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ANEXA C 

 
Programul Spații Verzi – componenta Spații Verzi Urbane 

2017 

 

COPII MATERIALE APĂRUTE 

 

Organizația: Asociatia „Palaria si bastonul” 

Titlul proiectului: Proiect SV – 06 – 2017 „Grădina copilăriei” 

 

1. Apariţie emisiune „1 Matinal” – TVR 1 

 

 

2. Radio Romania Bucureşti FM 
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O nouă ediție a Festivalului ”Călătorie în jurul lumii” va avea loc vineri, 26 mai, de la ora 10:00, la 

Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” (Aleea Valea Prahovei nr. 1, sector 6). Evenimentul are ca 

temă prezentarea culturii unei țări prin manifestări artistice precum dans, muzică și expoziții de 

desene, cu participarea școlilor și grădinițelor din București. Anul acesta, țara aleasă este Mexicul. 

În maratonul artistic s-au înscris 18 unități de învățământ din Capitală, alături de care vor fi Clubul 

Copiilor Sectorului 3 și o școală din Pitești. 

Printre concurenți se află, de asemenea, Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. 

Maria”, care va prezenta un program de dans. Va fi o demonstrație deosebită a felului în care copiii 

cu un handicap major de comunicare au reușit să depășească barierele dintre ei și ceilalți tineri, 

învățând să se exprime artistic, prin dans, pe baza vibrațiilor pe care le simt în picioare. 

Artistul Andrei Păunescu, fiul marelui poet care dă numele școlii-gazdă, va fi, de asemenea, prezent 

cu un moment artistic inedit. 

Startul festivalului va fi marcat de inaugurarea ”Grădinii copilăriei”, un spațiu verde creat pentru 

astfel de manifestări extrașcolare pentru elevii Școlii ”Adrian Păunescu”. 
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Evenimentul va fi deschis de Excelența Sa, domnul Jose Arturo Trejo Nava, ambasador al Mexicului 

la București, împreună cu domnul Martin A. Borrego Llorente, atașat cultural al Mexicului la 

București, primarul sectorului 6, Gabriel Mutu și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar al Capitalei 

și ai Agenției de Mediu. 

Intrarea la eveniment este liberă. 

3. Radio Romania Bucureşti FM 

 

Acest material contine 8 interviuri cu: coordonatorul proiectului, directorul scolii partenere, 
ambasadorul Mexicului, inspectorul scolar, consilierul Ministerului Mediului, artistul Andrei 
Paunescu (doua interviuri), copii (doua interviuri). Difuzarea lor se afla pe site-ul postului de radio la 
link-ul: http://bucurestifm.ro/?s=Gradina+copilariei 
 

4. Apariţii pe youtube – 7 interviuri 

Interviurile difuzate de Radio Romania Bucuresti FM au fost difuzate si pe youtube si se pot viziona 

accesând link-urile din tabelul Anexei C 

 

http://bucurestifm.ro/?s=Gradina+copilariei
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5. Ştire Radio România Constanţa publicată pe site-ul postului de radio  

 

http://radioconstanta.ro/2017/08/25/proiectul-gradina-copilariei-propune-scoala-in-aer-liber/ 

Publicat in: 25 Aug 2017 
etichete: „Grădina copilăriei”, Proiectul „Grădina copilăriei”, scoala „Grădina copilăriei” 
Dacă elevii ar învăţa preponderent în clase amenajate în aer liber, probabil, că randamentul şcolar 
și sănătatea generaţiei tinere din România ar fi incomparabil mai bune. 

Proiectul „Grădina copilăriei” este un proiect probabil unic în România în cadrul căruia s-a amenajat 
prima clasă de curs neconvenţională, în aer liber, într-o şcoală românească. 

Astfel, într-un spaţiu liber, complet gol, de 300 de metri pătraţi din curtea Şcolii Gimnaziale „Adrian 
Păunescu” din Bucureşti, s-au plantat pomi fructiferi, arbuști, flori, plante aromatice şi s-a amplasat 
mobilier de grădină adecvat predării în aer liber a unor discipline şcolare precum biologie, 
geografie, dirigenţie, lecţii de mediu, de educaţie civică şi desfăşurării unor activităţi 
extracurriculare (concursuri, ateliere, activităţi artistice şi de socializare). 

De asemenea, în pauzele dintre cursuri, în spaţiul verde amenajat, elevii au posibilitatea să 
mănânce pacheţelul de acasă, să socializeze între ei, să citească sau să se relaxeze. 

http://radioconstanta.ro/2017/08/25/proiectul-gradina-copilariei-propune-scoala-in-aer-liber/
http://radioconstanta.ro/2017/08/25/
http://radioconstanta.ro/etichete/gradina-copilariei/
http://radioconstanta.ro/etichete/proiectul-gradina-copilariei/
http://radioconstanta.ro/etichete/scoala-gradina-copilariei/
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Scopul principal al proiectului este să-i împrietenească pe copii cu natura şi să-i smulgă din faţa 
smartphone-urilor şi tabletelor, determinându-i să petreacă tot mai mult timp în aer liber. 

Proiectul „Grădina copilăriei” poate fi un model de urmat pentru orice unitate de învăţământ, în 
special din mediul urban, unde gradul de poluare este din ce în ce mai ridicat, iar copiii stau tot mai 
puţin în mijlocul naturii. 

6. Ştire Radio România Oltenia – ştirea a fost difuzată în eter (audio) şi poate fi audiată în 

înregistrarea transmisă finanţatorului prin e-mail, în format electronic, împreună cu anexele 

B şi C.  

7. Apariţie cont facebook Ambasada Mexicului la Bucureşti (două postări cu imagini foto şi 

video) 

Postare 1: 

https://www.facebook.com/EmbamexRumania/ 
 

 

https://www.facebook.com/EmbamexRumania/


   

6 

 

 

 
Embajada de México en Rumanía added 5 new photos. 

May 26 ·  
Pentru elevii de la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” din București ziua a început cu gândul la 
Mexic deoarece au fost gazda gazda Festivalului „Călătorie în jurul lumii” pentru a șasea oară 

cosecutiv. � 
Festivalul are ca temă prezentarea culturii unei ţări prin manifestări artistice precum dans, cântec şi 
expoziţie de desene cu participarea şcolilor şi grădiniţelor din Bucureşti. 
Printre concurenţi s-au aflat și elevii de la Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz „Sf. 
Maria” care au prezentat un program de dans în care protagonişti au fost chiar elevii hipoacuzici ai 
şcolii.  
Astfel am luat parte la o uluitoare demonstraţie a felului în care copii cu un handicap major de 
comunicare au reuşit să depăşească barierele dintre ei şi ceilalţi copii învăţând să se exprime artistic 
şi să danseze fără să audă ritmul muzicii pe care dansează, ci doar pe baza vibraţiilor pe care le simt 

în picioare. ❤ 
Festivalul a fost deschis de Ambasadorul Arturo Trejo care a fost întâmpinat cu urările “Viva 
Mexico”și “Trăiască România”. 

Totul a fost posibil cu ajutorul și dedicarea echipei de la Asociația "Pălăria și Bastonul" cărora le 

mulțumim pentru că au adus culorile din Mexic în gândurile copiilor. � 
--- 
Para los estudiantes de la Escuela Secundaria "Adrian Păunescu" de Bucarest este día empezó con 
México en los pensamientos, porque fueron los anfitriónes deI Festival "Viaje alrededor del mundo" 

por sexta vez. � 
El festival tiene como tema la presentación de un país a través de la cultura y la danza e eventos de 
arte, canto y exhibiciónes de dibujos y contó con la participación de escuelas y jardines de infantes 
de Bucarest. 
Entre los competidores estuvieron los alumnos de la Escuela Secundaria Especial para Personas con 
Discapacitad Auditiva "Santa María " que presentaron un programa de baile. 

https://www.facebook.com/EmbamexRumania/?hc_ref=ARSilfxDycVstUvnePkeWXea9o1riWACCU5RCW7H3D5H25sqHSXi2wHaCubiIlARGU0
https://www.facebook.com/EmbamexRumania/?hc_ref=ARSilfxDycVstUvnePkeWXea9o1riWACCU5RCW7H3D5H25sqHSXi2wHaCubiIlARGU0
https://www.facebook.com/EmbamexRumania/posts/630612673803567
https://www.facebook.com/EmbamexRumania/posts/630612673803567
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Hemos asistido en una manifestación asombrosa en la cual hemos visto cómo los niños con 
discapacidades importantes de comunicación han logrado superar las barreras entre ellos y los 
otros niños. Ellos están aprendiendo a expresarse artísticamente y bailar sin escuchar la música que 

bailan, sólo a través de las vibraciones que se sienten a base de pie. ❤ 

El festival fue inaugurado por el Embajador Arturo Trejo que fue recibido con los saludos "Viva 
México" y "Trăiască Rumania". 

