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Proiect Euroscola ediția a XII-a (2019-2020) 

Campanie de promovare 

“Teatrul inspira educatia, educatia schimba vieti!” 

  Echipa EuroscolaCNMS 2019 de la Colegiul Naţional “Mihail Sadoveanu” Paşcani anunţă 

demararea campaniei “Teatrul inspiră educaţia, educaţia schimbă vieţi!” in perioada 18 septembrie- 

20 octombrie 2019, prin care se urmăreşte promovarea activităţii lui Rudolf Nesvadba, actor 

păşcănean(1900-1988), care a jucat pe marile scene de teatru din ţară, dar si valorificarea educatiei 

prin teatru si pentru teatru si accentuarea valentelor educative ale teatrului in mediul scolar si 

extrascolar. 

Obiectivele campaniei: 

 Accentuarea  rolului educației și al învățării unei meserii, pornind de la  povestea de succes a 

lui Rudolf Nesvadba, actor amator păşcănean, care și-a adus contribuția la evolutia si 

bunăstarea comunității prin spectacolele susţinute, prin prezentarea traseului lui cultural  

 accentuarea valorilor formative ale teatrului pentru tineri si promovarea unor activitati prin 

care elevii se familiarizeaza cu  lumea teatrului 

 responsabilizarea elevilor cu privire la importanța învățării pe tot parcursul vieții și a oricărei 

forme de educație 

 Valorificarea experiențelor elevilor, acumulate în realizarea campaniei, prin promovarea în 

comunitate a etapelor derulării proiectului, prin organizarea unor activități de informare și 

conștientizare, axate pe importanța educației și a formării profesionale pentru a sensibiliza și 

implica comunitatea locala (campanii, informări în mass-media locală și județeană, activități 

desfasurate cu partenerii proiectului). 
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  Componenta echipei EUROSCOLA CNMS 2019: 

Elevii: 

 

1. Asofiei Elena 

2. Bălteanu Denisa Maria  

3.Bilec Alecsandra Andreea  

4.Buga Georgiana Daria  

5.Cozma Damian Constantin  

6.Dulharu Lorena Brigitta  

7.Elefteriu Carla Gabriela  

8.Frăsila Parascheva  

9.Frăsila Stefan  

10.Gheorghiu Daniel  

11.Goidan Bianca Mihaela  

12.Haidamac-Plescan Georgiana  

13.Hrițcu-Meșenschi Iasmina  

14.Lipovanu Letiția  

15. Luca Daria-Elena  

16.Maxim Samuel  

17.Maxim Emanuel  

18.Pîrlea Abel  

19.Rusu Vladimir   

20.Spătariu Ioan Gabriel  

21.Tacu Iustin Eusebiu  

22.Târpescu Cristian George  

23.Vasile Ioana Lorena  

24.Vodă Estera-Andreia  
 

Profesori coordonatori, 

1.Prof. Căşăriu Angela  

2.Prof. Preutu Marioara 

 

Director,  

Prof. ȘERBAN GENOVEVA 

 

 

 


