,,Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Săptămâna altfel, pentru elevii Școlii Gimnaziale ,,Nichita Stănescu”,
comuna Ceptura
18aprilie – 22aprilie 2016

Gânduri…gânduri…

Teze? Evaluare pe parcurs ? Evaluare națională? Program educațional
tradițional? Activități rigide și impuse? Să fim serioși! Săptămâna altfel! Este
așteptată cu nerăbdare de noi toți: elevi, cadre didactice, părinți, în egală
măsură.
Am lăsat grijile deoparte, am uitat de stres, pentru a fi măcar pentru o
săptămână, prin comportament și prin tot ceea ce facem, noi înșine.
Activitățile propuse să se desfășoare au fost diverse: ecologice, caritabile,
de protecție și ocrotire a mediului , sportive, culturale, drumeții, concursuri,
vizionări de filme, mese rotunde, etc.
Voi face referire, cu părere de rău, doar la două dintr ele, cu toate că, au
fost interesante toate, chiar inedite.
Biblioteca Centrală Universitară ,,Carol I” din București a fost gazdă
pentru un grup de elevi ai școlii noastre care au dorit să respire aer academic și
să patrundă în taina cărților și a lecturii și chiar să afle lucruri inedite prezentate
cu mult profesionalism și tact pedagogic în cadrul unui atelier de lucru
constituit ad-hoc.
Copiii și-au intrat repede în rol, activitatea fiind una interactivă și au fost
uimiți să afle informații despre bătrânul și tradiționalul ,,Abecedar”, precum și
despre prietena și atât de necesara ,,Aritmetică”.
Am simțit cu toții spiritul regalist al Bucureștilor de odinioară, considerat
pe bună dreptate ,,Micul Paris”.
Sincere mulțumiri distinsei doamne director Mireille Rădoi și
colaboratorilor, oameni de cultură și prieteni dragi în egală măsură.

Că armata nu mai este de mult obligatorie, o știm cu toții. Se spunea
odată, despre cei care au făcut-o, că numai după aceea erau cu adevărat
bărbați.
Pentru aproape o săptămână, Școala de Aplicație a Forțelor Navale
Mangalia s-a constituit într-o cazarmă primitoare pentru o companie de elevi și
cadre didactice de la Ceptura.
Punctualitatea, rigoarea, disciplina, respectul, spiritul ostășesc, au fost tot
atâtea atribute care vor contribui cu siguranță chiar și cu o picătură, la
dezvoltarea personalității elevilor și de ce nu, poate și la îmbrățișarea unei
cariere militare de către aceștia.
Activitățile interactive diverse au fost gândite și coordonate cu
profesionalism de către partenerii noștri, care ne-au devenit prieteni adevărați,
pentru că, armata leagă prietenii, pentru că armata unește.
Programul zilnic a fost dens, uneori chiar obositor, pentru că armata
călește, dar plăcut și plin de surprize.
Obiectivele vizitate au fost cu precădere militare, dar compania școlară a
cunoscut și Constanța turistică, culturală, academică, religioasă, etc.

A fost frumos, dar s-a terminat! Despărțirile sunt întotdeauna triste.
Momentele festive au impresionat până la lacrimi. Am primit invitația să
revenim și peste un an. Am acceptat-o cu plăcere.
Și deja am început AMR-ul, ca să mă exprim ostășește. Și ne vom ține
cuvântul dat. Așa am învățat eu când am facut armata.
Cu regretul că, din varii motive nu am participat la aceste adevărate lecții
de viață, dar împăcat cu gândul că am mijlocit prezența discipolilor și colegilor
mei la ,,Armata-altfel”, personal și în numele unității școlare pe care o conduc,
transmit mii și mii de mulțumiri sincere Conducerii Forțelor Navale Române, cu
respect, considerație și recunoștință, domnului Contraamiral de flotilă Dr.
Constantin Ciorobea. Să trăiți!
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