


 
 
 

 

 

Ați visat vreodată la 
un spațiu în care să coexiste profesionalismul, de- terminarea, bunăvoința, decența, 
respectul și preocuparea pentru lucrul bine făcut? Cu siguranță fiecare dintre noi încearcă să găsească 
acest spațiu - refugiu, în care să descopere că secretul vieții nu e să faci numai ceea ce îți place, ci să-ți 
placă ceea ce faci! Cu bucurie, identific starea de bine și comfortul intelectual în Școala Nr. 28 din Galați, 
locul de unde a pornit Luceafărul pentru a-și stinge setea de ”a fi”, în anul de grație 1963, pe un 15 sep-
tembrie auriu, sub blânda oblăduire a doamnei profesoare Iosefina Greceanu, primul director al  min-
unatei zidiri. Inițial, doar 12 învăţători şi 15 profesori hărăziți au purtat primii paşi ai celor 740 elevi 
aflaţi pe băncile şcolii în anul şcolar 1963 – 1964, iar în decursul a câtorva ani, a devenit şcoala de elită a 
oraşului Galaţi. 
 Multe spirite înalte s-au perindat şi au binecuvîntat acest lăcaş. La 11 februarie 1965 şcoala a fost 
vizitata de Gheorghe Apostol, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, care a asistat la ora de istorie la 
clasa a IV-a, condusă de d-na învăţător Natalia Apostol, cu tema: ,,Unirea Principatelor Române.     
Domnia lui Al. I. Cuza”. Școala a mai fost vizitată de delegaţii de profesori din Elveţia, în anul 1975,     
Cehoslovacia, în anul 1978, China, în anul 1983 şi Japonia, în anul 1989. Renumele acestui spațiu al cu-
noașterii și formării a atras atenția și respectul multor şi importante personalităţi culturale gălăţene, 
naţionale şi internaţionale: poetul basarabean Grigore Vieru, poeţii şi scriitorii  Stelian Vicol, Ion       
Zimbru,Viorel Dinescu, Ion Manea, Angela Baciu, Cezarina Adamescu, Victor Cilincă, istoricii Tudose 
Tatu şi Max Maximilian Popescu, care au desfăşurat activităţi apreciate de toți participanţii. 
 Dintre trudnicii directori îi enumerăm, în ordine cronologică pe prof. Bostan V., Băraru Emil, 
Elena Voicu, cu adjuncții lor, Antonescu Ileana și Dobrea Niculai, prof. Ciobanu Eugenia, Aneta Chifu, 
Coman Elena și Stoleru Viorica, Lateș Ioana, iar cea care a desăvârșit munca tuturor, prof. Camelia 
Bucșa, ajutată de vajnicul cavaler, Ion Diaconeasa şi  devotatele domniţe, Gilda Chiriluţă şi Geanina 
Radu, actualii directori ai școlii. 
 Experiența ne-a demonstrat că adevărata evoluție se produce atunci când forțele și energiile sunt 
conjugate între școală, biserică şi societatea civilă. Astfel, colectivul de cadre didactice a ales ca patroni 
spirituali  ai şcolii pe Sfinţii Trei Mari Dascăli ai lumii şi Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan, sărbătoriţi în 
data de 30 ianuarie. Prima sărbătoare în prezenta Î.P.S. Casian Gălăţeanu, Episcopul “Dunării de Jos” şi 
a unui sobor de preoţi a avut loc la data de 30 ianuarie 1993. De atunci, s-a înrădăcinat tradiţia acestui 
eveniment, legătura între şcoală – Biserica “Trei Ierarhi” şi Episcopie devenind astfel o permanenţă. 
  Din anul 2007 până în anul 2010, şcoala a fost supusă unui nou proces de reabilitare şi moderni-
zare, fiind schimbat aspectul interior şi exterior; s-a introdus un sistem de supraveghere în interior și 
exterior, toate birourile şi sălile de clasă au fost racordate la reţeaua de internet, s-a îmbogăţit baza  ma-
terială cu calculatoare, xeroxuri, videoproiectoare, televizoare, laboratoare şi cabinete moderne. În    ex-
terior s-a reuşit acoperirea şcolii cu tablă de calitate superioară şi construirea unui teren de fotbal aco-
perit  construit pe schelet metalic, totul în colaborare cu S.C. Arena Dunării, elemente ce au permis 
transformarea ei într-un spațiu modern, răspunzând noilor nevoi ale generațiilor, care au demonstrat că 
au o  extraordinară dinamică și apetență pentru nou. Un alt aspect demarat în acest sens au fost proiec-
tele  internaţionale COMENIUS, SOROS, ERASMUS + în colaborare cu şcoli din Spania, Italia,          
Martinica, Franţa, Belgia, Marea Britanie, Turcia,  Polonia, Estonia, Grecia, Serbia și Macedonia, fiind 
apreciată munca și implicarea elevilor şi a cadrelor didactice. Printre cei care au coordonat aceste proiec-
te se află profesori şi   învăţători precum: Bucşă Camelia, Antonescu Ileana, Eliza Agavriloaei, Nineta 
Bărbătescu,  Goean Laurenția, Chiriluţă Gilda și alţii. 
 Rememorând, conștientizezi că și istoria unui spațiu se pliază pe aforismul lui Vasile Ghica: “Prea 
mult în prea puțin...” Cu siguranță, Școala Nr. 28 este un model de bună practică, care va fi întotdeauna 
deschis la schimbare, fără a desconsidera legile nescrise ale decenței și ale armoniei. 
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Şcoala Gimnazială Nr.28 va deveni o şcoală euro-
peană, performantă, capabilă să ofere programe de înaltă     
calitate, să asigure un climat stimulativ, de cooperare şi 
siguranţă, să promoveze permanent un dialog deschis cu 
toţi partenerii sociali şi educaţionali. 

