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30.000 de vizitatori30.000 de vizitatori  

 

Academia SportuluiAcademia Sportului

 

peste 2.000.000 interacțiuni mediapeste 2.000.000 interacțiuni media

 

aproximativ de 100.000 deaproximativ de 100.000 de
vizitatori onlinevizitatori online  

  

Voluntar PROEDUS 2.0.Voluntar PROEDUS 2.0.  
anul școlar 2019-2020anul școlar 2019-2020

 

Self Learning HubSelf Learning Hub
29.000 conturi active29.000 conturi active  

 

Târgul Oferta EducaționalăTârgul Oferta Educațională

Ediția XXI ( 2020 - online)Ediția XXI ( 2020 - online)

94 de licee înscrise94 de licee înscrise

10.000 de elevi10.000 de elevi  

1.000 de profesori1.000 de profesori  

peste 1.800 de elevipeste 1.800 de elevi

înscriși la Cursurile de Înotînscriși la Cursurile de Înot



 

Turul Trofeului UEFATurul Trofeului UEFA

EURO 2020EURO 2020  

 

4 cursuri acreditate4 cursuri acreditate
 

650 de cadre didactice formate650 de cadre didactice formate

 

6 puncte de atracție6 puncte de atracție  

Cursuri Gratuite pentruCursuri Gratuite pentru
Cadre DidacticeCadre Didactice  

 

Voluntar PROEDUS 2.0.Voluntar PROEDUS 2.0.  
anul școlar 2020-2021anul școlar 2020-2021

 

peste 5.000 de elevipeste 5.000 de elevi  

peste 500 de profesoripeste 500 de profesori  

 437 tablete pentru Școala Online437 tablete pentru Școala Online

 
396 beneficiari396 beneficiari  

Tururi speciale - Muzeul CopiilorTururi speciale - Muzeul Copiilor

O șansă la un viitor mai bunO șansă la un viitor mai bun

pentru copiii în situații depentru copiii în situații de

risc din Municipiul București!risc din Municipiul București!



            Cu o experiență de 11 ani în domeniul educației nonformale, PROEDUS este un actor esențial  în
peisajul educațional bucureștean, reușind cu succes să aducă împreună cei trei actori principali din
educație: profesori – elevi – părinți.

       Istoricul relevant arată că PROEDUS este pionierul activităților extracurriculare și nonformale  în
rândul elevilor bucureșteni. 
       Evenimentele noastre au fost un exemplu de bună practică  pentru alte instituții publice sau entități
private, atât la nivel local, cât și național. 
       Aceasta reprezintă pentru noi o motivație suficient de puternică spre a ne perfecționa constant cu
proiecte inovative în concordanță cu noile tendințe educaționale. Ne diversificăm cartea de vizită și ne
ambiționează în a rămâne lideri în peisajul educațional bucureștean, fiind în continuare un model sau o
referință în materie.



PROEDUSPROEDUS    răspunde la trei întrebări esențiale: Ce facem? Cum facem?răspunde la trei întrebări esențiale: Ce facem? Cum facem?    De ce facem?De ce facem?

Ce facem?Ce facem?  Rămânem în continuare cea mai importantă instituție la nivelul Municipiului București -Rămânem în continuare cea mai importantă instituție la nivelul Municipiului București -

lideri în domeniul educației non-formale și al dezvoltării personale a elevilor bucureșteni, oferindlideri în domeniul educației non-formale și al dezvoltării personale a elevilor bucureșteni, oferind

modele de urmat și activități inovative, dar mai ales răspundem nevoilor concrete de învățaremodele de urmat și activități inovative, dar mai ales răspundem nevoilor concrete de învățare

permanentă.permanentă.

Cum facem?Cum facem? Prin organizarea de noi activități și proiecte ce au în centru elevii, părinții și profesorii Prin organizarea de noi activități și proiecte ce au în centru elevii, părinții și profesorii

bucureșteni, prin oferirea, în continuare, a tuturor instrumentelor necesare organizării și susțineriibucureșteni, prin oferirea, în continuare, a tuturor instrumentelor necesare organizării și susținerii

de contexte de învățare și dezvoltare prin educație non-formală și experiențială.de contexte de învățare și dezvoltare prin educație non-formală și experiențială.  

De ce facem?De ce facem? Pentru că experiența de până acum ne-a învățat cum să venim în ajutorul tuturor Pentru că experiența de până acum ne-a învățat cum să venim în ajutorul tuturor

actorilor din educație, astfel încât învățarea și petrecerea timpului liber să conteze și să fieactorilor din educație, astfel încât învățarea și petrecerea timpului liber să conteze și să fie

susținute la cele mai înalte standarde calitative, făcând diferența!susținute la cele mai înalte standarde calitative, făcând diferența!



lansarea platformei de e-Learning www.hubproedus.ro ce înglobează proiectul lansarea platformei de e-Learning www.hubproedus.ro ce înglobează proiectul Self Learning HubSelf Learning Hub

CIVITAS a fost transferat parțial în mediul digital facilitând întreg procesul de scriere și depunereCIVITAS a fost transferat parțial în mediul digital facilitând întreg procesul de scriere și depunere

proiecte;proiecte;

Târgul Oferta Educațională în format virtual, facilitând vizitarea târgului de un număr mare deTârgul Oferta Educațională în format virtual, facilitând vizitarea târgului de un număr mare de

beneficiari în contextul pandemiei de Sars-CoV-2;beneficiari în contextul pandemiei de Sars-CoV-2;

