
In colaborare cu Primaria Municipiului Bucuresti, elevii  si profesorii sunt 

invitati  sa participe la “Vacanta Liceenilor Activi si Merituosi”, proiect initiat si 

derulat de PROEDUS- Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti 

Criterii de selectie a elevilor participanti la Tabara Internationala din Grecia Paralia 

Katerini si Tabara Costinesti ( categoriile A si B) : 

- Elevii cu implicare si premii la olimpiade scolare si concursuri pe discipline si extrascolare, la fazele 

pe municipiu, nationale, internationale, in anul scolar 2016-2017; 

- Media obtinuta in anul scolar in curs; 

- Elevii care s-au evidentiat prin rezultatele obtinute la proiectele extrascolare 

- Media la purtare 10; 

- Calităţi morale şi de comportament; 

- Performanţe şcolare obţinute (diplome la olimpiade, concursuri); 

 

Criterii de selectie a elevilor participanti la si Tabara Costinesti – cu specific sportiv ( 

categoria C) : 

- Elevi cu potential si cu dorinta de perticipare la un stagiu sportiv la mare; 

- Participarea la minim doua activitati din cadrul proiectului Sport pentru Inima Capitalei, organizat de 

PROEDUS in Bucuresti in lunile iulie-august 2017 ( in fiecare weekend); 

- Media obtinuta in anul scolar in curs; 

- Elevii cu implicare si rezultate notabile in plan scolar si extrascolar in domeniul sportului in anul 

scolar 2016-2017; 

- Calităţi morale şi de comportament; 

- Performanţe şcolare obţinute (diplome la olimpiade, concursuri); 

- Adeverinta ca este apt pentru activitati sportive. 
 

Criterii de selectie a profesorilor participanti: 
      -      Implicarea în activitățile din cadrul altor proiecte;  

- Disponibilitatea de a participa la activităţile proiectului; 

      -     Interesul acordat formării şi dezvoltării profesionale;  

      -     Implicarea anterioară în viaţa şcolii (activităţi extraşcolare), activitatea de promovare a școlii; 

OBS: Elevii si profesorii vor suporta doar contravaloarea transportului (Grecia 220 RON, Costinesti 80 

RON), restul taberei (cazarea) va fi asigurata de catre PROEDUS- Centrul de Proiecte Educationale si 

Sportive Bucuresti 

Elevii si profesorii doritori ce indeplinesc conditiile de mai sus vor depune o cerere si acte doveditoare 

(Diplome, trofee, etc.) la secretariat pana cel tarziu marti 13.06.2017. Pentru alte amanunte pot fi contactate 

urmatoarele persoane: 

- Prof. Fasui Sorina 

- Prof. Partene Madalina 

- Prof. Olteanu Diana 