  

 

Şcoala Gimnazială Nr. 28  îşi propune să dezvolte un mediu 
educaţional favorabil învăţării, în care elevii să aibă oportunităţi egale de formare a compe-
tenţelor de bază şi a competenţelor - cheie, în perspectiva pregătirii lor la standarde europene, 
pentru integrare socială şi competiţie profesională. 

În şcoala noastră, elevul va beneficia de un  
învăţământ: 

 retehnologizat, prin accesul în laboratoare dotate   
corespunzător, prin utilizarea reţelei informaţionale, a 
tehnologiilor      didactice audiovizuale ş.a.; 

 bazat pe managementul profesional, orientat către 
promovarea performanţelor, a învăţării pe tot parcursul vieţii, 
a    inovaţiilor şi a dimensiunii europene în sistemul şi prac-
ticile   educaţionale. 

Direcţiile principale spre care se vor orienta demersurile no-
astre sunt: susţinerea unui     învăţământ modern,  furnizarea un-
ui curriculum opţional proiectat în consens cu nevoile şi aşteptările beneficiarilor, participarea 
la programe europene şi la proiecte educative de            cooperare cu parteneri educaţionali /
sociali. 

 

T1.  Creșterea cali- tății procesului instructiv-educativ în ve-
derea dezvoltării armonioase a personalității elevilor prin 
formarea și dezvoltarea competențelor acestora, în spiritul educației inclusive și a valori-
lor democrației;  

T2.  Centrarea dem ersurilor  didactice pe form area şi dezvoltarea la elevi a com pe-
tenţelor    funcţionale de bază şi a competenţelor-cheie; 

T3. Reconsiderarea m anagem entului la nivelul școlii și al clasei în  scopul eficien-
tizării activităților și al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;   

T4.    Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de proiecte și parteneriate locale, 
naționale și europene.  
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 Institutul Naţional Pentru Fizica Plasmei, Laserilor şi Radiaţiei - Bucureşti 

 Universitatea „Dunărea de Jos”- Galaţi 

 Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii - Galaţi 

 Centrul cultural „Dunărea De Jos”- Galaţi 

 Secţia de Poliţie 1 - Galaţi 

 Biblioteca judeţeanã „V.A. Urechia” 

 Organizaţia „Salvaţi copiii!” 

 CJRAE - Galaţi 

 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã 

 Centrul „Europe Direct”- Galaţi 

 Organizaţia „Inimã de copil” 

 Asociaţia Naţionalã „Cultul Eroilor”- Galaţi 

 Fundaţia IKON 

 Biserica  „Sfinţii Trei Ierarhi” 

 VOX TV 
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49 de cadre didatice, din care :  
31  gradul didactic I,  
8 gradul didactic II,  
7 definitivat,  
1 profesor debutant  
2 doctori. 
Personalul didactic auxiliar: 
2 secretare,  
1 informatician,  
1 laborant,  
1 bibliotecar,  
1 contabil,  
1 administrator. 



22 de săli de clasă  
1 laborator fizicã 
1 laborator chimie 
1 laborator biologie 
1 cabinet  de limba şi literatura 
română 
1 cabinet de istorie 
1 cabinet de geografie 
1 cabinet de informaticã (dotat cu 33 
de calculatoare) 
1 cabinet de psihologie 
1 cabinet medical 
1 bibliotecã (d0tatã cu 15000 de   
volume) 
1 teren acoperit pentru desfãşurarea 
orelor de educaţie fizicã) 
1 teren de baschet ultramodern 
1 teren de joacã pentru copii 
1 
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      Programul şcolar: 
 Învãţãmânt primar: 800 - 1200 
 Gimnaziu: 1200 - 1900 
 Studierea limbilor strãine: lim ba englezã (cursuri acreditate          
Cambrige), limba francezã 
 
 Utilizarea calculatorului şi a softurilor educaţionale în timpul         
lecţiilor sau al opţionalului „Tainele informaticii” 
 
 Cursuri opţionale:  
 

  ♦ 

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

 
 Cursuri de dans modern şi balet cu 
antrenori specializaţi 

 
 Program „Şcoalã dupã şcoalã” - ciclul 
primar (luni - vineri, 1200 - 1600),  cu servirea 
mesei în sistem catering, la nivelul şcolii 
 
 Activitãţi de recuperare a cunoştinţelor, 
pregãtiri suplimentare, în scopul îmbunãtãţirii 
situaţiei şcolare.  
 
