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RAPORT DE ACTIVITATE  
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Promovarea şi consolidarea ideii de implicare activă şi meritorie reprezintă principii 

de bază ce definesc activitatea PROEDUS, ierarhizarea valorică şi evidenţierea elevilor şi 

studenţilor în funcţie de timpul alocat, de efortul depus şi de rezultatele obţinute în cadrul unor 

iniţiative cu un pronunţat caracter socio-educativ fiind priorităţi de prim rang în edificarea şi 

dezvoltarea unei societăţi moderne, coezive, dinamice şi prospere.  

Parteneriatul Civic pentru Educaţie CIVITAS - Comitetul pentru mobilizare şi 

responsabilizare civică a principalilor factori implicaţi în sistemul educational din Municipiul 

Bucureşti, sub deviza CIVITAS - Implicaţi în educaţie! 

Comitetul pentru mobilizare și responsabilizare civică a principalilor factori implicați în 

procesul educațional din Municipiul București a fost constituit şi funcționează ca for de 

coordonare şi implementare a Parteneriatului Civic pentru Educație, intitulat generic Comitetul 

CIVITAS, sub deviza „Implicați în educație”, fiind o inițiativă a PROEDUS, în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din 

Învățământul Preuniversitar, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” și Consiliul 

Municipal al Elevilor.  

Parteneriatul Civic pentru Educație a fost adoptat și parafat de către părțile anterior 

menționate în luna martie 2014, fiind recunoscut de către Hotărâre a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti şi implementat pe parcursul anului 2015, conform celor detaliate mai 

jos.  

Platforma CIVITAS propune crearea și operaționalizarea, la nivelul Municipiului 

București, a unei platforme convergente de dialog, cooperare și acțiune în plan educațional, 

administrativ, social și economic, cu scopul susținerii, responsabilizării, formării complexe și 

de calitate, exprimării libere și afirmării tinerei generații. 

 Platforma CIVITAS propune realizarea unui cadru organizațional eficient de promovare 

și reprezentare a copiilor și tinerilor, prin operaționalizarea unor parteneriate viabile în plan 

local, prin elaborarea unor proiecte de acte normative de natură a favoriza pregătirea de calitate, 

exprimarea liberă și integrarea socio-profesională cu succes a tinerei generații și prin crearea 

unor formule operative de relaționare, comunicare și acțiune. 

Pe parcursul anului 2016 , în urma solicitărilor venite din partea Palatului Național al 

Copiilor, Casa Corpului Didactic din București, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ 

și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, Comitetul 
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CIVITAS a răspuns in unanimitate pozitiv cererilor acestora, astfel, a câstigat încă 4 parteneri. 

Astfel pe parcursul anului 2017 s-au desfășurat următoarele proiecte: 

 
 

 

 

Alternative...Arta de a trăi sănătos! 

 

       În cadrul proiectului au fost organizate două ateliere tematice, o sesiune de team-

building şi un concurs la care au luat parte elevii din clasele gimnaziale şi liceale.  

       Scopul acestui proiect a reprezentat introducerea responsabilităţii individuale în raport cu 

alegerile de zi cu zi şi producerea de modificări comportamentale reale la nivelul grupului țintă. 

 

 
 

 
 



Ateliere de Educaţie Emoţională prin Art-terapie 

 

 

Proiectul „Ateliere de Educație Emoțională prin Art-terapie, Euritmie și 

Muzicoterapie” s-a desfășurat în perioada 13 martie- 7 aprilie 2017 și a avut ca scop 

promovarea exprimării prin artă ca mijloc de incluziune socială a copiilor defavorizați sau cu 

nevoi speciale.  

Elevii au avut posibilitatea de a participa la ateliere de dezvoltare a abilităților, a 

creativității și a spontaneității și de creștere a încrederii în sine.  

Printre obiectivele proiectului se află și dezvoltarea psiho-emoțională a elevilor 

aparținând categoriilor defavorizate sau cu nevoi speciale și scăderea ratei de absenteism. 
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Banquetingul și organizarea evenimentelor 

 

Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”, alături de alte şase unităţi de învăţământ din 

capitală, a derulat în perioada 13 martie - 7 aprilie 2017  un proiect nou pentru elevii din 

capitală. 

Participanţii au deprins noțiuni de aranjare a unui salon într-un restaurant cu un anumit 

specific, au învăţat cum să fie un bun organizator de evenimente festive şi de a corela tehnicile 

de primire a clienților cu diverse activități specifice domeniului culinar într-un cadru 

tradițional. Scopul proiectului a fost dezvoltarea abilităților practice specifice calificării în 

domeniul banquetingului. 

 

 
 



 

 

Când monumentele vorbesc 

 

 

Colegiul Naţional „Spiru Haret”  alături de alte trei licee din București au derulat în 

perioada 13 martie- 7 aprilie 2017 un nou proiect dedicat elevilor. 

Scopul proiectului “Când monumentele vorbesc” a fost acela de a familiariza elevii cu o parte 

a patrimoniului cultural al orașului București și de a-i sensibiliza cu privire la valorile cultural-

istorice ale poporului român. 

 

Aptitudinile artistice ale elevilor au fost puse în valoare în cadrul unor ateliere 

de creaţie plastică şi literară unde şi-au valorificat experienţă dobândită în urma vizitării 

monumentelor aflate în perimetrul Căii Victoriei. 
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Dar din dar se face Rai! 

 

Grădinița MApN  Nr.1 alături de alte şase grădiniţe au propus un nou proiect pentru cei 

mici intitulat “Dar din dar se face Rai”. 

 

  
 
Proiectul a urmărit dezvoltarea empatiei şi a spiritului civic în rândul copiilor 

prin acţiuni de voluntariat, dar şi dezvoltarea aptitudinilor artistico - plastice. 

În cadrul atelierelor de creaţie cei mici au fost încurajaţi să elaboreze, alături de părinţi, 

obiecte artistico-plastice cu teme pascale.  

Obiectele plastice obţinute au fost expuse şi umplute cu o jucărie, care a fost donată de 

către părinţi. La final, obiectele pictate au fost oferite copiilor de la centru.   

Proiectul ,,Dar din dar se face Rai” a fost realizat in perioada 13 martie- 7  aprilie 2017  

prin Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul Parteneriatului Civic 

pentru Educaţie – CIVITAS. 



 

 
 

 

Cunoaște-mi lumea! 

 

Liceul Teoretic „Ion Barbu” a derulat, alături de alte patru unităţi de învăţământ din 

capitală, un nou proiect adresat elevilor bucureşteni, intitulat „Cunoaşte-mi lumea!”. 

În cadrul proiectului au fost organizate ateliere de creaţie la care au lua parte atât elevii 

cât şi părinţii unităţilor de învăţământ participante, scopul proiectului fiind familiarizarea 

acestora cu ce înseamnă CES-ul, în vederea obţinerii unei mai bune integrări 

sociale şi stabilirea de relaţii interumane. 

Proiectul  a fost realizat în perioada 13 martie- 7 aprilie 2017  prin  Centrul de 

Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 

 

 

 
 

 

Festivalul Florilor 

 

Grădiniţa "Ana Lugojana" a derulat un proiect nou destinat celor mici. Proiectul a fost 

organizat în parteneriat cu patru grădiniţe din capitală şi s-a intitulat „Festivalul Florilor”. 

Scopul proiectului a fost organizarea de workshop-uri unde preșcolarii și 

părinții acestora au învăţat tehnica confecţionării de lumânări. 
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În cadrul acestor workshop-uri, preșcolarii au avut ocazia de a lucra în echipă şi de a-

şi dezvolta abilităţile artistice. 

Obiectivul fundamental al proiectului fiind îmbunătăţirea relaţiei gradiniţă-preşcolar-familie. 

Proiectul ,,Festivalul Florilor” a fost realizat in perioada 13 martie- 7 aprilie 2017 

prin Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul Parteneriatului Civic 

pentru Educaţie – CIVITAS. 

 

 

 
 

 



Împărțim zâmbete! 

 

Grădiniţa Nr. 274, alături de alte şase grădiniţe din capitală, au demarat un proiect 

nou pentru preșcolari. Scopul a fost acela de a forma şi dezvolta spiritul civic al celor mici, 

dar şi consolidarea relaţiei dintre copii, părinţi şi educatori, participând la ateliere 

de creaţie şi realizarea unor obiecte de artizanat. 

În cadrul acestor ateliere de lucru cei mici şi-au dezvoltat deprinderile artistico-plastice, 

spiritul de echipă şi interesul faţă de tradiţii. 

Proiectul ,,Împărţim  zâmbete” a fost realizaţi în perioada 13 martie-7 aprilie 2017  

prin Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul Parteneriatului Civic 

pentru Educaţie – CIVITAS. 
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InfoFest 

 

Colegiul Naţional „Cantemir-Vodă” a demarat un proiect pentru elevii de liceu 

intitulat „InfoFest”, în parteneriat cu alte cinci instituţii de învăţământ din capitală. 

În cadrul proiectului au fost organizate ateliere de lucru unde elevii participanţi au 

învăţat să utilizeze platforma Alice, dar şi care sunt etapele de elaborare ale unui proiect IT. 

Proiectul a avut drept scop dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnologiilor 

moderne, a capacității de lucru în echipă și a imaginației elevilor din unitățile de învățământ 

participante, prin realizarea de proiecte din zona IT. 

 

 



 
 

 

 Învăț prin imagini! 

 

Liceul Teoretic „Atlas”, alături de alte 19 unităţi de învăţământ din capitală, au derulat 

un nou proiect intitulat „Învăţ prin Imagini” adresat elevilor bucureşteni. Elevii 

au conştientizat riscurile şi impactul pe care poluarea le are asupra mediului, dezvoltându-

şi în acelaşi timp şi abilităţile de lucru în echipă, scopul proiectului fiind acela de a face 

elevii conştienţi de asigurarea oamenilor cu „unelte” necesare în procesul de 

rezolvare şi protecţie a mediului. 

Proiectul ,,Învăț prin imagini! ” a fost realizat în perioada 13 martie – 7 aprilie 2017 prin 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive în cadrul Partenariatului Civic pentru Educație – 

CIVITAS. 
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Joacă-te cu mine! 

 

Grădiniţa Nr. 209, alături de alte opt grădiniţe partenere, a demarat un nou proiect 

pentru copii de grădiniţă intitulat “Joacă-te cu mine!”. 

Printre obiectivele acestui proiect s-au numărat îndrumarea şi încurajarea copiilor de a-

şi construi propriile jocuri, redescoperirea bucuriei de a se juca şi transmiterea de noi jocuri 

elevilor de clasă pregătitoare şi clasa I în vederea petreceri pauzelor şcolare în mod 

distractiv şi educativ. 

