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Surpriza evenimentu-
lui aniversar a fost parti-
ciparea binecunoscutu-
lui scriitor, jurnalist, pro-
fesor și politician, fost 
ministru al Tineretului și 
Sporturilor, Alexandru Mi-
ronov, care a înflăcărat 
imaginația celor prezenți 
cu informații de actuali-
tate despre ”situația pla-
netei Pământ”. De altfel, 
domnia sa a propus con-
ducerii Primăriei Chiti-
la amplasarea unui pa-
nou digital informațional 
în localitate, care să rule-
ze aceste date de ultimă 
oră. Pentru că ”apetitul” 
pentru știință mai mult 
ca sigur că există în oraș, 
mai ales la nivel școlar, 
în condițiile în care, spre 
exemplu, Școala ”Prof. 
Ion Vișoiu” implementea-
ză proiectul ”Ora de știut”, 
un proiect care aduce în 
atenția elevilor cele mai 
noi știri și evenimente din 
domeniul știință, tehnolo-
gie, viitor, educație etc.

Așadar, festivitatea 
”Zilele Școlii, 1962-2023” 
a debutat cu introducerea 
binevenită făcută de Ale-
xandru Mironov, după ca-
re, primarul localității a 
amintit că, pe 15 februa-
rie va începe recepția lu-
crărilor la școala nouă, 
procedură care se va de-
rula până pe 1 martie. 
Dată după care, profeso-
rii și elevii din Chitila se 
vor putea bucura de un 
spațiu educațional deo-
sebit. Spre exemplu, doar 
sala multifuncțională un-
de se vor putea ține, de 
la anul, întâlniri festive de 
genul celei despre care 
vorbim, are 225 mp. ”În 
acest cadru festiv, astăzi, 
împărtășesc și eu emoțiile 
tuturor celor prezenți și 
implicați. Deja a devenit 
tradiție ca, în fiecare an, 
în luna ianuarie, comuni-
tatea școlară a localității 
noastre să îmbrace stra-
ie de sărbătoare, mar-
când importanța educației 

și valorile ei. Simbolul 
educației din orașul nostru 
- Școala ”Prof. Ion Vișoiu” 
- își serbează aniversarea 
a 61 de ani de existență 
a acestei instituții, în ca-
re și-a clădit prestigiul, 61 
de ani de promovare neo-
bosită a valorilor înalte de 
performanță, integritate, 
dedicare, profesionalism. 
Zilele unei școli reprezintă 
un adevărat eveniment, 
o celebrare a valorilor și 
reușitelor de ieri, dar și 
de astăzi. Zilele unei școli 
rămân, pentru noi toți, 
un prilej de afirmare a 
performanței. Aici, afirma-
rea performanței înseam-
nă asumarea tradiției, iar 
când vorbim despre sta-
tornicie, despre credința 
în reușită, vorbim de fă-
urirea unui prestigiu. Iar, 
Școala ”Prof. Ion Vișoiu” 
are un prestigiu indubi-
tabil. Aceasta s-a aflat și 
se află în spațiul misiunii 
asumate și dovedite, aici 
construindu-se cu res-
ponsabilitate, în mod con-
stant, destine. Acest eve-

niment este unul cu o în-
cărcătură deosebită pen-
tru elevi, părinți, profe-
sori, dar și unul de asuma-
re a responsabilităților tu-
turor actorilor implicați în 
educație. De aceea, vreau 
să-i felicit pe toți, la ceas 
aniversar. Educația este 
calea oricărui copil spre o 
viață mai bună. Ea presu-
pune sacrificii, efort inte-
lectual, foarte multă mun-
că și ar trebui să reprezin-
te prioritatea permanen-
tă a fiecăruia dintre noi. 
Îmi exprim încrederea în 
competențele profesiona-
le ale cadrelor didactice 
de a crea un demers edu-
cativ de calitate, formând 
caractere și, în egală mă-
sură, în capacitatea elevi-
lor de a se lăsa modelați, 
de a absobi cunoașterea 
oferită cu multă dăruire. 
Adresez o caldă inițiativă 
părinților - de a se impli-
ca activ în educația copi-
ilor și de a fi prezenți în 
viața școlii. Sunt convins 
că, dacă eforturile cadre-
lor didactice, elevilor și 

părinților vor fi unite, dru-
mul va fi încununat de 
succes. Să nu uităm că vi-
itorul aparține cu adevă-
rat acelora care cred în 
frumusețea propriilor vise 
și au dorința de a le urma. 
Prin menținerea standar-
delor în pas cu generațiile 
ce i-a trecut pragul, ani 
și ani la rând, cu efort 
susținut în prioritizarea 
actului educațional drept 
reper valoric al existenței 
sale formatoare, precum 
și prin pasiune și respect 
nestrămutat pentru ele-
vii săi, Școala ”Prof. Ion 
Vișoiu” a devenit parte 
din marca orașului nos-
tru”, a spus primarul Emi-
lian Oprea.