Todo fue posible con la ayuda y la dedicación del equipo de la Asociación "Pălăria și Bastonul" a los 

cuales les agradecemos de traer México en los pensamientos de los niños. � 
 
Postare 2 
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May 26 ·  
Astăzi am luat parte la o uluitoare demonstraţie a felului în care copii cu un handicap major de 
comunicare au reuşit să depăşească barierele dintre ei şi ceilalţi copii învăţând să se exprime artistic 
şi să danseze fără să audă ritmul muzicii pe care dansează, ci doar pe baza vibraţiilor pe care le simt 
în picioare.  
Elevii de la Școala Gimnazială "Adrian Păunescu", cei de la Şcoala Gimnazială Specială pentru 
Deficienţi de Auz „Sf. Maria” alături de mulți alții au prezentat un program de dans pe muzică 

tradițională din Mexic. � 
--- 
Hemos asistido en una manifestación asombrosa en la cual hemos visto cómo los niños con 
discapacidades importantes de comunicación han logrado superar las barreras entre ellos y los 
otros niños. Ellos están aprendiendo a expresarse artísticamente y bailar sin escuchar la música que 
bailan, pero sólo a través de las vibraciones que se sienten a base de pie.  
Los alumnos de la Escuela "Adrian Păunescu", junto con los alumnos de Secundaria Especial para 
Personas con Discapacitad Auditiva "Santa María " y otros presentaron un programa de baile con 
música tradicional de México. 
 

8. Postare facebook partener 
https://www.facebook.com/Scoala-Gimnaziala-Speciala-pentru-Deficienti-de-Auz-Sfanta-Maria-
279842922116862/ 
 

https://www.facebook.com/EmbamexRumania/videos/630617633803071/
https://www.facebook.com/Scoala-Gimnaziala-Speciala-pentru-Deficienti-de-Auz-Sfanta-Maria-279842922116862/
https://www.facebook.com/Scoala-Gimnaziala-Speciala-pentru-Deficienti-de-Auz-Sfanta-Maria-279842922116862/
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9. Postări facebook Asociaţia „Pălăria şi bastonul” 

https://www.facebook.com/Asociatia-Palaria-si-bastonul-105042696677253/ 

Postare text 

E timpul mai mult ca oricand sa punem umarul in lupta antipoluare din Bucuresti. Dam 

startul primului proiect al Asociatiei "Palaria si bastonul". Sadim pomi fructiferi, arbusti si 

flori aromatice. Gasiti si voi un loc disponibil, oricat de mic, din preajma voastra si saditi un 

copac. Plamanii vostri va vor multumi. Iar daca nu puteti, fiti alaturi de noi; dati un like de 

sustinere paginii noastre! Primavara frumoasa si respirabila! 

 

Postare comunicat presa 

COMUNICAT DE PRESA - Bucuresti, 12 aprilie 2017 
Dăm startul luptei antipoluare 

Spaţiul online este invadat de articole şi studii care plasează Bucureştiul printre cele mai poluate 
capitale europene. Uniunea Europeană ne ameninţă îin mod repetat cu sancţiuni prin care speră să 
conştientizăm cât de nociv este mediul în care trăim şi să înţelegem că e timpul să luăm măsuri.  
Noi, cei de la Asociaţia „Pălăria şi bastonul”, nu aşteptăm invitaţii speciale; ne punem pe treabă 
chiar azi şi vrem să demonstrăm că zicala „omul sfinţeşte locul” nu e o vorbă goală. Astfel, graţie 
Fundaţiei pentru Parteneriat şi MOL România, începem proiectul “Grădina copilăriei” prin care vom 
amenaja un spaţiu verde în curtea Şcolii Gimnaziale “Adrian Păunescu” din Bucureşti, ce va servi 

https://www.facebook.com/Asociatia-Palaria-si-bastonul-105042696677253/


   

10 

 

drept loc de relaxare, studiu şi desfăşurarea de activităţi educative pentru elevi. Nu acţionăm 
singuri în acest proiect ambiţios. Cadrele didactice, elevii şcolii şi părinţii lor vor pune umărul 
împreună cu noi să plantăm copaci, să sădim flori, să confecţionăm băncuţe şi mese, să amplasăm 
unităţi de compost şi coşuri de gunoi, creând astfel un colţişor de rai unde copiii vor fi atraşi să-şi 
petreaca mai mult timp în aer liber şi să uite de tablete şi telefoane.  
Şi pentru că altruismul este parte a acestui proiect, elevii Şcolii „Adrian Păunescu” vor face 
cunoştinţă şi cu alţi copii de la două unităţi de învăţământ din apropiere, Şcoala gimnazială specială 
„Sf. Maria” şi Grădinţa „Hillary Clinton”, pe care îi vor ajuta să planteze pomi fructiferi din care să se 
înfrupte si ei.  
Învăţăm astfel împreună sa petrecem timp plăcut în aer liber, să facem activităţi utile pentru noi şi 
pentru cei din jurul nostru, să întelegem importanţa consumului de fructe pentru sănătatea noastră 
şi să arătăm ca fiecare dintre noi poate să combată poluarea prin măsuri simple, la îndemâna oricui. 
Ne-ar plăcea să vă molipsim şi pe voi cu entuziasmul nostru. Sădiţi şi voi câte un pom în primavara 
aceasta! Găsiţi-i un loc sub fereastra voastră şi vă va răsplăti generos mulţi ani de-acum înainte: veţi 
privi cu bucurie în fiecare an cum creşte, înfloreşte şi rodeşte; veţi întinde mâna dimineaţa şi veţi 
culege un fruct zemos cu care să vă răsfăţaţi la micul dejun; veţi avea la fereastră un scut verde 
permanent împotriva prafului şi zgomotului din strada. Vom face astfel împreună un oraş mai curat, 
mai frumos şi mai liniştit, cu un aer mai bun. Plămânii noştri ne vor mulţumi. 

Proiectul este finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România în cadrul Programului “Spaţii 
Verzi”, componenta “Spaţii Verzi Urbane”. Detalii despre finantatorii proiectului nostru si despre 
alte proiecte pe care le derulează vă invităm să aflaţi de pe site-
urile www.repf.ro șiwww.spatiiverzi.org.ro. 

Despre proiectul “Grădina copilăriei” găsiţi informaţii pe pagina de facebook Asociaţia “Pălăria şi 
bastonul” şi pe site-urile partenerilor 
proiectului:www.scoala205.scoli.edu.ro; www.scoalasurzi2bucuresti.ro. 

PERSOANA DE CONTACT:  
Elena Popa, coordonator proiect;  
e-mail: palariasibastonul@yahoo.com. 
 

Postare text introductiv + material de presa „Jos palaria, dragi elevi!” + foto 

 

JOS PĂLĂRIA, DRAGI ELEVI, PENTRU LIVADA DE LA ŞCOALA SPECIALĂ “SFÂNTA MARIA” DIN 
BUCUREŞTI!        12.04.2017, Bucureşti 
 
În urmă cu două săptămâni am provocat bucureştenii la o acţiune ambiţioasă prin care să punem 

capăt împreună poluării din Bucureşti: plantarea de copaci, cei mai curajoşi soldaţi ai luptei 

împotriva aerului nociv prin hărnicia cu care produc oxigenul atât de drag plămânilor noştri.   

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.repf.ro%2F&h=ATM1AH31zihcSdOcyZk4s7v3IIs9exKuKHY67r3zTIWcSs4_Pc60QGUt-RAj03LrO6duqO8FisWGcbQi2WyLSQYyvY-5ssHx7dvRNfEeceBlk_E8aq2ayb3m9TSiQ8SxPX2YAOx3R_CQwzh-N0ChC7P7-ch6zJ5qPq0nWdbYBjNyZN798y8fwTOcgERA5hfKzhSPtVzqXcTvmq4JdN5dwTFMEjofNLm647_rVwVoLleOY5jKWKVCnplyMcwNIHyDTsYneoWHp7iTgRP7ww8BBKXWUNga9e-AdQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.spatiiverzi.org.ro%2F&h=ATNP3RGIlZSfw8ayQxDgCEkMll_exyHtte7XGaT-CEAl6Orau4rp0i4FkdpVDhJTlGd69RmDkUOI1LBKpCS7UWIt_WglOAaGKdkq-h_AJApd83JK1d-1HBzE2zCdYOBItAiKkRtV1v7cneTxU1R2vT8dIyjcFQ8FazSOj1EuUb205_isYyhEvapW_C8PrSaynP9Bfuk8NRKXp5zByAZnry-2wkSNo104egAQZBT9MG5GlcBZcXiGAoX6Hn_RUb1peSekdhHt92VTxMxqEdF0azEHSO1WKJ-j1w
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scoala205.scoli.edu.ro%2F&h=ATPjUF-pV43nT8wK8qR1mnbIx4KAHkt7jjGCuAe8kPewtAqmrPcm09W3X-OZ7d_aaeX8KZUEPpD8GwaqMKmBCUlS719fjqWSTNMuYGVr2DwAYGLvhbSvPSIAJeeczD3Dqwi7Ty7L51ZJN_RQ3OHMJiHqP9YmdbxoDQ3ZytMN0v8AXKS2zvywO7GALXuXja-Z6qTJzChZndAwmIX5vsVNEOSXx0A3gB48U4XmULstk13RWHts81IH6DcLT4nhA_0ExfXcJYIlYimjZluA2pk8fMkeOqEQlHlX6Q
http://www.scoalasurzi2bucuresti.ro/
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Noi ne-am ţinut promisiunea: am plantat 52 de pomi fructiferi care s-au acomodat excelent cu 

climatul Bucureştiului şi par să se simtă foarte bine după explozia de muguri şi frunze verzi cu care 

ne răsplătesc deja la cele câteva zile după plantare.  

