
COLEGIUL PEDAGOGIC „A. MATEEVICI” DIN CHIŞIN U 

EUROCLUB 

Motto:  

Dacă vrei să faci lumea mai bună şi mai prosperă ,te invităm să faci parte din Euroclub. 

O idée ingenioasă niciodată nu este în plus. 

 

 

 

 



 

 

 

Educaţia non-formal   este cea mai nou  abordare a înv ţ rii prin activitati 

pl cute si motivante. Avantajele sale multiple înglobeaza bifarea tuturor 

deprinderilor specifice sistemului traditional de invatamant, cu un aport 

suplimentar de abilit ţi cîstigate in condiţiile unei libertaţi de exprimare maxime. 

Educaţia non-formala înseamn  orice acţiune organizat  in afara sistemului scolar, 

prin care se formeaz  o punte între cunostinţele predate de profesori si punerea lor 

in practica. Acest tip modern de instruire elimin  stresul notelor din catalog, al 

disciplinei impuse si al temelor obligatorii. Înseamn  pl cerea de a cunoaşte si de a 

te dezvolta. Obiectivele educaţiei non-formale nu urmaresc sa exclua modul 

tradiţional de educaţie, ci s  completeze instruirea pur teoretic  prin activitaţi 

atractive, la care sa aiba acces un num r cît mai mare de tineri. 

La 11 octombrie 2012 cind a avut loc ceremonia de lansare oficial  a 

EuroClubului, club organizat În Colegiul Pedagogic „A. Mateevici” din 

Chişin ucu scopul promov rii valorilor europene. 

 



 
EuroClub, proiectul Delegaţiei UE în parteneriat cu BDR şi EYP - Adu 

Europa la tine acas ! Un eveniment plin de emoţii pozitive, tineri frumoşi şi cu 

spirit de iniţiativ , avînd şi un coordonator deopotriv  N t liţa Gavrilenco. 

Primul training: Ce este Europa? 

A fost prima întrebare cu care s-au confruntat EuroClubiştii din Colegiul 

Pedagogic “Alexei Mateevici”. 

 

A fost prima şedinţ  dup  lansarea oficial  a EuroClubului, membrii au avut 

parte de un teambuilding în care au f cut cunoştinţ  unul cu cel lalt. A urmat o 

activitate productiv .S-a discutat despre esenţa Uniunii Europene, dup  care s-a 

studiat treptat şi alte subiecte din acest domeniu. 

 



Pe tot parcursul trainingului a dominat buna dispoziţie, iar la final de şedinţ  

fiecare membru pentru a nu uita cele discutate a primit în dar de la Delagaţia UE în 

Republica Moldova cîte o carte cu titlul: “12 paşi spre Europa”. 

Ziua studentului 

  17 noiembrie este marcat  Ziua studentului în întreaga lume. În aceast  zi 

toţi elevii şi studenţii organizeaz  diferite manifest ri în tot oraşul. Cu acest  

ocazie membrii EuroClubului din Colegiul Pedagogic ‘’Alexei Mateevici’’ au 

organizat Lansarea Lampioanelor. La eveniment au participat atît elevii şi studenţii 

colegiului cît şi directorul adjunct L.Morari şi dna metodist N.Danii. 

  



 

EuroClubişti sportivi 

 Spectacol sportiv în care spiritul competitiv şi prietenia au dat mîna de 

dragul sportului : ,,Competiţia intern  de Volei” la  Colegiul Pedagogic 

‘’A.Mateevici’’. Au participat reprezentanţii anului III echipa -31 sport, a anului II 

- 21sport si echipele anului I - 11 sport si - 12 sport, directorul adjunct al 

C.P.A.Mateevici doamna Morar L.  şi preşedintele ONG-ului sponsor 

(,,Euroclubul”) domnişoara N.Gavrilenco.   

 

  



În cadrul celor 6 meciuri disputate sportivii au demonstrat un joc pe m sura 

aştept rii publicului şi îndeosebi pe m sura antrenorului domnul V. Carauş care îşi 

urm rea discipolii cu un ascuns surîs de mîndrie, îşi savura rodul muncii sale. 

