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Elevii și profesorii din 
lumea întreagă au 
sărbătorit sâmbătă, 
pe 5 octombrie, 
Ziua Internațională 
a Educației. Școlarii, 
preșcolarii și cadrele 
didactice din comuna 
Grădiștea au celebrat 
această zi printr-un 
eveniment dedicat în 
exclusivitate educației 
pentru sănătate.  

Ionela CHIRCU

Pentru câteva ore bune, vo-
luntarii Paraclisului Catedralei 
Mântuirii Neamului s-au aflat în 
mijlocul copiilor și dascălilor de 
la Grădiștea. Ei au desfășurat 
o nouă ediție a campaniei de 
prevenție și educație pentru să-
nătate. Nu mai puțin de 300 de 
elevi de la Școala Generală nr. 1 
din localitate au învățat, direct 
de la profesioniștii în domeniu, 
cum să-și păstreze starea de 
sănătate, cum să identifice și să 
combată toate formele de agre-
siune. Medicii și asistenții le-au 
oferit cele mai bune sfaturi de 
sănătate fizică și emoțională. La 
final, toți copiii au primit daruri 
din partea voluntarilor. Astfel, 
învățăceii au plecat acasă nu 
numai cu informațiile prețioase, 
ci și cu o gamă variată de pro-
duse care-i vor ajuta să trăiască 
mai frumos și mai sănătos. 

Elevii:  
STOP bullying-ului! 

Acțiunea voluntarilor Pa-
raclisului Catedralei Mântui-
rii Neamului a fost îmbrățișată 
cu mare bucurie de micii bene-
ficiari. “A fost o activitate foar-
te frumoasă și foarte importan-
tă pentru noi, copiii, dar și pen-
tru adulți. Azi am învățat cum 
să ne spălăm corect pe dinți și 
cum să ne controlăm emoțiile în 
momentele de furie”, ne-a spus 
unul dintre elevi. “Pe mine m-a 
impresionat cel mai mult când 
s-a vorbit despre bullying. Es-
te important să avem aces-
te noțiuni pentru a putea evi-

ta conflictele. Nimeni nu tre-
buie să fie agresiv”, ne-a expli-
cat un alt elev, încântat și dor-
nic să mai participe la o astfel 
de campanie. “A le prezenta co-
piilor noțiunile de bullying este 
foarte important.  Odată veniți 
la școală, copii se întâlnesc cu 
acest fenomen într-o măsu-
ră mai mare sau mai mică și e 
important să știe ce să facă, să 
își dea seama că nu este ceva 
normal și nu trebuie să tolere-
ze răutățile celor din jur”, ne-a 
explicat psihoterapeutul Ralu-
ca Simion, voluntar la Paraclisul 
Catedralei Mântuirii Neamului. 

Părerile elevilor au fost 
împărtășite și de cadrele di-
dactice. “Mă bucur că au putut 
participa majoritatea copiilor 
noștri. Teoretic știm foarte mul-
te, dar practic aplicăm puține. 
Sunt convinsă că astăzi elevii au 
conștientizat ce înseamnă acest 

fenomen de bullying, care sunt 
normele de igienă, prin materi-
alele pe care le-au urmărit. Sunt 
convinsă că vor conștientiza și 
vor putea să facă față diverselor 
situații în care vor fi puși”, ne-a 
spus prof. Ionela Dobre, direc-
torul Școlii Gimnaziale nr.1, din 
Grădiștea. De altfel, și părintele 
Alexandru Popescu, parohul Pa-
rohiei Grădiștea, a subliniat ne-
cesitatea acestui program pen-
tru copii. 

“Este un moment de ma-
re bucurie și de binecuvântare 
pentru noi. Întotdeauna Bise-
rica ne-a învățat că adevăratul 
creștin are grijă de suflet, dar 
nu neglijează niciodată trupul. 
Prezența voluntarilor de la Para-
clisul Catedralei Mântuirii Nea-
mului în  aceste zile când avem 
și Ziua Educației întregește 
această zi cu educația pen-

tru sănătate. Ne-am bucurat 
de implicarea școlii, ne-am bu-
curat de receptivitatea copii-
lor. Avem nevoie de educație 
pentru sănătate în mediul ru-
ral”, ne-a spus părintele Ale-
xandru Popescu. “Au partici-
pat copii de vârstă școlară și 
preșcolară, dat fiind faptul că 
ei recepționează mult mai ușor 
informația, nu au implementa-
te încă obiceiurile nesănătoase 
și pun în practică mult mai ușor 
cele învățate. Măsurile preven-
tive sunt mai greu de acceptat 
de către populația adultă, care 
are bine înrădăcinate obiceiuri-
le zilnice. Necesitatea Campani-
ei de Prevenție și Educație pen-
tru Sănătate a apărut în timpul 
Campaniei Sănătate pentru Sa-
te. Foarte multe dintre cazuri-
le constatate pe parcursul Cam-
paniei Sănătate pentru Sate au 
avut drept cauză principală lipsa 
educației sanitare, stomatologi-
ce sau igieno-dietetice. Campa-
nia are ca scop reducerea cazu-
rilor de îmbolnăvire și creșterea 
calității vieții, în special în zo-
nele rurale. Au fost desfășurate 
66 de acțiuni, în județele Ilfov, 
Prahova, Argeș, Giurgiu, Olt, 

Vrancea, Brăila, Buzău, Brașov, 
Maramureș, Cluj, Teleorman, 
Municipiul București și Repu-
blica Moldova – raionul Cahul, 
având ca beneficiari 14.836 de 
persoane”, ne-a explicat Dănuț 
Prună, coordonatorul voluntari-
lor Paraclisului Catedralei Mân-
tuirii Neamului.  

“Copiii sunt viitorul, iar vi-
itorul depinde de educația pe 
care le-o oferim noi, acum. Mă 
bucur nespus că voluntarii Para-
clisului Catedralei Mântuirii Nea-
mului sunt astăzi alături de noi 
și ne ajută să-i pregătim pentru 
o viață sănătoasă. Școala noas-
tră se bucură de prezența Pa-
triarhiei Române care, cu daru-
rile ei prețioase, vine în spriji-
nul copiilor în multe situații. Le 
mulțumim voluntarilor și tutu-
ror celor ce s-au gândit la bine-
le copiilor noștri”, ne-a spus Flo-
rinel Radu, viceprimarul comu-
nei Grădiștea. 

FLORINEL RADU, VICEPRIMARUL COMUNEI GRĂDIȘTEA, DE ZIUA EDUCAȚIEI: 

“Mulțumim Patriarhiei Române  
pentru că îi sprijină pe elevii noștri!”

“De azi, vor face față mai 
ușor diverselor situații

Ionela Dobre
directorul Școlii Gimnaziale nr.1 , din 
Grădiștea

Copiii sunt viitorul

Florinel Radu
viceprimarul comunei Grădiștea

“Avem nevoie de 
educație pentru sănătate

Alexandru 
Popescu
parohul Parohiei Grădiștea


