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• La început de an şcolar, în cadrul activităţilor educative din unitatea noastră 
de învăţământ, au fost întocmite documentele specifice de planificare a 
activităţii extraşcolare şi extracurriculare: planul managerial al consilierului 
educativ, programul activităţilor educative şi graficul desfăşurării acestora.  

• Au fost constituite comisiile educative, s-au elaborat programele de 
activitate ale acestora, s-au stabilit responsabilitatile, graficul de 
desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feedback-ul.  

• S-au identificat priorităţile activităţii educative, în strănsă corelaţie cu 
specificul şcolii şi în concordanţă cu strategiile privind asigurarea calităţii în 
educaţie. 

Argument 



 stimularea interesului elevilor, al cadrelor didactice şi al părinţilor de 
a se implica în derularea unor proiecte şi programe educaţionale (la 
nivelul şcolii, local, judeţean, naţional, international) 

 realizarea unui parteneriat educaţional şcoală-familie având ca scop 
eficientizarea relaţiei părinţi-şcoală, implicarea activă a elevilor în 
viaţa şcolii 

 promovarea dimensiunii europene a activitatilor desfasurate in 
scoala noastra, prin organizarea de proiecte Erasmus ce vizeaza 
stabilirea de parteneriate scolare cu caracter educativ; 

 

 

 

 

 

Obiective propuse pentru anul şcolar 2018-2019, in urma 
analizei de nevoi a şcolii : 



• utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc 
complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în 
comunitate;  

• promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice 
necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional; 

• implicarea activă a Consiliului Elevilor în luarea deciziilor la nivelul şcolii prin 
responsabilizarea membrilor acestuia; 

•  valorificarea datinilor si obiceiurilor populare in cadrul unor proiecte 
educationale devenite traditionale in scoala noastra; 

Obiectivele activitatii educative extrascolare si extracurriculare 



• • participarea la activităţile educative cuprinse în planificările 
activităţilor şcolare şi extraşcolare la nivelul fiecărei clase, 
precum şi la nivelul grupurilor de clase şi al şcolii; 

• • participarea la numeroase proiecte şi programe 
educaţionale, olimpiade, concursuri şcolare pe discipline, 
excursii si tabere tematice; 

 

Nevoi educationale 



•  Activităţile educative extraşcolare au fost organizate 
si desfăşurate conform Programului activităţilor 
educative, primit de la I.S.J. şi completat cu activităţi 
proprii.  

• Atat activităţile educative, cat si proiectele educationale  
desfasurate la nivelul şcolii au răspuns cerinţelor 
educative ale elevilor, iar dintre cele mai reprezentative  
menţionam: 

Activitati educative si proiecte educationale 
reprezentative: 



 
•1.Proiect Erasmus+, Masura KA1 “Educaţia timpurie pentru incluziune”- Pregatire 
profesionala- 15 mobilităţi derulate în intervalul 2017-2019; Coordonator: prof.inv.pr. 
Agavriloaei Eliza 

 

• 2. Proiect Erasmus+, Masura KA1 “Ïncluziune vs Cyberbulliyng” ”- Pregatire 
profesionala- 15 mobilităţi derulate în intervalul 2017-2019; Coordonator: prof.inv.pr. 
Agavriloaei Eliza 

•Mobilitate Portugalia, Caldas de Reinha- 10 cadre didactice: prof. Bucşa Camelia, 
Prof. Radu Geanina, prof. înv. pr. Agavriloaei Eliza prof. Goean Laura, prof. Vădeanu 
Sorina, prof. Ilie Nicoleta, prof.Măzăraru Liliana, Prof. Corneci Iulian, prof. Oprea 
Mihaela, informatician Nunu Liviu. 

• Mobilitate Grecia, Voula - 5 cadre didactice- Prof. Amariei Laura, prof. Anton 
Violeta, Prof.Marin Daniela, Prof. Lacatuş Marcela, prof. Răducan Monica. 

 

 

 

 

 

 

 Proiecte Erasmus+, Masura KA1, KA2 
 



•3. Proiect Erasmus+, Masura KA2,  “Open Europe, Open Hearts” – parteneriat 

strategic scolar- 5 fluxuri de mobilitati derulate in perioada 2017-2019; Coordonator: 
prof.inv.pr. Barbatescu Nineta 
•Scoli partenere: Estonia, Spania, Bulgaria, Turcia, România.   
 
