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Sc. cu cls. I-VIII “Antonie Voda” Popesti este 

implicata in mai multe proiecte europene, printre care:

- Actiunea COMENIUS - mobilitati individuale de 

formare continua;

- Parteneriate scolare - Proiecte multilaterale 

- Proiecte cofinantate din Fondul Social

European prin Programul Operational 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor

Umane 2007-2013. 

- Proiecte finantate din fonduri PHARE.



Ciclul de viata al unui proiect:



Ce va ofera Comenius?

• Comenius va acorda finantare pentru a realiza 
urmatoarele tipuri de actiuni:

Parteneriate scolare 

• Parteneriatele au ca scop consolidarea 
dimensiunii europene in educatie prin 
promovarea activitatilor de cooperare intre 
scoli. 

• Parteneriatele scolare se impart in doua 
categorii:

Proiecte multilaterale

Proiecte bilaterale

http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/tipuri.html
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/tipuri.html


COMENIUS - PARTENERIATE 

MULTILATERALE SCOLARE

Proiectele multilaterale sunt proiecte de 
parteneriat in care se pot implica cel putin trei 
institutii din trei tari diferite. 

Una din institutiile implicate in parteneriat isi 
va asuma rolul de coordonator de proiect. 

Durata: 2 ani

Din punctul de vedere al continutului, proiectele 
multilaterale pot fi axate pe: elevi si implicarea 
activa a acestora in activitati specifice unei 
tematici comune la nivel de parteneriat sau pe 
institutie si imbunatatirea managementului 
scolar si a metodelor pedagogice.



FOR A LIFE WITHOUT JUNK FOOD! -
parteneriat multilateral Comenius finanţat din
fonduri europene, ce se desfaşoară pe o
durata de doi ani şi în care şcoala noastră
participă alături de alte şcoli din Italia,
Bulgaria, Turcia si Polonia.

Scopul principal al acestui proiect
european este responsabilizarea elevilor,
parintilor si a cadrelor didactice în privinţa
alimentaţiei corecte.



• Logo-ul proiectului a fost ales in urma 
unui concurs, castigat de Romania prin
propunearea elevei Dumitru Denise de 
la cls a VI-a.

• Puteti accesa site-ul proiectului la 
urmatoarea adresa: 
http://comenius.edu.pl/



In luna noiembrie 2010, a avut loc prima intalnire,
din Bulgaria, la Varna, cu participarea tuturor tarilor.
Scoala noastra a fost reprezentata de un grup de 4
profesori: dna. Prof Radu Raluca Stefania, dna prof.
Inv. primar Preda Daniela, dna prof. Stoica Laura si
dra prof. Popescu Ana Maria.



Profesorii participanti au avut placerea de a urmari un 

moment artistic traditional pregatit de elevii scolii gazda, 

au admirat colectia etnografica a scolii, au asistat la 

activitati educative, si au putut vizita imprejurimile 

orasului Varna, expermentand si bucataria traditionala 

bulgareasca.



In luna aprilie a acestui an, are loc a 2-a 

intalnire, in Romania, primind 15 cadre 

didactice si 11 elevi dintre care 6 din 

Turcia si 5 din Bulgaria. Acestia vor  

locui la familii gazda, astfel realizandu-

se un schimb de experienta intre elevii 

nostri si cei din alte tari.



Aplicare si interpretare de chestionare 

atat pentru elevi cat si pentru profesori 

ce vizeaza aflarea anumitor lucruri 

legate de comportamentul de zi cu zi al 

elevilor, atitudinea lor dar si a familiei 

fata de mancarea sanatoasa, obiceiurile 

alimentare, constientizarea asupra 

problemelor comune: mancarea 

nesanatoasa. 

ACTIVITATI



Excursie tematica la Busteni, cu vizitarea expozitiilor agro-

alimentare, a Manastirii Sinaia, unde un calugar le-a vorbit 

elevilor despre importanta alimentatiei atat pentru corp cat 

si pentru suflet.



Realizarea de catre elevi a unui dictionar multilingvist cu 

mancare sanatoasa, cu ajutorul cadrelor didactice

Dictionarul cuprinde denumiri de fructe, legume, feluri de 

mancare sanatoasa in 6 limbi:engleza, romana, turca, 

poloneza, bulgara si italiana



- Prezentari ale tipurilor de E-uri folosite in 

alimentatie – prof. Gusa Camelia



• Lucrari de ecologizare a curtii scolii

• Realizarea unei gradinite de flori





“SCOALA JUDETEANA DE 

ABILITATI DE VIATA”



- Proiect finantat de Comisia Europeana si 

Guvernul Romaniei, implementat in perioada 

ianuarie-noiembrie 2010 de catre Asociatia 

Centrul de Resurse Apollo in parteneriat cu 

Inspectoratul Scolar Judetean Prahova. 

