
 
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.  Perioada în care se derulează  Octombrie 2019 - Iunie 2020 

2.  Grup ţintă la nivelul parteneriatului Elevii claselor I, Școala Gimnazială Viișoara -

Școala Primară Urca 

3.  Organizator  MASPEX ROMANIA SRL  
Parteneri: Ministerul Educaţiei Naţionale și Minis-

terul Afacerilor Interne prin Poliţia Română 
La nivelul școlii: prof.înv. primar Ciocan Liana 

4.  Obiective 

 

 Educarea și îmbunătățirea siguranței copiilor 

care își încep activitatea în școală (clasele I). 

  Transmiterea cunoștințelor referitoare la si - 

guranța pe străzi, la școală și acasă, necesare 

elevilor de clasa I şi însuşirea de către acestia a 

informaţiilor care îi ajută să evite şi să 

reacţioneze corect şi prompt în cazul peri-

colelor.  

 Educarea părinților în vederea protejării copiilor 

împotriva pericolelor.  

 

Program național 

Tedi – Școala Siguranței 



  Îndreptarea atenției cadrelor didactice și a di-

rectorilor din unitatile scolare participante 

asupra necesității de educare a copiilor în dome-

niul siguranței. 

5.  Produsele finale si rezultatele 

obţinute şi gradul lor de utilizare 

concretă la nivelul parteneriatului, 

al instituţiei şi în afara acesteia 

- fotografii, afișe, prezentări power point; 

- Certificat „Tedi - Școala Siguranței” 

6.  Metodele de evaluare si de 

diseminare folosite 

- rapoarte de activitate, afișe; 
- Prezentarea rezultatelor programului în cadrul 

comitetului de părinți al clasei. 

- Materiale destinate copiilor, pliante informative 

pentru părinți. 

7.  Impactul (asupra instituţiei, 

personalului şcolii, elevilor, 

părinţilor, comunităţii locale, etc.) 

La nivelul elevilor:  

 au învățat să fie atenți la semnele de circu-

lație și să respecte ceea ce indică ele; 

 au aflat cât de important este să folosească   

elementele de siguranță atunci când sunt 

participanți activi în traffic (elemente reflec-

torizante, centura de siguranță etc); 

 au conștientizat cât de important este să 

apeleze la ajutorul unui adult care poate de-

cide dacă e nevoie să apeleze serviciul 112; 

 au învățat să reacționeze în cazul în care un 

coleg sau el este agresat sau bruscat de către 

o altă persoană; 

La nivelul părinților: 

 părinții au fost avertizați și îndrumați în ceea 

ce privește măsurile de siguranță și dis-

cuțiile pe care trebuie să le aibă cu copiii în 

situațiile în care sunt singuri acasă sau sunt 

nevoiți să se deplaseze singuri spre/de la 

școală ; 

La nivelul școlii și a comunității: 

 reducerea actelor de violență între copii și a 

accidentelor de circulație de pe raza co-

munei; 

8.  Caracterul inovator    Educarea în domeniul siguranței a școlarilor 

din clasa I în vederea protejării lor de anumite 

pericole. 

9.  Sustenabilitatea activităţilor 

desfăşurate şi a rezultatelor obţinute 

la nivel instituţional şi la nivelul 

parteneriatului 

 Activitățile din cadrul acestui program au 

constituit un punct de plecare în planificarea și 

desfășurarea și a altor activități extracurriculare 

pe această temă.  

  

 

 

 

 



      
 

 

 

 

      
 

 



       
                                                                                                