În anul 2020, PROEDUS a adus în fața grupului țintă proiecte aliniate nevoilor de învățare și cerințelorÎn anul 2020, PROEDUS a adus în fața grupului țintă proiecte aliniate nevoilor de învățare și cerințelor  

  generațiilor actuale, prin digitalizare:generațiilor actuale, prin digitalizare:  

Menționăm că, PROEDUS are aceleași obiective și ținte pe care le actualizează în permanență cuMenționăm că, PROEDUS are aceleași obiective și ținte pe care le actualizează în permanență cu

tendințele actuale de dezvoltare și învățare, fiind aliniate obiectivelor și recomandărilor Comisieitendințele actuale de dezvoltare și învățare, fiind aliniate obiectivelor și recomandărilor Comisiei

Europene, Agendei Europa 2020 și conectați în permanență la mediul educațional european șiEuropene, Agendei Europa 2020 și conectați în permanență la mediul educațional european și

mondial.mondial.  

În cele ce urmează, vă prezentăm activitatea instituției noastre pentru anul 2020, activitateÎn cele ce urmează, vă prezentăm activitatea instituției noastre pentru anul 2020, activitate    care acare a

cuprins proiecte, evenimente și programe, din care se desprind acțiuni conexe și subacțiuni.cuprins proiecte, evenimente și programe, din care se desprind acțiuni conexe și subacțiuni.



Self
Learning

Hub
WWW.HUBPROEDUS .RO



3.500 de planșe grafice de
învățare nonformală pentru
elevii claselor 0- XII și alte
jocuri interactive
activități sportive
activități cultural-artistice
500 de lecții video
nonformale
300 lecții audio
50 sesiuni Live Școala Tv

 

#SelfLearningHub

       Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS a lansat în primăvara anului
2020 platforma de e-Learning  www.hubproedus.ro, website realizat  prin proiectul ,,Self Learning
Hub”. Platforma  oferă acces pentru zeci de mii de elevi din București, dar și din întreaga țară. 

       Totodată, beneficiarii pot accesa materiale digitale de educație nonformală și complementară
curriculei școlare de tipul: podcast, lecții audio, sesiuni de formare video, consiliere în carieră,

planșe grafice, sesiuni în format live ș.a. 

        Proiectul ,,Self Learning Hub” este realizat în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului
București cu nr. 471/26.07.2019 privind aprobarea programului,,Atelierele Excelenței în Educație”.



    PROEDUS a organizat în anul 2020 cursurile gratuite de formare prin intermediul platformei de
e-Learning www.hubproedus.ro, structurate pe diferite arii de perfecționare atât pentru elevi, cât
și pentru profesori. 

    Digitalizarea cursurilor de formare a fost un proiect dezvoltat la standarde înalte de învățare tip
e-Learning, planificat încă din toamna anului 2019. Având în vedere contextul pandemiei de Sars-
CoV-2, platforma de e-Learning a fost reinventată și adaptată nevoilor actuale precum:

introducerea activităților dedicate preșcolarilor, adăugarea de noi categorii și materiale ș.a. 

    Pe lângă toate resursele amintite, a fost integrat și programul Școala TV dedicat preșcolarilor și
elevilor din clasele primare. Școala TV a avut 50 de sesiuni filmate în regim de live și a venit în
completarea curriculei școlare cu activități de educație nonformală. 



          Impactul proiectului Impactul proiectului Self Learning HubSelf Learning Hub a ajuns la peste 2.000.000 de urmăritori a ajuns la peste 2.000.000 de urmăritori  

  digitali, platforma www.hubproedus.ro oferind peste 500 de lecții video, 300 dedigitali, platforma www.hubproedus.ro oferind peste 500 de lecții video, 300 de

lecții audio, 50 de sesiuni Live Școala TV, 3.500 de planșe grafice și alte jocurilecții audio, 50 de sesiuni Live Școala TV, 3.500 de planșe grafice și alte jocuri

interactive.interactive.



actorie
producție muzicală
securitate cibernetică
antreprenoriat

         Totodată, platforma www.hubproedus.ro a integrat proiecte de consiliere în carieră, de tipul
masterclass, dedicate adolescenților în secțiunea JOB DE VIITOR.

Sesiunile au fost susținute de profesioniști în diferite domenii căutate în următorii 10 ani pe piața muncii,
precum:

Toate materialele Job de viitor au fost urcate pe platforma www.hubproedus.ro și, în numai 3 luni,
au înregistrat peste 150.000 de vizualizări.

medicină tehnologizată
web design
management sportiv

radio și public speaking
P.R. și comunicare 

creator de conținut
(Relații Publice)



 emisiuni de cultură generală
lingvistică 

gramatică
filme
cărți

ȘCOALA TV este un proiect cu tradiție din anul 2012  având diferite formate și tematici în funcție de tendințele
educaționale. 

Proiectul a inclus multe topicuri: 

În anul 2020 Școala TV a fost adaptată unui nou format prin platforma www.hubproedus.ro. Programul a  prezentat un
suport de lecții online pentru preșcolari și elevi din clasele primare (0-IV). 

