
COMENIUS 2012—2014 

“Civic Skills Academy”  
Coordonator: Prof. inv. primar Eliza Agavriloaei 

PARTENER: TURCIA 

 

 

 

 

     „Nu pentru şcoală, ci 
pentru viaţă învăţăm!”  

SENECA 

Str. Roşiori Nr. 31, Galaţi  
Tel./fax: 0236/ 433413 

E-mail: scoala28gl@yahoo.com 

Proiecte europene 
 

COMENIUS 2010—2012 

“Manger sainement, faire du sport  
quotidiennement – c’est vivre sagement !”  

Coordonator: Prof. inv. primar Ileana Antonescu  

PARTENERI:  

MAREA BRITANIE, FRAN A, 
BELGIA, ITALIA 

CONCURS NA IONAL—”Stelele Ştiin ei”  

Organizator: Şcoala Gimnazialã Nr.28 
PARTENERI:  

Colegiul Na ional “Al.I. Cuza”,  
CENTER FOR SCIENCE  

EDUCATION AND TRAINING - 
CSET de la Institutul Na ional  
pentru Fizica laserilor, Plasmei 

şi Radiaţiei -Bucureşti 

REZULTATE NOTABILE LA CONCURSURI ŞI OLIM-
PIADE ŞCOLARE - FAZA JUDE EANÃ/NA IONALÃ 

 OLIMPIADA DE LB. ŞI LITERATURA ROMÂNÃ - premiul I-1 

elev (calificat la concursul na ional “Ionel Teodoreanu”), premiul 
II-3 elevi (1 elev calificat la faza na ionalã), premiul III-2 elevi, 

men iuni-5 elevi. 

 OLIMPIADA DE MATEMATICĂ - 4 men iuni. 
 OLIMPIADA DE FIZICĂ - premiul I-1 elev (calificat la faza 

na ionalã unde a ob inut o men iune de onoare), premiul II-1 elev 

(calificat la faza na ionalã), premiul III-1 elev, men iune-1 elev. 

 OLIMPIADA DE LB. FRANCEZĂ - premiul I-1 elev, premiul II-2 

elevi, premiul III-1 elev, men iune-1 elev. 

 OLIMPIADA DE ED. TEHNOLOGICĂ  - premiul I-1 elev. 

 OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ - men iune-2 elevi. 

 OLIMPIADA DE LIMBÃ, COMUNICARE ŞI LITERATURÃ– 
premiul I-1 elev, men iune-6 elevi. 

 OLIMPIADA DE RELIGIE - men iune-1 elev. 

 CONCURSUL  DE MATEMATICĂ “CRISTIAN CALUDE” - 1 
premiu SSMR, premiul I-2 elevi, premiul II-6 elevi, premiul III-4 

elevi, men iune-12 elevi. 

 CONCURSUL DE MATEMATICĂ “LUMINA MATH” - premiul I-

15 elevi, premiul II-17 elevi, premiul III-20 elevi, men iune-27 

elevi 

 CONCURSUL DE MATEMATICĂ “MATHGAL”- premiul III-1 

elev, men iune-3 elevi. 
 CONCURSUL DE GEOGRAFIE “TERRA”, faza na ionalã - premiul 

II-1 elev, men iune-1elev. 

 CONCURSUL INTERNA IONAL “STELELE ŞTIIN EI”- 5 

premiul I, 3 premiul II, 5 premiul III, 4 men iuni. 
 POVEŞTILE CANGURULUI - premiul I-3 elevi 

 CANGURUL FRANCOFON - premiul I-3 elevi. 

 CANGURUL ENGLEZ - premiul I-3 elevi. 

 DISCOVER ENGLISH - premiul I-2 elevi, premiul II-4 elevi, 

premiul III-2 elevi, men iune-9 elevi. 

 ENGLISH FOR EXAMS - premiul I-1 elev, men iune-1 elev, 

premiu special-2 elevi. 

 PLACEMENT TEST CAMBRIGE - premiul I-2 elevi. 

 CONCURSUL “±POEZIE” - premiul II-1 elev, men iune-3 elevi. 

 EURO JUNIOR - premiul I-3 elevi, premiul II-6 elevi, premiul 
III-1 elev. 

 “FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ”- premiul I-9 elevi, 

premiul II-5 elevi, premiul III-7 elevi, men iune-1 elev,   

  “COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO”- premiul I-3 elevi, premiul 

II-3 elevi, premiul III-7 elevi. 

 CONCURSUL COMPER-comunicare - premiul I-7 elevi, premiul II

-6 elevi, premiul III-5 elevi, men iune-3 elevi. 

 CONCURS INTERNA IONAL DE CREA IE LITERARÃ 
“CASTELLO DI DUINO”(ITALIA) - premiu special-1 elev. 

 CUPA DHS - locul III pe jude   

ERASMUS+ 2014 - 2016 
“ONCE UPON A TIME” 

Coordonator: Prof. inv. primar Eliza Agavriloaei 

PARTENERI: TURCIA, ESTONIA, SPANIA, BELGIA 

ERASMUS+ 2017 - 2019 
„EARLY EDUCATION FOR  

INCLUSION” 
Coordonator:  

Prof. inv. primar Eliza Agavriloaei 
Mãsura KA1 – Proiect de      

mobilitate pentru formarea  

personalului didactic  

                           ERASMUS+ 2017 - 2019 
„OPEN EUROPE, OPEN HEARTS” 

Coordonator:  
Prof. inv. primar Nineta BĂRBĂTESCU  

PARTENERI: TURCIA, ESTONIA, SPANIA, 

BULGARIA 

ERASMUS+ 2017 - 2020 
„INCLUSION AND PERSPECTIVE” 

Coordonator: Prof. inv. primar Eliza Agavriloaei 

PARTENERI: TURCIA, ITALIA, SPANIA, FRANŢA, GRECIA, POLONIA 



Programul şcolar: 
 Învã ãmânt primar: 800 - 1200 

 Gimnaziu: 1200 - 1900 

 

  Studierea limbilor 

strãine: limba englezã 

(cursuri acreditate 

Cambrige) , l imba 

francezã 

 

    Utilizarea calculatorului şi a sof-
turilor educa ionale în timpul lec iilor sau 
a     op ionalului “Tainele informaticii” 

 

  Cursuri op ionale:  
“Literatura englezã şi 

americanã” 
“Tainele informaticii” 
“Germana distractivã 

“Literaturã, teatru, 
film” 

“Micul experimentator” 
“Micii actori” 
 “Stilisticã şi  
compozi ie         
literarã”  

          

“Complemente        
matematice” 

   Cursuri de 

dans modern 

şi balet cu an-

trenori  

   specializa i 
 

 Curs de şah, GO, probleme logice  
   (în    cabinet de  

          specialitate) 

 

 

 Program After 

school - ciclul primar 

(luni - vineri, 1200 - 1600), servirea mesei 

în sistem catering, la nivelul şcolii 
 

 

 

 Activitã i de  
recuperare a  

cunoştin elor, 

pregãtiri  

suplimentare, în 

scopul îmbunãtã irii  
performan elor.  

           Stimularea       

ini iativelor   cre-
ative prin    activ-

itã i sportive şi 

de petrecere a  

     timpului liber 

 

   Dezvoltarea 

rela iilor de 
parteneriat pe 

plan local şi  
interna ional 

 

    Pregãtirea 

constantã şi 
sistematicã 

a elevilor 

 

 Orientarea şcolarã 
şi profesionalã      care 
rãspunde intereselor 

copiilor 

 

 Dezvoltarea spiritului competitiv 

Oportunitãţi  


