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11 – Primirea invitaţilor
1200-1250 – LECȚII DEMONSTRATIVE:
- “ CĂLĂTORIE PRINTRE
PROBLEME” – CLASA A V-A, PROF.
IONESCU CLARA
- “METODA FIGURATIVĂ ȊN
REZOLVAREA PROBLEMELOR” –
CLASA A V-A A, PROF. PETRE
CORNELIA
1300 – PREZENTAREA REFERATELOR
– “ Inegalităţi algebrice şi geometrice în
gimnaziu şi liceu - aspecte metodicoştiinţifice“ – prof. Rusu Mădălina
- “ Geometria poligoanelor” – prof. Rusu
Elena Ioana
1400- Discuţii

,, A învăţa un copil nu înseamnă
să-i dăm tot adevărul nostru , ci
să-i dezvoltăm propria gândire,
să-l ajutăm să înţeleagă cu
gândirea lui lumea.’’
Ioan Cerghit

Şcoala Generală, sat Călineşti, comuna Floreşti,
judeţul Prahova, a luat fiinţă în mod oficial la data de 1
octombrie 1870, fiind o şcoală veche, ce a funcţionat şi
înainte de domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Şcoala a
funcţionat chiar înainte şi de reforma şcolară din 1864.
Această informaţie o găsim într-o monografie întocmită de
învăţătorul P.I. Dumitrescu, în anul şcolar 1906-1907.
Bătrânii comunei povesteau că dascălul bisericii
pornea cu registrul şi cutia, cu hârtiile şi călimara, cu pene
de gâscă pentru scris, mergând din casă în casă şi înscriind
copiii ce trebuiau să urmeze şcoala. Acesta îi învăţa în
locuinţele sătenilor, aceştia fiind obligaţi să pună pe rând
casa la dispoziţia învăţământului.
Şcoala are local propriu din luna noiembrie 1870,
într-un han vechi părăsit din Călineşti, fără geamuri,
mobilier şi material didactic. Primul învăţător – director a
fost Constantin Dărmănescu (1870-1876) din timpul
căruia se păstrează şi primul document care atestă existenţa
şcolii. Documentul îl constituie o adresă a sa, înaintată
primarului comunei Călineşti, prin care solicită să-i
amenajeze un local de şcoală corespunzător. Mai târziu,
şcoala a funcţionat în acelaşi local cu primăria satului care
se afla în satul Cătina pe locul unde se află azi casa
locuitorului Bălăşoiu Şt. Gheorghe.
Ĩn anul 1904, Maria I. Cantacuzino a zidit pe
moşia sa local propriu de şcoală, pe care l-a pus gratuit la
dispoziţia şcolii. Urmaşul acesteia, dr. Ioan Cantacuzino, i-a
mai adăugat câteva dependinţe, a înzestrat-o cu terenul
pentru grădină şi i-a donat mobilierul.
Primul război mondial nu a pricinuit şcolii pagube
materiale şi suferinţe, însă cursurile au fost întrerupte în
mare parte. Al doilea război mondial a produs pagube
materiale şi umane şcolii. Astfel învăţătorul Bălăşoiu Ion II
a căzut pe front, iar învăţătorii, Capră Radu şi Bălăşoiu
Ion I, au plecat pe front. Localul şcolii a fost pus la
dispoziţia comandurii germane. După încheierea păcii,
factorii de conducere din şcoală în frunte cu directorul
şcolii, Capră Radu, au reparat stricăciunile şi au adus
îmbunătăţiri.
Crescând, înstărindu-se an de an, în lunga sa
existenţă, Şcoala Călineşti s-a bucurat din plin de rezultatele
deosebite ale elevilor săi, iar cadrele didactice sunt angajate
într-o permanentă autodepăşire, atât în ceea ce priveşte
pregătirea profesională, cât şi cea metodică.
Din anul 2010, şcoala funcţionează într-o clădire
nouă şi reprezintă un vis al domnului director, prof. Ion
Gheorghe, vis devenit realitate. Şcoala din Călineşti poate
spune astăzi că îşi îndeplineşte în bune condiţii sarcina de a
instrui şi educa tânăra generaţie a satului.