•-13-19.10.2018 – Vizita reprezentanţilor şcolilor partenere în Şcoala Gimnazială nr.28 
Galaţi 
•-11-18.05.2019 – Mobilitate Anamur, Turcia, 6 cadre didactice: Director, prof. Bucşa 
Camelia, prof. înv primar Bărbătescu Nineta, prof. înv primar Antohe Gina, prof. 
Răducan Monica, prof. înv primar Carp Mirela, prof. înv primar Bobulişteanu Daniela. 
 
•4. Proiect Erasmus+, Masura KA2,  “Early Education for Inclusion” – parteneriat 
strategic scolar- 7 fluxuri de mobilitati derulate in perioada 2017-2020; Coordonator: 
prof.inv.pr. înv primar Agavriloaei Eliza 
Parteneriat şcolar cu: Spania, Franţa, Polonia, Romania, Turcia, Italia. 
 



 

• 5. Proiectul ”Dunăre. Prut. Siret. Educație Școlară”, coordonat de prof. înv 
primar Agavriloaei Eliza, finanțat prin Programul Operațional de Pescuit și 
Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii 4 (PU4), proiect depus în 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a zonei Pescărești PRUT-DUNĂRE 
implementată la nivel local de către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă 
”Prut – Dunăre” Galați (FLAG Galați), ce are ca obiectiv general punerea în 
valoare a patrimoniului cultural din arealul FLAG Galați și a biodiversității 
mediului acvatic prin educație nonformală a elevilor din cadrul Școlii 
Gimnaziale nr. 28 Galați si a celor din scolile partenere-10.01.2019- 
10.01.2020; 

 

 Proiecte Erasmus+, Masura KA1, KA2 

 



 

• 1. Proiect educational “Stelele Stiinţei”- Ediţia a VIII-a , CAEN 2019, domeniul ştiinţific 
poziţia 153- 19-20.04.2019, organizat de Şcoala Gimnazială nr.28 Galati şi Colegiul Naţional 
„Al.I Cuza” Galaţi. Pe data de 19.04.2019, la Colegiul Naţional „Al.I Cuza” s-au organizat 
atelierele de lucru pentru elevi, iar pe 20.04.2019, Scoala Gimnazială nr.28 Galaţi a fost 
gazda Concursului la care au participat, pe secţiuni, un numar de 173 de elevi din unităţile 
şcolare partenere. 

• Coordonatori: prof. Bucşa Camelia, Oprea Mihaela, Savastre Daniela 

   

2. Proiect educational “Armonie şi mişcare”- Editia a VIII-a, nivelul propus: CAE-regional- 
2019 

• Coordonatori: prof.Radu Geanina, prof. înv. pr.Barbatescu Nineta; 

 

3. Proiect educational “Şcoala copiilor şi părinţilor fericiţi”- Editia  a II a, nivelul propus CAE 
– regional 2019. Coordonatori: prof. inv primat Cristofan Diana, metodist Sava . Parteneri 
CCD Galati 

  

Proiecte CAERI/CAEN - 2019 



 
4. Proiect educational “Prevenind, ne aparăm viaţa”- Editia a VII-a, nivelul propus: CAERI- 

2019 

Coordonatori: prof. înv. pr. Olariu Liliana; 

5. Proiect educational “Noi primim prin ceea ce oferim”- Editia a V-a, nivelul propus: CAE- 
regional-2019 

Coordonatori: prof. înv. pr. Barbatescu Nineta, prof.Radu Geanina; 

6. Proiect educational “Voluntariada Copiilor”- Editia a VIII-a, nivelul propus: CAE- regional-
2019 

Coordonatori: prof. înv. pr.Berdila Anica ; 

7.  Proiect educational “Familia mea”- Editia a VII-a, nivelul propus: CAERI- 2019 

Coordonatori: prof. înv. pr.Berdila Anica ; 

8. Proiect educational “Folclorul, poarta între trecut si viitor”- Editia a IV-a, nivelul propus: 
CAE- regional 2019 

Coordonatori prof. înv. pr. Barbatescu Nineta, prof.Radu Geanina 

 
 

 

 Proiecte CAERI/CAEN, 2019 



“Cupa 1 Iunie la gimnastică”- elevii ciclului primar; Coordonator, prof. Radu Geanina, 
gimnastă Veronica Capotă- 1.06.2019.  Parteneri: Scoala Gimnaziala Nr. 18, 25, Tulucesti 

- Proiectul educational “Mihai Eminescu-omul deplin al culturii române”- 14-18 ianuarie 
2019 - elevii claselor a-IV-a ai Școlii Gimnaziale nr.28- Galaţi.- Coordonatori: 
prof.înv.primar: Dediu Camelia, prof.înv.primar: Berdilă Anica, prof.înv.primar: Olariu 
Liliana, prof.înv.primar: Gavrilă Elena, bibliotecar: Tanase Victorita, prof. Radu Geanina. 

