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SCOP

Informarea elevilor cu privire la instituțiile

europene și conștientizarea de către aceștia a 

faptului că prin accesarea fondurilor europene

comunitatea școlară și locală beneficiază de 

progres și dezvoltare durabilă.

Activitate de informare la Scoala Gimnaziala

“Alexandru Ioan Cuza” Roman



OBIECTIVE GENERALE

OG1.Informarea a cel puțin 500 de elevi, 50 

de profesori și 200 de membri ai

comunității locale cu privire la instituțiile

europene și la rolul acestora în dezvoltarea

durabilă a statelor membre. 

OG2.Valorizarea rezultatelor şi

experiențelor anterioare acumulate prin

organizarea unei campanii de promovare a 

proiectului ACCES LA UN VIITOR DE SUCCES. 

OG3.Atingerea unor competențe cheie

recunoscute la nivel european. 



OBIECTIVE SPECIFICE

OS1.Realizarea a 5 evenimente de informare cu privire la 

instituțiile europene și implicarea acestora in dezvoltarea

comunității locale. 

OS2.Realizarea materialelor de informare și publicitate pentru

promovarea rezultatelor proiectului cu finanțare europeană

POSDRU ACCES LA UN VIITOR DE SUCCES.(pliant, broșură, 

stickere,film) 

OS3. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, digitale, de 

lucru în echipă, de gestionare a resurselor.



GRUP ŢINTĂ

500 de elevi

50 de profesori

200 de membri ai comunității locale

 IMPACT

 Pe termen scurt

 Membrii grupului ţintă primesc informaţii despre
posibilitatea finanţării unor proiecte din bani europeni

 Se valorizează rolul instituţiilor europene în dezvoltarea
locală

 Se valorizează rolul şcolii în comunitate

 Pe termen mediu şi lung

 Se promovează exemplele de bună practică

 Se încurajează iniţiativa şi spiritul antreprenorial



REZULTATE

Reţeaua de parteneriate

Au fost încheiate parteneriate cu:

 Biblioteca Municipală G.R.Melidon, Roman

 Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu, Roman

 Şcoala Gimnazială A.I.Cuza, Roman

 Asociaţia Iubire şi speranţă, Roman



Model de parteneriat



Realizarea materialelor de informare și publicitate

pentru promovarea rezultatelor proiectului cu 

finanțare europeană POSDRU ACCES LA UN VIITOR DE 

SUCCES 

Au fost realizate:

 Afiş A3 pentru proiectul POSDRU ACCES LA UN VIITOR DE 
SUCCES

 Pliant pentru promovarea programului EUROSCOLA şi a 
proiectului şcolii noastre

 Broşura de promovare a proiectului ACCES LA UN VIITOR DE 
SUCCES

 PPT cu prezentarea campaniei de promovare a proiectului
ACCES LA UN VIITOR DE SUCCES

 Flyere pentru informarea cu privire la instituţiile europene
care finanţează proiecte



Afiş A3 pentru proiectul POSDRU ACCES LA UN 

VIITOR DE SUCCES 



Pliant pentru promovarea programului

EUROSCOLA şi a proiectului şcolii noastre

Foaia 1



Foaia 2



Broşura de promovare a proiectului ACCES 

LA UN VIITOR DE SUCCES

Foaia 1



Foaia 2



Flyere pentru informarea cu privire la instituţiile

europene care finanţează proiecte

Foaia 1



Foaia 2



Activităţi de informare cu privire la 

instituțiile europene și implicarea acestora în

dezvoltarea comunității locale

 La Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman: în perioada 1 octombrie- 23 
octombrie 2018 

 350 de elevi care au avut ore de curs în atelierele şcolii au primit
informaţii despre proiectul POSDRU Acces la un viitor de succes. 
Acestora li s-au  explicitat elementele de identitate vizuală ale 
proiectului, au vizitat sala de Marketing educaţional şi Centrul de 
Documentare şi Informare. Elevii au observat că o parte din materialele
didactice pe care le folosesc au fost achiziţionate cu bani europeni sau
au fost elaborate în cadrul acestui proiect.

 elevilor din Consiliul Elevilor li s-au împărţit materiale informative cu 
privire la proiectul Acces la un viitor de succes şi la instituţiile europene
care finanţează proiecte.

 30 de profesori ai şcolii au fost informaţi despre derularea campaniei, 
iar diriginţii au primit materiale informative pe care le-au ditribuit la 
clasă.



Vânătoare de comori din bani 

europeni

 Vizită la Centrul de Documentare și Informare

În cadrul 

POSDRU ACCES 

LA UN VIITOR DE 

SUCCES au 

beneficiat de 

consiliere și 

orientare 

profesională 

1333 de elevi





Siguranța elevilor contează!

Sistem de 

supraveghere și 

alarmare 

achiziționat cu 

bani europeni.

Informare în sala de 

Marketing educațional-

amenajată cu bani europeni 



Laboratorul de Tehnică 

de Calcul-prin Acces la 

un Viitor de Succes



Materiale didactice realizate cu fonduri 

europene

Planșe ghiduri și caiete de 

aplicații practice



Campanie de informare la Școala Gimnazială 

“Mihai Eminescu” Roman





Campanie de informare la Biblioteca 

Municipala “George Radu Melidon” Roman



Campanie de informare la Școala Gimnazială 

“Alexandru Ioan Cuza” Roman



Campanie de Informare la Asociația “Iubire și 

Speranță” Roman

Copii au fost 

informați 

despre:

-instituțiile 

europene

-simbolurile U.E.

-Uniunea

Europeana și

posibilitatile de 

finanțare a unor

proiecte.