Impactul total pe care l-a avut Școala TV pe platforma www.hubproedus.ro a fost de 600.000 de vizualizări, pe site, dar și
pe rețelele sociale. Cele 50 de lecții online s-au desfășurat de luni până vineri,  în regim de live și au îmbinat informațiile,

la zi, din materia școlară. În cadrul acestora au fost derulate activități interactive, complementare curriculei școlare.

emisiuni de muzică
fashion
vlogging
jocuri



TÂRGUL OFERTA EDUCAȚIONALĂTÂRGUL OFERTA EDUCAȚIONALĂ



         Devenit o tradiție în rândul elevilor, părinților și profesorilor, cu peste 30.000 de vizitatori la fiecare
ediție. În anul 2020 Târgul Oferta Educațională a devenit și în mediul virtual cel mai mare târg
educațional.
Primăria Capitalei, prin PROEDUS, a organizat în perioada mai – iunie, cea de-a XXI-a ediție a Târgului
de Oferta Educațională (TOE). Cu o tradiție de 20 de ani, proiectul le-a oferit absolvenților de școli
gimnaziale, informații cu privire la oferta educațională a liceelor bucureștene.



           

       TOE online a facilitat discuții libere în format live cu profesori, elevi,

reprezentanți ai Consiliului Elevilor și directori ai liceelor prezente la

eveniment.

       Pe toată perioada evenimentului, au participat 94 de licee din

Municipiul București, fiecare având filme de prezentare, tururi virtuale 3D

și informații utile (media de admitere, cifra de școlarizare, activități

curriculare și extra-curriculare, premii, burse, titluri obținute ș.a.). TOE a

oferit și o componentă de învățare și dezvoltare personală, prin realizarea

în direct de sesiuni de consiliere și orientare în carieră ce au avut loc zilnic,

în perioada 08 – 13.06.2020. În acest interval TOE – ediția online a

înregistrat aproape 30.000 de vizitatori online. 

     După finalizarea săptămânii Târgului Oferta Educațională, acesta a

rămas deschis parțial publicului care a putut să urmărească în continuare

oferta liceelor, topul celor mai bune unitati de invatamant liceal, media de

admitere, informații generale despre unitatea de învățământ și harta

liceelor din Municipiul București. Până în prezent a fost vizitat de

aproximativ 100.000 de vizitatori online.

 



       Parte integrată a TOE a fost și campionatul
digital de jocuri sportive unde 108 echipe formate
din elevi bucureșteni au participat la 2 competiții
online:  FIFA20 și NBA2K20. Impactul online al
evenimentului sportiv a fost de peste 170.000 de
vizualizări. 

ochelari VR
scaune de gaming 

căști audio profesionale
un set de boxe 

alte premii surpriză.

În cadrul competiției sportive FIFA20 au
participat peste 150 de echipe formate
din elevi bucureșteni. Concursul s-a
finalizat cu o premiere în care locurile I,
II, III și IV au câștigat:



SPORTULUISPORTULUISPORTULUI
ACADEMIAACADEMIA



            ACADEMIA SPORTULUIACADEMIA SPORTULUI  reprezintă un proiect sportiv marca PROEDUS, ce însumează competiții dedicate elevilorreprezintă un proiect sportiv marca PROEDUS, ce însumează competiții dedicate elevilor
din clasele V-XII, cantonamente, stagii de pregătire sportivă, sporturi de masă, dar și cursuri de fotbal, baschet, volei șidin clasele V-XII, cantonamente, stagii de pregătire sportivă, sporturi de masă, dar și cursuri de fotbal, baschet, volei și
tenis de câmp, având 2.000 de participanți anual.tenis de câmp, având 2.000 de participanți anual.

CURSURI GRATUITE DE ÎNOT PENTRU ELEVII CLASELOR V-VIIICURSURI GRATUITE DE ÎNOT PENTRU ELEVII CLASELOR V-VIII  
                Cursurile gratuite de înot s-au desfășurat în anul 2020 timp de două weekend-uri, respectiv 29.02.2020 –Cursurile gratuite de înot s-au desfășurat în anul 2020 timp de două weekend-uri, respectiv 29.02.2020 –
01.03.2020 și 07.03.2020 – 08.03.2020.01.03.2020 și 07.03.2020 – 08.03.2020.
                  La cursurile de înot au participat peste 1.800 de elevi și s-au desfășurat sub atenta supraveghere a antrenorilor cuLa cursurile de înot au participat peste 1.800 de elevi și s-au desfășurat sub atenta supraveghere a antrenorilor cu
specialitate în domeniu.Totodată, pe parcursul desfășurării cursurilor, participanților li s-au oferit echipamentespecialitate în domeniu.Totodată, pe parcursul desfășurării cursurilor, participanților li s-au oferit echipamente
specifice, respectiv căști de înot.specifice, respectiv căști de înot.

Elevii bucureșteni urmau să beneficieze de 984 de ore de înot, însă din cauza pandemiei de Sars-CoV-2 a fostElevii bucureșteni urmau să beneficieze de 984 de ore de înot, însă din cauza pandemiei de Sars-CoV-2 a fost
necesară restricționarea activităților sportive.necesară restricționarea activităților sportive.





                            Muzeul Copiilor este un spațiu dedicat învățării experiențiale pentru elevii bucureșteni.Muzeul Copiilor este un spațiu dedicat învățării experiențiale pentru elevii bucureșteni.    Conceptul spațiuluiConceptul spațiului

este de a facilita activități recreative și de educație nonformală prin prisma unor expoziții și ateliere ce-și voreste de a facilita activități recreative și de educație nonformală prin prisma unor expoziții și ateliere ce-și vor

schimba periodic tematica pentru a oferi o gamă cât mai largă de experiențe de învățare.schimba periodic tematica pentru a oferi o gamă cât mai largă de experiențe de învățare.  

