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PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE, CULTURALE SI SPORTIVE COMUNE 
ÎN SĂPTAMÂNA  Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”(07-11.04.2014) 
 
 

În contextul derulării unor proiecte şi programe educaţionale, culturale si sportive 
comune în săptamâna  Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”(07-11.04.2014), 
Ministerul Tineretului şi Sportului, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,  Federaţia 
Naţională a Asociaţiilor de Părinţi-Învăţământ Preuniversitar şi Fundaţia Culturală Delta, în 
parteneriat cu Primăria Muncipiului Bucureşti, Federaţiile Sportive, Clubul Sportiv Apollo, 
ARCUB şi Revista Sport Revolution organizează o serie de activităţi destinate elevilor, 
cadrelor didactice şi părinţilor din Bucureşti. 

Deschiderea oficială a activităţilor din săptamâna Şcoala altfel,  se va realiza printr-un 
spectacol extraordinar susţinut de către elevii de la şcolile de muzica şi coregrafie din 
Bucuresti, luni 07.04.2014-ora 18,30, în Piaţa Universităţii . La eveniment sunt invitaţi să 
participe: Primul Ministru; Primarul General al Capitalei; deputaţi şi senatori din 
Parlamentul Romaniei; reprezentanţi ai Guvernului României; inspectori şcolari; cadre 
didactice; părinţi şi elevi. Intrarea este liberă. 

Programul întregii săptamani este următorul: 

- 07.04.2014, ora 18,30 – Piaţa Universităţii - Spectacol extraordinar susţinut de elevii 
de la şcolile de muzica şi coregrafie din Bucureşti; 

- 07-10.04.2014, între orele 10.00-13.00, manifestări sportive la Clubul Apollo, întâlniri 
cu sportivi consacraţi din România; 

- 08.04.2014 - Stadionul Tineretului - un maraton al sportului sub deviza:” Sportul 
altfel”; 

- 11.04.2014, între orele 10.00-13.00 - Stadionul Dinamo - manifestari sportive (tir); 

- 07-11.04.2014 – între orele 10.00-12.00 - „Să mîncam sănatos”; copiii din 
învăţământul primar vor avea prezentări despre alimentaţia sănătoasă, desfăşurate în 
câteva restaurante din Bucureşti (Iconic Food Wine and Design; Sofa; Wellness 
Cuisine; Howard Johnson Grand Plaza Hotel); 

-  ”Un zambet de copil!”- Educaţie pentru sănătate şi control stomatologic pentru 100 
de elevi din învăţământul primar din Bucureşti, prin PANADENT – Medic 
stomatolog dr. Lucreţia PANĂ. 
 
Vă invităm să fi ţi alături de copii pe parcursul acestei săptămâni. 
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