«Să învățăm să trăim frumos pe
Pământ» un nou START!

Pe 19 noiembrie 2022, la Grădina Zoologică din Rm.Vâlcea, cu sprijinul Primăriei
municipiului, s-a dat STARTUL unei noi ediții (a XV-a) a proiectului interjudețean «
Să învățăm să trăim frumos pe Pământ!».
Activitatea a avut loc într-o atmosferă de poveste, cu mesaje relevante despre toamnă,
în limba română și engleză, lucrări de pictură, aranjamente florale, fructe și legume
de sezon, machete care reprezintă casele viitorului, plăcinte proaspete, pufoase, un
dulce excelent pentru orice zi, haine tradiționale și un imens tricolor, totul fiind
pus în lumină de atmosfera creată de elevii de la Școala Gimnazială Anton Pann în
parteneriat cu elevii de la Colegiul Economic, coordonați de d-na profesor Alina
PETCU, Colegiul Al. Lahovari, coordonați de d-na profesor Elena OPRESCU și, nu în
ultimul rând, de elevii de la Liceul Tehnologic Justinian MARINA din Olănești,
coordonați de d-nul profesor Alexandru GANEA.
Deschiderea oficială a evenimentului a fost realizată de d-na profesor Andreea DIN,
directorul de la Școala Gimnazială Anton Pann, care a făcut o trecere în revistă a
rezultatelor obținute de unitatea de învățământ în ultimii ani în domeniul protecției

mediului, ceea ce a condus la obținerea statului de Școală ECO. De asemenea, a amintit
proiectele care sunt în derulare în prezent și a recomandat o implicare activă în
astfel de acțiuni, a tuturor actorilor actului educațional, într-un mod foarte
persuasiv.
Doamna profesor psiholog Maria BOBEANU, consilier local la Primăria Municipiului Rm.
Vâlcea, a vorbit, de asemenea, de importanța activităților de protejare și conservare
a elementelor mediului natural, a insistat în mod special asupra activităților de
protejare a solului, resursa naturală esențială pentru viața pe Terra. Îi mulțumim
pentru prezență și pentru diversitatea fructelor de toamnă oferite alături de alte
dulciuri preferate de copii.
Spectatorii au urmărit cu atenție și au răsplătit cu aplauze puternice momentele
deosebite ale elevilor participanți, prin care au tras un semnal de alarmă asupra
fenomenului de « încălzire globală » și au lansat idei de reducere a acestui fenomen,
idei pe care doresc să le pună în practică în calitate de copii, pe termen scurt, și
de cetățeni activi, în viitorul apropiat.
« În timp ce problema poate părea uneori copleșitoare, schimbarea e la noi – putem
trece de la a vorbi despre schimbările climatice la a acționa.” -Ted Turner.
Prezentarea costumului popular, element tradițional din cultura românilor, a completat
momentele programului alături de atelierul live de creație prin culoare, unde micii
pictori Radu Lăzărescu, Alexia Stanca, Ștefania Papoiu și Alexa Teodora s-au întrecut
în îmbinarea culorilor și au demonstrat că, în aceleași condiții, plecând de la
aceeași idee, lucrările sunt total diferite, ce ne demonstrează deviza « unitate în
diversitate » .
În timp ce s-a realizat turul galeriei prin vizualizarea picturilor realizate, toți
participanții au gustat din tartele proaspete și pufoase realizate de părinți, cărora
le mulțumim sincer și îi apreciem pentru că au înțeles rolul de parteneri ai actului
educațional.
Mulțumim tuturor partenerilor din proiect,special echipei manageriale de la Școala
Gimnazială Anton Pann, inițiatoarea proiectului, tuturor cadrelor didactice care s-au
implicat direct: prof. Ramona Radu, consilier educativ, profesorilor de română, Elena
Spiridon și Cristina Diaconescu prof. Dana Piloiu, prof. Bianca Bobescu, prof. Andreea
Cerneanu, prof. Andreea Constantinescu, prof. Georgiana Poenaru, prof. Cristina
Moldovan cât și indirect, având în vederea caracterul transcurricular al actului
educațional!
Un învăţământ interdisciplinar poate conferi elevilor posibilitatea de a dobândi o
privire de ansamblu asupra vieţii şi universului, de a asimila mai temeinic valorile
fundamentale şi de a distinge mai uşor scopurile de mijloace.

A consemnat,
Profesor Letiția MURARUȘ, coordonatorul proiectului educațional

