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Peste 3000 de elevi bucureșteni au participat deja la taberele PMB, 

organizate prin PROEDUS 

 

Proiectul “Tabăra Elevilor Activi și Merituoși – TEAM 2019”, organizat de Primăria 

Municipiului București, prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – 

PROEDUS este în plină desfășurare! 

Seria de tabere  naționale și internaționale reunite generic sub denumirea “Tabăra 

Elevilor Activi și Merituoși – TEAM 2019” - un proiect grandios dedicat elevilor bucureșteni 

din clasele 5 - 12, cu rezultate școlare și extrașcolare deosebite, precum și elevilor implicați 

activ în activități de voluntariat, activități sportive sau cultural-artistice organizate de 

PROEDUS sau în parteneriat cu acesta - și-a făcut debutul la jumătatea lunii iunie și de atunci 

peste 3000 elevi activi și merituoși au plecat deja în taberele de merit la Costinești, Neptun, 

Predeal și Paralia Katerini, Grecia. 

 

 

Peste 600 de elevi, distribuiți in 4 serii, au beneficiat de taberele PROEDUS 

organizate în zona continentală a Greciei și de programul variat care a inclus și o serie de 

excursii opționale în locații cu rezonanță istorica si culturala universala - Meteora, Olimp, 

Salonic sau Atena – pentru ca întotdeauna taberele PROEDUS constituie în primul rând o 

oportunitate de cunoaștere și dezvoltare personală.   



 

 

Taberele de la Neptun sunt dedicate elevilor de gimnaziu și până în acest moment 

aproximativ 600 de participanți au beneficiat de facilitățile oferite de Complexul Comorova și 

de un program recreativ corespunzător vârstei lor, având în prim plan dezvoltarea personală și 

interacțiunea participanților, adecvat mediului de tabăra și care să asigure siguranța acestora. 

Pe parcursul celor două  serii de tabără desfășurate până acum,  peste 1500 de tineri 

bucureșteni au fost recompensați pentru rezultatele școlare și extrașcolare foarte bune în 

taberele organizate în Stațiunea Tineretului, Costinești, dedicată exclusiv liceenilor.  



 

 

Taberele organizate la Costinești sunt structurate ca tabere tematice și de merit și oferă 

liceenilor bucureșteni un program de inițiere și formare in Jurnalism, conceput interactiv, astfel 

încât la finalul acestuia fiecare elev sa fie capabil sa scrie o știre, să ia un interviu sau să realizeze 

un fotoreportaj.  

 

 



 

 

 

 

 

În zona montană, taberele PROEDUS din stațiunea Predeal, au adus împreună până la 

acest moment peste 300 de elevi de gimnaziu și liceu. Având în vedere specificul zonei de 

desfășurare a taberei, programul include aproape zilnic trasee montane, către diferite puncte de 

referință, precum: Cabana Trei Brazi, Cabana Susai, Cabana Cioplea, Cabana Bucegi, Babele 

sau excursii cu trenul la Brașov, Sinaia și Bușteni. 

 

 

 



 

 

Taberele din cadrul proiectului “Tabăra Elevilor Activi și Merituoși – TEAM 2019” 

continua pe tot parcursul verii și încă 12500 elevi bucureșteni sunt așteptați în cele patru locații 

naționale și internaționale: pe litoralul Mării Negre, la Costinești și Neptun, în stațiunea Predeal, 

precum și în stațiunea Paralia Katerini, Grecia.  

Calendarul taberelor este următorul: 

 Costinești - 10 serii, în perioada 25 iunie - 4 septembrie  

 Neptun Comorova  - 10 serii, în perioada 25 iunie - 3 septembrie 

 Predeal - 10 serii, în perioada 26 iunie - 4 septembrie  

 Grecia – Paralia Katerini -  14 serii, în perioada 14 iunie – 8 septembrie 

 

“Tabăra Elevilor Activi și Merituoși – TEAM 2019”  este un proiect care urmărește mai 

mult decât recompensarea elevilor din unitățile de învățământ bucureștene, scopul pe termen 

mediu și lung fiind motivarea acestora în vederea continuării implicării active în acțiuni ce 

conduc atât la dezvoltarea personală a indivizilor, cât și la consolidarea unui mediu social și 

educativ sănătos și performant, care să servească drept bază pentru următoarele generații de 

tineri bucureșteni. 

Taberele, cu durata de 6, respectiv 7 zile, fiecare, se desfășoară în regim de gratuitate, 

participanții având asigurate cazarea și masa în regim de pensiune completă sau demipensiune.  

 



Primăria Municipiului București, prin intermediul Centrului de Proiecte Educaționale și 

Sportive București – PROEDUS, dedică o parte importantă a activității sale mediului 

educațional preuniversitar bucureștean, prin organizarea de  proiecte și programe 

extracurriculare ce urmăresc formarea de profesori și cadre didactice performante și dedicate 

scopului educațional. 

Astfel, vara 2019, a adus împreuna în Grecia, în stațiunea Agia Triada de lângă Salonic, 

până în acest moment, 200 de profesori, participanți la stagiile internaționale de formare 

PROEDUS. 

 

 



Începând cu data de 15 iulie 2019, alte 500 cadre didactice din școlile bucureștene sunt 

așteptate în stațiunea Vama Veche, în cadrul a cinci stagii de formare profesională.   

Stagiile de formare dedicate profesorilor bucureșteni reprezintă prilejul de a aduce in 

prim plan idea de implicare meritorie, dar și maniera în care PROEDUS dorește să își arate 

considerația față de profesorii care îi sunt alături în pregătirea unei generații performante, 

constituind, totodată, un instrument de dezbatere informală a subiectelor de interes pentru 

profesorii și structurile de management  ale unităților de învățământ bucureștene. 

 

 

 