   Se poate de concluzionat c  în urma acestei competiţii a învins prietenia şi 

dragostea faţ  de sport, motiv pentru care în urma decern rii premiilor toţi juc torii 

celor patru echipe s-au strîns în hora in jurul trofeului fredonind cu toţii în 

aplauzele publicului  ,,we are the champion...”. 

 

      

 
 

Drepturile în societate cu Raicu Ecaterina 

Raicu Ecaterina, invitatul de onoare, pred  dreptul constituţional la 

Universtitatea de Stat din Moldova. Dumneaei a vorbit despre instituţiile de drept 

care activeaz  în Chişin u. Fiind studenţi la Colegiul Pedagogic a contat foarte  

mult cunoştintele cu privire la Dreptul Familiei şi inclusiv la Drepturile Copilului. 
 

 

 

 



 

 

Moş EuroClub 

Pe data de 19 decembrie 2013 s-a desf şurat evenimentul ”Moş EuroClub” 

organizat de c tre membrii EuroClubului Colegiului Pedagogic “A.Mateevici”. În 

cadrul acestui eveniment am descoperit cine este cel mai popular elev al 

colegiului - Alexandru Dreagla. Şi fiecare a avut ocazia s  transmit  cele mai calde 

ur ri colegilor şi profesorilor. Pina acum nu s-a organizat o asemenea activitate şi 

elevii au fost foarte entuziasmaţi de faptul c  au putut participa activ în cadrul 

evenimentului.Cutia Moşului Euroclub a fost arhiplin  cu biletele scrise de elevi. 

Moş EuroClub a mers prin grupe şi a adunat in cutioara sa bileţele cu urari, 

felicit ri şi diverse mesaje. Dup  ce toate bileţelele au fost adunate au fost 

transmise celor c rora le erau adresate. 



               

Cel mai popular elev a fost menţionat la finalul vizion rii filmului 

„HoHoHo”, care a avut un mare suces. De asemenea a fost menţionat  şi cea mai 

original  urare cu ocazia s rb torilor scris  de Molic Gheorghe. Nici profesorii nu 

au fost îndep rtaţi. O mulţime de ur ri au primit doamnele Gincu Tatiana si  

Slimovschi Silvia. EuroClubiştii au fost felicitaţi de Preşedintele Parlamentului 

European al Tinerilor: Butmalai Ion. 

 

 

 

 

 

 

Caravana „Fiţi mai buni” 

26 decembrie 2013 – Caravana „Fiţi mai buni”. Au fost împ rţiţe cadouri pe 

str zile oraşului celor nevoiaşi. Împreun  cu Consiliul Elevilor a fost organizat  o 

vizit  la Spitalul Oncologic Republican, secţia pedeatrie, unde copii au primit 

dulciuri şi au vizionat un concert prezentat de elevii noştri 

 

https://www.facebook.com/parlamentuleuropeanaltineriloreypmoldova?ref=stream
https://www.facebook.com/parlamentuleuropeanaltineriloreypmoldova?ref=stream


                                                     

   

 

Spre Uniunea Europeană 

3 noiembrie 2013 – membrii EuroClubul-ui au susţinut în Piaţa Marii Adun ri 
Naţionale cursul Republicii Moldova spre Uniunea European . 



 

 

 

 

Învăţămîntul European vs de cel din Republica Moldova 

La 22 februarie 2014, în incinta Colegiului Pedagogic „A. Mateevici” din 

Chişin u s-a desf şurat trainingul „Înv ţ mîntul European vs de cel din Republica 

Moldova”. În cadrul evenimentului s-a cercetat structura sistemului educaţional al 



Franţei, Belgiei, Finlandei, Germaniei şi Suediei. În dezbateri s-a pus structura, 

situaţia actual  şi sistemului educaţional al Republicii Moldova. Au participat peste 

