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 Colegiul Național Pedagogic „Carol I” din Câmpulung anunţă demararea proiectului 

Euroscola cu tema „Solidari cu cei de lângă noi”. În contextul organizării Anului european 

pentru dezvoltare,  ne adresăm unei comunități defavorizate prin implicarea în acțiuni de 

dezvoltare propusă de Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) şi 

de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în cadrul concursului naţional pentru liceeni 

Euroscola, ediţia aVIII-a, 2015. 
 

           Proiectul conceput de echipa şcolii îşi propune următoarele obiective: 

 

 Realizarea unor activități de sprijinire a grupului țintă în vederea îmbunătățirii 

nivelului de trai; 

 

 Înțelegerea  de către elrevi a nevoilor sociale din societatea în care trăiesc; 

 

 Responsabilizarea și implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi sociale, 

culturale sau educaționale din zona țintă, în scopul găsirii unor modalități de 

intervenție; 

 

 Formarea unor deprinderi și abilități de proiectare și organizare a unor acțiuni de 

voluntariat; 

 

 Dezvoltarea unor competențe antreprenoriale prin organizarea și derularea de 

activități aducătoare de venituri, prin care se poate susține financiar o acțiune 

caritabilă din derularea proiectului; 

 

 Cultivarea spiritului de echipă , a abilităților de comunicare interpersonală, a 

responsabilizării în grupa de lucru; 

 

 Realizarea posterului care să conchidă diseminarea proiectului de voluntariat propus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Echipa este formată din elevi ai Colegiului Național Pedagogic „Carol I” Câmpulung , 

clasele  IX-XI şi din profesorii coordonatori după cum urmează: 

Nr crt Nume si prenume 

1 Prof. Cartaleanu Gabriela  

2 Prof. Irimia Iulia 

3 Păcuraru Robert 

4 Aldea Ruxandra 

5 Butoi Nelly 

6 Cartaleanu Iulia 

7 Cârstoiu Roberta 

8 Chița Filofteia-Cosmina 

9 Coman Cătălin 

10 Crețu Costinela 

11 Dumitrescu Alexandra 

12 Dumitru Alicia 

13 Gamîcă George 

14 Geantă Claudia 

15 Ivașcu Sandra 

16 Moțoi Gabriela 

17 Nică Raluca 

18 Pitulan Elena 

19 Palade Octavian 

20 Răuță Diana 

21 Radu Loredana 

22 Robu Diana 

23 Stoian Andreea 

24 Șerban Ștefania 

25 Zamfirescu Sorina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 



 

 

  

Stadiile proiectului 

 

 

 
Nr. crt. PERIOADA STADIUL PROIECTULUI 

1. 3- 6 mai Alcătuirea echipei 

2. 7-15 mai Organizarea echipelor de lucru 

3. 18-22 mai Stabilirea şi distribuirea sarcinilor pe grupuri de lucru 

4. 25-29 mai Identificarea și localizarea zonei de acțiune 

Stabilirea traseului cel mai rapid și facil de parcurs 

6. 8-12 iunie Identificarea nevoilor comunității 

7. 15-19 iunie Planul de acţiune pentru perioada vacanţei şcolare-

implementarea propriu-zisă a proiectului 

8. 22 iunie-1 septembrie  Acţiuni de voluntariat 

 Activităţi practice în parteneriat cu instituţiile 

locale implicate 

 Aplicarea de interviuri pe grupul ţintă 

 Realizarea unei videoconferințe cu potențiali 

voluntari din alte țări 

 Punerea în aplicare a înfiinţării unui atelier de 

lucru în vederea realizării expoziției cu vânzare  

din 20 iulie 

 Realizarea și distribuirea unor pliante care să 

popularizeze proiectul și acțiunile caritabile din 

cadrul acestuia 

 Realizarea posterului 

9. 14-18 septembrie Diseminarea proiectului 

10. 21septembrie-2 octombrie Descrierea proiectului realizat şi depunerea dosarului 

 