 Stimularea iniţiativelor creative prin 
activitãţi sportive şi de      petrecere a tim-

pului liber 
 
 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat pe plan local şi internaţional 
 
 Pregãtirea constantã şi sistematicã a elevilor 
 

 Orientarea şcolarã şi profesionalã 

care rãspunde intereselor copiilor 

 
 Dezvoltarea spiritului competitiv 
 
     Pregãtirea elevilor performeri 

pentru olimpiade şi concursuri pe 

discipline. 
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„Literatura englezã şi americanã”  
„Stilisticã şi compoziţie literarã”             
„Literaturã, teatru, film” 
„Complemente matematice” 
„Germana distractivã”  
„Micul experimentator” 
„Micii actori” 
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OLIMPIADA/CONCURS Locul 
I 

Locul 
II 

Locul  
III 

Menţi-
une 

Premiu 
special 

OLIMPIADA DE LB. ŞI LITERATURA 
ROMÂNÃ 

1 3 2 5   

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ       4   

OLIMPIADA DE FIZICĂ 1 
calificat 

la naţionalã 

1 1 1   

OLIMPIADA DE LB. FRANCEZĂ 1 2 1 1   

OLIMPIADA DE ED. TEHNOLOGICĂ 1         

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ       2   

OLIMPIADA DE LIMBÃ, COMUNICARE 
ŞI LITERATURÃ 

1     6   

OLIMPIADA DE RELIGIE       1   

CONCURSUL  DE MATEMATICĂ 
„CRISTIAN CALUDE” 

2 6 4 12 1 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ  
„LUMINA MATH” 

15 17 20 27   

CONCURSUL DE MATEMATICĂ 
 „MATHGAL” 

    1 3   

CONCURSUL  NAŢIONAL DE GEO-
GRAFIE 
„TERRA” 

  1 
naţionalã 

  1 
naţionalã 

  

CONCURSUL INTERNAŢIONAL 
„STELELE ŞTIINŢEI” 

5 3 5 4   

POVEŞTILE CANGURULUI 3         

CANGURUL FRANCOFON 3         

CANGURUL ENGLEZ 3         

DISCOVER ENGLISH 2 4 2 9   

ENGLISH FOR EXAMS 1     1 2 

PLACEMENT TEST CAMBRIGE 2         

CONCURSUL „±POEZIE”   1   3   

EURO JUNIOR 3 6 1     

„FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ” 9 5 7 1   

„COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO” 3 3 7     

CONCURSUL COMPER-comunicare 7 6 5 3   

CONCURS INTERNAŢIONAL DE 
CREAŢIE LITERARÃ  „CASTELLO DI  
DUINO” (ITALIA) 

        1 

CONCURS „CU VIAŢA APĂR VIAŢA” 1/judeţ 
2010 

  1/judeţ 
2013 

    

CUPA DHS     1/judeţ     
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 CONCURS INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARÃ  
„CASTELLO DI  DUINO”(Italia) - MIRICÃ PETRA premiu     
special 

 CONCURS „CU VIAŢA APĂR VIAŢA” - locul I/judeţ 2010 şi locul 
III/judeţ 2013  

 CONCURS DE ŞAH - locul III /internaţional 
 CONCURS PATINAJ VITEZĂ -  RADU TEODOR - locul 
III/ internaţional 
 CONCURS TENIS - locul I/naţional 
 CONCURS KARATE - locul I/ internaţional (2013) 
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,,A mânca sănătos, a face mişcare zilnic 
 
Parteneriat multilateral Comenius  
 
COORDONATOR PROIECT: Prof. înv. Primar, Ileana Antonescu  
PERIOADA: A participat la selecţia organizată în 2010, unde a fost aprobat cu punctajul 
maxim (100 puncte); s-a derulat în perioada 2010 – 2012.  
PARTENERI: 
 Şcoala Gimnazială Nr.28, Galaţi, ROMÂNIA – propunător şi coordonator 

european al proiectului 
 École CREVE-CŒUR, Liège,  BELGIA 
 École du Vieux Moulin, Rochefort-du-Gard, FRANŢA 
 Scuola Secondaria Di I Grado „L. Tinelli “, Alberobello, ITALIA 
 Calverley Parkside Primary School, Leeds, REGATUL UNIT AL MARII 

BRITANII ŞI AL IRLANDEI DE NORD 
 
Proiect finanţat cu sprijinul Comisiei Europene 
 
PARTICIPANŢI: 763 elevi din 5 şcoli europene  
 
OBIECTIVUL PRINCIPAL: Proiectul şi-a propus 
să-i deprindă pe elevi cu alegerea unor alimente 
sănătoase şi cu practicarea zilnică a activităţilor fizi-
ce, pentru menţinerea în formă şi pentru prevenirea /
ameliorarea obezităţii. 

 
IMPACTUL principal al acestui proiect a 

constat în faptul că toate persoanele implicate au de-
scoperit, într-o manieră activă, ludică, beneficiile 
mişcării zilnice şi ale unei alimentaţii sănătoase. Am 
lucrat împreună pe parcursul celor doi ani, având toate motivele să sperăm la schimbări pozitive imedi-
ate în grupurile-ţintă, dar şi la o mai bună stare de sănătate pentru mâine, când copiii de astăzi vor fi 
adulţi. 

 Pentru mulţi dintre dascălii implicaţi, proiectul a mai re-
prezentat şi altceva, pe lângă bucuria de a lucra la sănătatea 
elevilor dumnealor: şansa de a cunoaşte alte sisteme educa-
tive europene, de a comunica, de a înţelege, de a învăţa şi de 
a 
ex-

perimenta, aducând o schimbare benefică în sti-
lul didactic personal şi nu numai. 

