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Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” Pitești, a participat la inițierea  

 

Programului de educaţie în şcoli  - relaţionare om  -animal. 
 
Acesta este un program lansat de EDUXANIMA un concept complex ce reuneşte o serie de  

evenimente de informare, comunicare şi responsabilizare socială, privind relaţionarea armonioasă dintre 

oameni şi animale. 

În acest sens, am fost onorați să primim vizita delegației din partea Consiliului Județean Argeș formată 

din: 

 Ec. Andra ARSENE, Director Program EDUXANIMA  

 Carmen ARSENE-CONSTANTINESCU,  Preşedinte Federaţia Naţională pentru Protecţia 

Animalelor (F.N.P.A.) 

 Invitată specială: Doamna Sylvie BUNZ, din cadrul organizației  P.E.T.A. (People for the Ethical 

Treatment of Animals) (Germania) , director al departamentului “ Campanie pentru copii“ –  

„Teaching animal protection to the young” 

 

Scopul EDUXANIMA este de a promova responsabilitatea socială, de a educa şi îndruma, în mod 

natural, copiii şi adulţii, către un mod de viaţă etic şi sănătos. 

            Primul program din seria de programe EDUXANIMA este un program de educaţie care se 

adresează copiilor de vârstă şcolară şi care se va desfăşura, pentru început, în şcoli din judeţul Argeş, atât din 

sistemul public cât şi din cel privat, urmând să se extindă la nivel naţional. 

Un număr de 40 de elevi din învățământul primar, din Școala Gimnazială “Nicolae Iorga“ au fost 

primii din țară care au primit gratuit broșurile ”Să iubim animalele”, elaborate și redactate de organizaţia 

P.E.T.A . (People for the Ethical Treatment of Animals) (Oameni pentru Tratamentul Etic al Animalelor), cea 

mai mare organizaţie pentru drepturile animalelor din lume (cu sediul în S.U.A.) având peste 3 milioane de 

membri şi simpatizanţi. 

Peta Kids îi învață pe copii empatia și compasiunea în scopul creării unui viitor mai bun, considerând 

că educația școlară are rol vital în transferul cunoștințelor despre animale. Peta Kids asigură suportul 

informațional ce permite profesorilor să educe elevii în sensul respectării drepturilor animalelor. Aceste 

broșuri cuprind poveşti şi teme pentru copii ce îi ajută pe aceștia să înţeleagă, să respecte şi să protejeze 

animalele. 

Multitudinea de activităţi  propuse au menirea să-i determine pe copii să conştientizeze importanţa 

adoptării unei atitudini etice faţă de animale şi a unei îngrijiri responsabile a propriului animal de companie. 

Dialogul constructiv a creat o atmosferă relaxantă, elevii au comunicat atât în limba engleză, cât și în limba 

română, punându-se bazele unui parteneriat educativ încheiat cu instituțiile județene partenere în acest proiect.  

Ca urmare a acestei activități, în continuare, la nivelul unității școlare, vor fi organizate acţiuni de 

informare a tuturor elevilor prin: 

a. Poveşti, discuţii, dezbateri; 

b. Concursuri tematice de desen, pictură, fotografii, eseuri, etc; 

c. Întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii publice sau societăţi private (ex. poliţişti, medici 

veterinari etc.) pentru cunoaşterea noţiunilor legislative de bază privind protecţia animalelor şi 

informaţiilor importante despre igiena şi personalitatea animalelor. 

În cadrul săptămânii “Şcoala altfel”, în acest scop, se vor derula următoarele activități: 

a. Organizarea de expoziţii de lucrări (desene, machete, fotografii etc.) care să reprezinte relaţionarea 

armonioasă între oameni şi animale, scene din viaţa animalelor; 

b. Vizită la un adăpost de animale; 

c. Proiecţii de filme tematice. 

 

 Mulțumim tuturor celor implicați în derularea acestui proiect, pentru că au ales Șc. “Nicolae Iorga” – 

Pitești și îi invităm pe toți cei care iubesc natura, animalele și mediul înconjurător să ni se alăture. 

 
Director,  

Prof. Luminița Bratu 


