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Comunicat de presă
Mediaș, 22.03.2021

„Prețuiește Apa!”
Compania „Apa Târnavei Mari” a sărbătorit anul acesta Ziua Mondială a Apei – 22 martie, prin organizarea
mai multor evenimente grupate sub titulatura „Prețuiește Apa”.
Pentru celebrarea apei în acest an, United Nations Water (UN-Water) a propus sloganul „Valuing water” /
„Prețuiește Apa”. Ținând cont de tema propusă, dar și de condițiile de pandemie, care ne-au limitat în organizarea
unor evenimente la care să avem invitați la Stația de Tratare, Stația de Epurare sau la sediul companiei noastre, anul
acesta am încheiat un parteneriat educațional cu Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” din Mediaș, pentru
derularea unui proiect intitulat „Prețuiește apa”. Prin acest parteneriat am lansat o temă de lucru pentru un număr de
8 elevi pasionați de desen, din clasele a VI-a și a VIII-a, coordonați de profesorul Sorin Pănăzan. Aceștia au realizat
desene sub tematica „Ziua Mondială a Apei în forme și culori”, urmând ca desenele să fie expuse la sediul societății
noastre, dar și promovate în mediul online, prin intermediul paginii de Facebook a societății.
O altă componentă a parteneriatului cu Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” din Mediaș a implicat o
dezbatere, care prin intermediul unei platforme online a reușit să conecteze elevii din clasa a VI-a B, coordonați de
prof. Luciana Tița, cu reprezentanții Operatorului Regional, pentru o discuție cu tema „Apa noastră – Cum ajunge
apa în casele noastre și cum își continuă drumul înapoi, în natură”.
Ultima componentă a proiectului are în vedere realizarea în săptămâna de după Ziua Mondială a Apei a unor
materiale PPT, care vor fi prezentate de elevii din clasa a VI-a B, la clasă.
Toți participanții la proiectul derulat în parteneriat de către Operatorul Regional și Școala Gimnazială
„Constantin Ioan Motaș” din Mediaș au fost răsplătiți cu diferite premii și diplome de „Prieten al Apei”.
„Ziua Mondială a Apei reprezintă un bun prilej pentru societatea noastră să aducă în discuție o serie de
aspecte legate de protejarea surselor de apă, importanța apei în viețile noastre, protejarea mediului înconjurător,
precum și despre voluntariat și ecologie. Chiar dacă situația actuală nu ne-a permis derularea unor acțiuni față în
față, sau organizarea unor vizite la amplasamentele noastre, am reușit să ne conectăm și să derulăm un proiect
interesant prin intermediul mijloacelor de comunicare online. Copiii au realizat niște desene deosebite și suntem
bucuroși să le afișăm la sediul companiei noastre. De asemenea, dezbaterea online a fost un succes. Le mulțumim
și pe această cale partenerilor noștri de la Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” din Mediaș, atât elevilor
implicați cât și cadrelor didactice și sperăm ca anul viitor să ne întâlnim cu prilejul unor vizite fie la sediul companiei,
fie la Stația de tratare a Apei sau Stația de Epurare”, a declarat Ioan Munteanu, Directorul general al companiei Apa
Târnavei Mari.
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