Stimate cadre didactice,
Vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi astăzi și vă rugăm să primiți prezenta
invitație de a vă implica în implementarea proiectului Primăria Copiilor.
Primăria Municipiului București prin PROEDUS organizează proiectul Primăria
Copiilor, proiect prin care se propune promovarea implicării civice și conștientizarea
de către elevi a drepturilor și obligațiilor cetățenești.
Concret, se dorește realizarea unei structuri de reprezentare și consultare în rândul
elevilor de gimnaziu din școlile bucureștene ca parte activă a comunității, prin
exersarea unui proces democratic la nivel local în rândul elevilor claselor V-VIII din
școlile bucureștene și constituirea unui for de reprezentare, de îndrumare și de
implicare a elevilor prin proiecte de dezvoltare adresate tinerei generații.
Proiectul va fi organizat în fiecare an, prezentul apel fiind un pilot. Începând cu anul
școlar 2018-2019, alegerile vor fi organizate în perioada septembrie – noiembrie a
anului școlar.
Cum vă puteți implica?
Se pot înscrie în proiect toate unitățile de învățământ din București care au în
componență ciclul de studii gimnaziale, prin completarea de către un cadru didactic
a formularului disponibil pe site-ul www.proedus.ro. Cadrul didactic care va
completa formularul va deveni profesorul coordonator al proiectului la nivelul
respectivei unități de învățământ.
De ce să vă implicați?
Rețeaua suport formată din cadre didactice și orice alte persoane resursă pot
participa la cursuri, stagii, workshop-uri sau acțiuni care vor ajuta la sustenabilitatea
proiectului, organizate de PROEDUS în București, la munte sau la mare, în țară sau
în străinătate. Cadrele didactice care se vor implica și vor obține rezultate
notabile vor beneficia de recompense pentru activitatea desfășurată.

Care sunt pașii de urmat?
1. Primul pas este înregistrarea școlii prin completarea formularului online.
2. Informarea profesorilor diriginți cu privire la proiect și încurajarea elevilor spre a se
înscrie în campanie, conform metodologiei de implementare a proiectului.
3. Organizarea alegerilor la nivel de clasă și la nivel de școală.
4. Încurajarea elevilor consilieri școlari pentru a dezbate problemele identificate la
nivel de școală și pentru a oferi sugestii și propune soluții.
5. Încurajarea elevilor de a organiza acțiuni la nivel de școală, la nivel de sector sau la
nivel municipal, acțiuni susținute de PROEDUS.
Ce structuri vor exista?
În urma alegerilor la nivel de clasă se va constitui Consiliul Local al Școlii compus
din toți reprezentații claselor numiți Consilieri Școlari. Dintre aceștia va fi ales un
reprezentant al școlii numit Consilier General, membru al Consiliului General al
Copiilor. Consilierii Generali pot candida pentru funcția de Primar General al
Copiilor sau pentru funcția de Viceprimar cu atribuții la nivelul sectorului în care se
află unitatea sa de învățământ.
Calendarul de desfășurare al alegerilor
•

1 februarie – 16 februarie perioada de înscriere a unităților de învățământ;

•

16 februarie – 15 martie organizarea campaniilor și a alegerilor la nivel de clasă și
de școală;

•

16 martie – 29 martie alegeri la nivel municipal pentru Primarul General și cei 6
Viceprimari cu atribuții la nivel de sector;

•

30 martie – 3 aprilie și 3 aprilie – 7 aprilie participarea la un stagiu de formare
organizat la Predeal, cu tema Leadership și management de proiect.
Pentru detalii ne puteți contacta la tel.: 0740.916.875/0748.560.553 sau pe
adresa de e-mail primariacopiilor@yahoo.com.

