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NOTA NR. -f7:3 

MINISTER UL 
EDUCATIEI 

' NATIONALE , 

CATRE TOATE UNITA'fILE DE INV ATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET 

In anul ~colar 2018 - 2019, S.C.,MASPEX ROMANIA S.R.L. continua implementarea in 
parteneriat cu Ministerul Educatiei Na\ionale, ,,$coala Siguranfei Tedi", destinat elevilor din clasa I, 
in vederea imbunatatirii conditiilor de siguranta ale acestora acasa, la ~coala, in timpul liber. Proiectul 
are la baza Protocolul de colaborare inregistrat la MEN cu nr. 9926/23.08.2017. 
Pentru desfii~urarea editiei 2018 - 2019 a programului etapele programului sunt: 

./ 

./ 

./ 

./ 

17 - 28 octombrie: Centralizarea solicitarilor de inscriere ~i printarea materialelor educative de 
catre Organizator. 

5 - 16 noiembrie: Expedierea materialelor de catre toate clasele inscrise in program. 

19 noiembrie: Lansarea oficiala a programului ~i inceperea activitatilor. 

19 noiembrie - 15 iunie 2019: Desfii~urarea activitatilor educative din program. 

~.: Pentru a se inscrie in programul fjcoala Siguranfei Tedi, fiecare inva\ator de la clasa I trebuie sa 
acceseze site-ul www.scoalatedi.ro, sectiunea inscriere ~i sa completeze formularul de inscriere cu 
datele de contact ~i numarul de elevi pe care ii are la clasa. Dupa incheierea perioadei de inscriere ~i 
centralizarea datelor primite, Tedi va trimite catre ~coli materialele educa\ionale aferente programului. 

La fel ca in anii anteriori, suportul didactic va fi asigurat de Tedi ~i este format din materiale 
~ ' educative pentru inva\atori, elevi ~i parin\i . 

./ Carte de colorat pentru elevi (print) 

./ Suport pentru desfii~urarea programului pentru invatatori (CD) 

./ Pliant de prezentare a programului pentru parinti (print). 

Toate materialele vor fi transmise prin colete catre unitatile ~colare in etapa preliminara 

desf"~urarii propriu-zise a programului (5 - 16 noiembrie) ~i vor fi disponibile ~i in format online, pe 
site-ul www.scoalatedi.ro, cu posibilitatea de a fi salvate de catre fiecare invatator. 

Inspector ~colar, 