   Grupul ţintă: elevii claselor a IV- a  A, B,C ,D 

   Parteneri:- Teatrul Naţional de Operă și Operetă “Nae Leonard”- Galaţi; 

- Proiectul educational “European Day of Languages”- 26.09.2018- elevii claselor V-VIII ai 
Scolii Gimnaziale nr.28 Galaţi, în parteneriat cu Centrul Europe Direct Galaţi,  

-  Proiectul educaţional ,,Împreună pentru prevenirea traficului de fiinte umane, sprijin 
pentru victime ale unei forme de neglijenta, exploatare sau abuz, de tortura, pentru 
persoanele sau grupurile  defavorizate, in scopul depasirii situatiilor dificile “ în 
parteneriat cu Asociaţia “Speranţă şi Vis Împlinit” Galaţi ; grup tinta elevii ciclului 
gimnazial. 

 

ALTE PROIECTE: 



  

Proiect educational ,,Contemporani cu Centenarul Marii Uniri”- octombrie- decembrie 
2018, proiect la nivelul instituției de învățământ –Comisia metodică a claselor a IV-a 

• Parteneri: Muzeul de Istorie ,,Paul Păltânea”, Galați,  

• Prof. coordonatori proiect: Berdilă Anica, Dediu Camelia, Olariu Liliana, Gavrilă Elena 
Dorela, bibliotecar: Tănase Victorița 

• GRUP ȚINȚĂ/BENEFICIARI: elevii claselor a IV-a de la Școala Gimnazială Nr. 28, părinții 
acestora, comunitatea locală. 

Proiectul educational „Sănătatea începe din farfurie”, derulat in data de 21 mai 2019, la 
nivelul ciclului primar , in parteneriat cu SELGROS. 

 Proiectul educational transfrontalier Romania- Republica Moldova, intitulat “La fantana 
cea romana” derulat in parteneriat cu scoli din 5 judete si din Republica Moldova. Coordonatorul la 
nivelul scolii dna prof. inv primar Mihai Nicoleta 

 

 

 

ALTE PROIECTE: 



1. Organizarea Conferintei regionale “Incluziune si perspectiva” – 
22.02.2019, la CCD, Galati, ca modalitate de diseminare a 
rezultatelor proiectului Ersmus+, masura KA1- “Educatie timpurie 
pentru incluziune”; 

 

1. Organizarea Simpozionului regional “Casa de la scoala”, in 
10.05.2019, in parteneriat cu CCD Galati, in cadrul proiectului 
“Scoala copiilor si parintilor fericiti” 

Evenimente extraşcolare organizate de Şcoala 
Gimnazială nr. 28 



 

• Amintim si parteneriatele încheiate in anul şcolar  2018-2019 care au 
diversificat oferta de activităţi educative desfasurate la nivelul scolii 
noastre:  

- Complexul Muzeal de Stiintele Naturii Galaţi, Asociaţia ”Speranta si Vis Implinit” Galati, Televiziunea 
Română, Muzeul Satului Bucureşti, Muzeul de istorie Galati, Centrul Militar Judetean Galati, Staţia 
Meteo Galati, Asociaţia „Drumeţii montane”, IPJ Galaţi,” Junior Achievement Romania, Casa Cuza, 
Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Biserica Precista, Clinica Stomatologica Smile Academy , 
Direcţia pentru Protecţia Copilului Galati 

- Palatul Culturii Iaşi, Fabrica de paine Arcada, Fabrica de cornuri de la Smârdan,Fabrica de ulei Prutul 
Galaţi,  Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galati, City Mall, BCR Galaţi, BRD Galati, Editura Nomina, 
Radio Galaţi,  Asociaţia Naţionala Impotriva Traficului de Persoane Galaţi, CJRAE Galaţi, Judecătoria 
Galati, Asociatia Frontiera Galateana, ProArta Galati, Asociatia Culturala pentru traditii si obiceiuri 
româneti „Vatra” Siviţa, Asociaţia filantropică creştin-ortodoxa „Sf.Vasile cel Mare” Galaţi, Combinatul 
Arcelor Mittal , Biblioteca Franceză Galati. 

 

 

  
Parteneriate, protocoale de colaborare 

 