Scopul proiectului “Joacă-te cu mine!” a fost acela de a aduce 

în atenţia părinţilor nevoile celor mici în materie de  timp petrecut împreună, 

apreciere şi încurajare. Proiectul ,,Joacă-te cu mine!” a fost realizat prin Centrul de 

Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 

 

 



 

 

Artă în joc și-n învățare! 

 

 

În cadrul proiectului au fost organizate cinci ateliere tematice, cinci ateliere cu invitați, 

o expoziție finală și o întâlnire de schimb de experiență a cadrelor didactice. Proiectul "Artă în 

joc și-n învățare" a avut ca scop dezvoltarea deprinderilor de lucru manual ale preșcolarilor  şi  a 

fost realizat prin Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul Parteneriatului Civic 

pentru Educaţie – CIVITAS. 
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O clipă în mulțime! 

 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” a propus, alături de alte 

nouă  unităţi de învăţământ din capitală, un nou proiect intitulat „O clipă în mulţime!” adresat 

elevilor bucureşteni. Impactul pe care îl are stilul de viaţă asupra fiecărui individ a 

fost evidenţiat prin intermediul unui flashmob realizat simultan în toate cele 

10 unităţi de invăţământ partenere, la care au participat elevi, părinţi şi profesori. 

 

         Scopul principal al acestui proiect a fost de a încuraja tinerii să adopte un stil 

de viaţă sănătos prin sport şi o alimentaţie sănătoasă, echilibrată şi variată. 

Proiectul  a fost realizat in perioada 13 martie- 7 aprilie 2017  prin  Centrul de 

Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 

 

 



O viață mai bună - Consumator informat 

 

Proiectul  „O viaţa mai bună - Consumator informat”  s-a desfăşurat în  perioada 13 

martie - 7 aprilie 2017 şi a avut ca scop informarea unui grup de copii, elevi ai Colegiului 

Tehnic „Mircea cel Bătrân, în cadrul unui workshop tematic, cu privire la 

drepturile şi protecţia consumatorului pe care le au în calitate de consumatori. 

 

 
 

 
 

 

Ora de stil 

 

Liceul Teoretic „Ştefan Odoblejain” a  propus şi organizat în perioada 1 aprilie 2017,  

alături de alte şase unităţi de îmvăţământ din capitală, un nou proiect pentru 

elevii bucureşteni intitulat „Ora de stil”.  

S-au organizat  cursuri prin intermediul cărora elevii participanţi au învăţat noţiuni de 

igienă personală şi educaţie posturală, dar şi importanţa lor pentru viaţa omului.  
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Pași spre viitor! 

 

Primăria  Municipiului  București, prin Proedus, sub  egida Parteneriatului Civic pentru  

Educație - Civitas  a organizat împreună cu Școala Specială pentru Deficiențe de Vedere, în 

parteneriat cu alte șapte unități de învățământ din capitală au propus şi realizat un 

proiect pentru  cei mici intitulat „Pași spre viitor!”.  

În perioada 14 martie - 7 aprilie 2017 în  cadrul proiectului elevii implicați au avut 

posibilitate de a participa la activităţi de căţărare, culminând cu gala activității sportive.  

Proiectul a avut ca scop promovarea  în rândul copiilor a unui stil de viaţa sănătos, 

respectul pentru viața personală și importanța mișcării și a practicării sportului. 

 

 
 

 

 



 Portul Popular! 

 
Școala Gimnazială Nr. 188 a derulat, alături de alte nouă unităţi de învăţământ din 

capitală, un nou proiect intitulat  „Portul Popular!” adresat elevilor bucureşteni.  

Preșcolarii au realizat lucrări artistico-plastice, s-au organizat expoziţii la nivelul 

fiecărei unităţi şcolare, cu toate lucrările executate de participanţii la eveniment, iar după 

jurizarea acestora lucrările au fost expuse într-o expoziţie finală. 

Scopul proiectului a fost de a familiariza copiii cu obiceiurile, 

portul şi tradiţiile culturale româneşti prin participarea la ateliere de lucru cu 

tematică tradiţională. 

Proiectul ,,Portul Popular!” a fost realizat în perioada 13 martie – 7 aprilie 2017  

prin Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive, în cadrul Parteneriatului Civic 

pentru Educaţie – CIVITAS. 

 

 

 

 



 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CENTRUL DE PROIECTE EDUCAŢIONALE 

ŞI SPORTIVE BUCUREŞTI 
 

 
19 

 

 

 

 

 

Povestea din desenul meu! 

 

Şcoala Gimnazială Nr. 163, alături de alte cinci unităţi de învăţământ, au derulat un 

proiect pentru preșcolarii bucureşteni intitulat “Povestea din desenul meu!”. 

În cadrul proiectului cei mici au avut ocazia de a lua parte la un atelier de artă, un atelier 

de creație şi o şezătoare. 

Copiii ajutaţi de părinţi au realizat desene pe baza cărora au inventat ulterior poveşti, care au 

fost citite de adulţi în cadrul şezătorii. 

Proiectul ,,Povestea din desenul meu!” a fost realizat în perioada 13 martie - 7 aprilie 

2017  prin Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul Parteneriatului Civic 

pentru Educaţie – CIVITAS. 
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Un stil de viață sănătos prin alimentație și sport 

 

         Școala Gimnazială George Călinescu, alături de alte 11 unități de învățământ din 

capitală, au propus şi realizat un nou proiect intitulat “Un stil de viaţă sănătos 

prin alimentaţie şi sport” adresat elevilor bucureşteni. În cadrul proiectului au fost organizate 

întreceri de atletism, între unităţile şcolare partenere, cu trei probe (viteză, rezistenţă şi ştafetă).  

 

 
 

        Scopul proiectului a urmărit formarea de competenţe pentru susţinerea unui stil 

de viaţă sănătos care să faciliteze o dezvoltare armonioasă a adolescentului şi a 

familiei.Proiectul “Un stil de viaţă sănătos prin alimentaţie şi sport” a fost realizat in perioada 

13 martie - 7 aprilie 2017 prin Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive, în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 

 

 



Bucurie și culoare 

 

Proiectul „Bucurie şi Culoare” este un proiect dedicat 

preșcolarilor şi părinţilor acestora și a avut ca prim scop dezvoltarea creativităţii copiilor, 

cultivarea gustului pentru frumos, culoare şi armonie şi de implicare a părinţilor în 

procesul educațional  prin realizarea unor decorațiuni de Crăciun, împreună cu copiii, sub 

îndrumarea cadrelor didactice.  

În al doilea rând, proiectul a urmărit formarea şi dezvoltarea spiritului civic al 

copiilor,   conştientizarea acestora cu privire la existenţa unor oameni aflaţi în 

dificultate şi cultivarea dorinţei de a fi de ajutor.  

Preşcolarii au participat la donarea de alimente către copiii din cadrul  Asociaţiei „Mană 

Cerească”, alimente obţinute în schimbul obiectelor confecţionate de ei însăşi.  

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 
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Călător prin țara mea 

 

 

Proiectul „Călător prin țara mea” a reprezentat o inițiativă a Grădiniței Nr. 209, 

realizată în parteneriat cu alte șapte grădinițe bucureștene și o școală gimnazială, fiind dedicat 

copiilor preșcolari. 

Scopul proiectului a fost acela de a familiariza copiii cu frumusețile României, de a le 

cultiva dragostea față de țară și valorile morale naționale, în contextul aniversării a 100 de ani 

de la Marea Unire de la 1918. 

Copiii împreună cu doamnele educatoare au creat obiecte tradiționale românești, 

inspirați fiind de experiența părinților și bunicilor lor, și au învățat să cânte și să danseze 

Hora „Noi suntem români”. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 
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Ca-n povesti 

 

Caracterul inovativ al proiectului „Ca-n Povești”, inițiat de Liceul Teoretic „Ștefan 

Odobleja” se regăsește în modul în care interesul pentru lectură al elevilor este cultivat într-un 

ambient ce păstrează cel mai bine atmosfera de lucru a celor ce-au așternut pe hârtie creațiile 

lor, biblioteca, permițându-le copiilor să se familiarizeze într-o manieră informală cu lecturi 

plăcute, potrivite vârstei lor, care nu fac parte din programa școlară. 

Acestea au avut posibilitatea sa participe la  ateliere, cu caracter aplicat, care le-au 

permis să exprime într-un mod personal cunoștințele și impresiile dobândite în urma lecturilor 

recomandate: prin scrisori adresate autorilor, afișe sau pliante de promovare a cărților citite și 

spectacole lectură. 

Pentru că reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea”, ca un izvor de 

cunoaștere și imaginație, plăcere și relaxare, proiectul s-a încheiat cu ,,Parada personajelor 

literare”, realizată de către elevi, costumați în personajele preferate. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS 

 



 
 

 
 

 

 

 



 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CENTRUL DE PROIECTE EDUCAŢIONALE 

ŞI SPORTIVE BUCUREŞTI 
 

 
27 

 

 

 
 

                                                     Chimia-Prietena copiilor 

 

Proiectul „Chimia-Prietena copiilor” este un proiect dedicat 

elevilor, părinţilor şi profesorilor bucureşteni, şi care a propus o schimbare de paradigmă în 

studiul chimiei, prin abordarea inovativă a lecţiilor într-un mediu non-formal şi implicarea 

copiilor într-o călătorie în secretele acestei ştiinţe, oferindu-le posibilitatea de a face 

experimente interesante şi utile. 

Astfel, elevii au avut posibilitatea de a participa la activităţi practice 

cu substanţe obişnuite, folosite în contexte mai puţin obişnuite, de a înţelege ce se petrece 

în situaţii simple, cu care ne întâlnim zilnic, de a şti şi a putea răspunde la întrebarea „DE CE?”. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 

 

 



 

 
 

 
 

 
Club de film Charlie Chaplin 

 

Dedicat elevilor din învățământul special și învățământul de masă, Proiectul Club de 

film „Charlie Chaplin” implementat de Liceul Tehnologic Special Nr. 3 alături de alte șapte 

unități școlare din București, a avut drept scop dezvoltarea aptitudinilor artistice ale persoanelor 

cu cerințe educaționale speciale prin arta cinematografiei, în vederea integrării socio-culturale 

a acestora. Proiectul le-a creat oportunitatea elevilor de a face parte dintr-o echipă de filmare și 

de a-și asuma roluri, identificându-se cu personajele, ei înșiși fiind actorii. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS 
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Decor Urban 

 

Alături de alte opt unități de învățământ din Bucureşti, Colegiul Naţional „Ion 

Creangă” a derulat un nou proiect, intitulat „DECOR URBAN”, dedicat elevilor bucureșteni, 

părinților și profesorilor acestora. 