Meritul le revine elevilor clasei a VIII-a B de la Şcoala “Adrian Păunescu” din Bucureşti, elevii 

doamnei profesoare Elena Petcu, care au creat o superbă livadă în curtea Şcolii Speciale “Sf. Maria” 

pentru colegii lor cu deficienţe de auz de aici, cei care peste 3-4 ani îşi vor putea umple buzunarele 

cu vişine, cireşe, prune, nuci şi alune de pădure din livada şcolii lor. Jos pălăria pentru cîţiva dintre 

aceşti elevi entuziaşti, Eva Bulai, Vlad Stan, Alexandru Brânzei, Andrei Enache, Miruna Mitrache, 

Sandra Sora şi Sabin Dicu! Cu siguranţă dintre ei vor apărea peste câţiva ani marii ocrotitori de 

mâine ai mediului înconjurător.  Natura se află pe mâini foarte bune!   

Au dat o mână de ajutor şi elevii Scolii “Sf. Maria”. Le mulţumim lor şi doamnei directoare Florica 

Stoica şi suntem convinşi că vor avea grijă ca pomii plantaţi să ajungă maturi şi plini de rod, 

crescând o dată cu ei. 

Apoi am alcătuit o echipă din cei mai implicaţi elevi ai Şcolii „Adrian Păunescu”, Eva, Vlad, 

Alexandru şi Andrei, însoţiţi de doamna Bulai, mama Evei, şi doamna profesoară Petcu, diriginta 

elevilor, şi am făcut o vizită şi prichindeilor de la Grădiniţa “Hillary Clinton” din Drumul Taberei, 

unde am plantat câţiva pomi fructiferi. A fost o încântare să-i privim pe cei mici cu câtă plăcere s-au 

alăturat colegilor mai mari şi au dat o mână de ajutor plantării pomişorilor. Jos pălăria şi pentru ei, 

pentru părinţii şi educatorii lor! 

Dacă n-aţi reuşit să ţineţi pasul cu noi, nu-i nimic, mai aveţi cel puţin o săptămână la dispoziţie să ne 

ajungeţi din urmă şi să plantaţi pomişori care să producă oxigen în jurul locuinţelor în care vă 

creşteţi copiii.  Fără el, urmaşii noştri ar creşte ca nişte vlăstare care nu văd niciodată soarele: 

anemici, lipsiţi de viaţă şi energie, victime sigure ale bolilor. Merită să faceţi un mic efort  pentru 

copiii şi nepoţii dumneavoastră.  
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Recomandări pentru plantarea cu succes a copacilor pe ultima sută de metri găsiţi pe contul de 

facebook al Asociatiei “Pălăria şi bastonul”. 

Despre proiectul “Grădina copilăriei” găsiţi informaţii pe pagina de facebook Asociaţia “Pălăria şi  

bastonul” şi pe site-urile partenerilor proiectului: www.scoala205.scoli.edu.ro; 
www.scoalasurzi2bucuresti.ro. 
PERSOANA DE CONTACT:  
Elena Popa, coordonator proiect  
e-mail: palariasibastonul@yahoo.com.  
 

Postare text introductiv + material presa  

Dragi prieteni, inca mai avem cateva zile propice pentru plantat copaci in aceasta primavara si va 

propun sa profitam de ele si sa contribuim impreuna la improspatarea aerului pe care-l respiram. 

Faceti acest mic efort pentru copiii si nepotii dumneavoastra! Dati-le sansa sa creasca sanatosi si 

puternici, rezistenti in lupta cu bolile! Cititi mai jos recomandarile noastre pentru plantarea cu 

succes a copacilor in aceasta perioada si alaturati-va eforturilor noastre. Haideti sa facem impreuna 

Bucurestiul respirabil! 

http://www.scoala205.scoli.edu.ro/
http://www.scoalasurzi2bucuresti.ro/
mailto:palariasibastonul@yahoo.com
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Postare txt introductiv + material presa  

MAREA NOASTRA CAMPIOANA NARCISA LECUSANU SE IMPLICA IN PROIECTUL "GRADINA 

COPILARIEI". Maine ne vedem in direct la emisiunea "1 matinal" la TVR1 gratie unui vechi prieten, 

Dorin Chiotea, si a Departamentului de PR al TVR. Vine si marea noastra multipla campioana la 

handbal Narcisa Lecusanu. Ce cautam acolo, cine mai vine, de ce TVR si mai ales ce lectie de viata 

ne-a pregatit Narcisa pentru maine prin implicarea in proiectul "Gradina copilariei" aflati din 

documentul atasat, dar si mai multe urmarind maine "1 matinal", o emisiune pe cat de noua pe atat 

de interesanta si tonica la TVR1 intre 7.00 si 9.30.  
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Postare text introductiv + link transmisiune directa emisiunea „1 Matinal” TVR 1 

Maria-Linda, Dorin si draga echipa "1 matinal", noi, cei de la Asociatia "Palaria si bastonul", 

impreuna cu elevii, cadrele didactice si parintii de la Scoala Gimnaziala "Adrian Paunescu" si Scoala 

Gimnaziala Speciala pentru copii cu deficiente de auz "Sf. Maria" va multumim pentru gazduire si 

pentru ca apreciati ceea ce facem! Va dorim succes si va urmarim cu placere in fiecare dimineata! 

 

Postare text 

Dragi prieteni, in week-end se anunta ploi si vreme racoroasa, deci e ideal sa plantam copaci. Va 

reamintim ca proiectul nostru are ca scop, pe langa crearea de spatii verzi, si sa-i indemne pe 

bucuresteni sa ne copieze exemplul si sa planteze copaci in preajma locuintelor/blocurilor lor, asa 

incat sa reducem impreuna gradul de poluare foarte ridicat din orasul nostru. Daca sunteti printre 

cei care dorm prost, se simt nervozi si agitati, nu dati vina doar pe stresul vremurilor pe care le 

traim; de vina este in primul rand poluarea chimica si fonica din oras, care afecteaza enorm 

calitatea vietii noastre. Inconjurati-va de copaci si veti crea un scut verde intre locuinta 

dumneavoastra si poluarea din strada, schimbandu-va viata mult in bine. 

Postare text  introductiv + material de presa + foto 

 

"Care e lavanda si care garofita, care tuya si care yuka? Asta e cazma sau lopata? Am nevoie de o 

sapa, cine stie care e sapa si care grebla dintre astea doua? La ce sunt bune ramele, la pescuit?"... 

Cu astfel de intrebari "incuietoare" ne-am delectat cu elevii Scolii "Adrian Paunescu" in operatiunea 

"Gradina copilariei". Am plantat flori superbe si arbusti ornamentali si am inceput instalarea 

bancilor si meselor... Copiii zic ca a fost o aventura si bucurosi au lasat balta, pentru cateva ore, 

smartphone-urile si tabletele in favoarea cazmalelor si sapelor. Culmea, sustin chiar ca a fost 

distractiv. Ne pregatim de zor sa inauguram gradina zilele-astea in cadrul unui festival cool, cu 

invitati speciali la fel de cool. Va spunem mai multe in materialul urmator. Intre timp, va invitam sa 
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cititi detalii despre aventura cu lavanda, tuya si yuka din materialul si fotografiile atasate. Niste 

aplauze/like-uri de incurajare ne-ar prinde bine. :) 

 

“GRĂDINA COPILĂRIEI” – O AVENTURĂ FĂRĂ SMARTPHONE ŞI TABLETE 

                                                   Bucureşti, 24 mai 2017 
 
“Grădina copilăriei” prinde contur. Preţ de câteva zile, elevii Şcolii Gimnaziale “Adrian Păunescu” au 

lăsat baltă tabletele şi smartphone-urile, şi-au suflecat mânecile şi au trecut la treabă. Au făcut 

măsurători, planuri şi schiţe, au săpat gropi, au sădit arbuşti, flori şi plante aromatice şi le-au udat 

cu grijă, făcând totul cu un zel şi o implicare demne de admiraţia noastră. Iar pentru că era necesar 

şi un mobilier de grădină care să permită organizarea de activităţi extracurriculare dintre cele mai 

diverse, elevii au pus umărul alături de părinţi, cadre didactice şi personal de sprijin din şcoală la 

confecţionarea şi instalarea de mese si bănci. Rezultatul este un spaţiu verde superb gata să 

primească începând de-acum multe generaţii de elevi care să-şi petreacă timpul în aer liber într-un 

mod plăcut în pauzele dintre cursuri.  