                            Conceptul Conceptul Muzeului Copiilor Muzeului Copiilor a reprezentat un deziderat al instituției încă din anul 2010, una din țintelea reprezentat un deziderat al instituției încă din anul 2010, una din țintele

PROEDUS fiind aceea de a crea un spațiu la nivelul Municipiului București, cu o gamă extinsă de activități. ToatePROEDUS fiind aceea de a crea un spațiu la nivelul Municipiului București, cu o gamă extinsă de activități. Toate

activitățile din cadrul proiectului Muzeul Copiilor au fost realizate de către personalul PROEDUS.activitățile din cadrul proiectului Muzeul Copiilor au fost realizate de către personalul PROEDUS.

                            Muzeul Copiilor și-a propus să devină un model de bună practică, asemenea marilor centre urbane dinMuzeul Copiilor și-a propus să devină un model de bună practică, asemenea marilor centre urbane din

Europa și chiar din lume, câteva exemple de referință fiind Copernicus Center(Polonia) și Technopolis (Belgia),Europa și chiar din lume, câteva exemple de referință fiind Copernicus Center(Polonia) și Technopolis (Belgia),

vizitate de delegații oficiale PROEDUS, în perioada 2010 – 2015.vizitate de delegații oficiale PROEDUS, în perioada 2010 – 2015.

  



            

 

Zona Revoluțiilor Științifice a cuprins un spațiu

expozițional dedicat noilor tehnologii și al impactului

acestora asupra generațiilor. Printre atracții se numără

robotul realizat la imprimanta 3D, o prismă digitală, o

imprimantă 3D, circuite care explică conceptul energiei

regenerabile eoliene, evoluția telefoanelor, ș.a.

  La Muzeul Copiilor, PROEDUS a realizat următoarele zone:



Zona Planetariului  - împărțită în 4 camere, zona planetariului a 

 cuprins atât informații esențiale și pe înțelesul tuturor despre Terra

și sistemul nostru solar, cât și facilitatori digitali precum: o tabletă

interactivă de prezentare a reliefului, animalelor, climei și

obiectivelor turistice ale planetei Pământ; proiecții ale planetelor și

sistemului nostru solar împreună cu prezentări audio; simulatorul de

rachetă ce prezenta o călătorie în spațiul cosmic.



Sala Spectacolelor cunoscută de către vizitatori și sub numele de Sala

Mare a Muzeului Copiilor, a înglobat atât artele vizuale, cât și

exprimarea artei prin muzică. Zona și-a dorit reunirea instituțiilor de

impact în promovarea culturii și a artelor din Municipiul București,

partenerii fiind: Cantus Mundi ce a propus o expoziție a notelor

muzicale; Centrul CREART ce a propus o expoziție de fotografie,

obiecte și costume din perioada interbelică; Teatrul Ion Creangă cu o

expoziție de costume din Povestea Porcului și Frumoasa din Pădurea

Adormită; Opera Comică pentru Copii ce a adus în spațiu o parte din

activitatea sa precum o secțiune în mărime naturală a scenei din Sala

Mare și decorul animatronic din povestea Scufița Roșie; Teatrul

Țăndărică ce a realizat o expoziție a marionetelor aflate în patrimoniul

cultural și recunoscute de către UNESCO.





Zona de Streaming Vizual



Zona Corpului Uman - spațiul a înglobat mai multe camere senzoriale destinate învățării

experiențiale în ceea ce privește anatomia pe înțelesul tuturor precum: camera simțurilor, camera

sitemului respirator și circulator, camera mușchilor, blocul operator și camera radiografiilor.



 Zona Geografiei și Istoriei - spațiul a venit în întâmpinarea vizitatorilor cu informații în completarea

curriculei școlare, precum și cu o hartă interactivă a României. Totodată, spațiul dedicat dezvoltării

sustenabile a adus informații pe înțelesul elevilor în raport cu diferențele existente între societățile

dezvoltate și societățile în curs de dezvoltare. 



 Zona Experimentelor  - activitățile din cadrul spațiului s-au axat asupra învățării experiențiale prin

demonstrații practice. Vizitatorii au avut posibilitatea de a realiza propriul experiment învățând

astfel reacțiile chimice și fizice prezente în viața de zi cu zi. De asemenea, zona a cuprins și o

componentă a realității virtuale prin simulatorul 9D, având scopul de a stârni curiozitatea cu

privire la legile fizicii pe care le percepem. 



 Zona Multimedia - a fost dedicată tuturor

domeniilor care au în componența lor film,

radio, fotografie și producție media. Spațiul

a prezentat o călătorie în domeniul filmului,

efectelor speciale, fotografiei cu impact,

înregistrărilor audio și a culiselor unui

platou de televiziune. 



 Zona Medii de Viață - spațiu de învățare experiențială prin instrumente digitale a

pus la dispoziție vizitatorilor o multitudine de activități precum: experimentarea

formelor de relief prin intermediul nisipului și al proiecțiilor digitale, jocuri

kinetice, acvarii digitale, grădină zoologică virtuală, simulator submarin.







       Pe durata celor 100 de zile de activitate, Muzeul Copiilor a înregistrat un număr de 30.000 de vizitatori 
 rezultând o medie de 300 de vizitatori pe zi, preponderent preșcolari și școlari (clasele I – VIII).
       Dintre aceștia, peste 4000 au fost voluntari PROEDUS care au vizitat Muzeul Copiilor pentru a-și depune
contractele de voluntariat, dar și pentru a se familiariza cu noul proiect. 
       Comparativ cu Muzeul Antipa, care s-a bucurat de prezența a 64.000 de vizitatori, pe segmentul de vârstă 6 –

15 ani, pe parcursul unui an întreg, Muzeul Copiilor a înregistrat în 4 luni, jumătate dintre vizitatorii acestuia. 