Proiectul a urmărit pe de-o parte familiarizarea elevilor, părinților și profesorilor cu 

informații privind comportamentul ecologic, de cultivare a interesului de protejare a mediului 

înconjurător și stimularea creativității, a inițiativei și a spiritului de echipă al acestora și, pe de 

altă parte, implicarea lor ca voluntari în acțiunile de îngrijire și protejare a mediului. 

De asemenea, un alt obiectiv important al proiectului a fost acela de sensibilizare și 

responsabilizare a cetățenilor privind protejarea mediului înconjurător. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS.  
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Descoperim meșteșuguri și tradiții românești 

 

Descoperim meşteşuguri şi tradiţii româneşti este un proiect demarat de Școala 

Gimnazială Nr. 279, alături de alte șase grădinițe din București și două școli gimnaziale.  

În cadrul acestui proiect, şcolarii şi preşcolarii, alături de părinţi şi cadre didactice, au 

avut ocazia de a participa la ateliere de meștesuguri artistice tradiționale și la un târg – expoziție 

de 1 decembrie,proiectul având ca scop conştientizarea copiilor asupra 

valorilor civilizaţiei populare româneşti și dezvoltarea simțului artistic, a creativității și a 

abilitaților de comunicare orală. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS.   

 

 
 

 



Din suflet de copil 

 

Pornind de la ideea că exemplul are o mare putere de influență asupra copiilor datorită 

caracterului său intuitiv, proiectul „ Din suflet de copil”, derulat de Grădinița Nr.172,  alături 

de alte opt grădinițe bucureștene, a urmărit, pe de o parte, valorificarea potențialului creativ al 

copiilor și a gustului pentru frumos și, pe de altă parte, formarea sentimentului civic și inițierea 

copiilor în practicarea unui comportament activ, responsabil, capabil de toleranță,  respect față 

de sine și de ceilalți, conștient de drepturi și  îndatoriri. 

Copiii și părinții au participat la ateliere de lucru în cadrul grădinițelor, unde au 

confecționat jucării, felicitări și decorațiuni de iarnă, pe care le-au dăruit celor mai puțin 

norocoși ca ei, copiii de la Fundația Metropolis. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 
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Dincolo de semn 

 

Proiectul „Dincolo de semn – comunicare fără bariere” a luat naștere ca un răspuns 

natural la insuficiența deschidere a societății de a accepta și integra persoanele cu dizabilităţi, 

dar care, de multe ori, este și lipsită de instrumentele necesare unei acțiuni concrete. 

Astfel, prin ințiativa Seminarului Teologic Ortodox, în colaborare cu alte șase unități 

școlare din București, o serie de elevi au avut posibilitatea de a învăța limbajul mimico-gestual, 

sub coordonarea unor echipe formate din specialiști în domeniu și elevi cu deficiențe de auz, și 

de a transmite cunoștințele dobândite colegilor de clasă, pentru ca aceștia, la rândul lor, să 

deprindă limbajul semnelor. 

Întrucât unul dintre obiectivele proiectului a fost cultivarea toleranței și a respectului 

pentru diversitate, copiii din unitățile școlare partenere și cei cu deficiențe de auz au participat 

împreună la trei ateliere de confecționare de obiecte decorative, felicitări și decorațiuni de 

Crăciun. 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

Fii tu însuți 

 

Venind în întâmpinarea nevoii elevilor de liceu de a se pregăti în mod eficient pentru 

accederea pe piața muncii, proiectul „ Fii tu însuți” derulat de Colegiul Tehnic „ Carol I”, 

alături de alte cinci unități școlare din București, a urmărit dobândirea de noi cunoștințe și 

abilități de comunicare scrisă și orală, care să permită liceenilor căutarea și găsirea unui loc de 

muncă adecvat personalității și dorințelor lor, precum și elaborarea unui plan de carieră pe 

termen lung. Astfel, timp de trei săptămâni, elevii au participat la o serie de sesiuni de consiliere 

și formare referitoare la managementul timpului, prioritizarea activităților, lucrul în echipă, 

leadership, stiluri comportamentale si  comunicare interpersonală . 
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Intersecții culturale 

 

Colegiul Naţional „Cantemir Vodă” a demarat un proiect alături de alte trei colegii din 

București, cu titlul „Intersecții Culturale”, dedicate elevilor bucureșteni. 

Scopul proiectului a fost acela de a sprijini dezvoltarea personalității, creativității, 

atenției și abilităților de comunicare și relaționare ale elevilor din unitățile de învățământ 

participante. 

Elevii au avut posibilitatea de a participa la o serie de discuții interactive pe teme de 

comunicare, cultură, influențe mass-media și comportament social, moderate de un specialist 

în comunicare, discuții despre arte vizuale, cu vizionare de filme documentare, coordonate de 

un specialist fotograf, și o dezbatere despre cărți și nevoia de lectură, susținută de un scriitor. 

Totodată, aceștia au avut posibilitatea de a-și exersa și dezvolta imaginația, creativitatea, 

spiritul de competiție și de echipă, în cadrul unui atelier de creație eseuri. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 
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Magia Craciunului 

 

Implementat de către Şcoala Gimnazială „George Călinescu”,  alături de 

nouă unităţi şcolare partenere, proiectul „Magia Crăciunului – ateliere de creaţie”, dedicat 

elevilor, părinţilor şi profesorilor bucureşteni, şi-a propus descoperirea, 

încurajarea şi dezvoltarea aptitudinilor artistice ale elevilor, oferindu-le posibilitatea de a 

acumula, prin transfer, alte aptitudini, precum cele tehnice, practice, de muncă în echipă, 

atitudini civice şi solidaritate faţă de colegii care provin din familii aflate în situaţii de risc 

social. Elevii au participat la ateliere de creaţie de podoabe de Crăciun şi felicitări pe suport de 

hârtie, învăţând diferite tehnici de realizare a decoraţiunilor de Crăciun din materiale 

reciclabile, principii estetice şi reguli care trebuie respectate în formularea unui text pentru o 

felicitare, toate produsele putând fi vizualizate pe o pagină de facebook deschisă în cadrul 

proiectului sub formă de expoziţie virtuală şi dăruite ulterior elevilor care provin din familii 

aflate în situaţie de risc social. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 

  

 



 
 

 
Maniere pentru cei mici 

 

Iniţiat de Şcoala Nr. 188, proiectul „Maniere pentru cei mici”, dedicat elevilor, 

profesorilor şi părinţilor acestora, a fost realizat în parteneriat cu alte 17 

grădinițe şi şcoli bucureștene, cu scopul de a familiariza copiii cu respectarea normelor de 

conduită şi a bunelor maniere în societate. 

În vederea realizării unor mini - ghiduri denumite „Maniere pentru cei mici” de către 

elevi pentru preşcolari şi nu numai, elevii au întreprins o serie de activităţi sub îndrumarea 

profesorilor şi a părinţilor, având ca obiective cunoaşterea şi respectarea normelor de 

comportare în societate, educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, 

formarea şi exersarea deprinderilor de îngrijire a mediului înconjurător, 

dezvoltarea capacităţii de exprimare prin artă şi adaptarea comportamentului propriu 

la cerinţele grupului în care trăieşte. 

Astfel, aceştia au participat la mese rotunde de stabilire a direcţiilor pentru care s-au 

realizat mini - ghidurile realizând  desene reprezentând manierele selectate pentru fiecare mini-

ghid, 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 
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Respectă Mediul Natural 

 

Alături de alte șapte licee din Bucureşti, Colegiul Naţional „Ion Neculce” a derulat un 

nou proiect, intitulat „Respectă mediul natural! Lui îi aparții”, dedicat elevilor bucureşteni. 

Obiectivul principal proiectului a fost acela de a responsabiliza elevii față de protejarea 

conștientă a mediului natural în beneficiul propriu, al familiei și al societății, prin promovarea 

implicării active în protecția, conservarea și  ocrotirea mediului, formarea unui 

comportament pro -activ, inclusiv în plan social. 

În acest scop, elevii au participat la o serie de activități de formare teoretică și practică, 

care au avut în vedere însușirea unor noțiuni de bază privind plantarea copacilor, protecția 

mediului și biodiversitatea. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 
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România de nota 10  

 

Şcoala Gimnazială 163,  alături de alți şapte parteneri – grădiniţe şi şcoli, 

a iniţiat și derulat proiectul cu numele „1918-2018 – Romania de 

10.0”, dedicat preșcolarilor bucureşteni. Scopul proiectului a fost acela de a 

încuraja şi dezvolta simţul artistic, abilităţile practice şi creativitatea preşcolarilor, prin 



participarea alături de părinţi la o serie de ateliere şi activităţi specifice, sub îndrumarea 

cadrelor didactice. 

În contextul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, acest proiect a apărut din dorinţa de 

a-i transforma pe copii în şlefuitorii lui Azi şi Mâine, motivaţi să-şi cunoască şi să-

şi promoveze ţara prin desene, obiecte de artizanat, colaje şi momente artistice, realizate de 

ei înşişi. 

Totodată, proiectul a creat cadrul reconstituirii imaginii Sistemului Educaţional Românesc în 

ultimii 100 de ani, având ca punct de plecare statutul cadrului didactic şi al familiei în perioada 

1918-2018. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 

 

 

 
 

 
Surâsul Copilăriei 

 

Aflat la cea de a III-a ediție, festivalul de artă pentru copii, ,,Surâsul copilăriei”, o 

inițiativă a Grădiniței Nr. 111, în parteneriat cu alte șase grădinițe și unități școlare bucureștene, 

a adus în prim plan ideea de implementare a culturii în educație prin mijloace non-

formale, adresându-se elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal, cărora încearcă să 

le ofere o alternativă inedită de abordare a școlii, prin utilizarea artei ca strategie de învățare 

informală și punct de pornire în descoperirea conținutului altor materii școlare. 

Pe de altă parte, proiectul se adresează în mod direct și cadrelor didactice, în sensul 

experimentării de noi strategii de învățare, prin mijloace ludice sau artistice, ca parte a unui 

concept de educație sustenabil pe termen lung, precum și părinților dornici să se implice în 

activitățile extrașcolare ale copiilor și tinerilor. 

Totodată, proiectul a urmărit și responsabilizarea civică a elevilor printr-un manifest 

artistic în scopul protejării mediului și prin implicarea acestora într-un demers de integrare în 

activități de art - terapie a copiilor provenind din medii defavorizate social sau a copiilor cu 

tulburări de dezvoltare. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 
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MACROPROIECTE 

Dezvoltarea competențelor de negociere și rezolvare alternativă a conflictelor în 

învățământul preuniversitar 

Având ca scop formarea continuă a cadrelor didactice, proiectul „Dezvoltarea 

competențelor de  negociere  și rezolvare alternativă a conflictelor în învățământul 

preuniversitar”, inițiat de Casa Corpului Didactic a Municipiului București – CCD, şi-a propus 

să genereze o viziune diferită asupra conceptului de conflict în toate formele sale de manifestare 

în mediul educațional: elevi - elevi, cadre didactice - elevi, cadre didactice - părinți, angajați – 

management si să dezvolte abilități de soft skills în comunicarea specifică mediului educațional. 

