, așa că 
am fost la mare, au vă-
zut marea. Au fost foarte 
încântați, au făcut și baie. 
La Mamaia, au fost elevii 
din gimnaziu, pe 21 mai”, 
a mai spus prof.  Iorga. Iar 
cei mici au fost la Câm-
pina, la Muzeul ”Iulia 
Hașdeu”, la Ploiești, la Mu-
zeul Ceasului și la Grădina 
Zoologică.  Ne referim în 
acest caz la peste 170 de 
copii, plus școala din Zur-
baua unde clasele pregă-
titoare, inclusiv grădinița, 
au fost la Dino Parc.

Mirela Mareș, coordo
nator de structură la 
Școala Gimnazială Nr. 2 
Dragomirești Deal, că în 
fiecare an organizatorii au 
grijă să aleagă un alt tra-
seu. ”Sunt copii care nu 
își permit să vadă toată 
locurile și, prin rotație, în-
cercăm, cât de cât, să îi 
mulțumim pe toți. Sunt 
chiar binevenite aces-
te excursii. Am fost la 
Târgoviște, unde am vi-
zitat Grădina Zoologică, 
Mănăstirea Dealu, Curtea 
Domnească, Turnul Chin-
diei era închis, dar lam 
văzut și lam admirat, și a 
fost interesant din punctul 
de vedere al interacțiunii 
între părinți, copii cu alți 
părinți, copii – profesori, 
părinți – profesori pen-
tru că din cauza pande-
miei nu sau văzut atât 
de des și am avut ocazia 
să mai discutăm. Cu ci-
clul Gimnazial am fost la 
salină, la Slănic Prahova. 
Inițial mergeam la Munte-
le Roșu, la Cheia, dar am 
schimbat traseul, din ca-
uza vremii. Am modificat 
traseul și a fost foarte fru-
mos, copiii au jucat tenis 
de masă sau handbal, au 
mers la Planetarium, un-
de au aflat cum sa for-
mat Pământul. Copiii au 
participat la excursii în 
trei tranșe, pentru că este 
vorba despre 248 de co-
pii plus părinții, iar aceștia 
din urmă sau bucurat la 
fel de mult ca cei mici”, a 
spus prof. Mareș.

Georgiana Ivănescu, 
profesor în învățământul 
primar și preșcolar la 
grădinița din Vale, de doi 
ani, și la Dragomirești 
de 6 ani, a punctat fap-
tul că după trecerea pe-
rioadei pandemice pri-
marul  șia reluat obice-
iurile frumoase de a ofe-
ri tuturor copiilor ex
cursii. ”Ideea centrală în 

învățământul timpuriu es-
te să ne dezvoltăm prin 
joc, să cunoaștem me-
diul înconjurător jucându
ne. Tocmai ideea aceas-
ta a stat la baza alegerii 
locației la Arțari, în mij-
locul naturii, unde găsim 
lucruri deosebite. Au fost 
circa 70 de copii, patru 
grupe, lângă Conțești, am 
mers cam două ore prin 
pădure. Copiii își închipu-
iau că descoperim comori. 
Aveau diferite cuvinte pe 
care leau folosit să facă 
o poezie. Au fost foarte 
încântați. Au văzut copaci 
și își închipuiau că după 
copac este o veveriță sau 
un urs. Lea plăcut foar-
te mult traseul. Au avut 
activități, concursuri de 
îndemânare, vânătoa-
re de comori, au desco-
perit dulciuri. Reînvățăm 
să fim împreună, să re-
descoperim natura. Copi-
ii învață și noi deprinderi, 
pentru că au mâncat la 
restaurant. Astfel, devin 
independenți. Sunt foar-
te importante în dezvol-
tarea lor aceste excursii. 
Copiii au mai fost și la al-
te activități extrașcolare, 
la teatru și apoi la resta-
urant. Aceste excursii au 
avut și un impact ma-
re asupra părinților, ca-
re se simt ajutați de CL 
și sprijiniți în educația co-
piilor”, a mai spus prof. 
Georgiana Ivănescu.