        Acest fapt ne încurajează ca după ridicarea tuturor restricțiilor și demararea proiectelor instituției să estimăm 

 o creștere a numărului de vizitatori, ajungând astfel la aproximativ 430 de vizitatori/zi.



Voluntar PROEDUS 2.0.Voluntar PROEDUS 2.0.



Voluntarii înscriși în anul școlar 2019 - 2020

10.000 de elevi bucureșteni
1.000 de cadre didactice și personal didactic auxiliar

Voluntarii înscriși în anul școlar 2020 - 2021

5.000 de elevi bucureșteni*
500 de cadre didactice și personal didactic auxiliar*

 

*sesiunea de înscriere este deschisă și în prima parte a anului 2021



                            ProgramulProgramul    a luat naștere în anul 2014 suba luat naștere în anul 2014 sub

numele numele Fii și tu Voluntar PROEDUSFii și tu Voluntar PROEDUS, iar astăzi, iar astăzi

poarta numele depoarta numele de Voluntar PROEDUS 2.0 Voluntar PROEDUS 2.0..  

                        Programul își propune, anual, crearea uneiProgramul își propune, anual, crearea unei

comunități de elevi care să transmită un exemplucomunități de elevi care să transmită un exemplu

de bună practică de la o generație la alta prinde bună practică de la o generație la alta prin

implicarea ca voluntari în organizarea deimplicarea ca voluntari în organizarea de

evenimente și proiecte la nivel municipal, prinevenimente și proiecte la nivel municipal, prin

însușirea voluntariatului ca valoare și prinînsușirea voluntariatului ca valoare și prin

împărtășirea acesteia cu ajutorul conceptelor deîmpărtășirea acesteia cu ajutorul conceptelor de

peer-education și shadowing, proiectul fiind unpeer-education și shadowing, proiectul fiind un

start pentru o comunitate de elevi care estestart pentru o comunitate de elevi care este

preocupată de ceea ce se petrece înpreocupată de ceea ce se petrece în    comunitate.comunitate.  

                                Voluntarii PROEDUS sunt implicați într-oVoluntarii PROEDUS sunt implicați într-o

gamă largă de evenimente organizate atât degamă largă de evenimente organizate atât de

PROEDUS , cât și de alte instituții aflate înPROEDUS , cât și de alte instituții aflate în

subordinea Primăriei Capitalei sau chiar de mediulsubordinea Primăriei Capitalei sau chiar de mediul

ONG din București.ONG din București.  

                                

                              

      Proiectul este organizat respectând toateProiectul este organizat respectând toate

reglementările în vigoare, în baza Legiireglementările în vigoare, în baza Legii

Voluntariatului 74/2014. Acesta demarează înVoluntariatului 74/2014. Acesta demarează în

fiecare an în luna septembrie prin înscriereafiecare an în luna septembrie prin înscrierea

elevilor și, după încheierea tuturor formalităților,elevilor și, după încheierea tuturor formalităților,

voluntarii sunt angrenați în activitățile specifice,voluntarii sunt angrenați în activitățile specifice,

având libertatea deavând libertatea de    alegere a proiectelor în carealegere a proiectelor în care

doresc să se implice.doresc să se implice.  

          Pentru fiecare activitate sunt recompensați înPentru fiecare activitate sunt recompensați în

funcție de prevederile din Regulamentulfuncție de prevederile din Regulamentul

programului și în conformitate cu Legeaprogramului și în conformitate cu Legea

Voluntariatului din România. Se propun, pentruVoluntariatului din România. Se propun, pentru

voluntarii cei mai activi, schimburi internaționalevoluntarii cei mai activi, schimburi internaționale

de bune practici, corelate cu recomandărilede bune practici, corelate cu recomandările

Direcției Tineret a Comisiei Europene.Direcției Tineret a Comisiei Europene.

            



     Anul 2020 a marcat un an atipic pentru Voluntarii
PROEDUS, astfel, majoritatea activităților dedicate acestora s-
au desfășurat online pe platforma www.hubproedus.ro în
vederea prevenirii răspândiri Sars-CoV-2.
   
PROEDUS a realizat o serie de  videoclipuri de orientare în
carieră realizate prin proiectul Job de Viitor, promovate în
rândul voluntarilor. 
  
Aceștia au urmărit  videoclipurile și au realizat activitatea tip
„răspuns fulger” pentru a-și testa cunoștințele obținute.  
  
Scopul exercițiului a fost motivarea și informarea voluntarilor
cu privire la viitoarea lor carieră, în vederea luării unei decizii 
 potrivite în funcție de nevoile lor.

 

Prin intermediul platformei www.hubproedus.ro, voluntarilor le-au fost puse la dispoziție materiale de
tipul unor emisiuni în care acestora le-au fost prezentate informații cu privire la alegerea unei universități
potrivite, precum și viitoarele locuri de muncă care necesită pregătire într-un anumit domeniu.

Cele 19 episoade ale emisiunii Tu în Viitor au fost înregistrate pe parcursul a 3 săptămâni, fiind
disponibile tuturor pe platforma de e-Learning www.hubproedus.ro.