- Prof. formator: Popescu Ana Maria.



- Proiectul a implicat 22 de elevi de la scoala 
"Antonie Voda" Popesti, dezvoltandu-le 
abilitatile de viata, prin 9 teme principale: 
Cunoaste-te pe tine insuti; 

- Identitatea de gen; 

- Viata sexuala si sanatatea publica; 

- Dezvoltarea abilitatilor si competentelor sociale; 

- Managementul problemelor si conflictelor; 
Alegerea carierei profesionale; 

- Codul bunelor maniere; 

- Cetatean european, inclusiv notiuni generale de 
protectia mediului; 

- Educatie interculturala pentru comunitati 
multietnice. 



Din activitati:

- petrecere de Haloween

- sarbatorirea zilei Scolii cu clasele I-VIII “Antonie 

Voda” Popesti

-excursie tematica cu vizitarea expozitiilor agro-

alimentare de pe Valea Prahovei





SANATATEA, ARTA CONVIETUIRII 

ARMONIOASE CU NOI INSINE
Concurs desfasurat in cadrul Proiectului Strategic 
"Oferte educationale inclusive extracurriculare si 
extrascolare pentru formarea stilului de viata sanatos si 
a cetateniei active pentru copii din comunitati 
dezavantajate, cu precadere rurale, in invatamantul 
preuniversitar din Romania". 

Proiectul este unul desfasurat la nivel national si este 
cofinantat din Fondul Social European prin Programul 
Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013. 

Proiectul se desfasoara pe durata a doi ani scolari: 2009-
2010 si 2010-2011 si cuprinde diverse actiuni si activitati 
desfasurate la nivelul scolii, printre care si concursul 
mai sus mentionat. 



In cadrul acestui concurs s-au evidentiat la 

nivel judetean elevele Savu Madalina, Voicu 

Ligia si Rindasu Gabriela, care au fost premiate 

in cadrul festivitatii organizate in cadrul ISJ 

Prahova.



Actiunea COMENIUS-

Mobilitati Individuale de Formare 

Continua

COMENIUS este prima componenta

a Programului de Invatare pe tot

Parcursul Vietii care se adreseaza

institutiilor de invatamant preuniversitar

de stat si privat si tuturor membrilor

comunitatii educationale care-si

desfasoara activitatea in acest sector.



In cadrul programului de invatare

pe tot parcursul vietii au participat la 4

mobilitati individuale de formare

continua 3 cadre didactice: Prof.

POPESCU ANA-MARIA, Prof. RADU

RALUCA, Prof. STOICA LAURA si

urmeaza sa participe in vara acesta

Prof.pt.inv.pr PREDA DANIELA.



EUROPEAN DIVERSITY 

EDUCATION

Prof.POPESCU ANA-MARIA



• Localitatea şi ţara în care s-a desfăşurat stagiul: Riga, 
LETONIA

• Instituţia din străinătate care a organizat stagiul:  

University Educational Circle, Riga, Letonia

• Perioada stagiului: 03.05.2010 – 08.05.2010

• Denumirea activităţii “European Diversity Education”

• Participanti : 7 cadre didactice din 4 tari diferite:Turcia, 
Italia, Grecia, Romania

• Descrierea tipologiei activităţii de formare: un curs 
general de formare continuă a personalului didactic în 
cadrul Programului Comunitar de Învăţare pe tot 
Parcursul Vieţii (LLP - Lifelong Learning Programme 
2007-2013)



Task Based Learning

Prof. RADU RALUCA



•Localitatea şi ţara în care s-a desfăşurat stagiul: Praga, 

CEHIA

•Instituţia din străinătate care a organizat stagiul:  

• International TEFL Certificate, Praga, Cehia

•Perioada stagiului: 04.07.2010 – 10.07.2010

•Denumirea activităţii “Task Based Learning”

•Descrierea tipologiei activităţii de formare: un curs de 

formare continuă a personalului didactic in domeniul 

metodologiei sau pedagogiei predarii limbii straine, în 

cadrul Programului Comunitar de Învăţare pe tot 

Parcursul Vieţii (LLP - Lifelong Learning Programme 

2007-2013)



