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Polițiștii ilfoveni și siguranța copilăriei
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„Cea mai eficientă educaţie
pentru un copil constă în joaca
lui cu lucruri frumoase”, scria
Platon, filozoful antichității
grecești, pe la anul 310 î.Hr.
E un mare adevăr, pentru că
jocul este începutul cunoașterii
și asimilării regulilor care îi vor
îndruma și ocroti copilăria. Iar
temele distracției trebuie să fie
utile și bine ghidate, pentru buna
lor aplicare.
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Eugen DICHISEANU
E ceea ce fac în mod concret polițiștii
ilfoveni, în fiecare dintre ultimii șase ani,
prin campanii de educație rutieră, unde jocurile interactive sunt însușite cu voioșie.
Desigur, acest proiect „Verde la Educație,
pentru Circulație” se desfășoară la nivel
national, în peste 200 de localități.

La Voluntari,
alături de copii
și părinți

Campania e organizată și pusă în
practică de Poliția Română, prin Inspectoratele județene subordonate. Iar ca
partener tradițional se află binecunoscuta rețea de magazine „Lidl”.
Sâmbătă, 22 septembrie, la ora
11:00, în parcarea acestui supermarket din orașul Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 88, am asistat la lecția
deschisă pentru copii, de prezentare
și cunoaștere a semnelor și marcajelor rutiere. Era prezent un echipaj de
polițiști din cadrul IPJ Ilfov, alcătuit
din: Andrei Covaciu - insp. princ., Ciprian Romanescu - ag. șef, purtător
de cuvânt al instituției, și ag. Raluca Bălăeț.
„Ne adresăm copiilor între 4 și
10 ani. Aici, în Voluntari, avem două puncte unde ne-am instalat pentru această demonstrație interactivă. Mai avem colegi răspândiți în alte șase orașe din județ: Bragadiru,
Buftea, Chitila, Otopeni, Pantelimon
și Popești-Leordeni”, ne-a spus Ciprian Romanescu.
Prima parte a exercițiilor a
fost dedicată cunoașterii semnelor de circulație, iar copiii au primit informații esențiale pentru
siguranța lor, ca pietoni.
A doua parte a cuprins sesiunea practică, în care ei au putut
aplica cele aflate, printr-un joc interactiv de circulație rutieră.
La final, toți copiii participanți
au primit premii: reviste cu jocuri
pe teme de circulație rutieră, sucuri și rechizite.