         Luna septembrie a însemnat un nou an
de VOLUNTARIAT, astfel înscrierile pentru
anul școlar 2020-2021 s-au desfășurat
online, cu depunerea fizică a dosarului de
înscriere, într-o zonă special amenajată în
Muzeul Copiilor, urmată ulterior de vizitarea
Muzeului. 

Pentru anul de voluntariat 2020-2021 s-au înscris peste 5.000 de elevi și ne propunem prelungirea
perioadei de înscriere a elevilor voluntari.



 realizarea materialelor didactice pentru platforma www.hubproedus.ro; 

participarea a aproximativ 500 de profesori voluntari la sesiuni de training cu tema „Starea de bine la clasă”;

sesiuni desfășurate online pe parcursul a 3 zile, pentru grupe de câte 40 – 60 de profesori. 
profesorii voluntari au fost invitați să participe la conferința de deschidere a Târgului Oferta Educațională

online, împărtășind din experiența lor cu privire la alegerile potrivite pentru formarea elevilor, totodată
contribuind la promovarea evenimentului.

    Programul de voluntariat pentru profesori, a fost o premieră la nivel european, fiind demarat în anul 2019. 

Activitățile desfășurate de voluntarii profesori în anul 2020 au constat în:

 În sesiunea de înscriere din septembrie 2020, s-au înscris peste 500 de cadre didactice și personal didactic
auxiliar, sesiunea de înscriere fiind deschisă și în prima parte a anului 2021. 



susținerea PROEDUS în implementarea activităților de la Podul Basarab,susținerea PROEDUS în implementarea activităților de la Podul Basarab,

Piața George Enescu, Piața Universității, Primăria Municipiului București,Piața George Enescu, Piața Universității, Primăria Municipiului București,

a fost planificată selectarea a 450 voluntari dintr-un total de 10.000 dea fost planificată selectarea a 450 voluntari dintr-un total de 10.000 de

voluntari recrutați care urmau a fi instruiți să ghideze invitații în zonavoluntari recrutați care urmau a fi instruiți să ghideze invitații în zona

aeroportuară.aeroportuară.

voluntarii urmau să asigure informarea corectă a suporterilor cu privire lavoluntarii urmau să asigure informarea corectă a suporterilor cu privire la

programul evenimentelor, punctele de atracție și modul de desfășurare aprogramul evenimentelor, punctele de atracție și modul de desfășurare a

activităților publice;activităților publice;  

            În anul 2020, pentru organizarea evenimentului UEFA-Trophy Tour andÎn anul 2020, pentru organizarea evenimentului UEFA-Trophy Tour and

Bridge Event și a acțiunii Mobility Makers ( PROEDUS fiind delegat doar pentruBridge Event și a acțiunii Mobility Makers ( PROEDUS fiind delegat doar pentru

zona aeroportuară) au fost planificate o serie de activități dedicate Voluntarilorzona aeroportuară) au fost planificate o serie de activități dedicate Voluntarilor

PROEDUS.PROEDUS.  

          Activitățile propuse au constat în implicarea voluntarilor în acțiunile ceActivitățile propuse au constat în implicarea voluntarilor în acțiunile ce

urmau a fi desfășurate în punctele cheie din cadrul evenimentului Trophy Toururmau a fi desfășurate în punctele cheie din cadrul evenimentului Trophy Tour

și Bridge Event, după cum urmează:și Bridge Event, după cum urmează:

Arena Națională și Piața Constituției.Arena Națională și Piața Constituției.  

Având în vedere contextul pandemiei de Sars-CoV-2, campionatul europeanAvând în vedere contextul pandemiei de Sars-CoV-2, campionatul european

UEFA a fost reprogramat pentru anul 2021 de către forurile internaționale. LaUEFA a fost reprogramat pentru anul 2021 de către forurile internaționale. La

momentul suspendării PROEDUS avea pregătite toate demersurile necesaremomentul suspendării PROEDUS avea pregătite toate demersurile necesare  

  desfășurării evenimentului.desfășurării evenimentului.

UEFA-Trophy Tour and Bridge Event-Mobility Makers



BUCUREȘTI.CITEȘTE.ROBUCUREȘTI.CITEȘTE.ROBUCUREȘTI.CITEȘTE.RO



Proiectul a urmărit facilitarea accesului gratuit și
promovarea lecturii la un conținut editorial de calitate
pentru elevii și cadrele didactice bucureștene.

Platforma București.Citește.ro oferă peste 1200 de
materiale educaționale în format ebook, audiobook,

videobook și fișe de lucru,  destinate elevilor și
cadrelor didactice din Municipiul București.
În perioada iunie - decembrie au fost create 21.403

conturi prin www.hubproedus.ro. 

Proiectul București.Citește.ro a fost implementat în baza
H.C.G.M.B nr. 205/11.05.2020, acesta a fost realizat de
către PROEDUS, în parteneriat cu Asociația Culturală

Ludmila Vidrașcu.  



CURSURI ACREDITATE PENTRU CADRE DIDACTICECURSURI ACREDITATE PENTRU CADRE DIDACTICE

  

  

  



PROEDUS pune la dispoziție cursuri gratuite de formare continuă dedicate cadrelor didactice, prin
intermediul cărora profesorii deprind capacitatea de a proiecta și dezvolta noi metode și tehnici de
lucru cu elevii, dar și de evaluare a acestora.

Totodată, se urmărește conștientizează importanței și utilitatea elaborării și implementării unor
programe educaționale bazate pe principiile învățării non-formale. 



