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COMUNICAT DE PRESĂ
Lansarea caietului „Ascultă, învaţă, respectă!”

În data de 04 octombrie a.c., începând cu ora 10:00, vă invităm să participaţi la lansarea celui
de-al doilea caiet intitulat “Ascultă, învaţă, respectă!”, cu tematică în domeniul situaţiilor de urgenţă,
pentru grupele de copii din învăţământul preşcolar, la Sala Europa din municipiul Ploieşti.
Necesitatea cunoaşterii şi aplicării normelor de prevenire, precum şi a mijloacelor de intervenţie
pentru stingerea incendiilor constituie o prioritate a educaţiei copiilor încă din copilărie.
Lucrarea propune copiilor din învâţământul preşcolar o serie de exerciţii interactive şi stimulative
printr-o abordare care are menirea de a-i provoca şi incita pe cei mici la dialog, cât şi prin prezentarea unor
tematici specifice situaţiilor de urgenţă, care vizează comportamentul copiilor în caz de cutremure,
incendii, alunecări de teren şi inundaţii urmărind formarea unor deprinderi şi cunoştinţe care să îi ajute pe
cei mici să facă faţă situaţiilor dificile, ai căror protagonişti ar putea fi la un moment dat.
Plecând de la principiul că este mai simplu să previi un incendiu decât să intervii pentru stingerea
lui, preşcolarii sunt ajutaţi să conştientizeze cauzele şi împrejurările generatoare de incendii, să-şi creeze
un spirit preventiv, să cunoască modul de apelare a serviciului unic de urgenţe 112, să cunoască şi să
exerseze modul de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.
Cultivarea copilului în domeniul situaţiilor de urgenţă contribuie la formarea unei personalităţi
mai puternice, preîntâmpinarea obstacolelor care apar în mod neprevăzut precum şi luarea deciziilor în
mod raţional.
Să ne gândim la copiii noştri! Educaţia lor este un atribut al maturităţii, munca pentru educaţia lor
este condiţia vieţii, înţelepciunea, fericirea şi răsplata.
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