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1. Numele proiectului 



● 24 luni, 01.09.2020 – 31.08.2022 

3. Surse de finanțare 
 

● Bugetul total al proiectului:  88.116,00 EUR 

● Bugetul total al Școlii Gimnaziale Slobozia: 26.274,00 EUR, din care 12.000,00 

EUR pentru managementul și implementarea proiectului și 14.274,00 EUR pentru 

activitățile LTT (învățare, predare, instruire) din cadrul mobilităților. 

● 80% din bugetul Școlii Gimnaziale Slobozia va fi finanțat de Uniunea 

Europeană, prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), urmând ca 20% din sumă să fie 

virată la finalul proiectului, după întocmirea și verificarea raportului final. 

● Pentru buna desfășurare a proiectului și atingerea tuturor obiectivelor propuse, 

membrii echipei de implementare vor căuta sponsorizări și finanțări exterioare 

care să acopere diferența de 20% din bugetul total. 

2. Perioada derulării proiectului 



4. Parteneri 

 

ANPCDEFP 

BÜYÜKMANGIT 
ORTAOKULU, 

TURCIA 

24stPrimary School 
Heraklion,  

GRECIA 

Szkola Podstawowa nr 3 
im. Podroznikow i 

Odkrywcow Polskich w 
Olesnicy,  

POLONIA 

Școala 
Gimnazială 

Slobozia, 
ROMÂNIA 



5. Obiectivele proiectului: 
 

O1 – implicarea unui grup de 80 de elevi și 10 

profesori din România, 160 de elevi și 13 profesori 

din Turcia, 180 de elevi și 15 profesori din Grecia și 

60 de elevi și 5 profesori din Polonia în cele 11 

activități ale proiectului privind creșterea siguranței 

în școli; 

O2 – implicarea unui grup de 16 elevi și 8 profesori 

din fiecare țară parteneră în activitățile din mobilități 

cu scopul de a reduce rata violenței și a abandonului 

școlar din școlile partenere; 



 

 

O3 – reducerea cu 10% a ratei violenței în mediul 

școlar prin implicarea elevilor și a profesorilor în 

activitățile sportive și cultural-artistice din fiecare 

școală parteneră; 

 

O4 - reducerea cu 5% a ratei abandonului școlar prin 

implicarea elevilor și a profesorilor în activitățile 

sportive și cultural-artistice din fiecare școală 

parteneră; 

 



6. Activități la nivel local 

 

2020-2021 

- Septembrie 2020: concurs de logo proiect 

- Octombrie 2020: Ziua Gestului Frumos (2.10 – Ziua 

Non-Violenței) 

- Decembrie 2020: workshop, psiholog invitat 

- Ianuarie 2021: piesă de teatru pe tema violenței 

- Martie 2020: Săptămâna Non-Violenței – Festivalul 

Prieteniei (activități sportive, cultural-artistice) 

- Iunie 2021: Săptămâna Sportului (activități sportive) 



 

2021-2022 

 

- Septembrie 2021 – a doua întâlnire cu psihologul 

- Noiembrie 2021 – concurs de creații literare, Ziua 

Gestului Frumos (16.11 – Ziua Toleranței) 

- Ianuarie 2022 – Concurs de creații utilizând resurse 

IT 

- Februarie 2022 – Săptămâna Non-Bullying  

- Aprilie 2022 – Festivalul Prieteniei (activități 

sportive, cultural-artistice) 

 



7. Mobilități (activități de formare 

pentru elevi și profesori) 
 

1. Noiembrie 2020 – Grecia, 4 elevi și 2 profesori 

Să facem din școală un loc prietenos! 

2. Aprilie 2021 – Turcia, 4 elevi și 2 profesori 

Importanța jocurilor în actul instructiv-educativ 

3. Octombrie 2021 – Polonia, 4 elevi și 2 profesori 

Cum să îți gestionezi emoțiile, sentimentele 

4. Mai 2022 – România, 4 elevi și 2 profesori 

O școală sigură, mai mulți elevi fericiți 

 



VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ! 


