„Educația înseamnă viață”
București, 26.09.2017
Nicicând nu au avut o însemnătate mai mare aceste cuvinte decât astăzi. Lumea evoluează într-un
ritm amețitor, știința dărâmâ zilnic bariere considerate până nu demult de netrecut, tehnologia ne
aruncă într-un joc ale cărui reguli sunt adesea trasate cu tușe neclare, societatea își redefinește polii
și îi scoate în față. Amestecul acesta e ca un uragan de necontrolat, iar noi, oamenii, ne aflăm în chiar
mijlocul lui. Dacă nu ținem pasul cu schimbările, riscăm să fim depășiți de vremuri.
Ce putem face? Dacă noi, adulții, avem destule instrumente pentru a mai controla curgerea timpului,
copiii devin tot mai expuși. Și atunci, din nou ne întrebăm: ce putem face?
Avem doar două variante, ce merg mână în mână: să ne asigurăm că vor beneficia de o instruire solidă,
care să le permită să intre pregătiți în viața de adult și să facă lucrul acesta pe o planetă sănătoasă.
DSBU împlinește 10 ani în România. Ar putea fi doar un moment aniversar. Doar că noi și copiii
noștri am visat întotdeauna mai mult. Așa că riscăm și facem mai mult.
Pe 27 septembrie, la Clubul Diplomatic, Deutsche Schule Bukarest lansează parteneriatul
public-privat la nivelul întregii Europe, prin care vom construi o nouă școală. Cu sprijinul
generos ce a venit deja din partea Statului German și a OMV Petrom, putem începe lucrările. O
altă parte din costuri vor fi acoperite prin credite.
Vom apela, de asemenea, la sprijinul firmelor sau oamenilor care înțeleg potențialul întreprinderii
noastre.
Pentru a le mulțumi, vom scoate la licitație 40 de copaci pe care îi vom planta pe terenul aferent noii
școli. Fiecare copac va purta numele unui binefăcător. Vom duce, astfel, la bun sfârșit ce-a de-a doua
obligație pe care o avem ca adulți: să le lăsăm copiilor o planetă curată.
E un gest simbolic, 40 de copaci nu înseamnă mult, dar istoria ne arată că schimbările în bine au pornit,
de multe ori, din puțin.
Pe 27 septembrie, la Clubul Diplomatic din București, începând cu ora 18.30, promitem un nou
și bun început.
Fiți parte din acesta!
Și nu uitați! Educația înseamnă viață! Bildung Ist Leben!
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