Iar ca-n orice aventură care ne aduce în situaţii cu totul noi, elevii s-au amuzat copios încercând să 

ghicească denumirea plantelor pe care le sădeau şi cum se numesc uneltele de lucru. Confundând 

sapa cu grebla şi cazmaua cu lopata, s-au tachinat continuu şi au râs cu poftă, făcând ca munca să 

pară mai uşoară. Tot astfel am aflat cu toţii că râmele nu sunt nişte viermi scârboşi inutili, buni cel 

mult ca momeală la pescuit, ci nişte “chestii” cu un rol important în menţinerea unui sol afânat la 

rădăcina plantelor, ceea ce le ajută să se dezvolte frumos. Prin urmare, râmele s-au transformat în 

vedetele zilei, câştigându-şi dreptul la ocrotire de orice cazma şi sapă care le-ar fi putut masacra în 

mod nemilos.  

Cu astfel de eforturi civic-umanitare şi glume copilăreşti, am contabilizat la final plantarea a 30 de 

arbuşti şi 75 de flori şi plante medicinale, promiţând să mai plantăm în următoarele zile încă  peste 

100 de flori.  

La confecţionarea băncilor şi meselor, cei mari s-au văzut invadaţi de colegii prichindei care repetau 

de zor paşii de dansuri mexicane pe terenul de sport. Cu atâţia gălăgioşi în preajmă, scândurile se 
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aşezau parcă şi mai uşor pe suporturile metalice. Unde mai pui că cei mici s-au transformat pentru 

cîteva minute în grădinari zeloşi.  

Despre pregătirile dansante ale celor mici (cum, de ce, când…?...) vă povestim însă …. mai încolo…   

Proiectul “Grădina copilăriei” este finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România în 
cadrul Programului “Spaţii Verzi”, componenta “Spaţii Verzi Urbane”. Detalii despre finantatorii 
proiectului nostru si despre alte proiecte pe care le derulează vă invităm să aflaţi de pe site-urile 
www.repf.ro și  www.spatiiverzi.org.ro.    
Despre proiectul “Grădina copilăriei” găsiţi informaţii pe pagina de facebook Asociaţia “Pălăria şi 
bastonul” şi pe site-urile partenerilor proiectului: www.scoala205.scoli.edu.ro; 
www.scoalasurzi2bucuresti.ro. 
 
PERSOANA DE CONTACT:  
Elena Popa, coordonator proiect;  
e-mail: palariasibastonul@yahoo.com.  
 

Postare text introductiv + invitatie inaugurare „Gradina copilariei” 

Cu sprijinul nepretuit al Fundatiei pentru Parteneriat si MOL ROMANIA am reusit sa amenajam 

"Gradina copilariei" tocmai la timp; ca s-o inauguram in cadrul unui eveniment cu totul special - 

Festivalul "Calatorie in jurul lumii". In aceasta a VI-a editie va fi omagiat Mexicul, asa ca vom avea 

palarii mexicane originale (sombreros de charro) prin amabilitatea Ambasadei Mexicului la 

Bucuresti, pinata dulce-dulce, cantece si dansuri mexicane... E.S. Domnul Ambasador Arturo Trejo 

ne va face onoarea prezentei sale impreuna cu alti invitati de seama. Artistul Andrei Paunescu, fiul 

marelui poet care da numele scolii-gazda, a pregatit un moment muzical deosebit. Avem si alte 

momente artistice cu totul speciale pregatite de copiii a peste 20 de scoli si gradinite participante. 

Gasiti detalii in documentul atasat (invitatie). 

 

INVITAŢIE 
Vineri, 26 mai 2017, ora 10.00 

Festivalul “Călătorie în jurul lumii” 
Bucureşti 

 
 

http://www.repf.ro/
http://www.spatiiverzi.org.ro/
http://www.scoala205.scoli.edu.ro/
http://www.scoalasurzi2bucuresti.ro/
mailto:palariasibastonul@yahoo.com
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Vineri, 26 mai 2017, Şcoala Gimnazială „Adrian Păunescu” este gazda Festivalului „Călătorie în jurul 

lumii” pentru a VI-a oară cosecutiv.  Festivalul are ca temă prezentarea culturii unei ţări prin 

manifestări artistice precum dans, cântec şi expoziţie de desene cu participarea şcolilor şi 

grădiniţelor din Bucureşti. Anul acesta ţara aleasă este Mexicul.  

În maratonul artistic s-au înscris peste 18 unităţi de învăţământ din Capitală alături de care vor fi, de 

asemenea, doi invitaţi speciali: Clubul Copiilor Sectorului 3 Bucureşti şi o şcoală din Piteşti.  

Printre concurenţi se află, de asemenea, Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz „Sf. 

Maria”, care va prezenta un program de dans în care protagonişti sunt chiar elevii hipoacuzici ai 

şcolii. Vom vedea o uluitoare demonstraţie a felului în care copii cu un handicap major de 

comunicare au reuşit să depăşească barierele dintre ei şi ceilalţi copii învăţând să se exprime 

artistic şi să danseze fără să audă ritmul muzicii pe care dansează, ci doar pe baza vibraţiilor pe 

care le simt în picioare.  

Artistul Andrei Păunescu, fiul marelui poet care dă numele şcolii-gazdă, va fi, de asemenea, prezent 

cu un moment artistic dedicat participanţilor.  

Startul festivalului va fi marcat prin inaugurarea „Grădinii copilăriei”, un spaţiu verde special creat 

pentru astfel de manifestări extraşcolare pentru elevii Şcolii Gimnaziale „Adrian Păunescu” în cadrul 

proiectului „Grădina copilăriei” implementat de Asociaţia „Pălăria şi bastonul”.  

Festivalul va fi deschis de Excelenţa Sa Domnul Arturo Trejo Nava, Ambasador al Mexicului la 

Bucureşti,  împreună cu Domnul Martin A. Borrego Llorente, ataşat cultural al Mexicului la 

Bucureşti, Domnul  Gabriel Mutu, primar al sectorului 6, în prezenţa unor reprezentanţi ai 

Inspectoratului Şcolar Municipal şi ai Agenţiei de Mediu.  

Vom fi încântaţi să vă avem alături la această manifestare artistică şi de educaţie civică în acelaşi 

timp în incinta Şcolii Gimnaziale „Adrian Păunescu”, Aleea Valea Prahovei nr. 1, Sector 6, 

Bucureşti .  

Proiectul este finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România în cadrul Programului “Spaţii 
Verzi”, componenta “Spaţii Verzi Urbane”. Detalii despre finanţatorii proiectului nostru şi despre 
alte proiecte pe care le derulează vă invităm să aflaţi de pe site-urile www.repf.ro și  
www.spatiiverzi.org.ro.    
 

http://www.repf.ro/
http://www.spatiiverzi.org.ro/
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Despre proiectul “Grădina copilăriei” găsiţi informaţii pe pagina de facebook Asociaţia “Pălăria şi 
 
bastonul” şi pe site-urile partenerilor proiectului: www.scoala205.scoli.edu.ro;  
www.scoalasurzi2bucuresti.ro. 
 
