
 

CLUBUL DEMOCRATIC 

EDUCATIE DEMOCRATICA SI RESPECT 

           Începând de luni, 19 Noiembrie 2012, în școala noastră și-a deschis porțile în mod oficial  

Clubul Democratic! 

 

        Reprezentând principala formă de implementare în programul școlii a Proiectului 
Multilateral Comenius „Discipline and Democracy in an European Context”(12-PM-62-PH-RO) și 
totodată cel mai important produs al acestuia, Clubul Democratic este coordonat de Dl. Prof. 
Sârbu Marian, care a și condus primele ședințe, învățându-i pe elevii participanți principalele 
reguli ale șahului. 

                        

Elevii avansați au fost mentorii celor începători, ajungând în timp record să înțeleagă 

importanța existenței regulilor și să le și respecte.  



La primele două ședințe sediul CDI din cadrul școlii noastre s-a dovedit neîncăpător pentru 
numeroșii participanți (29 elevi de la toate clasele gimnaziale), dovedind (dacă mai era nevoie) 
că avem elevi dornici de activități educative și receptivi la noi provocări. 

 

Pana la sfârșitul semestrului, în cadrul clubului vor avea loc următoarele activități: 

3, 10 dec 2012 – Dezbatere: Drepturile Omului  - responsabil Prof. Constanța Puică 

 

14-20 dec 2012 – Ateliere de creație: Decorațiuni de Crăciun ( în colaborare cu părinții elevilor) 
– responsabili: înv. Dumitran Aurelia, Neagu Gheorghe, Prof. Barbu Emilia, Sima Cristina, 
Ibănescu Adina, Sârbu Marian 

- Audiții muzicale, vizionare a unui concert de Crăciun- responsabil prof. Laura 
Stoica, Prof. Gușă Camelia 

- Acțiuni caritabile în colaborare cu Șc Specială Nr. 2 Ploiești, Căminul 
„Children’s Heaven” Bătești, Căminul de bătrâni Puchenii Moșneni– 
responsabili prof. Sârbu Marian, Radu Raluca, Sârbu Ana Maria, Vlăduță 
Alina, Dumitran Aurelia, Sima Cristina, Stoica Laura, Ilie Gherson Gheorghe 
 

Prof. RADU RALUCA 

  Proiectul Comenius Multilateral cu titlul  ,,Discipline and Democracy in an European Context’’ este 
realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius –Lifelong 
Learning Programme.  

Informaţiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului , iar A.N.P.C.D.E.F.P. şi 
Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii 