Astfel, vizand aspectul de învăţare experienţială şi participativă, proiectul le-a oferit 

profesorilor oportunitatea de a colabora și de a invata împreună, unii de la ceilalţi, pentru 

identificarea unor soluții la probleme comune din viața școlii, asigurand un spațiu nonformal în 

care peste 250 de persoane din învățământul preuniversitar au împărtășit valorile personale, 

specificul cultural, experiențe profesionale și, în egală măsură, si-au dezvoltat abilitățile de 

comunicare atât în cadrul sesiunilor de formare/grupuri de lucru, cât și în afara acestora. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 
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Școala pentru toți, componenta a educației în spiritul  dezvoltării durabile 

Derulat de Casa Corpului Didactic a Municipiului București – CCD, proiectul „Școala 

pentru toți, componentă a educației în spiritul dezvoltării durabile”, a oferit diferitelor categorii 

de factori implicați în derularea procesului educativ: elevi, cadre didactice, management, 

personal didactic auxiliar, instrumente și alternative viabile pentru incluziune și pentru 

dezvoltarea instituțională în contextul educației. 

Înțeles ca premisă a educației pentru dezvoltare durabilă, proiectul a generat o viziune 

diferită asupra conceptului de ”incluziune”, vizand aspectul de învăţare experienţială şi 

participativă. 

Astfel, profesorii au avut ocazia de a învaţa împreună, unii de la ceilalţi si de a colabora 

pentru identificarea unor soluții la probleme comune din viața școlii. 

 



 
 

 

 

 

Părinți mai buni, copii mai buni 

 

Proiectul “Părinți mai buni, copii mai buni ”,  şi-a propus pregătirea a peste 450 de cadre 

didactice, care au avut oportunitatea de a învăța comunicarea eficienta în relația elev – părinte 

- profesor. 

Pornind de la premisa ca asumarea rolului activ și pozitiv al părinților în educația 

copiilor ar putea crea un mediu propice dezvoltarii beneficiarilor directi si indirecti ai 

educatiei, in cadrul proiectului au fost aplicate chestionare părinţilor din fiecare unitate. 
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Educarea elevilor pentru economia circulară - economie care produce zero deșeuri 

 

Fiind considerată o nouă paradigmă, economia circulară propune un model nou de 

tipul” reutilizează-repară-reciclează”, iar proiectul „Educarea elevilor pentru economia 

circulară - economie care produce zero deșeuri”, și-a propus să crească informarea cu privire 

la aceasta, prin intermediul educației nonformale. 

Astfel, prin participarea la ateliere de lucru și la campania ”Economia circulară pentru 

dezvoltare durabilă”, proiectul a urmarit îmbunătățirea competențelor prin experimentarea de 

metode și practici inovative pentru educarea elevilor privind economia circulară, elaborându-

se, totodată, și un ghid metodologic în care sunt prezentate proiecte de activități non-formale 

specifice. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 
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Metode de educatie nonformală-teatru de 

improvizaţie. Festivalul ImproTEEN 

În sensul unei mai bune implicări şi prezenţe în actul educaţional, Festivalul 

ImproTEEN,  ca o continuare a proiectului  „Metode de educatie nonformala-teatru labirint. 

Jurnalul Ariadnei”, şi-a propus ca prin arta teatrului de improvizaţie abordată în contextului 

educaţiei nonformale să dezvolte la elevii şi profesorii participanţi abilităţi de improvizaţie, pe 

care aceştia să le poată „accesa” uşor şi creativ în contextul educaţiei formale, intenția 

proiectului fiind aceea ca şcoala sa devina mai „prietenoasă”, în sensul creşterii stării de bine a 

elevilor, precum şi a consolidarii relaţiei de parteneriat între elevi şi profesori: 

Fiind un festival dedicat tinerilor liceeni, proiectul a facilitat accesul elevilor din trupele 

de teatru, dar şi altor elevi interesati, către lumea fascinantă şi eliberatoare a improvizaţiei, astfel 

încât la sfârşitul cursurilor de arta teatrului de improvizaţie, o parte dintre aceştia au sustinut în 

faţa publicului  un  spectacol-concurs de improvizaţie. Proiectul a fost susţinut de Centrul de 

Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 

 

 



 

 

Metode de educație nonformală - teatru labirint. „Jurnalul Ariadnei” 

Urmărind formarea atitudinilor si abilitatilor artisitice şi dezvoltarea componentei psiho 

- comportamentale a elevilor inzestrati cu talent dramatic, proiectul “Metode de educaţie non-

formală - teatru labirint. Jurnalul Ariadnei”,  aduce în prim-plan una dintre cele mai noi și 

neconvenționale forme de teatru - teatrul labirint, teatrul cu un singur spectator. 

Astfel, elevii au avut ocazia de a folosi  tehnica performativă a teatrului labirint, tehnica 

care invită spectatorul într-o călătorie complex, atât fizică cât și lăuntrică, constand într-un șir 

de întâlniri bazat pe relația dintre teatru, limbaj senzorial și memoria corpului.  
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AŞII ÎN ŞTIINŢE ŞI TEHNICÃ 

Fiind considerat un regal al concursurilor naţionale desfăşurate în cluburile şi palatele 

copiilor din toată ţara pentru disciplinele: informatică, robotica, machete auto, machete navo, 

matematicã aplicată şi educaţie rutieră, proiectul „Aşii în ştiinţe şi tehnicã”, derulat de Palatul 

Național al Copiilor, alături de alte două unități școlare din București, adresat copiilor cu vârste 

cuprinse între 6 ani şi 18 ani, a urmărit promovarea întregului sistem de activităţi extraşcolare 

descoperind cei mai bine pregătiţi elevi. 

Prin derularea activitatilor, concurenţii şi-au format, îmbunătăţit şi valorificat atat 

competenţele digitale, cât şi creativitatea, şi-au dezvoltat dorinţa de autodepăşire, tinzând spre 

performanţă. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 

 

 

 

 
 

 

 



Concurs de Interpretare muzică de cameră și 

instrumentală -  MARELE PREMIU 

 

Proiectul „Concurs de Interpretare muzică de cameră și instrumentală -  MARELE 

PREMIU”, derulat de Palatul Național al Copiilor, si-a propus să se constituie într-un 

important mijloc de evaluare pe următoarele componente: educaţie nonformală, 

autocunoaştere şi dezvoltare personală, descoperind şi promovand  totodata talentele într-o 

manifestare artistica consacrată, de tip concurs. 

Este singurul concurs de muzica clasică din București, deschis tuturor categoriilor de 

vârstă și pregătire de specialitate, pentru cele mai  consacrate instrumente care se studiază în 

ciclul preuniversitar – la nivel de gimnaziu.. 

Scopul proiectului „Concurs de Interpretare, muzică de cameră și instrumentală -  

MARELE PREMIU” a fost acela de a atrage şi stimula copiii care se dedică studiului muzicii, 

doritori de a-şi evalua nivelul de pregatire în raport cu elevi de aceași vîrstă și același nivel, de 

a recunoaşte şi de a promova talentului interpretativ la instrumente muzicale mai puţin 

răspândite (corzi grave, suflători) şi în formaţii camerale. 

Proiectul a fost susţinut de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS. 
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Şcoala Altfel - Să știi mai multe , să fii mai bun 

 

Pentru încurajarea și stimularea învațământului non-formal din cadrul Săptamânii 

„Școala Altfel - Să știi mai multe, să fii mai bun”, desfășurat în perioada 15 – 19 mai 2017, în 

cadrul Parteneriatului Civic pentru Educație CIVITAS, PROEDUS a organizat o serie de 

proiecte pentru elevii bucureșteni: 

„Bucureștiul prin Ochii Tăi” – turul Bucureștiului s-a adresat claselor V – VIII din București. 

„Paradisul Animalelor” – vizite la Grădina Zoologică ce s-a adresat preșcolarilor și claselor 0 

– IV din București. 

„Pauza de Cultură” – vizionarea unor piese de teatru la Teatrul National București și/sau 

Teatrul de Comedie adresat elevilor claselor IX – XII din București. 

 



 

Proiecte  - Culturale, Artistice și Educaționale 

Caravana talentelor 

 

Destinat elevilor talentați din școlile gimnaziale și liceele bucureștene, proiectul 

„Caravana Talentelor ” s-a desfășurat  în două etape, 15.05.2017 - 26.05. 2017, respectiv 

20.11.2017 – 25.11.2017 și a urmărit identificarea talentelor din diferite domenii artistice 

precum: muzică, teatru, dans, magie, stand-up comedy sau desen. 

 

 
 

După cele două sesiuni de preselecţie a urmat Gala Finală ,  unde  o echipă de jurați 

formată din Julia Jianu, Magicianul Funboy și Omar Secada, reprezentant al trupei Mandinga  

au asistat la un spectacol plin de surprize și au descoperit cei mai talentați copii. La sfârșit, toată 

lumea s-a bucurat de spectacolul oferit de trupa Mandinga. 
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Datini şi Colinde de Crăciun 

Devenit deja tradiție, evenimentul Datini şi Colinde de Crăciun  s-a desfășurat în data 

de 13 decembrie 2017, în incinta sediului Primăriei Municipiului Bucureşti, într-un decor de 

poveste, din care nu au lipsit Moş Crăciun şi ajutoarele sale de nădejde. 

 

 
 
Copiii mici și mari au cântat, au spus poezii și s-au bucurat de cadourile primite de la 

Moș Crăciun, iar sunetul colindelor și râsetele acestora au întregit atmosfera și au adus magie. 

 

 



 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CENTRUL DE PROIECTE EDUCAŢIONALE 

ŞI SPORTIVE BUCUREŞTI 
 

 
57 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco Play - Reciclează, Creează, Salvează 

 

 

Evenimentul EcoPlay - Reciclează, Creează, Salvează s-a desfășurat în perioada 1 - 5 

aprilie 2017 și și-a propus să joace un rol important în educația ecologică a tinerei generații. 

Ca și în anii anteriori, evenimentul a adus în prim plan importanța reciclării  și a stimulat 

imaginația copiilor prin participarea la ateliere de creație și demonstrative. 

 

 

 
 



 
 
 

Festivalul copiilor 

 

 Cea de-a V-a ediție a Festivalului Copiilor a avut loc în perioada 1 - 4 iunie 2017 în 

Parcul  Herăstrău și a fost dedicat preșcolarilor și școlarilor cu vârste cuprinse între 3-12 ani. 