PERSOANA DE CONTACT:  
Elena Popa, coordonator proiect  
e-mail: palariasibastonul@yahoo.com; tel.: 0723 199 500 
 

Postare text introductiv + material de presa + foto 

Multumim frumos oaspetilor nostri speciali care ne-au stat alaturi la evenimentul care a marcat 
intr-un mod festiv taierea panglicii noului spatiu verde creat in incinta Scolii "Adrian Paunescu" 
botezat de noi "Gradina copilariei": E.S. Domnul Arturo Trejo, ambasador al Mexicului la Bucuresti, 
care a cucerit din prima clipa copiii prezenti la eveniment; domnul Martin A. Borrego Llorente, 
atasat cultural al Ambasadei Mexicului la Bucuresti si un bun vorbitor de limba romana; domnul 
Mihai Voicu, consilier in Ministerul Mediului; doamna Daniela Badescu, inspector scolar; domnul 
Andrei Paunescu, fiul marelui poet si, totodata, un artist desavarsit, care a incantat copiii prezenti la 
eveniment cu splendide cantece pe versurile tatalui sau. Le multumim celor aproape 1000 de copii 
participanti, care au dat culoare, veselie si farmec unui eveniment plin de inocenta si ritm printr-un 
festival care a celebrat o uimitoare si veche cultura: cultura mexicana. Multumim cadrelor didactice 
implicate, in mod special doamnei profesoare Emilia Micloi, coordonatoarea evenimentului, si 
domnului director Ion Pirvu, fara de care acest frumos spectacol nu ar fi fost posibil! Si, desigur, 
multumim finantatorilor proiectului, Fundatia pentru parteneriat si MOL Romania, care au facut 
realizabil acest proiect! Va invitam sa aflati mai multe din fotografiile si comunicatul de presa 
atasate si sa aplaudati impreuna cu noi implicarea tuturor acestor oameni speciali. 

 

Postare text introductiv + link interviu 

Vrem sa va rasplatim pentru share-uri si like-uri cu un miniconcert de la evenimentul inaugural al 
"Gradinii copilariei" sustinut de Andrei Paunescu pe versurile lui Adrian Paunescu.  
Postarea, pe care o datoram prietenilor de la Radio Bucuresti FM si care speram sa va trezeasca 
frumoase nostalgii, se afla pe youtube la link-ul de mai jos. Multumim lui Andrei Paunescu pentru 
faptul ca a pastrat atmosfera de sarbatoare a festivalului si dupa ce a inceput ploaia care ne-a 
obligat sa ne refugiem in incapatoarea sala de sport a scolii! Sa spunem impreuna, precum Adrian 
Paunescu odinioara pe stadioane arhipline de adolescenti, Doamne, ocroteste-i pe romani! 

https://www.youtube.com/watch?v=M29AGZKXSYk 
 

Postare text introductiv + link interviu 

http://www.scoala205.scoli.edu.ro/
http://www.scoalasurzi2bucuresti.ro/
mailto:palariasibastonul@yahoo.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM29AGZKXSYk&h=ATMQZp_bm3zJ2ErKMjyRG_RaKqnApnhnt8a-XHunHlhOOUn-pEaDUaG7UesQ4a9DEbezMZoBcrwes7r4tEojV_NCSc5akDGFWk0v4ZgQuNcCdKLSePIHnuCixjSZo96kY7q8CkLpGGy48o5hlEqGtmLlBMXtjN9FGVrdWPDVBUcnM2AR04bjUwF3dt4y3Pa1RnYUW0LG64Lve9ee08G-4opTbNudNGGa_ydXYTayel1OV_c1SoH9tP4r30stL_bQs5IyAGK8_qwDKk-OBhE2SsPpvIyjgHpRKUGyrJmRog


   

21 

 

Saptamana aceasta va prezentam opinii despre "Gradina copilariei" exprimate de oameni care s-au 

implicat intr-un fel sau altul in proiectul nostru finantat de Fundatia pentru Parteneriat si MOL 

ROMANIA. Prima impresie apartine E.S. Domnul Arturo Trejo, Ambasadorul Mexicului la 

Bucuresti: https://www.youtube.com/watch?v=NPknBqC5NIk 

 

Postare text introductiv + link interviu 

Astazi va prezentam opinia domnului Mihai Voicu, consilier in Ministerul Mediului, despre proiectul 

 "Gradina copilariei". Ii multumim pentru aprecieri! 

https://www.youtube.com/watch?v=IiP_QNixSE0 

 

Postare text introductiv + link interviu 

Proiectul "Gradina copilariei" a fost posibil, pe de o parte, prin parteneriatul Asociatiei "Palaria si 

bastonul" cu Scoala Gimnaziala "Adrian Paunescu" si, pe de alta, prin suportul financiar al Fundatiei 

pentru parteneriat si MOL Romania. Am gasit o deschidere remarcabila atat la finantator, cat si la 

partenerul scolar, ceea ce a facut ca acest proiect sa fie, pana acum, un succes si speram sa-l 

incheiem peste trei luni in aceeasi nota. Ii multumim domnului director Ion Pirvu de la Scoala 

"Adrian Paunescu" pentru implicarea personala suta la suta si va prezentam mai jos opinia sa 

despre utilitatea unui  

asemenea proiect pentru elevi. https://www.youtube.com/watch?v=NAmbnGV0CXs 

 

Postare text introductiv + link  interviu 

Ne bucura sa constatam, si pe baza reactiilor din exterior, ca am reusit sa cream un spatiu verde 
pentru elevii Scolii "Adrian Paunescu" ca o alternativa la sala de clasa, unde copiii si profesorii pot 
face lectii de geografie, de biologie, de mediu si lectii informale, ceea ce este extrem de apreciat 
atat de parintii copiilor, cat si de Inspectoratul Scolar. Va prezentam mai jos aprecierile doamnei 
inspector scolar Daniela Badescu, care ne-a sustinut permanent in eforturile noastre si pentru acest 
sprijin ii multumim! Sa nu uitam, de asemenea, ca un merit major in realizarea acestui proiect 
revine finantatorului: Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania. 

https://www.youtube.com/watch?v=WemzcRYktl4 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNPknBqC5NIk&h=ATNvITyUY4vfT58xmYrwEzr_QBXLDnqIj5VdWYo05TU7NxKPab9Uw0UkEWfal8S9RUCJmR07HHDwbiGR4cwDLtuNbCQOTXVJ3VviW14y-sElwhhxth2G0EF4lPI9Wy_vfXUkStqn1HpIRAfuN07H3rjUldLCBUVT0vLZULM__q144jYiGXgu6jytAMMVyqIBGXfI-H3YbBkdJ24008iZdYMcOctZiooJ__ZXQgz3jcClCDPms4BeoxndTdAeOqwsnb1j-KuE5wxbL7xcyg16g_Siy3RtYLQgvLRDFjURzw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIiP_QNixSE0&h=ATMVZqoDJggc1qMBVlgt-_3PYYW_nI6-DKoVVNQwUw7YuCdyXWEYshHXguy4sJXjH0t4VXiovB9DALodabTcoKZTmlH-sN2M6OoQT3mj2MoWDghGBJ2q9muCcnMX5PSQPdzAHVOi2o5jev230hkrqQ649kJkWVoNnOps0SCG-ZWRha5ful_AEaRAn_uSc9PJytP8F8tIKc3PxjyrxiB3x0Y3-ZeBpvUklFf4kNIFKXSu1cerHxBnzr37frPUUgccTm-d-RW3IMu8u4aldtKagkvq5zhWm30dXVYqv-Xitg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNAmbnGV0CXs&h=ATN482LcQOKSBg5f_sNkO0I04wxJX_1bwG4UhwHqWSZiSJnzrY2V0JgfNlGrt8Tm338C4uHZVCSsydCLrfPO-V7retryYmF59238SOLse9Ygbnt2WRXjye8Tv97xpbSmU2V6YgGrLhCdhj6H7ZevytXpebD1go5vOLkj0cPjnnmrNCsF382getJiTomHir3Un2Mw6WyqDINiDRITd9r5tpQup5GJjeu6DqCjx2hkzYfQV0ZkX0d8Z7vkA6L4mhjnY6OB5nKLm2t06-0Uwn3SfZa_9vvehbg0rm1lQfxRow
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWemzcRYktl4&h=ATOYxCDnSJxcn81E0JREiqSX5stceDRXpsLVId85L-nU2d7Co51St2ePSTbQNH5QQfH2Tn8eFc0q7nnH1bDoooZDKAYpPAXc01fnPeJiQNWVm3Z02KK9yLjUdJfLO--rrVizOAzWpgwN6NXVmW7ee8bF7wFrxmRsEETHgrmHjsYbSZqatlnPPLZ2N4kxEgdAqoZ37HmozDyB726jdJ0EBly-PZy_HxTgxiHp5ExSnbMcGIk0Q6GkZjD8zVG7KLijpog_G-YkqT_eMoRX-eUFfUEUr6E7q6f1qt8sCqll0g
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Postare text + foto 

