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În cadrul acestei ediții 
inedite, în format online, 
elevii interesați de științe 
și tehnologie vor beneficia 

de oportunități pentru a 
se familiariza cu domenii 
atractive și relevante prin 
intermediul experiențelor 

de învățare adaptate. Tot-
odată, vor avea ocazia de 
a experimenta și a prac-
tica cercetarea științifică, 
lucrând la propriile pro-
iecte de cercetare sub în-
drumarea online a men-
torilor - cercetători, par-
ticipând la dezbateri, tu-
ruri virtuale ale laboratoa-
relor, proiecte și lucru co-
laborativ. Mai mult, elevii 
vor beneficia de un modul 
de consiliere și dezvolta-
rea carierelor, precum și 
de sesiuni de socializare 
cu studenții Universității 
din București.

Elevii vor primi din 
partea organizatorilor tru-
se experimentale cu aju-
torul cărora să realizeze 
montaje și măsurători și 
vor fi invitați să explore-
ze și să documenteze me-
diul natural și cultural din 
localitățile lor, din prisma 
activităților propuse în te-
mele de cercetare.

Ca la fiecare ediție, 
elevii participanți vor vizita 
laboratoarele școlii, „vir-
tual” în acest caz, având 
un scop educațional și de 
cercetare bine definit. Te-
ma centrală a componen-

tei elevi din acest an es-
te „Contribuțiile științei și 
tehnologiei la cunoașterea 
și prezervarea patrimoniu-
lui natural și cultural”, iar 
echipele de mentori îi vor 
însoți pe elevi în explora-
rea poveștilor Pământu-
lui și ale geoparcurilor din 
România, în dezvăluirea 
unor subiecte de (etno)-
arheologie și arheologie 
digitală, în descoperirea 

unor modalități de con-
servare și restaurare, fo-
losind metode fizico-chi-
mice, materiale inteligen-
te sau tehnologii nucle-
are, în dezvoltarea unor 
procese de înțelegere, 
monitorizare și prezerva-
re a patrimoniului și, nu 
în ultimul rând, în valori-
zarea patrimoniului prin 
activități desfășurate onli-
ne, dar și local, offline.

social

La ședința de lucru a 
Consiliului Profesoral, 
la care au participat 
primarul, viceprimarul 
și consilieri ai CL Moara 
Vlăsiei, s-au propus 
și discutat subiecte 
arzătoare pentru 
asigurarea unui mediu 
adecvat desfășurării 
procesului de învățământ 
la începerea noului an 
școlar. S-a decis ca, 
pentru cei aproximativ 
350 de elevi de la clasele 
III-VIII, să se achiziționeze 
tablete, existând 
propunerea ca orele să 
se desfășoare în școală, 

alternativ, săptămânal cu 
câte o jumătate din clasă 
din cauza distanțării 
fizice obligatorii, 
cealaltă jumătate 
participând interactiv de 
acasă. Pentru clasele 
pregătitoare - a II-a 
există varianta ca școala 
să continue normal, 
doar că orele se pot 
desfășura în sălile de 
sport, ce pot fi dotate 
cu pereți despărțitori 
mobili și ecrane laterale 
de protecție pentru copii. 
Pentru grădinițe, regulile 
se vor stabili în viitoarea 
ședință comună.
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Decizii importante

Poliția Pantelimon, la datorie

dată fiind creșterea 
alarmantă numărului 
de persoane infectate 
cu noul coronavirus, 
Poliția Locală Pantelimon 
atrage atenția cetățenilor 
orașului să nu renunțe 
la măsurile de protecție! 
”Folosiți în orice spațiu 
închis masca de 
protecție și păstrați 
distanța socială. evitați 
locurile aglomerate 
pe cât posibil și 
dezinfectați-vă frecvent 
mâinile și obiectele 
pe care le folosiți 
cel mai des, precum 

telefonul mobil. agenții 
noștri sunt la datorie 
și verifică terasele 
din oraș, magazinele, 
benzinăriile și mijloacele 
de transport. Primim 
deseori sesizări pe 
pagina de Facebook sau 
la numărul de telefon al 
patrulei: 0752.297.114 
pe care le verificăm 
îndată, pentru a menține 
siguranța în orașul 
nostru și pentru a reduce 
riscul infectării cu noul 
coronavirus”, anunță 
cei de la Poliția Locală 
Pantelimon.

În debutul ”sonor” al 
paginii Buftea Live, publi-
cul iubitor de muzică cla-
sică a putut urmări și as-
culta o serie de recitaluri, 
în cadrul cărora au fost in-
terpretate de către artiști 
binecunoscuți și apreciați, 
lucrări deosebite ale unor 
compozitori renumiți.

Apoi, pe 10  iulie, Ra-
du Stoica, pianist bucu-
reștean, fost elev al Co-
legiului ”Dinu Lipatti” și al 
școlii pentru tinere talen-
te ”The Purcell  School” din 
Londra, iar acum admis la 
”Royal College of Music”, 
a oferit, înaintea plecării 
spre Anglia, un recital ex-
trem de apreciat de melo-
mani.

