Elevii olimpici din Otopeni

Investiţia în educaţie reprezintă cu adevărat, pentru oraşul Otopeni, o prioritate. Şi nu este
vorba numai de infrastructură şi dotări materiale. Grădiniţele şi Liceul "Ioan Petruş"sunt, de
multă vreme, exemplare din acest punct de vedere, la nivel judeţean şi naţional. Important este
că se poate vorbi şi despre o calitate în educaţie, despre rezultate în progres, cufiecare an mai
vizibile şi mai importante.

De ce aleg părinţii şi elevii unităţile şcolare din Otopeni? De ce "concurenţa "pe locuri devine
mai strânsă? Deja răspunsurile sunt cunoscute: calitatea resurselor materiale şi umane, într-o
comunitate cu standarde înalte de educaţie, civilizaţie şi siguranţă.

Pe tot parcursul anului şcolar au loc olimpiade, concursuri, sesiuni de comunicări ştiinţifice,
competiţii sportive, activităţi culturale care îi pun în valoare pe cei mai buni elevi, alături de
dascălii lor.

Revista liceului, "Otopeanu", care apare semestrial, este oglinda tuturor evenimentelor
importante din viaţa şcolară. Acum, ise alătură "Info-Otopeni" pentru a le face cunoscute întregii
comunităţi. Şi adresăm mulţumiri, pe această cale, tuturor acelora care ne citesc, ne aşteaptă
cu interes în fiecare lună şi ni se alătură în acest proiect.

Vom aminti, dintre performerii anului şcolar 2009-2010, elevii care au obţinut locul I pe judeţ şi
au participat la concursurile naţionale:

- Limba şi literatura română: Luciana Crăciun, Georgiana Ene, Nina Mălăeru, Denisa Manea.

- Biologie: Mihai Lucian Pavel, Nina Mălăeru

- Chimie: Mihai Lucian Pavel, şi Victor Muşat (locul I pe ţară), Ecaterina Oprea

1/3

Elevii olimpici din Otopeni

- Fizică: Daniel Vasile

- Pictură: David Toma, Măria Alexandra Chivu, Silvia Feraru, Alexandra Tutunaru, Diana
Toader,Andruşa Harabagiu, Alexandru Godeanu

- Tehnologie: Alexandru Pană

- Şah: Daniel Vasile, Cosmin Bucur, Briana Stanciu

- Tenis de masă: OanaEeraru

- Badminton: Izabelle Tudoran

- Fotbal gimnaziu: George Tudor, Marius Sidek, Florin Ioniţă, Daniel Vasile, Râul Lazăr,
Cosmin Mărgărit, Virgil Dumitrache, Robert Dumitru, Claudiu Toader, Silviu Belcu, Ciprian
Anton

- Baschet liceu: Georgiana Cazacu, Andreea Andrei, Nadina Damian, Alina Dobre, Estera
Tripe, Adriana Slavu, Alexandra Mihalache, Bogdan Ţibârnă, lonuţ Dulcianu, Cosmin Bucur,
Mihai Dore, George Anastasiu, Petre Bârna, George Boghean, Marius Voicu, Teodor Bârna,
Dominic Costoiu.

Felicitări tuturor acestor copii, învăţătorilor şi profesorilor care i-au pregătit, dar şi părinţilor care
le-au încurajat efortul şi au devenit partenerii în educaţie ai şcolii. Un gând frumos tuturor
acestora, cu prilejul zilei Mondiale a Educaţiei, 5 octombrie.
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Primăria oraşului Otopeni
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