Proiectul "Gradina copilariei", finantat de Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania, a ajuns, la 
propriu, si la Parlamentul Romaniei. Doamna profesoara Emilia Micloi a pregatit un dans tematic de 
mediu cu elevii clasei a II-a a Scolii "Adrian Paunescu" si, astfel, in pasi de dans, ne-am dus in vizita 
la parlament si am inmanat membrilor Camerei Deputatilor un memoriu foarte serios in care facem 
propuneri eficiente pentru ca mediul in care traim si ne crestem copiii si nepotii sa devina sanatos si 
sigur. Copiii au fost incantati sa se manifeste artistic, sa imparta memoriul jurnalistilor si 
parlamentarilor prezenti, sa faca fotografii si sa vada in carne si oase deputatii pe care pana acum i-
au privit doar la televizor. S-au simtit astfel luati in serios si s-au comportat ca atare; una dintre 
fetitele din grup, intrebata de o doamna deputat, mai in gluma, mai in serios, "Ce sa fac eu cu 
memoriul vostru?", i-a raspuns prompt si la obiect: "Sa-l faceti text de lege!". Nu-i asa ca avem copii 
destepti si care stiu ce vor inca de la 8 ani? Oare noi aveam in vocabular astfel de expresii la varsta 
lor?  
Vrem sa multumim doamnei deputat Carmen Mihalcescu, vicepresedinte al Comisiei de Mediu, 
doamnei Gabriela Enea, director al Directiei de Relatii Publice a Camerei Deputatilor, si doamnei 
Ligia Suta de la Centrul Educational pentru implicarea personala si faptul ca au facilitat aceasta 
vizita! Ii multumim si domnului deputat Petru Gabriel Vlase, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, 
pentru ca a anuntat in plenul parlamentului vizita noastra si si-a invitat colegii sa ne acorde atentia 
cuvenita. Speram ca si mesajul nostru sa primeasca cel putin aceeasi atentie pe care am primit-o 
noi la Parlamentul Romaniei si atunci vom aprecia ca suntem cu totii pe drumul cel bun.  
Va invitam sa vedeti mai jos povestea in imagini a vizitei noastre la parlament. 
 

Postare text 

RĂMAS BUN, CLASA A VIII-A B!  
ŞI MULŢUMIM!  
DRUM BUN ŞI MULT SUCCES ÎN VIAŢĂ! 

In proiectul "Gradina copilariei" de la Scoala "Adrian Paunescu" am avut un sprijin remarcabil din 
partea elevilor clasei a VIII-a B a doamnei profesoare Elena Petcu. Au pus tot sufletul intr-un proiect 
de care, din pacate pentru ei, nu vor beneficia pentru ca in aceasta vara ei s-au despartit de aceasta 
scoala, mergand mai departe pe un alt drum. Ne-am luat ramas bun si noi de la ei cu nostalgia 
despartirii de prieteni dragi, dar si cu bucuria ca merg spre un viitor pe care le tinem pumnii sa si-l 
cladeasca asa cum isi doresc. Si ca sa nu fie o despartire amara, am primit concursul finantatorului 
proiectului, "Fundatia pentru Parteneriat" si MOL Romania, sa le pregatim o surpriza delicioasa. 
Astfel, inarmati cu dulciuri pe gustul lor, i-am vizitat la scoala care i-a pregatit pentru viitor si le-am 
multumit inca o data pentru implicarea in proiect. O facem si in aceasta pagina si speram sa ne 
reintalnim candva "in aceeasi liga", a oamenilor iubitori de natura, de frumos si de viata curata, 
contaminati in "Gradina copilariei". Drum bun, dragi elevi, si mult succes in viata! Sa nu uitati 
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niciodata ca lumea poate fi schimbata in bine prin gesturi simple si aparent mici si poate arata asa 
cum ne dorim noi daca vom invata sa ne unim fortele in fapte bune, pe care voi stiti mai bine ca 
oricine sa le faceti firesc, asa cum ati reusit in proiectul "Gradina copilariei". Felicitari si multumiri 
doamnei diriginte Elena Petcu pentru exemplul personal de implicare in proiect alaturi de elevii 
domniei sale! Multumim finantatorului "Fundatia pentru Parteneriat" si MOL Romania pentru 
complicitatea sa in acest gest de recunostinta fata de elevii clasei a VIII-a B! Proiectul "Gradina 
copilariei" continua. 

Boost Post 
 
125 people reached 
 

Postare text + foto 

Chiar dacă e perioada magică a vacanţelor, încercăm să vă ţinem la curent cu isprăvile elevilor Şcolii 

"Adrian Păunescu" din proiectul "Grădina copilăriei". A venit rândul minigrădinilor şi al unor 

prichindei mini cu suflet mare şi mânuţe magice. Ce sunt minigrădinile? Vă spunem deocamdată că 

sunt ideale pentru cei ce locuiesc la bloc şi nu au şansa unei grădini la curte, dar şi-ar dori să se 

bucure din când în când de gestul simplu de a întinde mâna şi a culege de la fereastră sau din 

balcon câteva frunze proaspete de pătrunjel, busuioc, mentă sau cimbru pentru salată, ciorbă şi 

orice altceva din menu-ul zilnic. În plus, nu costă mai nimic, iar bidoanele de plastic pe care de 

obicei le aruncaţi după ce consumati apa şi-ar găsi o utilitate. Îmbinăm, deci, utilul cu plăcutul, 

reciclând şi adoptând un stil de viaţă sănătos. Ne dau un exemplu minunat în acest sens copii de-o 

şchioapă, care sper să vă molipsească cu entuziasmul lor suficient încât să le urmaţi exemplul. 

Revenim cu toate detaliile. Vă reamintim că proiectul acesta a fost posibil datorită finanţatorului 

Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România. 

 

Postare text + foto 

V-am promis amănunte de la "Operaţiunea Minigrădini" cu... mini-elevii Şcolii "Adrian Păunescu" în 

proiectul "Grădina copilăriei" finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România. Începem 

prin a vă spune că regretăm sincer că nu aţi fost împreună cu noi, căci aţi ratat un spectacol 

adorabil cu copii plini de entuziasm şi dornici să se tranforme pentru două ore în cei mai pasionaţi 

https://www.facebook.com/Asociatia-Palaria-si-bastonul-105042696677253/
https://www.facebook.com/Asociatia-Palaria-si-bastonul-105042696677253/
https://www.facebook.com/Asociatia-Palaria-si-bastonul-105042696677253/
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grădinari. Eroii au fost elevii claselor I-a A şi B sub coordonarea a două doamne învăţătoare cu 

adevărat speciale, doamna Geanina Staicu şi doamna Liliana Paciurea, care s-au priceput de minune 

să antreneze copiii în această activitate simplă şi s-o transforme într-un adevărat eveniment, 

rezultatul fiind că cei mici s-au implicat cu o bucurie molipsitoare. Şi cum a fost vorba de lucruri 

serioase, s-au alăturat şi părinţii sau bunicii copiilor. Aşa se face că într-o zi ploioasă de vară, circa 

50 de copii, doi dascăli şi aproape 50 de părinţi şi bunici plus echipa Asociaţiei "Pălăria şi bastonul" 

ne-am înghesuit pe terasa şcolii şi, acompaniaţi de ploaia ce cădea lângă noi, ne-am apucat să 

amenajăm ceea ce noi am numit minigrădini. Ne-am pus mănuşile, apoi am decupat pe lateral 

bidoanele goale de apă aduse de acasă (căci scopul acestui proiect este şi acela de a ne însuşi 

împreună diverse moduri prin care să reciclăm, transformând în lucruri utile obiecte de plastic pe 

care altfel le aruncăm) şi le-am dat forma unor ghivece de flori în care am pus pământ şi am sădit 

plante aromatice utile în bucătăria fiecăruia: busuioc, mentă, patrunjel, levănţică, gălbenele etc. Au 

rezultat astfel circa 50 de minigrădini de care şcolarii noştri au fost extrem de mândri. Atât de 

mândri încât am transformat obişnuita poză de final într-o veritabilă "şedinţa" foto demnă de 

coperta unei reviste glossy. Obosiţi de atâta grădinărit, ne-am răsplătit, la final, cu fursecuri şi apă 

plată. Exemplul acestor copii adorabili şi al celor două cadre didactice împreună cu părinţii şi bunicii 

copiilor poate fi urmat şi de dumneavoastră.V-am promis amănunte de la "Operaţiunea 

Minigrădini" cu... mini-elevii Şcolii "Adrian Păunescu" în proiectul "Grădina copilăriei" finanţat de 

Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România. Începem prin a vă spune că regretăm sincer că nu aţi 

fost împreună cu noi, căci aţi ratat un spectacol adorabil cu copii plini de entuziasm şi dornici să se 

tranforme pentru două ore în cei mai pasionaţi grădinari. Eroii au fost elevii claselor I-a A şi B sub 

coordonarea a două doamne învăţătoare cu adevărat speciale, doamna Geanina Staicu şi doamna 