Carmen Pieptea, 
educa tor și coordonator al 
Grădiniței din Dragomirești 
Vale, a mai menționat: 
”dorim să îi mulțumim 
dlui. primar pentru aces-

te excursii și tot sprijinul 
oferit pe perioada anu-

lui școlar. Dânsul este tot 
timpul alături de grădiniță 

și ne ajută necondiționat 
cu tot ce înseamnă mate-

riale de curățenie, materi-
al didactic, birotică, apa-
ratură, laptop, impriman-
tă, cartușe de imprimante, 
televizoare. Părinții știu lu-
crul acesta și sunt foarte 
recunoscători. Au primit 
cu bucurie aceste excur-
sii, mai ales că anul aces-
ta nu sa mai ținut Săptă-
mâna altfel. Am dorit să îi 
scoatem pe copii, să va-
dă și ei altceva. Prof. Da-
niela Croitoru, prof. în 
învățământul preșcolar la 
Grădinița Dragomirești Va-
le, la grupa mare, a subli-
niat că în excursia oferită 
de primarul  Gheorghe So-
col, la Arțari, copiii sau 
distrat, sau bucurat și s
au simțit foarte bine, iar 
părinții au apreciat foarte 
mult inițiativa edilului. 

În dar de ziua lor, în 
perioada 21 mai8 iunie 
2022, copiii din comuna  
Dragomirești Vale au vi-
zitat diverse obiective tu-
ristice în zone diferite ale 
țării precum: Mânăstirea 
Caraiman, Bușteni, Pâ-
râul Rece, Râșnov,  Dino 
Parc, Mânăstirea Dealu, 
Târgoviște, Grădina Zo-
ologică și Curtea Dom-
nească Târgoviște, Gră-
dina Rustică, Delfina-
riul Tomis  Constanța, 
com. Conțești, La Arțari, 
 Muzeul Iulia Hașdeu din 
Câmpina, Grădina Zoolo-
gică  Ploiești.

Bucuria lor a fost po-
sibilă și datorită implică-
rii celor de la Grădinița 
D r a g o m i r e ș t i  Va l e , 
Grădinița Dragomirești
Deal, Școala Dragomirești 
Vale, Școala Dragomirești 
Deal și Școala Zurba-
ua, cărora administrația 
Dragomirești Vale a dorit 
să le mulțumească pentru 
sprijin. 

”Neam dorit, de mult 
timp, să putem oferi acest 
cadou copiilor din comu-
na noastră, iar bucuria a 
fost și mai mare odată cu 
terminarea perioadei gre-
le, de restricții, în care de-
plasările la nivel de grup 
nu au fost premise”, a 
transmis primarul Gheor-
ghe Socol. 

Primarul comunei 
Dragomirești – Vale a mai 
subliniat că zâmbetele de 
pe chipurile celor mici re-
prezintă cea mai mare 
răsplată și, cu siguranță, 
îi motivează pe organiza-
tori să caute soluții pen-
tru a le oferi copiilor cât 
mai multe experiențe mi-
nunate.

”1 Iunie este ziua în 
care copiii se află, mai 
mult ca în orice altă zi, în 
centrul atenției noastre. Îi 
sărbătorim, pe 1 iunie, pe 
cei mici și a lor copilărie, 
etapa cea mai frumoasă 
a vieții, plină de candoa-
re, inocență și bucurie sin-
ceră! Le urăm «La mulți 
ani!» tuturor copiilor și le 
dorim să păstreze, mereu, 
în suflete, o parte din ma-
gia acestei perioade!”, a 
mai transmis primarul co-
munei Dragomirești Vale.

Organizatorii ne-au 
spus că primăria a asigu-
rat transportul, iar copiii 

au decis, de comun acord 
cu dirigintele, profeso-
rii, educatorii și părinții, 
destinația. Astfel, du-
pă cum arătat și mai sus, 
unii au ales marea, alții 
au dorit să meargă la Di-
no Parc, alții la Conțești, 
în Dâmbovița sau la 
Târgoviște.

Destinațiile poate nu 
contează atât de mult, 
cât faptul că acești copii 
au avut șansa de a ieși 
la plimbare, de a se re-
întoarce la viața norma-
lă de dinainte de pande-
mie. Am aflat că este cea 
de a șasea ediție de Zi-
ua Copilului, organiza-
tă prin excursii, iar anul 
acesta, de acest frumos 
cadou au beneficiat pes-
te 800 de copii de la școli 
și grădinițe, în dar de zi-
ua lor, dar și numeroși 
părinți. 

