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Cinci ore de petrecere 
de sfârşit de an şcolar, în Buftea

Fluturașii de la 
grădiniță s-au îmbrăcat 
frumos și au recitat poe-
zii sau au cântat, din fața 
monitoarelor sau din gră-
dini pline cu flori parfuma-
te. Au fost pregătite colaje 
cu fotografii realizate co-
piilor în timpul dinaintea 
pandemiei, atunci când 
activitățile educaționale 
erau extrem de boga-
te. Educatoarele Ali-
na Matea și Larisa Răuță 
 le-au transmis micuților 
”vacanță plăcută” și au 
mulțumit părinților pen-
tru implicare în realizarea 
spectacolului.

A venit apoi rândul 
celor din clasele pregăti-
toare. Toți elevii au pro-
movat cu rezultate bu-
ne și pentru acest lucru 
au fost felicitați de către 
învățătoarele Ioana Ma-
nolache și Eleonora Bri-
ceag. S-au pregătit și ei 
cu poezii, dar și colegii 
din clasele I din ambe-
le școli. Învățătoarea Mi-
haela Balea, de la Școala 
3, le-a vorbit tuturor des-
pre importanța educației. 
”Trecutul unui an școlar 
ne dă posibilitatea de a 
ne pune întrebări și de 
a răspunde la ele onest 
și obiectiv. Trecutul este 
prețios din multe puncte 
de vedere, dar mai ales 
pentru lecțiile pe care ni 
le oferă cu generozita-
te. Va trebui să învățăm 
din greșeli și să multipli-
căm lucrurile bune pe ca-
re le-am înfăptuit. Sunteți 
niște copii minunați. Am 
început anul școlar cu 13 
elevi, o cifră norocoasă. 
Sunteți copiii mei și sunt 
norocoasă să vă am ală-
turi. Mi-e foarte dor de voi 
toți și abia aștept să ne 
revedem în clasă!”, le-a 
spus emoționată ”Doam-
na”. Mesajului învățătoa-
rei i s-a alăturat cel al di-
rectoarei celor două școli, 
Doinița Marin, care a fost 
și moderatorul întregii în-
tâlniri online și care a 
mulțumit părinților pentru 
implicarea lor, fără de ca-
re învățarea online la ci-

clul primar aproape că nu 
ar fi fost posibilă. Copi-
ii sunt foarte mici, tehno-
logia este avansată și de 
aceea elevii au avut ma-
re nevoie de sprijin acasă, 
pentru a face față lecțiilor 
la distanță.

Și la clasele a II-a, 
învățătoarea Angela Pi-
tulice și ”Domnul” Da-
niel Corduș Paraschiv 
 și-au felicitat copiii și le-
au urat ”Vacanță plăcu-
tă”, vorbindu-le despre 
 mult-așteptata revedere, 
în bănci, la toamnă.

O călătorie 
interesantă

Liana Streleț, învăță-
tor la clasa a III-a, Școala 
Gimnazială nr. 3, a vor-
bit despre o călătorie ”si-
nuoasă, însă fascinantă și 
interesantă prin mintea și 
sufletul fiecăruia”. 

”Din punctul meu de 
vedere a fost un drum 
inițiatic, inedit, care ne-
a pus toate capacitățile 
la încercare, dar ca-
re sper să fi sădit în voi 
semințele curiozității, ale 
nevoii de explorare și des-
coperire individuală, ale 
dorinței de a vă dezvolta 
și îmbunătăți zilnic min-
tea și sufletul”, a spus ca-
drul didactic. Elevii dom-
niei sale au prezentat apoi 
scurte momente muzicale 
sau poetice. Alex a creat 
o machetă Lego a școlii și 
a fost felicitat de toată lu-
mea. Învățătoarea a pre-
gătit pentru toți copiii câ-
te o diplomă, o medalie 
și câte un pachet de cărți 
pentru vacanță. ”Școala 
de acasă, școala din pan-
demie ne-a învățat cum 
să gândim. Nu uita, copile 
drag: nimeni nu s-a îmbol-
năvit din cauza expunerii 
îndelungate la educație! 
Educația este ceea ce 
supraviețuiește după tot 
ce a fost învățat a fost ui-
tat!”, acesta a fost mesa-
jul transmis pe diplome, 
iar toți eleviii ”Doamnei” 
au fost declarați premianți 
în acest an pentru munca 

dusă în spatele camerei 
de luat vederi.