Privind în urmă, constatăm că a existat 
un volum uriaş de muncă, în toate etapele, de la 
scrierea proiectului şi până la obţinerea fiecărui 
rezultat aşteptat, dar valoarea adăugată pe    
multiple planuri compensează toate eforturile. 
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Logo-ul proiectului 



„REMEDIAL EDUCATION FOR  
MIGRANTS’ CHILDREN”  

 
 
 
 
 
 
 

East-East: Partnership Beyond Borders Program  
Linie de finanţare: SOROS—România 

 
 

 
COORDONATOR PROIECT: Prof. înv prim ar, Eliza 
Agavriloaei 
PERIOADA: 01.02.2011– 01.06.2012  
PARTICIPANŢI:  
 „Asociaţia Pãrinţilor Şcolii Gimnaziale Nr. 28”  Galaţi, 
România 
 Dobrila Stambolic Gymnasium School, Svrljig, Serbia  
 Denizen Organization, Svrljig,  Serbia 
 Flladi Association, Tetovo ,  Macedonia 
 Naim Fraseri, School, Tetovo, Macedonia 
 

SCOP, OBIECTIVE, ACTIVITĂŢI: 
         Proiectul a avut drept scop formarea în rândul cadrelor didactice şi a personalului care lucreazã cu 
copii din cadrul organizaţiilor participante, precum şi a celor din comunitãţile reprezentate, abilitatea  de 
remediere şcolarã a copiilor cu care aceştia lucreazã, de reducere a decalajului educaţional dintre elevi. 
        Scopul proiectului a fost atins, prin realizarea urmãtoarelor obiective:      
 sã formeze mentori în rândul profesorilor participanţi; 
 să stimuleze implicarea altor profesori, pãrinţi, în rezolvarea problemelor comunităţii şcolare; 
 să ofere suportul aplicării teoriei asimilate de mentori în cotidianul şcolar; 
 să formeze noi comportamente de relaţionare; 
 să contracareze efectele grupurilor de risc;    
 să disemineze în comunitate modele ale educaţiei remediale; 
 să conştientizeze factorii de decizie,  privind politicile educaţionale, asupra importanţei educaţiei 

diferenţiate în  evoluţia copiilor. 

       Proiectul vizeazã  înfiinţarea unui  centru de resurse     ed-
ucaţionale remediale (Şcoala pentru viaţã),  care va  furniza 
cãtre aceşti copii şi cãtre pãrinţii lor  servicii educaţionale şi 
de consiliere psiho-socialã, în cadrul specific  programului 
„Şcoalã dupã şcoalã”. Aceste servicii vor fi furnizate de cãtre 
cadre  didactice instruite în cadrul aceluiaşi proiect, printr-un  
program de formare specializat în dezvoltarea abilitãţilor de 
viaţã la copiii rãmaşi singuri acasã. 
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„ACADEMIA ABILITĂŢILOR CIVICE”  
 
 
  Parteneriat Bilateral Comenius  
 

  COORDONATOR PROIECT: Prof. înv. Primar  Eliza Agavriloaei 

  PERIOADA: 2012 - 2014 

  PARTENER: ÖZEL KONYA BAŞAK KOLEJI  - TURCIA 
  PARTICIPANŢI: Propunerea de proiect se adresează elevilor din Şcoala Gimnazială   

Nr. 28, Galaţi, respectiv celor din Basak Ilkogretim, Konya, care au vârste cuprinse 
între 11-14 ani.  

OBIECTIVE PRINCIPALE: 
 să identifice, în rândul tinerilor, competenţe specifice educaţiei   civice 

 să faciliteze recunoaşterea de către elevi a fenomenelor sociale 
din comunitate 
 să stimuleze implicarea elevilor în rezolvarea problemelor co-
munităţii şcolare 
 să ofere suportul aplicării teoriei asimilate de elevi în viaţa  
cotidiană 
 să formeze noi comportamente de relaţionare 
 să contracareze efectele grupurilor de risc 
 să disemineze în comunitate modele de implicare civică 
 să conştientizeze factorii de decizie,  privind politicile 
educaţionale, asupra importanţei educaţiei diferenţiate în evoluţia 
profesională a tinerilor. 
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        Proiectul are 
scopul de forma în rândul 
tinerilor din cele douã 
şcoli abilitatea  de 
cetăţenie activă.  

        Metoda propusă 
constă din crearea unui 
„laborator“ de viaţă 
civică, un cadru sigur, 
unde grupul ţintă va 
exersa comportamente 
specifice unui cetăţean în 
momentul de faţă.      
 Prin implicarea 
tinerilor în rezolvarea 
unor probleme care îi 
afectează direct, aceştia 
vor dobândi experienţa 
practică pentru a crea şi 
a implementa propriile 
proiecte. 
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„ONCE UPON A TIME...” 

  Mãsura KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices 

 

  COORDONATOR PROIECT: Prof. înv prim ar  Eliza Agavriloaei  

  PERIOADA: 1 sept. 2014 – 1 sept. 2016  

 

 Prin stabilirea unui dialog constructiv între elevii din şase 

şcoli europene, din ţãri ca   Belgia, Estonia, Turcia, Cehia, Spania 

şi România, am  descoperit valorile unei Europe       lit-

erare, din perspectiva celorlalţi. Astfel, sudul şi nordul, estul şi 

vestul Europei au ridicat punţi peste percepţii şi prejudecãţi, 

creionând o lume de basm, în care am fãcut loc unei experienţe 

unice, aceea de a vedea lumea prin ochii celuilalt. 

