
 

 

 

 

Cum s-a desfăşurat proiectul?   

 Clasa a II-a A, cu un efectiv de 32 

de elevi, prof. ILINCAI DANIELA 

Calitatea de bun cetățean se 

cultivă prin formarea unor deprinderi cu 

caracter socio-civic. Pentru a fi un OM 

nu trebuie să ai oanumită înălțime, o 

vârstă anume, ci doar să dorești să acorzi 

sprijinul celor ce see află la un moment 

dat, într-o situație critică. Deseori asistăm 

la pasivitatea cetățenilor, când e vorba de 

a lua o atitudine în fața unei situații 

neprevăzute.  

Pentru a ne înconjura de cetățeni 

cu o anumită responsabilitate civică, trebuie să fim printre primii care să încurjeze implicarea și 

reacția la necazul celui aflat într-o situație limită. 

Cum s-au distrat copiii? 

Echipajul de pe ambulanță, care 

a răspuns solicitării de a veni în 

mijlocul elevilor, a permis acestora de 

a interpreta rolul celor aflați în situații 

critice. Au fost bandajați, au primit 

ajutorul fiind întinși pe targă, dorind să 

ia parte la toate evenimentele ce se 

desfășurau în curtea școlii. Așa au 

descoperit dotările unei mașini de 

intervenți, și s-au discutat diferențele și 

asemănările dintre serviciul 

Ambulanță și SMURD. 



Care sunt rezultatele? 

Numai formând atitudini civice 

de la vârste fragede, culegem 

deprinderi comportamentale în timp, 

doar dacă ele sunt consecvent aplicate. 

Luarea unei poziții când situații critice 

reclamă acest lucru, nu pot decât să 

dezvolte empatia, bunătatea, emoția și 

sensibilitatea în fiecare din 

participanții la întâlnirea cu cei ce sunt 

în slujba salvării vieții.  

 Experiența a lăsat urme pozitive în 

sufletul copiilor, deoarece, la sfârșit unii 

dintre ei, au declarant că își doresc să fie 

viitorii ambulanțieri, care să acorde 

primul ajutor tuturor celor aflați în 

situații limită. 

Acest lucru m-a făcut să cred că 

experiența trăită a fost o reușită, a fost o 

lecție de viață, drin care au învățat să îi 

respecte mai mult, de astăzi înainte, pe 

salvatorii de vieți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


