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COMUNICAT DE PRESĂ 

Aeroportul Internațional Sibiu, prin ochii celor mici și mari 

 

 

În cursul lunii aprilie 2018, Aeroportul Internațional Sibiu a derulat programul 

„Școala altfel la aeroport” ediția 2018, adresat elevilor din învățământul primar și care 

are ca scop stimularea participării tinerilor la activități non-formale. 

Astfel, aeroportul din Sibiu a fost gazda a peste 300 de elevi entuziasmați și 

dornici de a vizita aeroportul și de a afla răspunsuri la întrebările lor legate de activitatea 

din cadrul unui aeroport. 

Programul derulat de aeroportul sibian oferă o experiență unică elevilor 

participanți, activitățile planificate în cadrul vizitelor urmărind să vină în completarea 

procesului de învățare în cadru formal și să asigure formarea și dezvoltarea tinerilor, prin 

facilitarea unei legături directe cu viața de zi cu zi din cadrul aeroportului. 

De asemenea, la sfârșitul lunii aprilie, Aeroportul Internațional Sibiu a primit vizita 

unui nou grup format din 15 rezidenți din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie 

Ocupațională din Mediaș, în cadrul miniproiectului „Vreau să văd un avion”, coordonat 

de doamna Daniela Hălmaci, director al centrului. Prin continuarea acțiunilor de 

responsabilitate socială începute în anul 2017 în colaborare cu centrul social din Mediaș,  

aeroportul din Sibiu dorește a fi un partener de nădejde, prin implicarea sa activă în 

acțiuni de educație non-formală destinate persoanelor adulte cu dizabilități 

instituționalizate.   

La fel ca și colegii lor de anul trecut, grupul de rezidenți a avut ocazia de trăi 

experiența inedită a unei vizite la aeroport, dovadă fiind impresiile acestora: „Am avut 

impresia că trăiesc în filme” spune Maria, „Nu m-am gândit niciodată că o să văd un avion 

așa aproape” a mărturisit Daniela, utilizator de fotoliu rulant, în timp ce Oly ne-a declarat 

că vizita la aeroport a fost o „experiență bună, nici nu mi-am dat seama când a trecut 

timpul”. 



Toate întrebările curioase ale vizitatorilor, cum ar fi „Cum mă descurc într-un 

aeroport dacă nu știu să citesc?” sau „Dacă o să merg cu avionul, pot să-mi iau și 

bicicleta?”, au primit răspuns din partea însoțitorilor de la aeroport. 

Aeroportul Internațional Sibiu susține valorificarea potențialului educației non-

formale,  implicându-se activ prin derularea de activități variate ce vin în întâmpinarea 

intereselor și preocupărilor diverse ale tinerilor din comunitatea deservită. 
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