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Acţiunea „Un drum curat spre şcoală” - 3 Aprilie 2013
Trăim într-o ţară frumoasă şi ne place să ne lăudăm cu moştenirea geografică pe care am primit-o. Dar
spre deosebire de alte ţări europene, nu acordăm atenţia şi îngrijirea necesară păstrării unui mediu şi unei
atmosfere curate, şi cu atât mai puţin investim în amenajarea şi atragerea vizitatorilor străini pe meleagurile
româneşti.
Suntem fie prea preocupaţi şi cufundaţi în propriile gânduri, frământaţi de împlinirea nevoilor imediate astfel încât nu mai sesizăm mizeria şi mucurile de ţigară care devin un decor obişnuit pentru mediul
ambiant; fie simţurile estetice şi bunul simţ au fost profund afectate deoarece pare că nu mai suntem deloc
deranjaţi de prezenţa gunoaielor.
Atitudinea de indiferenţă faţă de mediul înconjurător este preluată cu uşurinţă de copilul care nu doar că
poate deveni un actor pasiv faţă de ceea ce îl înconjoară,ci şi un imitator fidel al adultului. Dar spre
deosebire de adult, copilul este mult mai educabil şi mai uşor de influenţat şi orientat spre ceea ce este bun
şi frumos. Cu toate că fiinţa umană manifestă o înclinaţie spre rău, totuşi un mediu sănătos, o familie
armonioasă şi o educaţie aleasă sunt propice pentru formarea integrităţii unei persoanei.
Cu cât un copil este expus unui context de formare care să îi favorizeze dezvoltarea şi dobândirea unor
deprinderi sănătoase de viaţă, cu atât mai responsabil va deveni el faţă de propria persoană şi faţă de
mediul înconjurător - indiferent că vorbim de familie, prieteni, comunitate, natură, etc. Prin urmare, el va
aprecia mai mult efortul şi strădania altora care îngrijesc parcurile sau străzile şi va respecta munca lor.
În 3 Aprilie 2013, în cadrul Asociaţiei CRIS-DU AREOPAGUS,a avut loca II-a acţiune„Un drum curat spre
şcoală” – o acţiune de strângere a deşeurilor din jurul unităţilor şcolare. Acţiunea este parte a proiectului
Speranţă pentru lumea mea - proiect susţinut şi finanţat de DB SCHENKER România.
Datorită implicării beneficiarilor în activităţi la nivelul comunităţii sperăm să aducem o contribuţie esenţială
comunităţii, prin faptul că beneficiarii vor învăţa să aibă grijă de mediul în care îşi desfăşoară activităţile, vor
învăţa să respecte, să preţuiască şi să aibă grijă de natură pe termen îndelungat.

Acţiunea „Un drum curat spre şcoală” s-a desfăşurat în parteneriat cu Liceul „Logos”din Timişoara şi a avut
loc în data de 3Aprilie 2013, începând cu ora 11.00. La acţiune au participat trei clase de elevi din cadrul
Liceului „Logos” Timişoara (însoţiţi de cadre didactice), beneficiari din proiectul Speranţă pentru lumea
mea, părinţii acestora şi voluntari ai Asociaţiei CRIS-DU Areopagus.

Ca organizatori ai evenimentului am fost plăcut surprinşi de atitudinea copiilor faţă de provocarea de a
strânge deşeurile şi mizeria de pe străzile din jurul şcolii. Echipaţi cu mănuşi şi saci menajeri, copiii au
renunţat la confortul lor şi s-au implicat cu dezinvoltură şi entuziasm în strângerea gunoaielor. În acelaşi
timp, unii dintre ei au privit cu ochi critici asupra atitudinii adulţilor şi tinerilor care poluează mediul
înconjurător.
Ca urmare a implicării elevilor din Liceul Logos Timişoara în acţiunea „Un drum curat spre şcoală” am
realizat faptul că nu doar aceştia au fost responsabilizaţi. Prin efortul lor de a strânge deşeurile, am atras
atenţia vecinilor, a comunităţii asupra atitudinii de indiferenţă faţă de mediu. Sperăm că am trezit conştiinţa
comunităţii şi dorinţa de a proteja natura şi de a deveni un bun exemplu pentru alţii, respectând totodată
astfel efortul şi munca depusă de cei care se ocupă de întreţinerea străzilor şi a parcurilor.