        Rolul Comunicării Didactice în Gestionarea Clasei de Elevi cu scopul: dezvoltării competențelor de comunicare
adecvate în activitățile didactice prin exersarea tehnicilor de expresivitate, formarea unui stil de comunicare expresiv.

       Noile Educații – Abordări Inovative prin Disciplina Pregătiți pentru Viață cu scopul: dezvoltării competențelor cadrelor
didactice pentru învățământul primar și gimnazial, cu accent pe aplicarea programei școlare Pregătiți pentru viață;

Educație pentru viață și comunitate.

Având în vedere specificul anului 2020, PROEDUS a livrat două cursuri acreditate în mediul online cu 15 CTP, ajungând la
sfârșitul lunii decembrie la un număr total de 650 de profesori beneficiari, după cum urmează:

       Fiecare curs a avut o durată de 60 de ore și s-a desfășurăt pe perioada a 3 săptămâni. 
       Sesiunile de lucru au fost facilitate de  un formator profesionist cu experiență relevantă în domeniul educației non-formale.

       Metodologia de formare utilizează metode active și participative, caracterul sesiunilor fiind preponderent practic-aplicativ.
Fiecare grupă a fost formată din maximum  35 de cursanți, conform Ordinului Ministrului Educației și Cercetării cu  

 nr.5767/15.10.2020.  



dezvoltării competențelor profesionale ale cadrelor didactice pentru desfășurarea activităților de învățare
centrate pe formarea caracterului; 
evaluarea rezultatelor învățării în termeni de atitudini și comportamente; 

creșterea calității generale a educației oferite elevilor prin implicarea dimensiunii atitudinal-valorice în
activități didactice și extra-curriculare. 

        La finalul anului 2020, a fost acreditat un nou curs, Educația Caracterului cu scopul:
 

 

         Cursurile au fost acreditate de către Ministerul Educației Naționale, cu o dublă acreditare (în online de tip
webinar sincron/asincron și față în față).

         Fiecare curs s-a desfășurat pe parcursul a 60 de ore de formare, iar absolvenților le-au fost eliberate 

 certificate de competențe, ce conferă 15 credite profesionale, în condițiile unei rate minime de prezență la 80%

din orele de formare.

        Totodată, în decembrie 2020 a fost demarată procedura de acreditare a cursului Managementul Relațiilor
Profesor Diriginte – Părinte, Școală – Familie, având scopul realizarea unor întâlniri cu părinții în timpul cursului,
prin care se va asigura practica pentru cursanți, dar și posibilitatea de a oglindi relația dintre aceștia cât mai
autentic.  



CIVITAS 2.0 – Parteneriatul Civic pentru EducațieCIVITAS 2.0 – Parteneriatul Civic pentru Educație



CIVITAS 2.0. este o axă de susținere a proiectelor unităților
de învățământ de stat sau private din Municipiul București.
Ne propunem prin proiectele CIVITAS 2.0 dezvoltarea unor
abilități și competențe conform liniei directoare corelată
anual cu recomandările educaționale naționale și europene. 

Astfel, conform motivației PROEDUS de digitalizare,

unitățile de învățământ  au avut la dispoziție un formular
standard pe care l-au completat  online.

În urma evaluării, proiectele eligibile au primit resursele
necesare implementării.

CIVITAS s-a înființat în anul 2014 prin H.C.G.M.B., programul fiind adresat atât elevilor ca beneficiari direcți,
părinților și societății în general ca beneficiari indirecți, cât și profesorilor și personalului de conducere din unitățile de
învățământ ca actori principali în realizarea actului educațional, prin formarea și dezvoltarea noilor generații.
În anul 2020 au fost susținute 8 proiecte care au însumat 9.327 de beneficiari provenind din mai multe unități de
învățământ bucureștene ( grădinițe, școli gimnaziale, licee)



O linie de finanțare dedicată unităților de învățământ;
O linie de finanțare dedicată proiectelor de excelență adresată unităților de învățământ cu mai mult de 3 ani de
experiență în implementarea de proiecte CIVITAS;

O linie de finanțare dedicată partenerilor CIVITAS; 

Diminuarea fenomenului de bullying;

Educație non-formală și Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat; 
Dezvoltarea competențelor și abilităților de viață independentă (leadership, comunicare, lucru în echipă,

gestionarea conflictelor, dezbatere, oratorie și retorică, negociere etc.). 

Anul școlar 2019 - 2020 a venit cu o noutate în program și a propus trei linii de finanțare: 

Liniile tematice au fost: 

 



„SURÂSUL COPILĂRIEI, FESTIVAL DE ARTĂ PENTRU COPII. TITLUL EDIȚIEI:
PĂȘEȘTE PRAGUL INIMII MELE... EDIȚIA A IV-A, AN ȘCOLAR 2019-2020”

„UNU PENTRU TOȚI, TOȚI ÎMPOTRIVA BULLYING-ULUI” 

„CUTIA CU EMOȚII” 

„LA ARTĂ ÎNAINTE, LA BULLYING ÎNAPOI!”
„ANTREPRENORIATUL PENTRU CEI MICI” 

„F.R.I.E.N.D.S. - FII RESPONSABIL! IMPLICĂ-TE! EMPATIE! NONDISCRIMINARE!

DĂRUIRE! STOP BULLYING!”

„CÂND MAGIA NU DĂ ROADE” 

„STOP BULLYING!”