 

 
 
Festivalul și-a propus să readucă la viaţă, Bucreştiului Interbelic, iar prin intermediul 

decorului copii au fost invitați la o călătorie în timp, în anii Micului Paris şi a distracțiilor 

specifice acelei perioade din care nu au lipsit maşina de epocă, animatorii pe picioroange, 
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statuile vivante, Miţa Biciclista, pictorii, Roata Norocului, plimbările cu balonul cu aer cald, 

spectacolele de teatru, muzică, dans şi magie.   

Distracţia prichindeilor a fost asigurată prin participarea la atelierele de confecționat 

coronițe cu flori colorate, cusut gherghef, cusut modele pe: carton preştanţat, joben, mustață, 

evantai şi buze. 

 

 

 
 

 

 

 



Festivalul Fulgilor de Nea 

 

Timp de șapte zile, copiii bucureșteni s-au bucurat de magia iernii pe tărâmul magic al  

Festivalului Fulgilor de Nea, eveniment  devenit deja tradiţie. 

Peste 16.000 de copii bucureșteni au învăţat obiceiuri şi tradiţii din jurul lumii, au acumulat 

experiențe practice şi au construit amintiri frumoase pentru viitor. 
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Pe întreaga durată a festivalului, prichindeii au participat la ateliere de creație, 

ateliere experimentale, piese de teatru interactiv, dar şi la multe alte surprize oferite de 

trupa Pam Pam. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kid’s City 

 

Cea de a 3-a ediţie a  Kid’s City a fost organizată în weekend-ul 15-17 septembrie 2017, 

evenimentul fiind dedicat copiilor şi părinţilor deopotrivă , completând astfel tabloul de familie. 

 

 
 

Tema ediţiei din 2017 a fost „picnic românesc”, iar  atmosfera a fost completată 

cu  spectacole de magie, plimbări cu ponei, concursuri cu premii și multe alte activități 

distractive  pregătite pentru cei mici în Parcul Cișmigiu, timp de trei zile, cu ocazia 

Zilelor Bucureștiului. Atelierele de creație au atras sute de copii, iar la scenă alte câteva mii,  

au cântat și au dansat toată ziua. 
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UNDERval 

 

Cea de-a doua ediție a Festivalului de cultură urbană, “UNDERval” s-a desfășurat în 

perioada 13-14 mai 2017  și a promovat implicarea în activități socio-educative, într-un spațiu 

organizat, la care au  luat parte unii dintre cei mai buni sportivi urbani din România. 

Demonstrații și workshop-uri de dans, graffiti, skateboarding, role, freestyle, trotinete, 

BMX, masinuțe tip RC crawler si multe, multe alte surprize au bucurat tinerii participanți  la 

UNDERval 2017. În ceea ce priveste muzica, pe scena au urcat artisti precum Macanache, 

Muze, CTC, Alan&Kepa, Raku, El Nino, DJ Sika Sika si Cred Ca Sunt Extraterestru.  
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Hai să citim! 

 

„Hai să citim” este un festival dedicat publicului larg și, în special, copiilor, care își 

propune să încurajeze cititul! 

Cei mici au luat parte la o incursiune în lumea minunată a cărților, în care să le-au fost 

arătate beneficiile și frumusețea lecturii. 

Într-o lume a tehnologiei, a vitezei, a televizorului și a Internetului, copiii trebuie să redescopere 

bucuria care se poate n aște din paginile unei cărți. 

 

 
 

 

 



Piața Statelor  Membre ale Uniunii Europene 2017 

Primăria Municipiului București, prin PROEDUS, împreună cu Centrul InfoEuropa din 

cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a organizat cea de-a patra ediție a evenimentului „Piața 

Statelor Membre ale Uniunii Europene”, în data de 7 Mai 2017, în Parcul Cișmigiu, pentru a 

celebra Ziua Europei și cu această ocazie, împlinirea a 10 ani de la integrarea țării noastre în 

Uniunea Europeană. Pentru o zi, aleile ce conduc către Foişorul din Parcul Cişmigiu, au devenit 

o zonă de expoziţie, unde multiculturalismul, diversitatea, voia bună şi tradiţiile specifice au 

fost la ele acasă.  

 

La invitaţia de a celebra împreună unitatea şi diversitatea Uniunii Europene, dar şi cei 

10 ani de la integrarea României în UE, au răspuns afirmativ  ţări precum Italia, Austria, 

Slovenia, Slovacia, Germania, Cipru, Grecia, Croaţia, Irlanda, Cehia, Lituania, Malta, Spania, 

Polonia, Olanda, Marea Britanie, dar şi Biroul de Informare al Parlamentului European şi 

Reprezentanţa Comisiei Europene în România. Fiecare din aceste ţări, alături de România, şi-

au prezentat obiceiurile, gastronomia, ofertele turistice dar şi istoria locală, într-un cadru special 

amenajat.  
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Numărul vizitatorilor evenimentului „Piaţa Statelor Membre ale Uniunii Europene” a 

atins cifra de 7000, atât cei mari, cât şi cei mici au putut să se bucure de atelierele demonstrative 

cat si de atelierele de creaţie. 

Târgul Municipal al Firmelor de Exercițiu 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin PROEDUS  a organizat în perioada 12 – 14 

aprilie 2017– ”Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun– Târgul Municipal al Firmelor 

de Exerciţiu”. 

 

Pe parcursul celor două zile de eveniment ale proiectului “Târgul Municipal al Firmelor 

de Exerciţiu” peste 160 de elevi organizaţi în firme de exerciţiu şi-au dezvoltat spiritul 

antreprenorial, şi-au aprofundat abilităţile practice şi competenţele dobândite în timpul 

pregătirii lor profesionale. 

 



Elevii s-au organizat pe diferite compartimente  şi au amenajat standuri  în ton cu 

specificul firmelor lor. La terminarea probelor, în toate cele două zile de târg, s-a desfăşurat 

Forumul Economic la care au participat elevii bucureşteni, parte a firmelor de exerciţiu şi 

persoane pregătite în domeniul economic, dornici de a împărtăşi experienţele lor elevilor. În 

urma participării la acest forum economic liceenii bucureşteni au fost familiarizaţi cu o parte a 

modelelor de afacere existente la ora actuală. 

Târgul Oferta Educaţională 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și 

Sportive Bucureşti, a organizat în Parcul Tineretului,  în perioada 16 – 19 mai 2017, 

proiectul Târgul Oferta Educațională 2017. 

 

 
 

 
 

Târgul Oferta Educațională, ediţia cu numărul XVIII, a atras aproximativ 10. 000 de 

vizitatori, elevi, părinţi şi profesori.  

Acest proiect este o tradiție a peisajul şcolar  bucureştean şi a fost dedicată în acest an 

elevilor care se vor înscrie la liceu în anul şcolar 2017-2018.  

 

 

 

 

 

 

http://proedus.ro/targul-oferta-educationala-editia-cu-numarul-xviii-2017-2/
http://proedus.ro/targul-oferta-educationala-editia-cu-numarul-xviii-2017-2/
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Visual Art Fest! 

 

”Visual Art Fest” este un festival dedicat artelor vizuale care și-a propus să aducă în atenția 

bucureștenilor cât mai multe tipuri de artă vizuală și de tehnologii de ultimă generație din 

domeniu. 

 

Astfel, spectacole de muzică live, instalații de artă vizuală, workshop-uri și ateliere de 

creație au umplut Pavilionul Central de la Romexpo, în weekendul 1-3 decembrie.  



 

Atelierele de creație și workshop-urile au fost concepute pentru ca talentul creativ al 

participanților să poată fi exprimat la cel mai înalt nivel, cu ajutorul inovațiilor vizuale de ultimă 

oră din domeniu. Cei prezenți au luat parte la ateliere de: Artă Digitală (Realitate Virtuală), 

Suprafețe Interactive, Video Mapping, Gaming, Artă Decorativă (lemn și sticlă), Desen 3D, 

Imprimare 3D, Cabină foto și video.  
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În cadrul ”Visual Art Fest” au fost programate și show-uri de muzică live spectaculoase, în 

care artiștii s-au folosit la maximum de efecte vizuale de ultimă generație, pentru ca cei prezenți 

să aibă parte de o experiență de neuitat. 

Pe parcursul celor 3 zile,  Carla's Dreams, Șuie Paparude, Golan, Gojira și Planet H și Zoli 

Toth Project au urcat pe scenă și au încântat publicul. 

 

CONCURSUL DE CULTURA GENERALA DESPRE BUCURESTI – EVRIKA 

Liceenii din Capitală au fost invitați în ziua de 25 martie 2017  să participe la Concursul 

de cultură generală EVRIKA, competiţie care face parte din proiectul "București - tradiție, 

istorie și eleganță".  

Evenimentul a reușit să aducă în rândul tinerilor valorile istorice şi culturale 

ale Bucureştiului, fiind o modalitate de promovare a studiului  istoriei naţionale prin 

intermediul istoriei locale și a personalităților care au marcat de-a lungul timpului Bucureștiul. 

 
 

 
 

 

 



Festivalul de Teatru în Limba Spaniolă 

 

Ambasada Spaniei în România, prin Biroul Ataşat Învăţământ, Cultură şi Sport, 

împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Primăria Municipiului Bucureşti 

prin PROEDUS, au organizat în perioada 17-18 februarie 2017 cea de-a XIII-a ediţie a 

Festivalului Naţional de Teatru Şcolar în limba spaniolă, la Palatul Naţional al Copiilor din 

Bucureşti. 

Obiectivul acestui eveniment cultural a fost prezentarea grupelor de teatru din unităţile 

de învăţământ în care se studiază Bacalaureatul Spaniol. La această ediţie a festivalului au 

participat opt trupe de liceeni, care au interpretat opt piese de teatru, una pentru fiecare sesiune. 

Juriul acestui eveniment a fost compus din domnul José Ramón Negro, Cancelarul 

Ambasadei Spaniei, domnul Pablo Díez Astruga, Consilierul Tehnic al MECD şi domnul 

Adrian Brăescu, inspectorul general al MEN. Premiile au fost oferite atât la categoria 

individual, cât şi pentru reprezentaţiile trupelor de teatru. 
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Inițiative  Externe  

 

Sărbătoarea Gustului la a VII-a ediție! 

Bun pentru Gust, Bun pentru Sănătate, Bun pentru Planetă! 