 Activitãţile proiectului „Once upon a time…” au  

evidenţiat asemănarile şi deosebirile culturale, corelându-le      

ingenios cu moştenirea valorilor europene comune. Elevii             

participanţi s-au cunoscut iniţial prin poveştile tipice fiecărei ţări, 

împãrtãşite în cadrul întâlnirilor de proiect şi apoi prin poveştile 

create chiar de ei, într-o manierã 

ineditã, lucrul în ţãri-perechi. 

Acest demers a oferit şansa de a 

afla informaţii istorice şi culturale despre fiecare ţară partenerã. În 

plus, metodologia proiectului a contribuit la descoperirea legăturii 

comune care ne     apropie pe noi, europenii – dragostea faţă de arta 

de a spune poveşti. 

 În pragul unei iminente disoluţii culturale, proiectul Erasmus + 

„Once upon a time...”, implementat de Şcoala Gimnazialã Nr. 28 în 

perioada 2014-2016 şi coordonat de o şcoalã primarã din Konya, Turcia, a 

urmãrit un scop pe care ni-l dorim vaticinar: conştientizarea moştenirii 

valorilor europene comune. Prin obiectivele sale, proiectul contribuie atât 

la dezvoltarea competenţelor lingvistice, ale copiilor, în limba maternã şi 

în limba englezã, cât şi la întărirea respectului şi iubirii pentru cărţi şi 

pentru poveştile pe care acestea le „spun”. 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 - GALAŢI 

„OPEN EUROPE, OPEN HEARTS” 
2017-1-ES01-KA219-037817_4 

 Mãsura KA2 – Parteneriat strategic pentru susţinerea schimbului  de bune  practici în dome-
niul şcolar. 
COORDONATOR PROIECT: Prof. înv prim ar  Nineta BĂRBĂTESCU  

PERIOADA: 2017– 2019  
 
PARTENERI: 
CEIP Reyes Católicos  Melilla - Spania 
Akdeniz Ilkokulu, Anamur -Turcia 
Radost 20 Kindergarten, Dobrich - Bulgaria 
Kohtla-Järve Lasteaed Tareke, Kohtla - Järve - Estonia 
Școala Gimnazială Nr. 28, Galați - România 
 
Obiectivele proiectului: 
- Să înțeleagă și să se identifice cu diversitatea 
culturală, sporind integrarea elevilor imigranți. 
- Să creeze un climat de solidaritate între toți elevii și să respingă comportamentului intolerant, rasist și 
xenofob. 

- Să ofere elevilor  posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile, precum 
gândirea critică și creativă, comunicarea sau gândirea colaborativă. 
- Încurajarea profesorilor din fiecare școală să împărtășească idei și 
să se sprijine reciproc în dobândirea de noi metode de abordare a 
învățării și să fie mai receptivi la învățarea de la practicile altor școli 
din Europa. 
- Crearea unui model al unei școli multiculturale pentru viitori 
cetățeni competenți, responsabili, critici și de ajutor reciproc. 
Beneficii: 
Vrem să educăm copiii școlari să trăiască în medii eterogene și să 
creeze coeziune socială, construind comunitate prin diversitate.  
Elevii noștri trebuie să accepte diferențele dintre culturile noastre, 

cum ar fi limba și religia, recunoscând asemănările. Dorim, de asemenea, ca aceștia să-și dezvolte o mai 
bună înțelegere a propriei    identități și moșteniri. 
Prin acest proiect dorim să promovăm educația pentru pace, protecția mediului și dezvoltarea durabilă, 
iar elevii și profesorii  să se poată vedea în Europa și în lume. Dorim să învățăm noi metode de predare, 
practici inovatoare și bune, pentru a ne introduce mai târziu în școlile noastre. 
Activităţi: 
A1 - O broșură turistică  
A2 - Un album foto și poveste despre fiecare țară  
A3  - Calendarul  
A4 - Rapoarte fotografice privind activitățile și programele     
desfășurate în școlile partenere  
A5 - Film documentar  
A6- Protocolul pentru primirea studenților imigranți în școlile 
noastre.  
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„EARLY EDUCATION FOR INCLUSION” 
2017-1-RO01-KA101-036280  

 Mãsura KA1 – Proiect de mobilitate pentru formarea personalului didactic  
 
COORDONATOR PROIECT: Prof. înv prim ar  Eliza AGAVRILOAEI  
PERIOADA: 2017– 2019  

 
GRUP-ŢINTĂ: 15 profesori din Școala Gim nazială Nr.28, dintre care și cadre didactice cu 
responsabilități în definirea strategiei educaționale 
 
BENEFICIARI: 49 de cadre didactice din Școala Gim nazialăNr. 28, 30 de elevi 
(remigranți, copii ai migranților și posibili emigranți), 650 de elevi din ciclul primar, 1300 de părinți, 
bunici, membri ai comunității locale, instituții partenere 
 
BUGET APROBAT: 39 000 euro  

 
SCOPUL PROIECTULUI:  
Dezvoltarea capacității tehnice și instituționale a Școlii          

Gimnaziale Nr. 28 de a aborda și îmbunătăți situația copiilor 

din învățământul primar, care provin din familiile de migranți, 

remigranți și emigranti, prin identificarea, implementarea și 

dezvoltarea ulterioară a unei strategii de educație inclusivă și 

integrată, sustenabilă, ușor de multiplicat și vizibilă la nivel    

local, național și european. 