Iar Ștefania Dumini-
că, directorul Școlii ”Prof. 
Ion Vișoiu”, a mulțumit 
edilului pentru minunatele 
cuvinte, în special, pentru 
implicarea autorității loca-
le, în general, în tot ceea 
ce ține de educație, spe-
rând în ”accesarea fon-
durilor puse la dispozitie 
prin PNRR pentru dotarea 

si digitalizarea școlilor din 
oraș, pentru că acesta es-
te viitorul!”

O școală cu 
rezultate 
deosebite

Adriana Stoica, in-
spector școlar general al 
județului Ilfov a trans-
mis, de asemenea, feli-
citări pentru aniversare 
și mențiunea că dorește 
ca, profesorii, împreună 
cu elevii, să obțină rezul-
tate școlare și mai bune 
decât în anul precedent, 
în condițiile în care anul 
2022 a fost unul foarte 
bun pentru învățământul 
din localitate. Școala 
”Prof. Ion Vișoiu” a de-
venit școală europea-
nă, pentru prima dată. 
”Iar acest lucru înseam-
nă muncă în echipă, foar-
te multă muncă. Și, tre-
buie să amintesc și că, în 
urma inspecției genera-
le, școala gimnazială din 
Chitila a obținut califica-
tivul ”bine”, care este un 

calificativ maxim, pe toa-
te segmentele. Și pentru 
aceasta vă felicit!”, a spus 
Adriana Stoica.

Directorul Centrului 
Județean pentru Promo-
varea și Conservarea Cul-
turii Tradiționale Ilfov, Ale-
xandrina Niță, și-a expri-
mat, de asemenea, bu-
curia de a se alfa la eve-
nimentul aniversar. ”Es-
te o bucurie să fiu aici, 
iar în cei 22 de ani în ca-
re s-au aniversat ”Zile-
le Școlii Prof. Ion Vișoiu” 
cred că am lipsit o singu-
ră dată și atunci din moti-
ve bine întemeiate. A fost 
și este o bucurie să cola-
borez cu această școală, 
la multele activități comu-
ne. Amintesc aici, doar de 
olimpiada de meșteșuguri 
tradiționale, unde elevii 
din Chitila au obținut ma-
rele premiu, aproape la 
fiecare ediție națională. 
Să nu mai vorbim de 
contribuția la dezvoltarea 
culturii în județul Ilfov, prin 
formarea noii generații a 
Anasamblului ”Dorulețul”, 

unde sunt pregătiți co-
pii excepționali. Sau im-
nul școlii gimnaziale 
”Prof. Ion Vișoiu”, care es-
te unul deosebit. Centrul 
Județean pentru Promo-
varea și Conservarea Cul-
turii Tradiționale Ilfov va fi 
permanent alături de dvs. 
și vă susține în toate pro-
iectele pe care le veți or-
ganiza în planul obiceiuri-
lor, tradițiilor, culturii, pa-
trimoniului cultural mate-
rial, imaterial etc. Vă fe-
licit pentru tot ceea ce 
faceți aici și vă urez la 
multi ani!”, a spus Alexan-
drina Niță.

Frumusețea unei 
comunități legate 
de Școala ”Prof. 
Ion Vișoiu”

Cuvintele de laudă 
și urările de mulți ani nu 
au contenit, iar Nicoleta 
Stănică, inspector școlar 
pentru învățământ primar 
și cadru didactic al Școlii 
”Prof. Ion Vișoiu” a vorbit 
în această a doua ipos-

tază despre ”emoție și 
apartenență, despre me-
nirea ca om și ca profesor, 
ca produs al acestei școli”. 
”Această școală a reușit și 
a știut să genereze emoții, 
să genereze relații deose-
bite între noi, cadrele di-
dactice, a știut să ne țină 
legați de acest loc și când 
spun asta mă gândesc la 
faptul că primarul orașului 
este produs al școlii ”Prof. 
Ion Vișoiu” și a rămas aici, 
viceprimarul este produs 
al școlii și a rămas aici, o 
groază de profesori care 
mai sunt și care au fost în 
această școală de atâția 
ani au fost produse ale 
acestei școli și au ales să 
predea aici. Înseamnă că 
această școală a știut să 
genereze motivație, și mie 
mi se pare acest lucru cel 
mai important. Acest cli-
mat de lucru în care știi 
că te poți bizui pe omul de 
lângă tine, că doar dacă 
te uiți la un coleg, acesta 
a înțeles că tu ai o proble-
mă sau că el are o proble-
mă și atunci lucrurile se 

rezolvă. Aceste lucruri fac 
o instituție să meargă îna-
inte”, a spus profesorul.