În perioada  16-20  Noiembrie 2017 s-a desfășurat cea de a VII-a ediție a Festivalului 

Sărbătoarea Gustului, în incinta Complexului expozițional Romexpo! Festivalul Sărbătoarea 

Gustului 2017 s-a desfăşura timp de patru zile, începând de Joi 16 Noiembrie 2017, când a avut 

loc inaugurarea CHEF VIP ZONE - „Centrul de formare pentru Excelenţă în Gastronomie” 

unde s-au desfăşura mai multe activităţi de formare profesională şi o competiţie culinară 

susţinută de chefi recunoscuţi la nivel internaţional precum Philippe Dupre, Alain Alexanian şi 

Octavian Susala. Deschiderea oficială a laturii educaţionale - Lecţiile de Gust, a avut loc în data 

20 Noiembrie 2017 la Școala Centrală, eveniment dedicat educării culinare a copiilor, în scopul 

însușirii unei alimentații sănătoase si a unui comportament Eco-responsabil. 

Lecțiile Gustului se adresează unui numar de 18.000 elevi ai claselor a III-a din 

Bucureşti prin intermediul broşurii pedagogice, un ghid de exerciții și subiecte pentru o 

alimentație sănătoasă și o atitudine Eco - responsabilă. 

Sărbătoarea Gustului, Ediţia cu numărul VII si-a propus colaborarea dintre elevi, 

profesori şi părinţi pentru o alimentaţie sănătoasă şi un comportament responsabil în relaţia cu 

mediul înconjurător,utilizarea inteligentă a resurselor naturale, totodată încurajând liceenii 

bucureşteni în urmarea unei cariere în domeniul HORECA prin transferul de informaţii dintre 

profesionişti şi cursanţi. 

 

http://sarbatoarea-gustului.ro/


 

 

 

CONIL Fest – Festivalul Integrării 

 

CONIL FEST- Festivalul Integrării, ediţia a XV-a, organizat de către Asociaţia 

Centrului de Performanţă Before and After School Conil, în zilele de 13 şi 14 mai 2017 la 

Palatul Naţional al Copiilor. 
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CONIL FEST –Festivalul Integrării şi-a propus să ofere din nou un spectacol complex 

şi complet în cadrul căruia, pe parcursul celor 2 zile, 1500 de copii talentaţi la muzica, dans, 

interpretare instrumentală şi teatrală vor performa pe scenă într-un maraton artistic desăvârşit. 

Pe scena au urcat şi reprezentanţi ai şcolilor speciale care ne-au demonstrat că talentul există 

şi trebuie promovat şi susţinut chiar şi atunci când vorbim  despre sindromul Down, autism, 

deficienţă de vedere sau auz. 

 

 

 



 

LicArt 

Proiectul “Festivalul-concurs de arte pentru liceeni – LicArt”, organizat de către 

Asociaţia “Clubul Nouă Ne Pasă”, a avut loc în perioada 10 aprilie 2017 – 05 mai 2017, fiind 

cel mai mare concurs de arte pentru liceeni din România. 

La ediţia a 16-a a LicArt s-au înscris 833 de liceeni la secţiunea Fotografie şi 828 la 

secţiunea de Poezie. 

Acest proiect a avut ca scop implicarea tinerilor liceeni în activităţi non-formale cu 

caracter cultural în vederea stimulării potenţialului creator al acestora în domeniul literar, 

fotografic şi la interesecţia dintre acestea. 
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LicArtB - Concursul de Arte pentru Liceenii Bucuresteni  

          „LicArt B” a fost un concurs adresat exclusiv elevilor din liceele bucureştene, ce a 

cuprins secţiuni precum fotografie, poezie şi video. Copii au avut la dispoziţie o perioadă 

de înscriere a creaţiilor lor online, pe site-ul dedicat special concursului.  

          Pe toată această perioadă elevii înscrişi au avut şansa de a participa la patru 

workshopuri pentru sectiunea poezie si fotografie, ce s-au desfăşurat în sălile puse la 

dispoziţia PROEDUS de către unităţile şcolare partenere, respectiv de Liceul cu Program 

Sportiv Mircea Eliade. Concursul s-a incheiat cu o ceremonie de premiere a castigatorilor 

concursului LicArtB. 

 



 

 

Ora de Educație Rutieră 

Primăria Municipiului București, prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive 

București – PROEDUS, a susținut Asociația EDIT în organizarea proiectului “Ora de Educație 

Rutieră”. Proiectul s-a desfășurat în perioadele 17.02 – 15.05. 2017 și  11.09 – 15.12.2017 și a 

promovat importanţa respectării regulilor de circulaţie rutieră şi trage un semnal de alarmă cu 

privire la consecinţele nerespectării acestora mai ales în proximitatea şcolilor. 

Scopul acestui proiectul este încurajarea copiilor să fie participanți activi în trafic, 

cultivarea unei atitudini de vigilență și responsabilitate din partea lor, precum și facilitarea 

relației dintre copil/pieton și agent de poliție. 

 



 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CENTRUL DE PROIECTE EDUCAŢIONALE 

ŞI SPORTIVE BUCUREŞTI 
 

 
79 

 

 

 

 

Școala Velo AVR 

 

Proiectul Școala Velo AVR  a fost organizat de Asociația Adevărații VeloPrieteni cu 

sprijinul Primăriei Municipiului București, prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive 

București – PROEDUS,  și s-a desfășurat în perioadele 15.05-09.06.2017 și 04.11.-12.12.2017. 

Elevi de gimnaziu și de liceu au participat la cursuri teoretice de educație velo, în cadrul 

cărora au fost informați despre avantajele folosirii bicicletei ca mijloc de transport și de 

petrecere a timpului liber, despre noțiunile tehnice elementare necesare în alegerea bicicletei și 



echiparea ei corespunzătoare, precum și despre reguli de circulație în siguranță pe bicicletă care 

trebuie respectate de fiecare biciclist mic sau mare. 

 

 
 

 
 

 
TEATRUL-Pași către cultură, pași către viitor! 

Proiectul "Teatrul-pași către cultură, pași către viitor!", desfășurat în perioada 10 

noiembrie – 10 decembrie 2017, organizat de Asociația Victoria Art în parteneriat cu Primăria 

Municipiului București prin PROEDUS, a avut ca scop educarea adolescenților în arta teatrală. 

 



 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CENTRUL DE PROIECTE EDUCAŢIONALE 

ŞI SPORTIVE BUCUREŞTI 
 

 
81 

 

 

Timp de 4 săptămâni, alături de actori, regizori, profesori de canto și de coregrafie, elevii 

au învățat  cum să pună în scenă spectacole de teatru de tip Musical. 

În weekend-ul 9 decembrie, la teatrul Metropolis – Sala Gloria, elevii și-au demonstrat 

abilitățile actoricești, în cadrul Festivalului de Teatru al Adolescenților Victoria Art.Câștigătorii 

au fost premiați cu tabere, în vara anului 2018. Proiectul a avut un mare succes în rândul 

tinerilor, al elevilor din liceele din București.  

 

 

 



Ziua Fertilităţii 

                    Proiectul ”Ziua Fertilității” este o inițiativă a Asociației Pentru Reproducere 

Umană realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București, prin PROEDUS.  

                  Cupluri de români care au devenit părinți datorită procedurilor de fertilizare în vitro 

și nu numai ei, au sărbătorit pe 11 iunie 2017, în Parcul Herestrău, Ziua Fertilității. Pe scena 

din parc au urcat artişti precum Smiley, Gaşca Zurli, Alina Sorescu şi Andreea D. Pe lângă 

concerte, copiii s-au delectat cu ateliere creative, tobogane gonflabile, pictură pe față.           

Evenimentul şi-a dorit a fi o zi fericită pentru cei care deja au copii şi una a speranţei pentru cei 

care încearcă să devină părinţi. La eveniment au participat un număr aproximativ de 10.000 de 

oameni, părinţi şi copii. 
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DanceFest - Campionatul Mondial de Dans 

Primăria Municipiului București, prin Centrul de Proiecte Educaționale București – 

PROEDUS, susține evenimentul DanceFest, care s-a desfăşurat  la Sala Polivalentă, în perioada 

3 – 5 noiembrie 2017. 

DanceFest găzduiește Campionatul Mondial de Juniori II 2017- secțiunea dansurilor 

latino-americane, competiție în care România luptă cu șanse reale la titlul mult râvnit de 

campionii și vicecampionii din 80 de țări. 

 



 

Bucharest Marathon 

Asociația Bucharest Running Club a  organizat în week-end-ul 14-15 Octombrie 2017, 

în parteneriat cu Primăria Municipiului București prin PROEDUS, Ediția cu numărul X a 

Bucharest Marathon în Piata Constituției și pe traseele aferente curselor de alergare!  

 Copiii au  fost t invitați să participe la cursele de maraton special organizate pentru ei, 

precum Cursa Adolescenților, Jogging în Scutece și Cursa Copiilor dar și la concerte, momente 

artistice și multe alte puncte de divertisment și joacă, organizate în exclusivitate pentru a le 

antrena mintea și trupul și pentru a petrece timpul liber alături de întreaga familie.     

Cei care au ales să își petreacă week-end-ul prin relaxare activă la Bucharest Marathon 

s-au putut bucura de mișcare, concerte, atracții pentru cei mici și multe alte surprize! 
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Proiecte - Sport 

Academia Sportului – Cursuri Gratuite 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București  a organizat , în perioada 16 octombrie – 10 

decembrie 2017, evenimentul “Academia Sportului – Cursuri Gratuite”, pentru toți elevii 

bucureșteni ai claselor 0-VIII. 

Acest proiect a fost conceput să ofere iniţiere în sporturi precum fotbal, baschet, volei şi 

tenis de câmp elevilor bucureşteni ai claselor 0 – VIII. Întregul proiect s-a bucurat de 

participarea a aproximativ 700 de elevi bucureşteni. Aceste cursuri îi ajuta şi îi educă 

pe copii să aibă o viaţă activă şi sănătoasă prin activităţi sportive şi în acelaşi timp elevii care 

au participat şi-au dezvoltat atât calităţile fizice şi psihice cât şi spiritul de a lucra în echipă. 
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Academia Sportului - Week-end de Miscare 

 

       În cadrul week-end-urilor de mişcare au participat un număr de aproximativ 800 de 

elevii ce au avut posibilitatea de a-şi etala la maximum calităţile sportive, în condiţii de înaltă 



calitate, iar participanţii care au dat dovadă de cele mai bune aptitudini fizice, atenție și 

dexteritate au fost selectați pentru două luni de cursuri. 
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Stagii Gratuite de Pregatire Sportivă pentru Elevii Claselor 

V – VIII 

 

             În cadrul acestui proiect, elevi bucureșteni s-au putut bucura de cursuri de inițiere într-

unul din sporturile propuse, respectiv, tenis de câmp, volei, fotbal și baschet. 
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Festivalul Sportului 

 

Festivalul Tineretului și Sportului ediția 2017  s-a desfășurat în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Federațiile de profil sportiv în Piața George 

Enescu din Capitală.  Impactul evenimentului asupra elevilor a fost unul pozitiv, înscriindu-se 

și participând în ultimii ani aproximativ 2.500 de elevi la diferite sporturi precum fotbal, 

baschet, volei și handbal. Aceștia au fost sustinuți de colegii și profesorii lor dar și de trecători, 

întregul eveniment bucurându-se de aproximativ 10.000 de spectatori.  

