Împreună pentru grădinițe moderne
Grădinița este a doua casă a micuților care se pregătesc pentru anii de școală care vor
urma. Copilași, deopotrivă fetițe și băieței, petrec împreună – sub ochii protectori ai
educatorilor în a căror grijă sunt lăsați de părinți -, mai bine de jumătate de zi. De aceea,
grădinița ar trebui să fie un loc care să le ofere preșcolarilor nu numai priceperea și
afecțiunea educatorilor, ci și acea ”casă”, e adevărat de împrumut, de care are nevoie un
copilaș pentru a deprinde cele mai bune aptitudini care vor sta la baza formării lui. Acel
spațiu educațional primitor, dar și utilat în pas cu timpurile…
Ar trebui, da! Dar, în realitate, în Româna secolului XXI, lucrurile nu stau deloc așa! De un
sfert de secol, statul nu a mai construit nici măcar o grădiniță, chipurile pentru că ar fi sunt
bani! Grădinițele de stat, al căror număr este în continuă scădere, au fost date complet
uitării de guvernanți și sunt la ani-lumină depărtare de ceea ce ar trebui să însemne un loc
în care un copilaș de doar câțiva ani pornește pe drumul cunoașterii.
În sprijinul tuturor copiilor din România, Asociația ”Viață pentru suflete” a lansat
proiectul ”Grădinițe moderne, curate și utilate pentru copiii noștri”. Împreună cu
prietenii săi, care ne-au fost mereu aproape, în toate campaniile derulate până acum,
asociația se va implica în modernizarea și utilarea cât mai multor grădinițe de stat a căror
înfățișare trebuie neapărat schimbată.
Haideți să oferim copiilor noștri o altfel de grădiniță, una modernă și utilată! În care să se
simtă ca acasă! Împreună să facem uitate grădinițele fără dotări necesare procesului
educațional, fără spații de joacă adecvate, cu pereți scorojiți, cu măsuțe și scăunele vechi,
cu perdele și draperii ponosite sau cu instalații sanitare stricate sau chiar fără apă potabilă!
Așa, micuții noștri vor putea privi altfel spre viitor!
Nu s-a mai construit nici o grădiniță nouă în ultimii 25 de ani, numărul scade (160 private –
125 de stat 2021)
Sunt peste 160 de grădinițe private în București, cu 30% mai multe ca cele de stat. Numărul
celor private a crescut doar în ultimul an cu 15%, în timp ce statul nu a mai construit nicio
grădiniță nouă în ultimii 24 de ani
De 25 de ani, statul nu a mai ridicat nici grădiniță! Haideți să renovăm și să utilăm
grădințele copiilor noștri!

