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La momentul festiv au 
participat alături de direc-
torul școlii, Ionela Băjena-
ru, primarul comunei, vi-
ceprimarul Tudor Marian, 
inspectorul școlar gene-
ral al județului Ilfov, Adri-
ana Stoica, președintele 
Consiliului Județean Il-
fov, Hubert Thuma și 
vicepreședintele CJI, 
Ștefan Rădulescu, precum 
și părintele Ionuț Turcu, 
de la Parohia ”Adormirea 
Maicii Domnului” Glina, 
care a citit o rugăciune 
pentru copii și le-a trans-
mis acestora să învețe 
nu pentru note, ci pen-

tru viață, să fie sănătoși și 
binecuvântați!

”O zi foarte impor-
tantă, pentru noi și pen-
tru voi - copii și părinți, 
pentru că începem un an 
nou școlar într-o unitate 
modernă. Mulțumim tu-
turor celor care s-au im-
plicat, fără ajutorul cărora 
nu  s-ar fi reușit acest lu-
cru”, a transmis directorul 
unității școlare, care ne-
a precizat și că de aces-
te condiții deosebite de 
studiu vor beneficia peste 
300 de copii, distribuiți în 
8 clase de primar și 7 de 
nivel gimnazial. De ase-

menea, directorul școlii 
a punctat și noile dotări 
ale laboratorului de in-
formatică al școlii și să-
lii de lectură, cu finanțare 
în cadrul unor proiecte 
educaționale.
Elevii trebuie să 
aibă grijă de bunul 
pe care l-au primit

Primarul Tudor Ionuț 
Răzvan a mulțumit tuturor 
celor care au avut răbda-
re doi ani și au crezut în 
acest proiect de reabilitare 
completă a școlii plus ex-
tindere cu o sală de sport 
realizată de la zero, deru-
lat cu finanțare de la bu-
getul CJI, în proporție de 
90% și de la bugetul local 
- 10%, și a anunțat dema-
rararea în curând a proce-
durii de achiziție a alimen-
telor care vor fi destinate 
programului ”o masa cal-
dă”, program care va avea 
ca beneficiari toți copiii din 
sistemul de învățământ 
din Glina. Iar, ca un bun 
obicei al administrației lo-
cale, și în acest an, edilul 

le-a spus copiilor că, toți 
elevii vor găsi pe băncile 
din clase câte un ghiozdan 
complet echipat cu tot ce-
ea ce au nevoie la început 
de an școlar. 

De asemenea, prima-
rul i-a rugat pe elevi să 
păstreze școala în condiții 
bune, să aibă grijă de ea, 
astfel ca și cei care se 
vor înscrie aici în anii ur-
mători să aibă parte de 
aceleași condiții deosebi-
te de învățare.

Educația 
modelează viitorul

”Educația este cea 
mai importantă! Fiți serioși 
și puneți școala pe primul 
loc! Vă doresc să învățați 
de drag, nu pentru că tre-
buie. Educația vă mode-
lează viitorul și doar așa 
veți reuși în viață! Și, nu în 
ultimul rând - citiți! Orice 
vă trece prin mână, pentru 
că din orice puteți învăța 
ceva. Dacă nu înțelegeți, 
întrebați! Un om informat 
este un om puternic! Fe-

licitări și succes și dască-
lilor, pentru că reușitele 
copiilor sunt și reușitele 
dumneavoastră. Consiliul 
Județean Ilfov vă este par-
tener pentru orice proble-
mă doriți să o rezolvați”, 
a declarat și Hubert Thu-
ma, iar Ștefan Rădulescu a 
urat tuturor - elevi și pro-
fesori - mult succes în noul 
an școlar. ”Cu mic, cu ma-
re pășim din nou pe porțile 
școlilor, plini de emoție, 
de bucurie și de încrede-
re. Prima zi a anului școlar 
marchează începutul unei 
călătorii care, an de an, 
deschide noi orizonturi ne-
atinse de cei mici. În dru-
mul lor spre cunoaștere, 
au nevoie să le fim alături 
la orice pas și să le oferim 
încrederea și dragostea 
de care au nevoie pentru 
a-și urma calea”, a spus 
vicepreședintele CJI.

”Emoțiile 
necunoscutului”

Despre ”emoțiile ne-
cunoscutului”, încerca-

te mai ales la clasele pre-
gătitoare și la clasa a V-a, 
dar și despre noutățile adu-
se în structura anului școlar 
2022-2023, a vorbit Adria-
na Stoica, inspector școlar 
general al județului Il-
fov. Aceasta a amintit de 
împărțirea în 5 module de 
învățare și 5 vacanțe, elimi-
narea tezelor la gimnaziu, 
eliminarea ponderii medi-
ei școlare pentru clasele V-
VIII în media de admitere 
la liceu și de modul în care 
se vor calcula din acest an 
mediile anuale pentru dis-
ciplinele de studiu. Adriana 
Stoica a transmis elevilor să 
aibă încredere în școală, iar 
părinților le-a cerut să fie 
aproape de corpul didactic 
care ”face minuni cu copiii 
dumneavoastră”! Profeso-
rilor le-a transmis sănătate 
și multă putere de muncă, 
apreciind în aceeași măsu-
ră și munca personalului di-
dactic auxiliar sau a perso-
nalului nedidactic, fără de 
care o unitate școlară nu 
poate să funcționeze așa 
cum trebuie.

actualitate

Educație în condiții moderne

Școala Gimnazială Nr. 1 Glina a fost reabilitată complet

 Unitatea de învățământ are acum o sală de sport nouă, laborator de informatică utilat corespunzător și o sală 
de lectură primitoare

La festivitatea de deschidere a noului an școlar 
2022-2023, care a avut loc la Școala Gimnazială 
Nr. 1 Glina/Grădinița Nr. 1 Glina, primarul 
localității, Tudor Ionuț Răzvan le-a prezentat 
copiilor și părinților acestora noua structură 
școlară, proaspăt reabilitată la cele mai moderne 
și actuale standarde. Absolut totul a fost refăcut, 
de la zidărie, tâmplărie, mobilier școlar și, din acest 
an, elevii de aici au în dotare și o sală de sport 
nouă, în condițiile în care, până acum, activitățile 
sportive se desfășurau într-o sală de clasă.
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