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 BULETIN INFORMATIV – 30.03.2017 

 

Pompierii vizitaţi de elevii Liceului “Voievodul Mircea” din Târgovişte. 

          

 Ieri - 29 martie, a fost rândul elevilor Liceului “Voievodul Mircea” din 

Târgovişte să fie oaspeţii pompierilor dâmboviţeni, activitate desfăşurată în cadrul 

Programului “ŞCOALA ALTFEL”. 

Pentru ei au fost pregătite 4 “ateliere de lucru”, respectiv: 

- 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 acordare a primului - ajutor, unde elevii, după ce au primit 

informaţii despre acordarea primului - ajutor, au trecut la proba practică pe manechine; 

- 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. 

De asemenea, elevilor le-au fost prezentate şi oportunităţile de care pot beneficia 

în cazul alegerii, după terminarea liceului, a unei forme de învăţământ militar, pentru a 

urma o carieră onorabilă, nobilă, într-un domeniu dinamic și plin de satisfacții 

profesionale.  

A fost o întâlnire frumoasă, utilă, plină de învăţăminte şi bune practici pentru 

elevi, fiind o experienţă plăcută şi emoţionantă pentru pompieri, mai ales că mulţi dintre 

salvatori au copii de vârsta vizitatorilor. 
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