Competențele dobândite prin cele 5 fluxuri sunt complementare 
și au scopul de a forma o echipă cu caracter permanent, care să 
îmbunătățească situația școlară și comportamentală a copiilor 

de migranți, prin: 
 - Strategia de intervenție educațională, prin crearea     
Centrului, prin fluxurile de formare 1, 2, 3, Portugalia și Malta:  

 Non Formal for Inclusion - august, 2017 
 Interculturality - august, 2017 
 Spice up Formal Education - Non-formal education 

to improve the learners’ motivation - octombrie, 2017 
 - Strategia de      comunicare, promovare, colaborare la 
nivel european, în direcția integrării elevilor cu   nevoi speciale 

în școlile în care ei ajung să 
învețe, vizibilitatea 
inițiativei, la nivel 
european, site-ul în limba 
engleză, creșterea sinergiei      factorilor educaționali, prin fluxurile 
de formare 4 și 5, Cipru și Portugalia: 
 European Project  Management - februarie,  2018 
 Make the technology your friend - aprilie , 2018 
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„INCLUSION AND PERSPECTIVE” 
2017-1-RO01-ES01-KA201-038350 

 Mãsura KA2– Parteneriat strategic  pentru educație școlară  
 
COORDONATOR PROIECT: Prof. înv prim ar  Eliza AGAVRILOAEI  
PERIOADA: 2017– 2020  

 

ŢĂRI PARTENERE:  Rom ânia, Spania, Italia, Franța, Grecia, Polo-

nia,Turcia 

 
GRUP ŢINTĂ: elevi cu nevoi speciale de învățare, aparținând 
grupurilor   dezavantajate 
 
BUGET:  195180  euro  
 
SCOPUL PROIECTULUI: Dezvoltarea tehnică și instituțională a șco-

lilor partenere, în vederea      realizarii și implementării unui program de edu-
cație incluzivă, sustenabil și ușor de multiplicat 
Integrarea competențelelor și experienței dobândite prin participarea la cele 
șase mobilități din cadrul proiectului, se va realize astfel: 
 Formarea unui nucleu de experți care vor deveni resurse pe termen lung 
pentru programe de educație inclusivă, de la nivelul ciclului primar al școlii 
noastre; 
 Identificarea unei soluții  integrate și sustenabile care să contribuie la   
rezolvarea problemelor școlare și de integrare socială a copiilor proveniți din 
familii de migranți; 
 Asigurarea planurilor, documentelor,  
resurselor și competențelor necesare pentru a răspunde programului          
implementat. 
 

ACTIVITĂŢI prin care vor  fi valorificate 
achizițiile participanților la mobilități (raportate la curiculum): 
 Demersuri crosscuriculare, demonstrative, la clasele a II-a – a IV-a, cu 

elemente din program, cursuri; 
 Formarea unei echipe de intervenție educațională, pentru implemen-

tarea strategiilor de educație inclusivă, evaluarea eficienței acestora prin 
participarea la proiecte Erasmus+, KA; 

 Proiectarea de CDS, proiecte pentru programele de educație/formare 
prin educație inclusivă, proiectarea unei programe pentru Centrul de  
educație inclusivă; 

 Identificarea caracteristicilor sistemului de educație/formare prin  
     tehnicile de educație non-formale și inclusive, stabilind soluții      
     curriculare pentru Centrul de educație inclusivă; 
 Integrarea instrumentelor TIC  în procesul de predare – învățare - eval-

uare, crearea de resurse  e-learning, e-contents; 
 Implementare de noi proiecte Erasmus+, E-twinnig. 

  

 
 
 
 



CONCURSUL INTERNAŢIONAL „STELELE ŞTIINŢEI” 
Concurs iniţiat în anul şcolar 2011 - 2012 şi inclus în CAEN 2017, 

ORGANIZATORI: Şcoala Gim nazială Nr.28, Galaţi 
PARTENERI:  
 Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”,  
 Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei prin Center for Science Education 

and Training 
 
Concurs finanţat de Primãria Municipiului Galaţi        

PARTICIPANŢI:  
În anul şcolar 2012 - 2013 au participat 306 
elevi din 6 judeţe şi municipiul Bucureşti şi 31 de 
elevi din Bulgaria, Serbia şi Turcia. 
În anul şcolar 2015 - 2016 au participat 276 
elevi din 7 judete şi 10 elevi din Bulgaria, Serbia, 
Croaţia. 
În anul şcolar 2016 - 2017 au participat 265 
elevi din 25 judete şi  elevi din Bulgaria, Serbia. 
SCOPUL PROIECTULUI: încurajarea 
cercetării ştiinţifice în şcoli, bazate pe metode 
experimentale de investigaţie ştiinţifică (Inquiry-
Based Science Education – IBSE). 
ACTIVITĂŢI: Concursul are cinci secţiuni:  
1. ”Descopăr, deci exist”– lucrări de cercetare şti-
inţifică realizate de elevi pe teme interdisciplinare 

pentru clasele IX-XII 
2. “Micul cercetător” - secţiune destinată elevilor claselor I – V 
3. Experimente interdisciplinare pentru clasele VI-VIII 
4. Spot publicitar - concurs de spoturi publicitare/video cu tema ”Aventura cunoașterii” pentru 

