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Întâlnire transnaţională România în perioada 25- 27 aprilie 2018 

 

Proiect de parteneriat strategic pentru susţinerea schimbului de bune practici în domeniul şcolar, proiecte 

doar între şcoli 

LEARNING OUTside the classroom IN the EUROPEan Nature 

 

Programul zilnic: 

 

25 aprilie 2018 

Partenerii proiectului sosiţi în ţară- din Grecia- ţară coordonatoare, Franţa, Italia şi Estonia au vizitat 

grădiniţa noastră- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 şi au vizionat un program de dansuri 

tradiţionale internaţionale şi o reprezentaţie de karate desfăşurate cu grupele mari şi două activităţi didactice 

desfăşurate cu grupele mijlocii. 

În partea a doua a zilei a avut loc evenimentul de promovare a proiectului la Centrul de Resurse pentru 

Educaţie şi Dezvoltare- Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 28, cu participarea întregului colectiv al 

grădiniţei, a partenerilor din proiect, a reprezentanţilor I.S.J Prahova, a directorilor grădiniţelor din judeţ şi a 

reprezentanţilor din partea comunităţii locale. În cadrul acţiunii toate ţările partenere au prezentat activităţile 

derulate în afara sălii de clasă, în natura europeană, ilustrând o gamă variată de exemple de bună practică.  

 

26 aprilie 2018 

Echipa de proiect a României a coordonat o activitate în aer liber alături de parteneri, preşcolarii de la grupa 

mare Iepuraşii şi părinţii acestora, în Parcul „Cosntantin Stere” din Bucov. 

Grupa mare Iepuraşii a prezentat o minidramatizare a poeziei „Greierele şi furnica” scrisă de George 

Topârceanu la statuia acestuia din parcul Constantin Stere de la Bucov. De asemenea, copiii s-au exprimat 

artistic în paşi de dans în cadrul unui flashmob pe „Aleea scriitorilor” din parcul Bucov.  

Cadre didactice, părinţi şi copii au servit masa împreună în cadrul unui picnic reuşit. 

Echipa de proiect şi-a propus în a doua parte a zilei să prezinte partenerilor europeni capitala ţării, Bucureşti, 

având ca obiectiv vizat- Palatul Parlamentului. 

 

27 aprilie 2018 

Partenerii europeni au vizitat alături de echipa de proiect a României instituţiile partenere ale grădiniţei 

noastre- Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu şi Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 23 din Ploieşti. 

Partenerii au observat dotările instituţiilor, capacităţile claselor şi grupelor de copii, modalităţi de predare, 

mijloace folosite şi au relaţionat cu cadrele didactice. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 23 a prezentat un 

program artistic în care s-au folosit instrumente muzicale neconvenţionale şi instrumente muzicale 

confecţionate din materiale reciclabile.  

Programul zilei a cuprins şi o vizită la Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” din Ploieşti, unde partenerii au 

fost cuprinşi de uimire şi fascinaţie.  

 

În urma celor trei zile din cadrul întâlnirii transnaţionale grădiniţa noastră a fost apreciată pentru calitatea 

procesului instructiv- educativ, pentru valorificarea capacităţilor copiilor, pentru amenajarea colţului 

Erasmus din curtea grădiniţei şi pentru alternarea activităţilor desfăşurate în sala de grupă cu activităţi 

desfăşurate în aer liber.   

 