Iar Georgeta Nenciu, 
președintele Fundației 
”Pre țuiește Clipa” s-a re-
ferit mai întâi la bucuria 
părintelui copiilor care au 
fecventat cursurile Școlii 
”Prof. Ion Vișoiu”, și mai 
apoi la bucuria parteneru-
lui în diferite proiecte ale 
școlii. ”Ce spun elevii dvs. 
după ce au absolvit Școala 
”Prof. Ion Vișoiu”? Vă pot 
transmite ceea ce spun 
copiii mei, când își aduc 
aminte de momentele pe-
trecute aici. Spun că ele 
și-au pus frumos ampren-
ta pe sufletul lor. Și asta 
este mai important decât 
toate cunoștințele acumu-
late în anii de școală. Va-
lorile pe care le-au învățat 
aici! Eu vă multumesc 
pentru acest lucru și pen-
tru colaborarea pe toa-
te proiectele pe care dvs. 
 le-ați inițiat. Sunt mândră 
că reușesc să mă ridic la 
nivelul programelor dvs. 
și mă bucur când reușesc 

să particip la activități”, a 
spus invitatul.

Motive de laudă, 
pe drept cuvânt!

Și tot din partea ad-
ministrației locale, vicepri-
marul Andrei Costel, profe-
sor și fost coleg al cadrelor 
didactice de la ”Ion Vișoiu”, 
a completat lista vorbito-
rilor, precizând de la înce-
put, că prezența sa la ani-
versarea școlii este extrem 
de emoționantă, de fiecare 
dată. ”Ce ar trebui să vor-
besc eu? Din păcate, îmi 
dau seama că nu ne pro-
movăm suficient școala. Și 
este una dintre cele mai bu-
ne școli din Ilfov. Și fac pa-
riu cu oricine că nu există 
în România, grădiniță mai 
frumoasă ca a nostră (n.r. - 
Grădinița ”Voinicel”). Al doi-
lea pariu pe care îl câștig 
este că nu există școală mai 
frumoasă decât cea pe care 
o vom da în folosință în cu-
rând. Din păcate, în lumea 
în care trăim este nevoie de 
multă promovare!”, a com-
pletat viceprimarul.

Și, nu în ultimul rând, 
Daniela Militaru, directoa-
rea modernei grădinițe 
”Voinicel” a confirmat ce-
le spuse de viceprimar și a 
adăugat că și părinții copii-
lor care o frecventează afir-
mă că este cea mai frumoa-
să grădiniță pe care au vă-
zut-o vreodată. ”De-a lun-
gul timpului, am simțit ne-
voia să ne extindem. Acum, 
suntem o grădinitță mare, 

cu 5 sedii. Și extrem de mo-
dernă - pentru că nu mai 
are nimeni terasă cu ga-
zon natural sau un spațiu 
educațional atât de lumi-
nos, valorizat prin standar-
de. Pentru mine, Școala 
”Prof. Ion Vișoiu” reprezin-
tă o performanță, o valo-
rizare a ceea ce înseamnă 
nota 10. ”Să ai 10 nu este 
ușor, spunea copilul meu, 
produs al Școlii Gimnazia-
le ”Prof. Ion Vișoiu”, acum 
student la două facultăți. 
Dar, nu este greu dacă 
ai voință, educație, fami-
lie, profesori bine pregătiți, 
dacă-ți dorești acest lucru. 
Avem o comunitate de ca-
re sunt mândră. Orașul Chi-
tila este reprezentat de ce-
ea ce înseamnă valoare, 
dezvoltare urbanistică, me-
diu educațional modern 
și mai ales oameni! Fă-
ră acești oameni deosebiți 
nu am fi putut ajunge as-
tăzi aici! Iar, la final, v-aș 
spune că, în curând, în lu-
na martie, va fi inaugurată 
și creșa ”Voinicel”, un spațiu 
modern pentru educația 
antepreșcolară, care lipsea 
comunității noastre”, a pre-
cizat Daniela Militaru.

Vorbitorii au fost mulți, 
iar elementul comun al dis-
cursurilor a fost legat de 
calitatea corpului didac-
tic din Școala ”Prof. Ion 
Vișoiu”, colaborarea deose-
bită cu administrația locală, 
susținerea acesteia pentru 
tot ce înseamnă educație 
la standarde moderne și 
actuale.

actualitate actualitate

O comunitate mândră de educația sa!

Şcoala Gimnazială ”Prof. Ion Vi şoiu”, din Chitila, la aniversare

 61 de ani de la înființarea unității 
de învățământ, 22 de ani de când 

se serbează ”Zilele Școlii” 
 O tradiție emoționantă și un prilej 
de exprimare a recunoștinței față de 

cadrele didactice chitilene
Școala Gimnazială ”Prof. Ion Vișoiu”, din Chitilia, 
a aniversat ”60+” de ani (de la înființarea primei 
școli din localitate) și a marcat evenimentul 
printr-un Consiliu profesoral festiv, cu invitați pe 
măsură. Astfel, din partea autorității locale au venit 
primarul Emilian Oprea și viceprimarul Andrei 
Costel, de la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov - 
Adriana Stoica, inspector general și Cristina Ghiță, 
inspector general adjunct, dar și alți inspector 
școlari, din partea Grădiniței ”Voinicel”, director 
Daniela Militaru, de la Fundația ”Prețuiește Clipa”, 
Daniela Nenciu și din partea Fundației ”Pro Chitila”, 
colaboratoare frecvente ale școlii chitiliene, din 
partea Consiliului Consultativ al Părinților.

Carmen ISTRATE
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