Liliana Paciurea, care s-au priceput de minune să antreneze copiii în această activitate simplă şi s-o 

transforme într-un adevărat eveniment, rezultatul fiind că cei mici s-au implicat cu o bucurie 

molipsitoare. Şi cum a fost vorba de lucruri serioase, s-au alăturat şi părinţii sau bunicii copiilor. Aşa 

se face că într-o zi ploioasă de vară, circa 50 de copii, doi dascăli şi aproape 50 de părinţi şi bunici 

plus echipa Asociaţiei "Pălăria şi bastonul" ne-am înghesuit pe terasa şcolii şi, acompaniaţi de ploaia 
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ce cădea lângă noi, ne-am apucat să amenajăm ceea ce noi am numit minigrădini. Ne-am pus 

mănuşile, apoi am decupat pe lateral bidoanele goale de apă aduse de acasă (căci scopul acestui 

proiect este şi acela de a ne însuşi împreună diverse moduri prin care să reciclăm, transformând în 

lucruri utile obiecte de plastic pe care altfel le aruncăm) şi le-am dat forma unor ghivece de flori în 

care am pus pământ şi am sădit plante aromatice utile în bucătăria fiecăruia: busuioc, mentă, 

patrunjel, levănţică, gălbenele etc. Au rezultat astfel circa 50 de minigrădini de care şcolarii noştri 

au fost extrem de mândri. Atât de mândri încât am transformat obişnuita poză de final într-o 

veritabilă "şedinţa" foto demnă de coperta unei reviste glossy. Obosiţi de atâta grădinărit, ne-am 

răsplătit, la final, cu fursecuri şi apă plată. Exemplul acestor copii adorabili şi al celor două cadre 

didactice împreună cu părinţii şi bunicii copiilor poate fi urmat şi de dumneavoastră. 

Vă invităm să păstraţi bidoanele de apă după ce aţi consumat conţinutul şi să le transformaţi în 

ghivece pentru mărar, mentă, ardei iute, pătrunjel, cimbru, busuioc, dafin şi orice alte plante 

aromatice sau verdeturi necesare la gatit. Puneţi ghivecele la fereastra bucătăriei. Veţi obţine astfel 

un colţişor verde care vă va răsplăti cu generozitate: veţi avea o sursă permanentă de verdeţuri 

proaspete pe care le puteţi culege chiar când gătiţi, o sursă de oxigen care, chiar dacă e modestă, 

are aportul ei deloc neglijabil în aerul poluat al oraşului şi, totodată, o frumoasă imagine verde 

permanentă când luaţi masa în bucătărie. Timpul petrecut în acest colţ verde va deveni mult mai 

plăcut şi mai relaxant.  

Fotografiile ataşate cu copiii noştri deveniţi grădinari pentru o zi sperăm să vă inspire.  

Felicitări încă o dată doamnelor învăţătoare Geanina Staicu şi Liliana Paciurea pentru exemplul 

personal dat elevilor lor! Le-am recomanda oricând cu căldură tuturor părinţilor care doresc o 

educaţie completă pentru copiii lor. 

 

Postare text + foto 

Vă prezentăm alte imagini adorabile cu şcolarii claselor I-a A şi B de la Şcoala "Adrian Păunescu", în 

plină acţiune în postura de... mini-gradinari în proiectul "Grădina copilăriei" finanţat de Fundaţia 
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pentru Parteneriat si MOL România. Am fi încântaţi dacă v-aţi molipsi de la ei şi v-aţi crea propriile 

minigrădini pe balconul de acasă. Puteţi, desigur, să ne împărtăşiţi şi nouă această experienţă. 

 

Postare text 

Nu am epuizat subiectul "minigrădini" fie şi numai pentru faptul că vrem să vă facem să înţelegeţi 

cât de utile vă pot fi într-un apartament oricât de mic dintr-un oraş poluat, cu tot mai puţină 

verdeaţă. Vă sugerăm să vă faceţi minigrădini cu plantele aromatice preferate pentru salatele, 

ciorbele şi mâncărurile de zi cu zi, dar şi pentru starea de bine cotidiană. Vă dăm câteva exemple, 

lăsându-vă apoi plăcerea de a descoperi singuri calităţile altor plante aromatice, în funcţie de 

preferinţele fiecăruia. O miniperdea de lavandă, spre exemplu, la fereastra dormitorului vă ajută cu 

mirosul ei să aveţi un somn odihnitor şi, totodată, să scăpaţi de ţânţari. Căci poate nu ştiaţi că 

ţânţarii nu agreează parfumul lavandei şi, în consecinţă, părăsesc rapid zona. Pătrunjelul este o 

sursă de vitamina C mai bună decât citricele, deci ce poate fi mai uşor decât să ne întreţinem tenul 

cu o salată de pătrunjel proaspăt din minigrădina de pe balcon? Orice plante aromatice aţi alege să 

cultivaţi în propriul apartament, ele sunt incomparabil mai bune decât cele de la piaţă fie şi numai 

pentru faptul că, fiind proaspete, nu-şi pierd din calităţi aşa cum se întâmplă cu cele culese cu mai 

multe zile în urmă, ţinute pe tarabe sau chiar acasă în frigiderul nostru. Vă provocăm, deci, să vă 

decoraţi balcoanele şi ferestrele în perdele verzi pline de aromele preferate şi să le transformaţi în 

produse de bază pentru starea de bine cotidiană. 

 

Postare text + foto 

Bucureştenii sunt foarte grăbiţi când merg pe stradă. E greu să le captezi atenţia chiar şi pentru 

probleme care îi privesc în mod direct. Dar când un grup vesel de copii îmbrăcaţi ca nişte floricele 

vesele zburdă printre ei şi le transmit mesaje, se opresc si ascultă cu mare atenţie. Elevii clasei a II-a 

ai doamnei Emilia Micloi de la Şcoala "Adrian Păunescu", împreună cu câţiva părinţi şi bunici 

inimoşi, au reuşit cu brio să-şi transmită mesajul ecologic în paşi de dans. Rezultatul, asa cum veţi 

constata din imaginile ataşate, a fost acela că, imediat ce primeau pliantul cu mesajul copiilor, 
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bucureştenii grăbiţi de la staţiile de metrou se opreau câteva minute şi începeau să-l citească 

imediat cu o reală curiozitate. Sperăm ca şi conţinutul mesajului să fi fost la fel de bine primit ca 

micii mesageri, iar bucureştenii să devină mai implicaţi în probleme care ţin de confortul lor 

cotidian. Pentru că mesajul transmis de copii este acelaşi pentru toţi oamenii mari care le decid 

standardul de viaţă, condiţiile în care se dezvoltă, viitorul: un mediu de viaţă sănătos prin măsuri 

urgente care să protejeze natura. Cum? Prin implicare personala, prin legi, prin acţiuni urgente, prin 

gesturi extrem de simpe: puneţi flori pe balcoanele apartamentelor, saditi un pom, trimiteţi un e-

mail parlamentarilor şi solicitaţi măsuri legislative, semnaţi o petiţie, reacţionaţi când cineva 

distruge natura, lasă gunoaie la locul de picnic, poluează prin acte iresponsabile etc. Fiţi activi în 

situaţiile cotidiene pe care le întâlniţi la fiecare pas şi învingeţi-vă scepticul "Oricum nu se schimba 

nimic", căci această prejudecată ne aduce mari prejudicii. Nu putem schimba nimic de unul singur, 

dar dacă eu reacţionez, cel de lângă mine reacţionează, cel de lângă el reacţionează şi tot aşa, vom 

vedea schimbarea dorită. Deci renunţaţi la "Oricum nu se schimba nimic" şi veţi face cel mai 

important pas spre schimbare! Este ceea ce încercăm să vă transmitem prin proiectul "Grădina 

copilăriei" finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL Romania. Urmaţi-ne şi vom reuşi să 

schimbăm împreună ceea ce merită schimbat! 

 

Postare link stire Radio Romania Constanta 

Da, am fi incantati daca tot mai multe scoli ar amenaja sali de curs in aer liber dupa modelul 
"Gradinii copilariei". 