Transportul a fost 
asigurat gratuit

”În cinstea zilei de 1 
Iunie, ca de fiecare dată, 
cum nea obișnuit domnul 
primar, și anul acesta ne
a oferit excursii cu trans-
port gratuit pentru copi-
ii din unitatea noastră”, 
ne-a declarat prof. Mili-
ca Dragu Pena, coordo-
nator al Grădiniței Nr. 1 
Dragomirești Deal, din Il-
fov. Cadrul didactic a pre-
cizat că prima excursie a 
avut lor pe 2 iunie, când 
au mers două grupe, una 
mijlocie și una mare, cu 

program normal, partici-
pând circa 80 de persoa-
ne, copiii fiind însoțiți, fi-
ecare, de către părinți.” 
Destinația excursiei a fost 
Dino Parc – Râșnov, dar în 
drumul nostru ne-am oprit 
într-un parc frumos ame-
najat, unde copiii de gru-
pă mare au fost îmbrăcați 
în robe, cu toci, cu eșarfe, 
insigne și am prezen-
tat părinților un program 
de adio grădiniță, în na-
tură. Copiii au recitat, 

părinții au fost încântați. 
Au curs și lacrimi, pentru 
că micuții au fost foarte 
atașați de doamna educa-
toare și de grădiniță, dar 
acum au încheiat o eta-
pă din viața lor, și anu-
me etapa preșcolară. La 
Dino Parc au fost foar-
te încântați, au vizitat 
tot parcul, sau jucat, și
au cumpărat suveniruri. 
Părinții au fost plăcut 
impresionați, au mulțumit 
domnului primar pen-

tru această oportunitate, 
pentru că  lea lipsit timp 
de doi ani ieșirea cu copiii. 
Pe 7 iunie, au plecat două 
grupe din grădiniță, una 
mică și una mare, la Ca-
sa Rustic, de la Conțești, 
din județul Dâmbovița. 
Acolo este un frumos parc 
de distracție, unde gru-
pa mare a prezentat fes-
tivitatea de încheiere, iar 
grupa mică a participat la 
diverse activități și a vizi-
tat o fermă de animale. 

Pe 8 iunie, alte trei gru-
pe de copii de la grădiniță 
au mers tot la Conțești. 
Pe această cale țin să 
mulțumim domnului pri-
mar, pentru că întotdeau-
na a fost alături de unita-
tea noastră,  nea pus la 
dispoziție tot ce am avut 
nevoie, iar noi, la rândul 
nostru, am încercat pe 
toate căile să aducem co-
muna Dragomirești Va-
le în atenția celor din jur 
prin concursuri, prin fes-
tivaluri la care am parti-
cipat cu copiii și prin re-
zultatele deosebite pe ca-
re leam obținut. În cele 
trei excursii au fost incluși 
130 de copii și toți atâția 
părinți. Unii dintre co-
pii au avut alături de ei și 
frații, mai mici sau puțin 
mai mari”, nea spus prof. 
Pena. Profesorul a dorit să 
menționeze că oricât ar 
pleca copilul cu părinții în 
concediu, în vacanță, nu 
este ca atunci când mer-
ge cu colectivul clasei lui. 
Acolo se desfășoară alt
fel, percepe altfel lucruri-
le, este în mediul lui zilnic.

O modalitate 
perfectă pentru 
revenirea la 
normalitate, după 
pandemie

Prof. Rodica Iorga, 
profesor coordonator la 
Școala Gimnazială Nr. 1 
Dragomirești Vale,  nea 
spus că această activi-

ACTUALITATE ACTUALITATE

De 1 iunie, administraţia din Dragomireşti Vale le-a oferit celor mici excursii
            Peste 800 de copii au vizitat  locuri frumoase și pline de poveste

Cu ocazia zilei de 
1 Iunie, în care 
sărbătorim Ziua 
Copilului, Primăria 
Dragomirești-
Vale a organizat, în 
parteneriat cu toate 
școlile și grădinițele 
din comună, excursii 
pentru toți copiii.

Cristina NedelCu
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