clasele    I  -XII 
5.Robotică - proiecte/lucrări practice care se pot 
realiza utilizând platforma Arduino sau platforma 
Lego Mindstorms, pentru clasele IX-XII 
   Elevii şi profesorii au  participat la cea de-a   VI-a 
ediţie a Conferinţei „Science in school”    organiza-
tă cu prilejul concursului „Stelele      Ştiinţei” la 
Complexul Muzeal de Ştiinţele  Naturii,  unde au 
susținut prelegeri urmǎtorii invitaţi: Prof. Ivan 
Smiljanic (Belgrad), Prof. univ. Ana 
Blagotinsek  (Viena, Austria), Prof. univ. 
Anna Pascucci (Neapole, Italia)  Dr. Dan 
Sporea (Director , C.S.E.T., Institutul 
Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi 
Radiaţiei, Bucureşti), Adelina Sporea - Cercetãtor   
ştiinţific, C.S.E.T., „iBEST project promoting 
inquiry pedagogy”. 
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,,FAMILIA MEA” 
Proiect iniţiat în anul şcolar 2011-2012 şi inclus în  

CAEN 2017, la poziţia A13/29 

COORDONATOR PROIECT: Prof. înv. primar Anica BERDILÃ 

PARTENERI:  

  Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Galaţi  
  Asociaţia Părinţilor Şcolii Gimnaziale Nr. 28, Galaţi  
 

PARTICIPANŢI: 775 preşcolar i şi  şcolari, 44 cadre didactice din 15 judeţe şi din m uni-
cipiul               Bucureşti: 
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ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PRO-

IECTULUI: 

1.„Construim familii puternice” - atelier pentru părinţi, 
activitate realizată de cadrul didactic în colaborare cu  
psihologul şcolar, medicul sau asistentul medical şcolar - 
în fiecare şcoală parteneră.  
2.„Părinţi voioşi lângă copii frumoşi” -  activităţi comune 
părinţi-copii, la alegere, precum: pictură, recitare,       
prepararea unor alimente,  interpretare vocală şi/ sau   
instrumentală, jocuri, plimbare în aer liber, sport  în    
familie.  
3.„Familia mea” - expoziţie cu lucrările copiilor în fiecare 
şcoală participantă.   
4.Concurs pentru copii  „Familia mea”. 

SCOPUL: 
promovarea 
valorilor 
familiale şi a 
importanţei 
familiei în 
creşterea şi 
dezvoltarea 
copilului 



,,VOLUNTARIADA  COPIILOR” 
Proiect iniţiat în anul şcolar 2010-2011 şi inclus  

în CAERI 2017, la poziţia 1150 
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PRODUSE FINALE: 
  site-ul proiectului :  
      www.voluntariadacopiilor.webs.com;  
  expoziţie – la Biblioteca „V.A.Urechia” cu lucrările    

câştigătoare; 
  publicarea unui volum cu ISBN „Voluntariada copiilor 

2014, 2015, 2016”. 

PARTICIPANŢI: 875 preşcolar i şi  şcolar i, 39 cadre        
didactice din 14 judeţe şi din municipiul Bucureşti 
 
SCOPUL PROIECTULUI: form area  şi dezvoltarea     
competenţelor  în domeniul educaţiei pentru voluntariat în 
rândul copiilor,  în vederea conştientizării şi exercitării     
cetăţeniei europene active.  

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL        PRO-
IECTULUI: 

 Activităţi de voluntariat. Participanţi: 725 şcolari şi 
preşcolari din 14 judeţe şi din Bucureşti 

 Concurs - Ediţia a IV–a. Participanţi: 150 şcolari şi 
preşcolari  din 14 judeţe şi din Bucureşti  

COORDONATOR PROIECT: Prof. înv. prim ar  Anica BER-
DILĂ 
 
PARTENERI:  
 Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională     

Galaţi  
 Asociaţia Părinţilor Şcolii Nr. 28, Galaţi  

http://www.voluntariadacopiilor.webs.com
http://www.quinix.info/rol/index.php?act=pag_art&&us=rogvaiv&&art=49


 

COORDONATOR PROIECT: Prof. înv. pr im ar  Liliana 
OLARIU 
PARTENERI: 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, „General Eremia 

Grigorescu”- Inspecţia de Prevenire, Galaţi; 
 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi;  
 Asociaţia Părinţilor Şcolii Gimnaziale Nr. 28, Galaţi  
PARTICIPANŢI: 

Ȋn anul şcolar 2012-
2013: 
1. La campania de infor-
mare şi educare preventivă: 
aproximativ 400 de elevi din 3 şcoli locale - Şcoala Gimna-
zială Nr. 28, Şcoala Gimna-
zială Nr. 24 şi Şcoala Gimna-
zială Nr. 26 
2. La concursul tematic de 
creaţie destinat copiilor: 175 
de elevi din 14 şcoli, din 10 
judeţe şi din   Bucureşti. 
Ȋn anul şcolar  

2015-2016: 
1. La campania de           informare şi 
educare       preventivă: aproximativ 
769 de elevi/preşcolari din 7 instituţii 
locale şi din ţară (5 judeţe) 
2. La concursul tematic de creaţie destinat copiilor: 79 de elevi/
preşcolari din 23 de instituţii, din 15 judeţe. 
 
