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PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE 

Derulate în semestrul I 

An școlar 2020-2021 

 

 

1. MENS SANA 

 

OBIECTIVUL PARTENERIATULUI 

 

 Obiectiv fundamental 

 

Încurajarea dialogului şcoală-elevi-părinţi in scopul constientizarii 

importanţe unei alimentatiisanatoase, precum si insusirea unor principii necesare 

imbunatatirii calitative a vietii.  

 

 Obiective derivate  

Consolidarea relaţiilor între educaţia şcolară şi cea extraşcolară. 

Lărgirea cercului de prieteni, în vederea unei mai bune adaptări  sociale  a copiilor. 

Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii instituţiilor implicate în proiect. 

Exersarea deprinderilor elementare de comportament social. 

Modelarea personalităţii elevilor, ţinând seama de potenţialul educativ al 

învăţământului–informal sau de timp liber. 

Creşterea respectului de sine 

Însuşirea regulilor de bază în vederea unei alimentaţii sănătoase 

 

GRUP ŢINTĂ: Elevii de școală primară din clasele implicate în proiect. 

 

 

 

2. 19 ZILE DE ACTIVISM ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ȘI 

ABUZURILOR ASUPRA COPIILOR ȘI TINERILOR 

 

Scopul proiectului 

Activismul înseamnă luarea de măsuri pentru a determina schimbări sociale, 

care pot apărea în mai multe moduri. Cel mai adesea aceasta implică acțiuni de 

schimbare a lumii - social, politic sau economic - sau prin abordarea drepturilor 

omului și/sau a problemelor de mediu. Activismul poate fi condus de indivizi, dar 

este în mare parte realizat prin mișcări sociale, iar în cazul Proiectului Campania 
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19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor folosim 

entuziasmul copiilor și tinerilor pentru a cataliza activitățile și pentru a genera 

schimbări în școli și comunități. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectivele relevante și țintele pentru proiectul Campania 19 Zile de 

prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor includ: 

-Stoparea abuzului, exploatării, traficului și tuturor formelor de violență împotriva 

copiilor 

-Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor în sferele 

publice și private 

-Eliminarea celor mai grave forme de muncă a copilului, incluziv sclavia și 

recrutarea în vederea traficului de ființe umane 

-Oferirea tuturor copiilor de medii de învățare sigure, incluzive și eficiente 

-Asigurarea că toți copiii obțin cunoștințe și abilități pentru promovarea unei 

culturi de pace și non-violență 

-Reducerea impactului violenței în familii, școli și comunități 

-Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență în mediul școlar 

 

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: 

Grupul țintă este format din elevi și preșcolari din grădinițe și școli (primare, 

gimnaziale) și licee, centre de plasament, cluburi ale copiilor 

 

Beneficiarii direcți și indirecți; 

Beneficiarii direcți sunt preșcolarii și elevii din grădinițe, școli, licee, cluburi 

ale copiilor, centre de plasament, precum și cadrele didactice coordonatoare. 

Beneficiari indirecți sunt grădinițele, școlile, părinții și comunitățile locale, 

care vor avea copii cu o mai mare capacitate de integrare socială, mai protejați față 

de fenomenul distructiv al abuzului și violențelor de orice fel. 

 

Organizatori: FICE ROMÂNIA (Federația Internațională a Comunităților 

Elevilor) 

 

3. WORLD LARGEST LESSON- CUM NE DEBARASĂM 

RESPONSABIL DE MĂŞTILE FOLOSITE? 

 

În 2020, Cea mai mare lecție din lume, inițiativă globală a UNICEF, propune 

profesorilor și elevilor din toate țările participante să creeze planuri de acțiune 
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pentru combaterea schimbărilor climatice. UNICEF în România a abordat un 

subiect de actualitate, debarasarea responsabilă de măști și alte materiale de 

protecție contra infectării cu noul coronavirus. 

 

4. CONCURS  VALORILE CULTURALE COMUNE ÎNTRE ROMÂNIA ȘI 

TURCIA 

 

Organizat de institutul Yunus Emre București 

 

 

 

5. EROU ÎN SUFLET DE COPIL - PROIECT ÎN COLABORARE CU   

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, COORDONATOR PROIECTE ŞI 

PROGRAME EDUCAŢIONALE, 

Rășineanu Liliana  

Petre Georgiana 
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