Family Folklore and Traditions

Prof. STOICA LAURA



•Localitatea şi ţara în care s-a desfăşurat stagiul: Attard, 

Malta

•Instituţia din străinătate care a organizat stagiul:  

•Perioada stagiului: 09.02-15.02.2011

•Denumirea activităţii: “Family Folklore and Traditions”

•Descrierea tipologiei activităţii de formare: un curs de 

formare continuă a personalului didactic in domeniul 

metodologiei sau pedagogiei predarii limbii straine, în 

cadrul Programului Comunitar de Învăţare pe tot 

Parcursul Vieţii (LLP - Lifelong Learning Programme 

2007-2013)



LET'S TEACH BY PLAYING

prof. pt inv. Primar Preda Daniela

• Localitatea şi ţara în care se va desfăşura 
stagiul: Ely, Marea Britanie 

• Instituţia din străinătate care a organizat 
stagiul: COMBINING LEARNING 
ACTING AND PLAYING (CLAP)

• Perioada stagiului: 18 - 29. 07. 2011



Beneficii ale activităţii de formare

• dezvoltarea pe plan profesional prin îmbogăţirea 

cunoştinţelor despre interculturalitate, necesare unui 

învăţământ de calitate, în vederea integrării acestuia în 

cel european;

• stabilirea unor relaţii profesionale cu colegi din alte 

ţări europene, cu care am realizat schimburi de 

experienţă pentru:

• A promova toleranţa faţă de diferenţele culturale, 

• A promova diversitatea lingvistică

• A promova multiculturalitatea ca valoare 

educaţională europeană

• cunoaşterea culturii altor state



Dimensiunea 

europeană a stagiului 

de formare
Dimensiunea europeană în educaţie se asigură:

– prin dezvoltarea profesională a personalului;

– prin încurajarea cooperării trans-naţionale dintre şcoli;

– prin favorizarea studierii limbilor 

comunitare; 

– promovarea cunoaşterii diferitelor 

culturi.



Etapele obţinerii unei finanţări pentru 

Programul Sectorial Comenius – Mobilitati 

individuale de formare continua

• Accesarea site-ului: www.llp-ro.ro pentru citirea 

informaţiilor cu privire la programul sectorial 

Comenius;

• Pentru a afla care sunt documentele care 

compun dosarul de candidatura, criteriile de 

eligibilitate, selectie, excludere si criteriile de 

acordare a finantarii consultati: Apelul National 

pentru Propuneri de Proiecte 2011.

• Se vor selecta din catalogul de cursuri Comenius 

cele care prezintă interes pentru candidat: 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase

http://www.llp-ro.ro/
http://www.llp-ro.ro/
http://www.llp-ro.ro/


• Trimiterea unui mail persoanei de contact pentru 
cursul ales (pot fi trimise pentru mai multe cursuri, 
alegerea cursului putând fi facută ulterior) pentru a 
primi un pre-accept de la organizator.

• Urmeaza descărcarea formularelor de candidatură 
si pregatirea dosarului de candidatură, după 
precizările făcute în Apelul National pentru 
Propuneri de proiecte 2011

• Trimiterea dosarului prin poştă, cu confirmare de 
primire, la adresa: Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale, Bucureşti, Calea Şerban 
Vodă nr. 133, etaj 3, sector 4, cod postal 040205

• Afişarea rezultatelor se publică tot pe site-ul: 
www.llp-ro.ro

http://www.llp-ro.ro/
http://www.llp-ro.ro/
http://www.llp-ro.ro/


Linkuri utile:

www.llp-ro.ro

http://www.anpcdefp.ro/

http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/referinta/A
pel_2010/Apel_national_2010.pdf

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
search.cfm

http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/f
ormulare.html

http://www.llp-ro.ro/
http://www.llp-ro.ro/
http://www.llp-ro.ro/
http://www.anpcdefp.ro/
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/referinta/Apel_2010/Apel_national_2009.pdf
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/referinta/Apel_2010/Apel_national_2009.pdf
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/referinta/Apel_2010/Apel_national_2009.pdf
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/referinta/Apel_2010/Apel_national_2009.pdf
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/referinta/Apel_2010/Apel_national_2009.pdf
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/referinta/Apel_2010/Apel_national_2009.pdf
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/formulare.html
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/formulare.html