SCOPUL PROIECTULUI:  
 Formarea unei atitudini responsabile faţǎ de protejarea vieţii     
proprii şi a semenilor săi şi a unui comportament preventiv în situaţii 
de risc 
 Valorificarea potenţialului creativ şi intelectual al preşcolarilor   şi 
elevilor participanţi 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 - GALAŢI 

„PREVENIND, NE APĂRĂM VIAŢA”  
Proiect iniţiat în anul şcolar 2012-2013 şi inclus în CAERI 2017,  

la poziţia 1555 
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„ARMONIE ŞI MIŞCARE”  
Proiect iniţiat în anul şcolar 2009-2010 şi inclus în CAERI 2017,  

                                              la poziţia 1264 

COORDONATOR PROIECT:  Prof. Geanina Mirela 
RADU 
                                                
PARTENERI:   
 Asociația Părinților Școlii Gimnaziale Nr. 28, Galați 
 Clubul Sportiv Municipal „DUNĂREA” Galați 
 Parohia bisericii Sfinții Trei Ierarhi, Galați 
PARTCIPANŢI :  
 elevi din ciclul primar și gimnazial și părinții acestora însoțiți 

de cadrele didactice 
SCOPUL PROIECTULUI:  
 Formarea unei atitudini responsabile fațǎ de importanța activităților ludice în perioada de              

creștere și dezvoltare a elevilor cu vârsta cuprinsă între 6 – 14 ani 
 Folosirea activităților ludice ca mijloc de educare și dezvoltare a 
unor trăsături pozitive  de        caracter și comportament 
Obiective specifice: 
a) privind elevii: 
- cunoașterea efectelor benefice asupra organismului, a practicării 
exercițiilor fizice; 
- însușirea unor norme de comportament care încurajează o atitudine 
socială pozitivă, care promovează strategii pozitive de depășire a    
conflictelor și care dezvoltă respectul de sine participarea și             
cooperarea activǎ în timpul activităților atât a elevilor, cât și a          
părinților acestora. 

b) privind cadrele didactice: 
 - adaptarea strategiilor de instruire conform nevoilor de mișcare ale 

tuturor copiilor;  
 - utilizarea proiectului pentru determinarea  părinților de a-și         

încuraja copiii să participe activ la activități cu caracter ludic; 
 - crearea unui mediu educațional care să faciliteze formarea unor 

comportamente responsabile din 
partea elevilor în ceea ce privește 
educația fizică și sportul. 
c) privind părinţii şi alţi       
factori educaţionali din 
comunitatea locală: 
 -  implicarea în activitățile extracurriculare și crearea unui mediu 
sigur pentru elevi; 
 -  formarea primelor repere ale 
imaginii de sine a școlarului cu 
influențe în adaptarea ulterioară 

a acestuia la dimensiunea socio-culturală; 
 -  conștientizarea părinților că activitatea ludică nu trebuie să  

lipsească din programul zilnic al școlarului.  
ACTIVITĂŢI  DEȘFĂȘURATE: jocuri de mișcare, ștafete,  

parcursuri aplicative și lucrări artistice care să îndeplinească    

obiectivele propuse. 
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„NOI PRIMIM, PRIN CEEA CE OFERIM”  
Proiect iniţiat în anul şcolar 2014-2015 şi inclus în CAERI 2017,  

                             la poziţia 1149 

COORDONATORI: Prof. înv. pr im ar  Nineta BĂRBĂTESCU  
                                         
DURATA PROIECTULUI: noiem brie 2016 -  iunie 2017 
PARTENERI:  
 Asociația pentru Dezvoltare Socială, Educativă și Culturală „Zâmbet de 

copil” 
 Asociația Părinților Școlii Gimnaziale Nr. 28, Galați 
PARTICIPANŢI: 
 Liceul Tehnologic Special “ V. Pavelcu” – Iaşi 
 Liceul Tehnologic “Stănescu Valerian”, Tîrnava - jud. Sibiu 
 Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius”, Brăila 
 Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza”, Roman, jud. Neamţ 
 Şcoala Gimnazială Liteni, Iaşi 
 Grădiniţa cu Program Normal Budila, jud. Braşov 
 Grădiniţa cu Program Normal şi Program Prelungit “Daria”, Bucureşti 
 Şcoala Gimnazială Nr. 28, Galaţi 
SCOPUL PROIECTULUI : Creșterea interesului  tinerei          
generații față de valoarea binefacerii (conservarea și îmbunătățirea 
bunăstării celor din jur), prin implicarea directă în activități care 
influențează  atitudinea și comportamentul spre: prietenie 
adevărată, onestitate, loialitate, toleranțã.  
OBIECTIVELE SPECIFICE PROIECTULUI: 
 cunoașterea semnificației solidarității, beneficiile și importanța 

acesteia; 
 derularea unor  acțiuni practice de aplicare a 

comportamentului solidar, în  care elevii participă  
activ; 

 realizarea de către copii a 
unor  creații (literare/artistico-plastice/fotografie) care să reflecte, 
în mod independent, stările sufletești proprii, precum și opiniile 
legate de solidaritate. 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÃŢI: 

- „Brățara 
solidarității” 
-„Crăciunul în casa românului” 
-„Târg de Crăciun 
-„ Învățăm să dăruim” 
-  Concurs tematic „Noi primim, prin ceea ce oferim” 
-„Premiem solidaritatea” – expoziție 
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