
  
 

Şcoala care dăruieşte 

Sărbători de Paşte 2018 

 

Cu ocazia Sărbătorilor de Paşte 2018, ECDL ROMANIA relansează Şcoala care dăruieşte, prin care se doreşte popularizarea 

şi susţinerea iniţiativelor umanitare organizate de elevi şi profesori în şcolile din toată ţara. 

Spuneţi ce fapte bune pregătiţi la şcoală pentru Sărbătorile de Paşte şi Iepuraşul ECDL poate să se alăture evenimentului 

vostru! 

 Elevii şi profesorii care intenţionează să desfăşoare proiecte cu acte de caritate în perioada Sărbătorilor de Paşte, pot înscrie 

acţiunile lor începând cu 12 martie 2018 pe e-mail marketing@ecdl.ro  până la data de 25 martie 2018. ECDL ROMANIA va promova 

evenimentele prin intermediul website-ului www.ecdl.ro şi pe pagina Facebook ECDL ROMANIA de pe website-ul www.facebook.com.  

Promovarea online poate conduce la susţinerea unora dintre beneficiarii proiectelor. 

 

La Şcoala care dăruieşte pot participa toate unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar din România şi pot fi înscrise 

inclusiv proiecte care să urmărească certificarea ECDL a unor persoane (copii, elevi ai şcolii sau din alte şcoli etc.) cu situaţie 

dezavantajată sau cu rezultate deosebite. 

Şcoala care dăruieşte Sărbători de Paşte 2018 se desfăşoară în perioada 12 – 30 martie 2018. 

Transmiterea proiectelor pe adresa marketing@ecdl.ro  se face exclusiv în perioada 12 – 25 martie 2018. 

Anunţarea beneficiarilor proiectelor, care vor fi sustinuţi de ECDL ROMANIA, se va face în perioada 26 – 30 martie 2018 prin 

intermediul website-ului www.ecdl.ro şi pe pagina Facebook ECDL ROMANIA de pe website-ul www.facebook.com .  

 

Transmiterea proiectelor pe e-mail marketing@ecdl.ro  pentru înscriere trebuie să cuprindă:  

1.Titlul proiectului ;  

2.Numele şcolii ;  

3.Numele echipei ;  

4.Membrii echipei ;  

5.Beneficiarul proiectului ;  

6.Descrierea proiectului şi a activităţilor aferente acestuia (inclusiv datele de desfăşurare a activităţilor) ;  

7.Date de contact (telefon/ email). 

 

Proiectele trebuie să reflecte acte de caritate desfăşurate în folosul comunităţii.  

Şcoala care dăruieşte se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar din România. 

 

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la e-mail marketing@ecdl.ro sau pe telefon 021 316 99 22. 

Împreună ii putem determina pe ceilalţi să devină mai buni! 
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