 

Scopul principal al acestui eveniment de amploare este dezvoltarea abilităților fizice și 

psihice ale elevilor, prin antrenarea lor în spirit fair-play. De asemenea, liceenii bucureșteni au 

avut ocazia să se afirme în plan sportiv în față celorlalte unităţi școlare de acest nivel. 
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Kid’s Sport Festival 

 

În perioada 7-15  Octombrie 2017 a avut loc comeptitia sportiva Kids Sport Festival 

2017, meciurile s-au jucat în sistem eliminatoriu, la sporturi precum fotbal, baschet, volei, 

handbal şi tenis de câmp! Un număr total de 232 de echipe s-au înscris pentru a concura la 

KIDS SPORT Festival. 

Castigatorii KIDS SPORT Festival, la fiecare sport şi categorie, au primit din partea 

Primăriei Municipiului Bucureşti, prin PROEDUS, diplome, medalii, cupe, precum şi tabere în 

Grecia şi pe Litoralul Mării Negre, în vara anului 2018. 

 

 



 

Kids Competition Final - Liga Scolilor 

 Kids Competition Final – Liga Scolilor – Ediția II” competiție de fotbal masculin pe 

teren redus este o competiție organizată de Centrul de  Proiecte  Educaționale și Sportive 

București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin unitățile de învățământ 

participante. Competiţia se adresează echipelor de fotbal masculin ale claselor V-VIII sunt 

organizate cu faza pe scoala si  faza finală. 

Acest  proiect este de a le oferii elevilor de gimnaziu un scop prin care să își dezvolte 

aptitudinile și să își facă noi prieteni, chiar în curtea școlii,  de a le deschide elevilor din 

învățământul gimnazial noi oportunități atât către ceea ce înseamnă sport și mișcare, cât și către 

importanța acestora. Participanții își pot dezvolta nu numai abilitățile fizice și sportive, dar și 

psihicul, prin interacționarea cu alți elevi de aceeasi varsta cu pasiuni comune. 
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Liga liceelor 

 

 

       „ PROEDUS High School Football League – Liga Liceelor – 2017”, este un proiect destinat 

liceenilor bucureşteni.  Iniţiativa are ca obiectiv informarea si educarea elevilor din clasele IX 

– XIII, a familiilor acestora si a publicului cu privire la beneficiile stilului de viaţă sănătos, ale 

activităţilor fizice zilnice, al sportului, al alimentaţiei echilibrate alături de promovarea valorilor 

morale si a cunoaşterii.  

       Prin acest proiect s-a dorit încurajarea elevilor bucureşteni pentru a practica un 

sport şi pentru înţelegerea beneficiilor fundamentale pe care mişcarea le are asupra 

dezvoltării şi sănătăţii lor.Un stil de viaţă sănătos, activ şi disciplinat este un obicei care 

se învaţă, şi care, odată deprins ca mod de viaţă, contribuie la îmbunătăţirea standardelor 

de existenţă. 
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Sport pentru Inima Capitalei 

 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin PROEDUS a organizat  în perioada iulie – august 

2017 evenimentul “Sport pentru Inima Capitalei”, în Parcul Tineretului. 

Acest eveniment a propus  o serie de activităţi sportiv-recreative precum: badminton, 

baschet, volei, ping-pong, iar pentru cei care au dorit  să îşi amintească de anii copilăriei au fost 

pregătite  spaţii speciale  amenajate unde au putut  sări coarda şi juca şotron. În cadrul 

evenimentului „Sport pentru Inima Capitalei” a fost înregistrat un număr de peste 5.000 de 

persoane. 

 



 

 

Transmisiune live a Finalei Rolland Garros 

 

Sute de bucureșteni au ales sa urmărească in data de 11 iunie 2017 

Marea Finala de la Paris, dintre Simona Halep și Jelena Ostapenko, în Parcul Herăstrău. 

Copii, adolescenți, părinți, bunici, sportivi amatori sau cu performanţe, toti au încurajat-o pe 

Simona, care, ar putea câștiga primul sau titlu de Grand Șlam și lider în clasamentul WTA.  

Simona este cel mai bun exemplu de ambiție, perseverență, muncă și reușită, un 

model pentru tânăra generație. 
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Familie pe roți- descoperă Bucureștiul 

 

Proiect destinat familiilor doritoare de activitate recreativă, dinamice, pline de 

energie și cunoscătoare în ale mersului pe bicicletă.   

Pentru acest eveniment au fost oferite spre folosință, în mod gratuit, în perioada iunie 

– septembrie 2017, pentru o durata de maxim doua ore, zilnic, în parcul Tineretului, biciclete 

cu ataș sau portbagaj pentru familiile cu copii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani. 

 Întregul proiect a avut ca număr de participanți unici aproximativ 1.400 de persoane. 
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Super Cupa la karting electric pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 şi 12 ani 

 

În cadrul evenimentului Super Cupa la karting electric pentru copiii cu vârste cuprinse 

între 5 şi 12 ani, micuții piloți în devenire au concurat în cadrul a două probe: circuit stradal 



viteză şi slalom paralel. Copiii au concurat pe un circuit amenajat în jurul unor obiective 

importante din București, precum: Palatul Regal, Sala Palatului, Muzeul Național de Artă, 

Ateneul Roman și Piața George Enescu. 

 

 

 

 

 

 



 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CENTRUL DE PROIECTE EDUCAŢIONALE 

ŞI SPORTIVE BUCUREŞTI 
 

 
103 

 

 

Cupa Campionilor Juniori - Primii pași în atletism 2017 

 

Asociația pentru Sprijinirea Inițiativei Civice în parteneriat cu Primăria Municipiului 

BUCUREȘTI, prin PROEDUS a organizat în data de 07.10.2017, proiectul sportiv "Cupa 

Campionilor Juniori - Primii pași în atletism 2017", în incinta Sălii de Atletism din cadrul 

Complexului Sportiv Lia Manoliu. Aproximativ 200 de elevi bucureșteni ai claselor 0-VIII au 

participat la probele de atletism precum: viteză 40 m primar, viteză 50 m gimnaziu, săritura în 

lungime, ștafetă 8x40m, 4x100m, rezistență 800 m fete și rezistență 1000m băieți. 

 

 



Proiecte – Turistic 

 
Excursii de Weekend 

 

Prin aceste excursii s-a urmărit stimularea tinerilor participanți, prin mijloace informale, 

în vederea dezvoltării personale, încurajându-se totodată relaționarea între participanți și 

îmbunătațirea abilităților de comunicare.  

Desfășurate în perioada 4 inauarie – 28 aprilie 2017, respectiv în perioada 6 octombrie 

-  10 decembrie 2017, în cadrul acestor excursii de weekend, voluntarii au fost invitaţi să 

contribuie la dezvoltarea şi modernizarea actului administrativ la nivel de şcoală, prin 

identificarea de probleme şi nevoi ale elevilor, precum şi prin identificarea de idei şi proiecte 

din partea colegilor lor, pentru a încerca împreună soluţionarea acestora. 
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Tabara Elevilor Activi şi Merituoşi 2017 

 

Prin intermediul TEAM 2017, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive Bucuresti - 

PROEDUS și-a  propus recompensarea tinerilor bucureșteni și a cadrelor didactice din 

instituțiile bucureștene, urmărind nu doar simpla premiere a acestora, ci motivarea lor în 

vederea continuării implicării active în acțiuni ce conduc, atât la dezvoltarea personală a 

indivizilor, cât și la construcția unui context social și educativ performant pentru copiii din 

București. Astfel, Tabăra Elevilor Activi și Merituoși 2017 reprezintă un instrument în atingerea 

unui obiectiv vizionar, reprezentat de consolidarea unui mediu socio-educativ sănătos, care să 

servească drept bază pentru următoarele generații de tineri bucureșteni. 

În anul 2017, peste 16.000 de elevi activi şi merituoşi, cu rezultate şcolare şi cu implicări 

notabile în activităţile extraşcolare, au participat în Tabăra Elevilor Activi şi Merituoşi care s-a 

desfașurat în perioada 20 iunie- 14 septembrie 2017 în Grecia - Paralia Katerini, Predeal, 

Neptun și Costinești. 

Tabăra Elevilor Activi şi Merituoşi 2017 a început cu plecarea în Grecia – Paralia 

Katerini, unde s-au desfășurat nu mai puțin de 14 serii, în perioada 20 Iunie – 14 Septmebrie. 

Pe 27 Iunie au avut loc primele plecari către Neptun (10 serii) și Costinești (11 serii), acestea 

sfârșindu-se pe data de 5 Septembrie, respectiv 10 Septembrie. În ceea ce privește Tabăra 

Elevilor Activi şi Merituoşi 2017 de la Predeal, aceasta coincide perioadei 28 Iunie – 6 

Septembrie, interval în care s-au desfășurat 10 serii. 
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Voluntariat 

 
Fii si tu voluntar Proedus! 

 

Proiectul isi doreste crearea unei comunitati de tineri , care sa transmita un exemplu de 

bune practici de la o generatie la alta, prin implicarea in organizarea de evenimente si proiecte 

la nivel municipal si scolar, dezvoltare personala, invatarea experientiala , dar si a unor acțiuni 

propuse de voluntari realizate in unitatile de invatamant. 

Proiectul este  destinat liceenilor din capitală și are ca scop operaționalizarea unui 

cadru organizațional și managerial prin care participanții să devină parte activă și responsabilă 

a unei echipe performante ce are ca obiectiv dezvoltarea și valorificarea potențialului, 

cunoștințelor și capabilităților elevilor. 

Proiectul se desfășoară pe toată durata anului școlar, iar la finalizarea proiectului voluntarii 

implicați activ au beneficiat de certificate de voluntariat eliberate în baza legii 78/2014 și au 

fost recompensați în egală măsură cu tabere pe litoralul Mării Negre sau pe litoralul grecesc. 
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Şcoala Bucureşteană - Dezbate 

 

   Proiectul s-a derulat  în perioada 08.07-08.09.2017, principalul obiectiv al proiectului a 

fost acela de a reuni cadrele didactice din învățământul preuniversitar bucureștean, precum și 

personalul didactic auxiliar pentru a dezbate probleme cu care se confruntă învățământul 

bucureștean.  Moderatorii au condus discuții plecând de la două cercetări de teren: Școala 

Bucureșteană Dezbate (mai – iunie 2016) și Numele meu este Z. Sunt.Vreau. Pot (iulie – august 

2017). 