Proiectul „Grădina copilăriei” propune școala în aer liber 
Dacă elevii ar învăţa preponderent în clase amenajate în aer liber, probabil, că randamentul şcolar 
și sănătatea generaţiei tinere din România ar fi… 
RADIOCONSTANTA.RO 
 
Postare text introductiv + Ghid bune practici 
Proiectul "Grădina copilăriei" a ajuns la final. Ideea amenajării unui spaţiu verde sub forma unei săli 

de clasă în aer liber este probabil unică în România. Noi credem că dacă elevii ar studia într-un 

mediu mai puţin convenţional precum sălile de clasă pe care le cunoaştem cu toţii, randamentul lor 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fradioconstanta.ro%2F2017%2F08%2F25%2Fproiectul-gradina-copilariei-propune-scoala-in-aer-liber%2F&h=ATOWAe4Nd7GA0mYQ6Sh44bbxQGzaZk6yheNckAoQalJ94_rwMw-rUpekQ63dgcxDNaoulZpKd7STwdh1wtHGK-fMprrdNKG98dznKCVYJsZMJcopfdXppOFukbreBKXhE1QIfB1iQM4iIIpD0gCY6EN3fdgLXkzDv7UzVLe0Ldp6vsy4hVkY0o9cp8sKn43-ZW3RDX9hFuWmN5AQDYVmz6ch1iP1Mk_Vd15acwyDhLGAyFpKgZFGlN9SBqdPaOCAiDRDhps0UYsDrymHUGqwshDLCRsjNJ6bZ1q4ZhpKKJc
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şcolar ar fi mult mai bun. La fel şi sănătatea lor. Proiectul "Grădina copilăriei" a încercat să deschidă 

acest drum nou în învăţământul românesc şi sperăm să ne urmeze cât mai mulţi adulţi - părinţi, 

cadre didactice - care doresc să ofere generaţiei tinere o viaţă de o calitate superioară. Ne-ar plăcea 

ca "Grădini ale copilăriei" să apară în fiecare şcoală din România. De aceea, am pregătit la final 

Ghidul de bune practici al proiectului pe care vi-l prezentăm ataşat şi care sperăm să vă poată ajuta 

să faceţi proiecte similare dacă veţi considera că merită să ne urmaţi exemplul. 

 

Postare text + comunicat presa + foto 

În decursul celor 6 luni de proiect, ne-am bucurat de experienţe frumoase şi rezultate pe măsură. 

Vrem să mulţumim partenerilor noştri, Şcoala "Adrian Păunescu", partener principal, precum şi 

Şcolii Speciale pentru Deficienţi de Auz "Sf. Maria" şi Grădiniţei "Hilary Clinton". Mulţumim cadrelor 

didactice, elevilor, părinţilor şi bunicilor lor pentru implicare! Şi mai ales mulţumim finanţatorului 

Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România fără de care acest proiect nu ar fi fost posibil. Nu în 

ultimul rând, vă mulţumim dumneavpoastră, prietenilor noştri din această pagină, care ne-aţi 

apreciat munca şi ne-aţi încurajat să mergem mai departe cu şi mai multă implicare. Vă invităm să 

aflaţi din comunicatul de presă ataşat câteva dintre concluziile care am crezut că merită reţinute în 

urma acestei frumoase experienţe care s-a numit "Grădina copilăriei". 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

         31.08.2017, Bucureşti 
 

Sala de curs în aer liber, un proiect probabil unic în România 
 

După şase luni de activităţi intense şi experienţe frumoase, proiectul “Grădina copilăriei”, cel mai 
probabil un proiect unic în România, a ajuns la final.  
 
Trăgând linie, atât rezultatele proiectului, cât şi concluziile acestei experienţe sunt peste aşteptări, 
având în vedere că echipa de proiect a reuşit să realizeze semnificativ  mai mult decât şi-a propus.  
 
Mai întâi, despre rezultate: o livadă de pomi fructiferi cu nuci, visini, pruni, aluni de pădure şi soc şi-
a găsit utilitatea în curtea Şcolii Speciale pentru Deficienţi de Auz “Sf. Maria”, unde sperăm să 
rodească peste ani şi să le ofere elevilor şcolii sursa de fructe necesară pentru un stil de viaţă 
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sănătos.  Într-un spaţiu mai mic, dar cu acelaşi scop, şi-au găsit locul alţi câţiva pomi în curtea 
Grădiniţei “Hilaty Clinton”. Cea mai importantă şi cu adevărat specială parte a proiectului a fost însă 
amenajarea “Grădinii copilăriei” în curtea Şcolii Gimnaziale “Adrian Păunescu”, un spaţiu verde ca o 
sală de clasă în aer liber, o alternativă neconvenţională la  cursurile din interior. 
 
Proiectul a avut şi o latură educativă; elevii au fost implicaţi în toate activităţile, de la sădirea 
plantelor la asamblarea mobilierului de grădină aferent desfăşurării cursurilor în aer liber, de la 
îngrijirea şi întreţinerea grădinii la campaniile de educaţie civică. Dacă elevii mai mari au avut 
responsabilitatea activităţilor care au constat în efort fizic, cei mici s-au implicat în campanii de 
conştientizare. Astfel, în paşi de dans, am făcut o vizită la Palatul Parlamentului şi le-am cerut 
parlamentarilor legi mai eficiente pentru protecţia naturii. Apoi ne-am adresat locuitorilor Capitalei, 
invitându-i să fie mai activi pentru un oraş mai puţin poluat. Tot împreună cu cei mici, asistaţi de 
părinţi şi bunici, am învăţat cum să transformăm balcoanele apartamentelor într-un colţ verde, 
creând minigrădini din bidoane de apă refolosite pe post de ghivece în care am plantat plante 
aromatice şi verdeţuri numai bune de folosit în bucătărie. Şi nu în ultimul rând, cu mari şi mici, am 
fost oaspeţii emisiunii “1 Matinal” de la TVR 1, unde am plantat în mod simbolic un nuc în cadrul 
campaniei “Sădeşte şi tu un pom! Plămânii tăi îţi vor mulţumi.”.  
 
În tot acest timp, am avut prilejul să cunoaştem trei unităţi de învăţământ care ne-au fost partenere 
în proiect  – Şcoala Gimnazială “Adrian Păunescu”, Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de 
Auz “Sf. Maria” şi Grădiniţa “Hilary Clinton” -  cu directori, cadre didactice, copii şi părinţi cu o 
extraordinară disponibilitate de implicare, ceea ce a dus la realizarea împreună a unor lucruri 
minunate. La fel de important, însă, este  faptul că am găsit în finanţatorul proiectului, Fundaţia 
pentru Parteneriat şi MOL România, un partener deosebit, care ne-a sprijinit  în absolut toate 
propunerile şi iniţiativele noastre şi, o spunem deschis, fără acest sprijin, nu doar financiar, 
proiectul nu ar fi fost posibil. 

 
Şi ar fi fost păcat, pentru că noi avem convingerea că elevii ar avea un randament mai bun la 
învăţătură şi s-ar dezvolta sănătos şi armonios dacă am găsi pentru unele activităţi şcolare o 
alternativă la clasica 
 
oră de curs într-o sală dintr-o clădire. Fără îndoială, lecţii precum cele de geografie, biologie, 
dirigenţie, educaţie civică, protecţia animalelor sau a mediului s-ar putea desfăşura în mod optim în 
asemenea săli de clasă neconvenţionale. De asemenea, “Grădina copilăriei” este ideală pentru 
activităţi extracurriculare (ateliere, jocuri etc.), dar şi pentru atragerea copiilor în aer liber, unde să-
şi mănânce pacheţelul de acasă în pauzele dintre cursuri, să socializeze cu colegii şi să uite de 
tabletele şi smartphone-urile care le consumă o mare parte din timp, cu consecinţe grave asupra 
sănătăţii şi dezvoltării lor. 
 
“Grădina copilăriei” este un proiect de care vor beneficia generaţii de elevi ai şcolii “Adrian 
Păunescu” şi ne-ar face plăcere dacă ar fi luat drept model şi multiplicat în şcolile din România. 
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Tocmai în acest scop, un Ghid de bune practici va fi trimis către circa 250 de unităţi de învăţământ 
din mediul urban, unde gradul de poluare este mai ridicat, pentru a-i sprijini pe cei care-şi doresc să 
realizeze un astfel de proiect. Ghidul va fi postat şi pe contul de facebokk al Asociaţiei “Pălăria şi 
bastonul”, precum şi pe site-urile partenerilor, ale căror adrese le găsiţi mai jos. 
 
Proiectul este finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România în cadrul Programului “Spaţii 
Verzi”, componenta “Spaţii Verzi Urbane”. Detalii despre finanţatorii proiectului nostru şi despre 
alte proiecte pe care le derulează vă invităm să aflaţi de pe site-urile www.repf.ro și  
www.spatiiverzi.org.ro.    
 
Despre proiectul “Grădina copilăriei” găsiţi informaţii pe pagina de facebook Asociaţia “Pălăria şi 
bastonul” şi pe site-urile partenerilor proiectului: www.scoala205.scoli.edu.ro; 
www.scoalasurzi2bucuresti.ro. 
 
PERSOANA DE CONTACT:  
Elena Popa, coordonator proiect  
e-mail: palariasibastonul@yahoo.com; 
Tel.: 0723 199 500 
 

Coordonator de proiect: Elena Popa 

Semnătura şi ştampila 

http://www.repf.ro/
http://www.spatiiverzi.org.ro/
http://www.scoala205.scoli.edu.ro/
http://www.scoalasurzi2bucuresti.ro/
mailto:palariasibastonul@yahoo.com