Pe 17 iulie, în Anul 
Beethoven 250, ”atât de 
tulbure pentru muzică 
și arte”, iubitorii genului 
muzical au avut parte de 
un ”super-recital” de pi-
an în interpretarea distin-
sului artist și profesor Vi-
niciu Moroianu. ”Am avut 
un mediu ideal în familie, 
am fost înconjurat de iu-
bitori de muzică. Atât ta-
ta, cât și unchiul m-au 
ajutat foarte mult. Am 
avut pian în casă de când 

mă știu, am avut pick-up 
în casă de când mă știu. 
Muzica răsuna tot tim-
pul la noi în casă! Iar ta-
ta, deși a profesat toată 
viața arhitectura, a avut 
un talent deosebit în mu-
zică, cânta bine la pian, 
compunea, este auto-
rul a două cărți de muzi-
cologie.  Mi-a dăruit totul! 
În același timp, am avut 
în casă o bibliotecă vas-
tă, așa că am îmbrățișat 
de timpuriu fenomenul 
artistic în ansamblul lui. 
Am avut, iarăși, norocul 

ca, de la vârste mici, niște 
mari maeștri să stea be-
nevol în preajma mea. 
De la 9 ani am avut pri-
vilegiul de a lucra cu Do-
ru Popovici, mai târziu cu 
Pascal Bentoiu, cu diri-
jorul Constantin Bugea-
nu. Pe toți i-am cunoscut 
grație profesoarei mele de 
pian, Marta Paladi. Aveam 
foarte multă nevoie de 
acești magiștri. Astfel de 
discipline se predau, în 
învățământul oficial, doar 
de prin clasa a IX-a mai 
de mult și abia în faculta-
te acum. Pregătirea unui 
tânăr s-a tot redus. Or, eu 
am avut un sprijin extra-
ordinar și  nu-mi pot ima-
gina devenirea mea mu-
zicală fără aceste com-
pletări esențiale, cu mult 
peste cele oferite de 
învățământul muzical”, a 
explicat artistul ”revistei 
online de drumuri muzi-
cale” - trenulnostru.ro.

Pe 24 iulie, scena de 
la Buftea a fost a artis-
tei Ana Sofia Cherecheș, 
pentru un recital propus 
de însăși ”mica-mare” ar-
tistă. În vârstă de numai 
12 ani, elevă la Colegiul 
Național de Muzică ”Geor-
ge Enescu”, unde studiază 
cu prof. Gabriela Stepan, 
Sofia Cherecheș este, de-
opotrivă, compozitoare și 
pianistă-aspirantă, cu de-
ja numeroase concursuri 
câștigate și apariții publi-
ce la televiziune și pe sce-
nă, în palmares.

Din programul 
viitor

Buftea Live anunță 
pentru 31 iulie - recital de 
pian Marius Boldea și pen-
tru 7 august - recital de pi-
an Diana-Maria Petrache, 
concerte în cadrul ciclului 
”Concurenți români în Con-
cursul Internațional George 
Enescu 2020”; 14 august - 
Universitatea Valahia din 
Târgoviște prezintă: ”20 
de ani de formare muzica-
lă continuă” - concert cu 
instrumente tradiționale; 
28 august - Recital de vi-
oloncel Natalia Costiuc, la 
pian TBD, de asemenea, 
concerte în ciclul ”Concu-
renți români în Concur-
sul Internațional George 
Enescu 2020”, iar pe 2 sep-
tembrie, Irina Nanush - vi-
olonistă în Orchestra Filar-
monică George Enescu, 
împreună cu pianista Ve-
rona Maier, prorector al 
Universității Naționale de 
Muzică București.

Concerte la tine acasă

Pagina de Facebook ”Buftea Live” găzduiește, de 
aproape două luni, la orele prânzului, transmisii 
în direct de concerte camerale, jazz și muzică 
tradițională, evenimente care au loc (fără 
participarea fizică a publicului) pe scena Centrului 
Cultural Buftea. Concertele se transmit și pe 
paginile partenere de Facebook, iar o versiune 
editată este difuzată în weekend-ul următor 
susținerii acestora, de către televiziunea parteneră 
TVSudEst.

Școala de Vară de Știință și Tehnologie 
de la Măgurele, la a treia ediție

Școala de Vară de Știință și Tehnologie de la 
Măgurele, ajunsă la a treia ediție, își deschide din nou 
porțile, de data aceasta în mediul virtual, în perioada 
23 august - 5 septembrie 2020, pentru elevii de 
liceu, profesori din aria STEM (fizică, chimie, biologie, 
matematică, informatică, geografie, tehnologii) și 
consilieri școlari din învățământul gimnazial și liceal. 
Evenimentul se desfășoară în cadrul parteneriatului 
dintre Universitatea din București, Institutul de Fizică 
și Inginerie Nucleară - Horia Hulubei (IFIN-HH) și 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Fizica Pământului (INFP).