    Principalele teme de discuție au decurs din rapoartele de cercetare ce le-au fost înmânate 

moderatorilor de către reprezentanții PROEDUS. Printre principalele teme putem aminti: 

identificarea nevoilor de formare și dezvoltare a elevilor bucureșteni ca membri ai comunității, 

în sensul oportunităților pe care le au sau de care au nevoie să fie prezente în comunitate.  

    Cuvântul cheie al tuturor discuțiilor a fost formarea de abilități și competențe profesionale 

care să faciliteze pregătirea pentru o viitoare profesie - orientare, consiliere și sprijin în acest 

sens pentru elevii Municipiului București. 

 

 
 

 



 
Stop joc, e viața ta! 

 

 

Primăria  Capitalei şi Ministerul  de Interne au lansat  în  perioada mai - iunie 

2017, Campania de conștientizare „Stop joc! E viața ta!”. 

 

 
 

Scopul acestei campanii a fost acela de a încerca să le ofere adolescenţilor alternative 

de a-şi petrece timpul liber într-un mod constructiv , de a face sport, de a găsi o modalitate 

propice prin care să comunice cu părinții și profesorii şi de a întelege riscul la care sunt expuşi 

atunci cand fac alegeri greșite. 
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Acţiunea a avut loc după ce au apărut tot mai multe informații despre copiii care ar fi 

intrat în jocul Balena Albastră. Au fost zeci de cazuri semnalate în ţară, dar autorităţile nu au 

putut face o legătură cu jocul periculos. Campania s-a desfăşurat în peste 100 de școli şi licee 

din Municipiul Bucureşti. 

 

Redactii scolare -MULTIMEDIA 

În mai mult de jumatate dintre liceele bucurestene exista redactii scolare formate din 

grupuri de 3-10 elevi ( redactor- sef, redactor-sef adjunct, redactor, reporter, operator, editor 

imagine). Constant, acestia transmit catre redactia centrala - Scoala Tv - articole scrise sau 

video, fotografii si informatii cu un caracter original, dinamic, atractiv si interactiv, toate avand 

rolul de a informa si de comunica publicului tinta despre activitatile la care participa. Peste 500 

de liceeni activeaza in cadrul redactiilor scolare bucurestene. 



 

 

 

Emisiunea Scoala TV - MULTIMEDIA 

Este un produs jurnalistic de 24 de minute, 100% original. Formatul emisiunii se 

modifica, anual, in functie de propunerile si de interesul liceenilor. Scoala Tv 2017 - Fii pe faza 

- este o emisiune interactiva, bazata pe jocuri, si are scopul de a stimula creativitatea si de a 

completa informatiile de cultura generala, pe care elevii le-au dobandit la scoala.  

Formatul este gandit astfel incat sa existe o conexiune si concordanta intre cele 2 

segmente Multimedia: Redactii scolare si Emisiunea Tv. Colaborarea cu postul de televiziune 

National 24 Plus, care difuzeaza emisiunea Scoala Tv, sprijina proiectul prin cresterea 

numarului de liceeni implicati in proiect. 
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Studio  Mobil -MULTIMEDIA 

Proiectul Multimedia se adapteaza constant la nevoile si trend-urile elevilor. 

Transmisiunile live de la evenimente creeaza dinamism si ofera, in timp real, feedback de la 

publicul tinta. Prezenta unui Studio mobil - Live Streaming in mijlocul unor festivaluri, a unor 

evenimente sportive sau artistice de anvergura, in care sunt implicate mii de persoane, ii ajuta 

pe liceeni sa se obisnuiasca cu rigorile unei transmisiuni live la standarde profesionale, sa faca 

fata unor dialoguri si sa comunice coerent informatia catre telespectatori. 

 De asemenea, le dezvolta abilitatile jurnalistice, de comunicare si de munca in echipa 

de televiziune. 
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Excelența în Educație 

Gala Olimpicilor Naționali din Liceele Bucureștene 

Și în anul 2017, Primăria Municipiului București, prin PROEDUS a premiat 100 de 

elevi bucureșteni, Olimpici Naționali ai liceelor din Capitală. Liceenii care au ocupat locurile 

I, II și III la olimpiadele naționale, desfășurate în anul școlar 2016-2017, dar și profesorii 

îndrumători, au fost premiați de Municipalitate în cadrul unei Gale organizată la Ateneul 

Român. Excelența a fost răsplătită cu diplome, premii în bani, dar și cu tabere gratuite pe 

litoralul românesc. 

 

 

Gala Olimpicilor Internaționali 

 

“Gala Olimpicilor Internaționali” are ca scop premierea elevilor cu rezultate meritorii 

la olimpiadele şcolare internaţionale și a reunit și în ediția din 2017 o echipă formată din tineri 

remarcabili, medaliaţi cu aur, argint şi bronz.  

Premierea olimpicilor internaționali a constat în organizarea pentru aceștia a unei 

excursii în străinătate, prilej cu care elevii vor putea lua contact cu civilizația și cultura 

respectivei țări, programul prefigurat incluzând o serie de obiective şi puncte de atracţie, elevii 

urmând să fie premiați și cu bani  în semn de recunoaștere a meritelor școlare deosebite. 



 

 

 

 

Gala șefilor de promoție din liceele bucureștene și a premiantilor ce au obținut media 10 la 

examenul de bacalaureat și la evaluare națională 

Primăria  Municipiului  Bucureşti, prin PROEDUS, a premiat în data de 14 iulie 2017, 

la Colegiul Naţional Matei Basarab, elevii care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 

şi la cel de evaluare naţională, precum şi şefii de promoţie din liceele bucureştene.  

 Acest eveniment este deja o tradiţie şi este menit să ofere înalta consideraţie a 

Municipalităţii Bucureştene pentru rezultatele de excepţie înregistrate de elevii bucureşteni în 

acest an şcolar, având ca scop recunoaşterea efortului şi valorii acestora.  

Primăria Municipiului Bucureşti, prin PROEDUS, a oferit pentru  şefii de promoţie,  

elevi ce au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat  si  elevi cu media 10 la examenul de 

evaluare naţională, diplome In Honoris, cea mai înaltă distincţie oferită de Primarul General al 

Municipiului Bucureşti, tabere internaţionale şi premii în bani. 
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Gala şefilor de promoţie şi a olimpicilor naţionali din şcolile gimnaziale 

 

 

Primăria Municipiului București, prin PROEDUS a premiat, pentru al șaselea an 

consecutiv, peste 500 de elevi bucureșteni, Șefii de Promoție și Olimpicii Naționali din Școlile 

Gimnaziale.  

Cei mai buni 400 de elevi de gimnaziu,100 de olimpici și peste 350 de cadre didactice, 

îndrumători ai acestor copii, au fost aplaudați în prezența colegilor, prietenilor și părinţilor 

pentru rezultatele obținute în anul școlar precedent, în cadrul unei Gale organizată la Ateneul 

Român. 

Excelența a fost răsplătită cu diplome, premii în bani , dar și cu tabere gratuite pe 

litoralul românesc, în vara anului viitor. 

 

Gala Tinerilor Artişti pentru clasele V-XII 

     “Gala Tinerilor Artiști ai claselor V – XII” a fost un eveniment organizat de Primăria 

Municipiului Bucureşti, prin PROEDUS, ca o înaltă formă de recunoaştere a eforturilor, 

perseverenţei, talentului şi rezultatelor excepţionale înregistrate de elevii bucureşteni ai claselor 

V-XII, în cadrul concursurilor naţionale şi internaţionale în diferite domenii artistice.  

        Elevii bucureşteni care au obţinut locurile I, II sau III la diversele concursuri, festivaluri 

sau olimpiade artistice, recunoscute de către Ministerul Educației Naţionale au primit din partea 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin PROEDUS, diplome de excelenţă şi premii, în semn de 

susţinere şi recunoaştere a eforturilor elevilor bucureşteni. 
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Gala tinerilor pentru viitor 

 

 

Gala tinerilor pentru viitor este un eveniment devenit deja  tradiţie şi este menit să ofere 

înaltă considerație a Municipalității Bucureștene pentru rezultatele de excepţie înregistrate 

de elevii bucureşteni în anul școlar 2016-2017, având ca scop recunoașterea efortului și valorii 

acestora. 

 

Prin intermediul acestei Gale, PROEDUS a acordat elevilor diplome de 

excelență câștigătorilor olimpiadelor, cursurilor naționale și internaționale de tehnică, 

tehnologie și robotică organizate de NASA și Agenția Spațială Europeană. 

Evenimentul s-a dovedit un real succes, ca și in anii trecuți , alături de elevi au 

participat și profesori îndrumători, părinții și prietenii ai tinerilor merituoși. 

 



 
 

 
 

Gala filmului românesc pentru copii 

Asociația Europeană pentru Promovarea Filmului (AEPF) a organizat la „Gala filmului 

românesc pentru copii” un veritabil maraton al vizionării unor filme clasice românești, care au 

încântat generații întregi. 

În perioada 27-30 martie 2017, la Cinema Europa, din București, s-a desfăşurat „Gala 

filmului românesc pentru copii”, un eveniment cultural - educativ ce se adresează copiilor de 

școală generală, care sunt invitați în perioada săptămânii „Școala altfel” să vizioneze gratuit 

filme. Au fost invitate nume sonore de regizori și actori români care au contribuit la realizarea 

filmelor difuzate în cele trei zile: Elisabeta Bostan, Florin Piersic, Medeea Marinescu, 

Margareta Pîslaru, Cristian Șofron, George Mihăiță și alții. Peste 4000 de copii s-au bucurat de 

filmele difuzate gratuit în cadrul primei ediții a „Galei filmului românesc pentru copii. 
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Gala Sportului şcolar bucureştean pentru elevii claselor V-VIII 

 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin PROEDUS, a premiat în cadrul evenimentului 

„Gala Sportului Școlar Bucureștean pentru clasele V-VIII” elevii bucureșteni ai claselor V-

VIII, campioni sportivi naționali și internaționali,care au obţinut locurile I, II şi III la comptiţiile 

naţionale şi internaţionale de-a lungul anului școlar 2015 – 2016.  

În semn de apreciere pentru efortul, determinarea şi perseverenţa lor, Primăria 

Municipiului Bucureşti le - a oferit elevilor premii in bani, dar si tabere la mare, pe litoralul 

romanesc si pe cel grecesc.  

Sunt tineri ambiţioşi, care pot fi exemple demne de urmat pentru 

generaţiile următoare. Astfel, în cadrul Galei Sportului, elevilor cu rezultate deosebite 

în sportul practicat le este recunoscută şi apreciată munca depusă şi onoarea adusă ţării 

noastre, fiind motivaţi să continue pe acest drum de succes. 
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