50 persoane, grupaţi în grupuri de lucru, argumentînd poziţia fiec rei ţ ri 

prezentate cu cifre, date statistice etc. Prezenţi au fost oaspeţi din România,  Spania 

şi Republica Moldova: Enrique Banus - prof. univ, dr., Universitatea Internaţional  

din Ctalonia, Barselona, Spania; preşedinte ESCA-World, Damme, Belgia; Ioan 

Horga – prof. univ. dr., decan Facultatea de istorie, relaţii internaţionale, ştiinţe 

politice şi ştiinţe ale comunic rii, Universitatea din Oradea; Vasile Cucerescu – 

conf. univ. dr., prorector IRIM, coordonator academic Jean Monnet.    

Realitatea calit ţii educaţionale din ţara noastr  a fost prezentat  de Elena 

Vorotneac absolventa Colegiului Pedagogic, purt tor de cuvînt al Direcţiei 

Generale Tineret şi Sport, municipiul Chişin u. Indiferent de vîrst , gen, 

participanţii au lucrat în echipe   timp de 2 ore. Concluzia final  a fost luat  de 

comun acord. Fiecare sistem educaţional are atît beneficii cît şi lacune.   

                     

 



 

 

 

 



 

Un nou an de studii 

Şedinţa Euroclubului. Discutarea şi aprobarea Planului de acţiuni pentru 

anul de studii 2014-2015 

 

 

Plan de acţiuni pentru anul de studii 2014-2015 

 

1. „Un pas spre Europa” - Masa rotund  –  septembrie 2014 

2. Movieday - Ziua filmului - octombrie 2014 

3. Training „Egalitate de gen la vot” – noiembrie 2014 

4. Flashmob – „Sunt mîndru c  sunt European” – decembrie 2014 

5. Informarea populaţiei – „Democraţiei pur ” – februarie 2015 

6. Training la NATO  

7. Dezbateri  

8. Workshop – întîlnire cu reprezentanţii Euroclub-urilor din Moldova. 

9. Întîlnire cu Preşedintele Curţii Constituţionale T nase A. 

 



Un pas spre Europa 

Membrii Euroclub-ului ou organizat o mas  rotund  cu participarea conf. 

univ. dr. Vasile Cucerescu, unde s-a vorbit „despre ce Nu este Uniunea 

European ”, despre instituţiile europene, avantajele Republicii Moldova în urma 

semn rii Acordului de Asociere cu UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Femeia în politică” 

 

La 12 noiembrie 2014 la Biblioteca Naţional  „B. P. Haşdeu” a fost 

organizat, pentru euroclubişti, un training „Femeia în politic ”, în contextul 

tematicii „Egalitatea de gen la vot”, cu participarea Doamnei Nicolenco Olga.  

Activitatea s-a axat pe lozinca „Cînd o femeie intr  în politic  se schimb , 

cînd mai multe femei o fac, se schimb  politica” 

. 

 

 

                                              



„Mîndru că sunt european” 

B lţi,  13 noiembrie 2014,  Dezbateri în cadrul Euroclub-urilor din 

Republica Moldova „Mîndru c  sunt European”.  

Temele: 

1. Acordul de Asociere între UE şi Republica Moldova. 

2. Liberalizarea vizelor: argumente pro şi contra. 

3. Oportunit ţile tinerilor oferite de UE. 

A fost prezent Pirkka Tapiola şef al Delegaţiei UE în Republica Moldova 

 

 

 

 



 

 

 

 

                

 



Flashmob „Mîndru că sunt European” 

05.12.2015. Scuarul Catedralei „Adormirea Maicii Domnului”.  

Membrii Eurocl-ului au organizat un flashmob sub genericul „Mîndru c  sunt 

European”. Scopul acţiunii: Promovarea valorilor europene şi afirmarea tinerilor în 

societate. Au participat mai mult de 100 de tineri din diferite instituţii de înv ţ mînt 

din municipiul Chişin u. 

Motivaţie: Sper m c  jum tate de Moldov  care are ochii închişi s -i deschid  şi s  

observe ce înseamn  Uniunea European . 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


