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BULETIN INFORMATIV nr.64 – 26.05.2017
„ŞCOALA ALTFEL” la I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa
În această săptămână dedicată Programului “ŞCOALA ALTFEL” peste 1000 de
copii şi elevi din unităţile de învăţământ dâmboviţene au fost oaspeţii Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa.
Pentru vizitatori pompierii a pregătit mai multe “ateliere de lucru”, respectiv:
- punctul de informare preventivă, unde toţi vizitatorii au primit diverse
materiale informative (flyere, pliante);
- standul cu materiale pirotehnice, unde le-au fost prezentate diverse obiecte
pirotehnice şi câteva măsuri ce trebuiesc respectate atunci când acestea pot fi
descoperite în diverse situaţii;
- atelierul de scafandri, unde elevii au primit informaţii despre echipamentul
utilizat de scafandri, probându-l “pe viu”;
- atelierul de stingere, unde participanţii, şi-au arătat îndemânarea în stingerea
incendiilor, utilizând atât stingătorul, cât şi furtunul cu apă;
- atelierul salvare de la înălţime, unde atât băietii, cât şi fetele, şi-au probat
aptitudinile de salvatori.
Copiii au făcut cunoştinţă cu pompierii dâmboviţeni, care le-au fost gazde foarte
primitoare, povestindu-le despre meseria de pompier salvator şi prezentându-le
echipamentele utilizate în diversele misiuni la care participă.
La finalul întâlnirii, după ce s-au fotografiat cu autospecialele de intervenţie,
casca şi costumul de pompier şi scafandru, majoritatea micuţilor îşi doreau să devină
pompieri. Întrebat care este motivul acestei alegeri, un „fan” pompier (care a urcat de nu
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mai puţin de 5 ori într-o autospecială, “inspectându-i” amănunţit tot interiorul) a răspuns
cu o sinceritate dezarmantă şi foarte sigur pe el: - ”pentru a salva lumea omenească”.
A fost o experienţă frumoasă, utilă, plină de învăţăminte şi bune practici pentru
cei mici şi una plăcută şi emoţionantă pentru pompieri, mai ales că mulţi dinte ei, printre
vizitatori, şi-au regăsit proprii copii.
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