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Festivalul Plăcintelor, un eveniment inedit în şcoala noastră

În fiecare an, la mijlocul lunii noiembrie, se desfăşoară în Şcoala
Gimnazială “Alecu Russo” o activitate ce are un impact deosebit nu
doar asupra elevilor şi a profesorilor coordonatori, ci şi asupra
membrilor familiilor copiilor ce se implică activ în organizarea şi
derularea Festivalului Plăcintelor.
Fiecare clasă din ciclul primar şi gimnazial îşi amenajează câte
un stand pe care îşi va afişa şi comercializa produsele de patiserie
pregătite acasă. Copiii alcătuiesc un slogan sugestiv sau o reclamă
atractivă care să atragă atenţia asupra lor şi să le aducă cât mai mulţi
clienţi. Activitatea îşi propune şi reuşeşte să atingă multiple obiective:
dezvoltarea spiritului de echipă, a celui competiţional, dar şi a
abilităţilor antreprenoriale, deoarece cei mici se confruntă pentru
prima dată cu gestionarea unei mici afaceri. Ei se informează şi în
legătură cu necesitatea adoptării unui stil de viaţă sănătos, de
consumare a unor produse fără aditivi alimentari şi cât mai indicate
vârstei. Ba mai mult, mulţi dintre ei contribuie efectiv la realizarea
produselor alături de mame sau bunici, iniţiindu-se astfel în arta
culinară, contribuind la treburile gospodăreşti, la menţinerea unei
relaţii armonioase în familiile din care provin. Nu în ultimul rând
activitatea le dezvăluie şi aspecte legate de nevoia de a fi voluntar şi a
te implica în acte caritabile, deoarece banii strânşi în urma vinderii
delicioaselor produse sunt donaţi unor copii necăjiţi, ce au nevoie de
sprijinul celorlalţi.

Părinţii şi bunicii elevilor se arată, de la o ediţie la alta, mai
interesaţi de desfăşurarea festivalului, propunând reţete de plăcinte sau
prăjituri, tarte sau fursecuri cât mai apetisante. Mamele şi bunicile neau mărturisit că prin astfel de activităţi copilul manifestă real interes
pentru universul culinar şi doreşte să fie iniţiat, să îşi pregătească
singur hrana.
Anul trecut un rol important li s-a acordat bunicilor, care au fost
invitaţi să împărtăşească din tradiţiile culinare locale, din secretele pe
care le deţin şi s-au dovedit mai mult decât încântaţi de implicarea în
această activitate extracurriculară. Acţiunea noastră a constituit şi una
dintre etapele pe care un proiect educativ al şcolii l-a demarat din
dorinţa consolidării unor relaţii armonioase în familie, acesta
intitulându-se “Bătrânii şi tinerii – vârste în dialog”, fiind inclus în
calendarul CAER al ISJ Iaşi.
Prin grupul ţintă pe care îl vizează (toţi elevii şcolii), prin
competenţele diverse pe care le atinge, prin impactul pe care îl are nu
doar în viaţa şcolii, ci şi a comunităţii (acesta desfăşurându-se în
proximitatea şcolii, astfel permiţând accesul şi al membrilor
comunităţii care nu fac parte din şcoală), Festivalul Plăcintelor
rămâne pentru noi o activitate de succes, pe care o organizăm cu
deosebită plăcere an de an şi pe care încercăm să o îmbogăţim şi să o
mediatizăm.

