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Un altfel de „Școala Altfel”

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a experimentat astăzi, 06.11.2020, o nouă
formă de participare la programul „Școala Altfel” - program național al cărui scop este de a
contribui la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul
copiilor preșcolari/elevilor.

Având în vedere strategia de promovare a carierei de ofițer de poliție, poliție de
frontieră, jandarmi sau pompieri a Academiei de Poliție și implicit a Ministerului Afacerilor
Interne, conducerea instituției noastre prin Biroul Cooperare Interuniversitară și Relații
Publice, desfășoară anual activități de reprezentare și informare a opiniei publice cu privire la
activitățile specifice derulate de către cadrele didactice și studenți.

Chiar dacă situația actuală ne impiedică să desfășurăm activități „față în față”, atât cu
studenții noștri, cât și cu alte persoane interesate să ne vadă „la noi acasă”, la solicitarea
domnului profesor preot Georgian Bogdan TUDOR, din cadrul Colegiului Național „Ion
Maiorescu” din Giurgiu, diriginte al clasei a X-a E, un prim pas a fost deja realizat.

Elevii clasei a X-a E au desfășurat în perioada 02-06.11.2020, activități specifice
programului „Școala Altfel”, sens în care, aceștia împreună cu dascălul lor, prin conexiune online cu purtătorul de cuvânt al Academiei de Poliție, comisar șef de poliție Gabriel TAUBER,
au inclus în program și cunoașterea instituției noastre.
Ofițerul le-a împartășit elevilor informații folositoare, referitoare la o zi din viața unui
student al instituției noastre, precum și informații despre admiterea de anul acesta și despre
oferta educațională.
Întâlnirea în mediul on-line a durat aproximativ 40 de minute, spre bucuria noastră,
fiind apreciată la final, de către fiecare elev, prin transmiterea unor feedback-uri pozitive.
Salutăm pe această cale inițiativa domnului profesor preot Georgian Bogdan TUDOR
și încurajăm și alți dascăli să întreprindă asemenea demersuri, mai ales că, instituția noastră are
„porțile deschise” pentru cunoaștere și educație.
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