Momentul dedicat ni-
velului primar s-a încheiat 
cu multe gânduri trans-
mise de elevii claselor a 
IV-a, pregătite de Cristi-
na Trandafir și Gina Nicu-
lae. Aceștia și-au luat ”la 
revedere” cu mari emoții 
de la cele care le-au călă-
uzit pașii în clasele mici și 
au anunțat că așteaptă cu 
nerăbdare să-și cunoască 
profesorii.

Cine a vrut 
să învețe s-a 
mobilizat rapid, în 
fața monitoarelor! 
Profesorii au fost 
pregătiți!

Partea a doua a fes-
tivității a aparținut nive-
lului gimnazial și a debu-
tat cu clasele a V-a din 
cele două școli. Pentru ei, 
mesajele profesorilor au 
fost îndemnuri de a privi 
cu seriozitate învățarea, 
chiar și în eventualita-
tea în care din luna sep-
tembrie orele ar continua, 
pentru o perioada nede-
terminată de timp, tot în 
fomat online. Profeso-
rii celor două școli s-au 
adaptat rapid necesităților 
impuse de predarea ore-
lor în online, au făcut mari 
eforturi pentru a parcurge 
materia, conform curricu-
lei, însă nu toți elevii au 
fost la fel de preocupați 
de școală și au preferat 
alte activități sau nu s-au 
mobilizat la fel de rapid.

Luminița Dogiță, diri-

ginta uneia dintre clasele 
a V-a, a vorbit despre ”un 
an cu multe surprize, mai 
ales în ultima parte a sa, 
deși copiii m-au surpins 
plăcut încă de la început. 
În primul rând pentru că 
între noi s-a creat o cone-
xiune încă din primele zi-
le de școală. Am fost plă-
cut impresionată de nive-
lul lor de cunoștințe acu-
mulate în clasele pregă-
titoare - a IV-a și de fe-
lul cum s-au comportat 
pe parcurs. Mi-a plăcut 
ambiția lor, mulți dintre ei 
păstrându-și-o și în par-
cursul orelor online. Îmi 
doresc să rămână la fel 
de competitivi și în conti-
nuare”, a spus diriginta. A 
urmat un moment artistic 
deosebit, o scenetă inti-
tulată ”Călătorie în timp”, 
în care o fetiță de clasa a 
V-a, supărată pe școală și 
pe teme, întâlnește o zâ-
nă care o conduce într-o 
călătorie în timp, în anii 
de școală primară, un-
de își vede colegii fericiți 
și încântați de lecții. Își 
amintește cât de multe 
lucruri a învățat și cât de 
mult i-au fost de folos, și 
atunci își dă seama cât de 
importantă este educația.

În continuare, s-a 
cântat, s-au recitat poezii 
și au fost anunțate mediile 
de final de an și premianții.

Au urmat clasele a 
 VI-a, a VII-a și a VIII-a - 
copii și profesori, diriginții 
Steliana Elena Cârstea, 
Cosmin Florin Nițu, Miha-
ela Budeanu, Elena Cla-
udia Ichim și Teodor Ma-
rian Lungu (aniversa-

tul zilei, pentru care s-a 
cântat ”La mulți ani”) și 
părinți. Toți s-au pregă-

tit cu mesaje frumoase și 
emoționate care au im-
presionat și încântat.

A venit vacanța!

În ultima zi de școală, pe 12 iunie, Școlile 
Gimnaziale nr. 3 și nr. 4 din Buftea 
(cartierele Buciumeni și Flămânzeni) 
au organizat online “Festivitatea de 
sfârșit de an școlar”. Au fost cinci ore de 
emoții, cuvinte frumoase și foarte multe 
momente plăcute pregătite de elevi, dar 
și de prichindeii-fluturași de la Grădinița 
cu Program Prelungit nr. 3, din localitate. 
Pe rând, clasele pregătitoare și I-IV, alături 
de învățători și clasele V-VIII, alături de 
diriginții și profesorii lor, s-au prezentat 
cât de bine au putut!

Sabin Manta, grădiniță

Maria Țiclea cl. a V-a
Florentina Alexandra 
Penciu, cl. a V-a

Antonia Cadinoiu, 
grădiniță Andrei Florică, cl. a V-a

Florin Cadinoiu, 
grădiniță Gabriel Horvath, cl. I

Andreea Lăcătușu, 
cl. a V-a Daria Pascu, cl. I

Matei Tudosie, cl. a V-a
Maria Voicescu, 
grădiniță