În urma evaluării proiectelor de către Comisia PROEDUS, întrunită în data de 28

februarie 2020, au fost declarate câștigătoare și au început implementarea, următoarele
proiecte:

       

     *Toate activitățile proiectelor enumerate mai sus s-au desfășurat conform fiecărui calendar de proiect,
până la data de 11 martie 2020, când s-a luat decizia de  sistare a tuturor proiectelor desfășurate sub
egida  CIVITAS, ca urmare a evoluției  pandemiei  de SARS-CoV-2.

  



     O șansă la un viitor mai bun pentru copiii în situații

de risc din Municipiul București este un proiect cu
finanțare nerambursabilă susținut prin Fondul Român de
Dezvoltare Socială, Mecanismul Financiar SEE 2009-

2014;

     Scopul proiectului este de a crește gradul de integrare
școlară și incluziune socială pentru copiii aflați în situații
de risc din Municipiul București, prin furnizarea de
programe educaționale extra-curriculare și consiliere
psihopedagogică.

       Sustenabilitatea proiectului  O șansă la un viitor mai

bun pentru copiii în situații de risc din Municipiul

București s-a realizat prin 2 acțiuni, una în martie și una
în decembrie a anului 2020.

      

ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE



          Prima acțiune de sustenabilitate a proiectului în anul 2020 a fost de a oferi copiilor aflați în situații
de risc 437 de tablete pentru  a-i ajuta pe beneficiari să participe activ la cursurile desfășurate online în
contextul pandemiei Sars-CoV-2.   

          Tot în vederea asigurării sustenabilității proiectului,  PROEDUS a organizat cea de-a doua acțiune
de sustenabilitate prin tururi speciale la Muzeul Copiilor pentru 396 de copii aflați în situații de risc de
pe raza Municipiului București. 
          Au răspuns invitației noastre de participare: Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului
din toate cele 6 sectoare ale Municipiului București și Arhiepiscopia Ortodoxă București.
         

      



Pe durata anului 2020 am preluat un număr de 9.122

de dosare aferente galelor de excelență. Acestea sunt
colectate conform prevederilor HCGMB 49/2020.

Aceste documente prevăd recompensarea în cadrul
unor gale de excelență cu premii și tabere dedicate
elevilor și cadrelor didactice din Municipiul București. 

Recunoașterea excelenței



este un proiect destinat elevilor bucureșteni ce au obținut rezultate notabile  în activitățile organizate
sau agreate de PROEDUS la nivelul anului școlar, reunind anual aproximativ 15.000 de participanți.

TABERE 2.0.

       Prin tabere, PROEDUS își propune crearea unui context original de învățare, adaptat permanent la
nevoile și interesele tinerei generații, dar și un context de schimburi de experiență între cadre didactice și
personal didactic auxiliar.
        Pe lângă caracterul recreativ al taberelor, acestea sunt un context optim de deprindere de abilități  și
competențe specifice. 

           

 Tabăra Elevilor Activi și Merituoși

          

Taberele și Stagiile de Lucru, precum și Taberele recreative pentru  cadre didactice și olimpici au scopul
de a crește gradul de conștientizare a actorilor educaționali asupra rolului acestora în  procesul de
învățare pe tot parcursul vieții. 

Proiectul Tabere de Lucru pentru Cadre Didactice și Personal Didactic Auxiliar și-a propus formarea a
aproximativ 2000 de cadre didactice în activități educaționale și nonformale.

 

Stagiile de formare dedicate elevilor și-au propus să angreneze aproximativ 12.000 de participanți.

*În contextul declarării pandemiei Sars-CoV-2  implementarea obiectivelor specifice care vizează activitatea Biroului Tabere
Internaționale și Stagii a fost suspendată. Având în vedere măsurile luate pentru prevenirea răspândirii Sars-CoV-2  și faptul că taberele,

stagiile și excursiile reunesc un număr mare de participanți, PROEDUS a fost nevoit să sisteze aceste activități.

       



Rețele socialeRețele sociale  



Rețelele sociale au  un rol important în
promovarea activității instituției. 2020 fiind un
an digitalizat, paginile oficiale de           și         au
cumulat 38.545 de urmăritori.



fig.1

Din analiza rețelei sociale FACEBOOK, se poate observa un reach organic de peste 2.000.000 (promovarea nefiind platită).

Un alt indicator important al analizei paginii de facebook PROEDUS este reprezentat de cumulul acțiunilor utilizatorilor
pentru fiecare postare (like, share, comentariu, click pe imagine, vizualizare video), fig.2. 



menținerea paginii de Facebook și Instagram în corelație.  

actualizarea constantă a informațiilor pe cele 2 pagini de socializare; 

PROEDUS își propune constant creșterea vizibilității evenimentelor și a numărului de vizitatori la
evenimente prin: 

Promovarea pe rețelele sociale nu este finanțată, numărul fiind atins prin accesări organice unice.

Raportul timp - număr de aprecieri este unul corespunzător, având în vedere numărul de beneficiari
cărora ne adresăm.

fig.2



Media PlanMedia Plan  



 

În anul digital 2020, platforma de  e-Learning
www.hubproedus.ro a fost și este accesibilă cu titlu
gratuit tuturor elevilor din întreaga țară conform
H.C.G.M.B 137/30.04.2020.

În anul 2020, PROEDUS și-a promovat activitatea prin  

următoarele canale: TV, radio, online și outdoor.



Fiecare pas contează! Oricând!Fiecare pas contează! Oricând!


