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I. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 SLATINA 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante : 

G.P.P. nr. 1 Slatina 

Adresa : Str. Unirii, nr. 6 

Nr. de telefon/fax :  0249/434639 

Site şi adresă poştă electronică : gppnr1slatina@yahoo.com 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 SLATINA 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante : 

G.P.P. nr. 2 Slatina 

Adresa : Str. Păcii, nr. 2 A 

Nr. de telefon/fax :  0249/434639 

Site şi adresă poştă electronică :gppnr2slatina200@yahoo.com 

IET NR.145 SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU  

Str. Gheorghe Tofan, Nr.2, Mun Chișinău 

Nr. de telefon:  022580884 

Site şi adresă poştă electronic: buiucani.gradi145@gmail.com 

 

 

  II. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului: ,,UNIȚI PENRU O PLANETĂ CURATĂ” 

Categoría – Proiect transnațional,,EDUCAȚIA ONLINE FĂRĂHOTARE”Educație 

ecologică 

 

              III. REZUMATUL PROIECTULUI 

Tipul activităţii : Proiect transnațional,,EDUCAȚIA ONLINE FĂRĂHOTARE”,,UNIȚI 

PENRU O PLANETĂ CURATĂ” 
 Număr preșcolari implicați : aproximativ500 

 Număr cadre didactice implicate : aproximativ57 

 Activităţi propuse: 

1. Elaborarea şi redactarea proiectului 

2. Activităţi informative, obţinerea aprobărilor necesare desfăşurării activității 

mailto:gppnr1slatina@yahoo.com
mailto:gppnr2slatina200@yahoo.com
mailto:buiucani.gradi145@gmail.com


3. Desfăşurarea acțiunilor 

Parteneri: 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT          

DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT,MUN CHIȘINĂU 

IET NR.145 SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU  

              IV. PREZENTAREA PROIECTULUI 

1. ARGUMENT 

Cunoaşterea naturii stimulează potenţialul creativ al copilului, intuiţia şi imaginaţia acestuia. 

Proiectul ,, UNIȚI PENRU O PLANETĂ CURATĂ”îşi propune să înlesnească şi să aprofundeze 

înţelegerea şi cunoaşterea naturii prin participarea activă şi conştientă a copiilor la descoperirea şi 

redescoperirea fenomenelor şi proceselor naturale în funcţie de experienţa lor de viaţă, de nevoile reale 

de cunoaştere. 

 Obiectivele acestui proiect vizează dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere 

a realităţii mediului înconjurător, cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni 

specifici şi formarea unor atitudini pozitive prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu 

echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia. 

 Activităţile de învăţare propuse sunt orientate spre observarea şi explorarea directă a mediului 

înconjurător ( colţul viu al clasei, în grădina şcolii, excursii şi drumeţii ). 

 Proiectul ,, UNIȚI PENRU O PLANETĂ CURATĂ”urmăreşte observarea unor fenomene ale 

naturii din diferite anotimpuri în timpul producerii acestora în mod natural, iar copiii le pot percepe mai 

uşor, pot realiza asemănări şi deosebiri între ele, îşi pot exprima propriile opinii.  

 Prin excursii şi drumeţii în cadrul naturii, elevii pot observa mai uşor activităţile economice care 

dăunează mediului şi influentează negativ sănătatea omului. Pot să-şi formeze o atitudine pozitivă de 

respectare şi protejare a mediului în care trăiesc. 

 Toate activităţile care se vor desfăşura în cadrul acestui proiect au rolul de a dezvolta la copii o 

atitudine de responsabilitate faţă de mediu, de a stimula dorinţa de a cunoaşte mai multe despre planeta 

pe care trăiesc, despre Univers. 

 Proiectul ,, UNIȚI PENRU O PLANETĂ CURATĂ” reprezintă încă un pas în vederea 

integrării conştiente a copilului în mediul natural, social şi cultural. 

  



 

 

2. SCOPUL  PROIECTULUI 

 Promovarea schimbului de experienţă interculturală în vederea dobândirii unei imagini complete în 

ceea ce priveşte instituţiile de învăţămậnt preşcolar; 

 Dezvoltarea unui program de educaţie ecologică la nivel preşcolar ântre cele două țări partenere, în 

vederea formării unui comportament ecologic corect al copiilor. 

 Încurajarea copiilor pentru a deveni factori activi ai protecţiei mediului, acţionând şi modificându-

şi propriul stil de viaţă, precum şi pe cel al persoanelor din jur. 

 

   3. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 Dezvoltarea competenţelor în elaborarea proiectului transnațional între ROM.- MD. 

 Iniţierea de contacte cu valoare formativă între partenerii din proiect.; 

 Perfecţionarea competenţelor în proiectarea curriculară; 

 Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de utilizare a tehnologiilor moderne .. 

 stimularea curiozităţii pentru natură ; 

 implicarea copiilor în desfăşurarea activităţilor de păstrare a sănătăţii mediului; 

 dezvoltarea şi valorificarea capacităţilor şi talentelor copiilor în vederea constituirii potenţialului 

creativ şi artistic; 

 oferirea şansei copiilor de a-şi exprima ideile personale şi de a-şi manifesta o atitudine personală 

legată de responsabilitatea pe care şi-o asumă în privinţa mediului în care trăiesc. 

 Diseminarea experienţei parteneriale 

4.GRUPUL ŢINTĂ 

 Preşcolarii de la G.P.P NR.1 SLATINA  

 Preşcolarii de la G.P.P NR 2 SLATINA  

 IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU; 

 IET NR.116,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Cadrele didactice de la G.P.P NR.1 SLATINA ȘI G.P.P NR.2 SLATINA,IET NR.145 și IET 

NR.116,SECTORULBUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU; 

 Părinţii preșcolarilor de la G.P.P NR.1 SLATINA , GPP NR.2 SLATINA,IETNR.145 și IET 



NR.116,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU. 

5. RESURSE UMANE 

 Preşcolarii; 

 Cadrele didactice; 

 Părinţii. 

6. RESURSE FINANCIAR-MATERIALE 

 spaţiile de învăţământ cu dotările sălilor respective, aparat foto, calculator, CD-uri,  pliante, etc ; 

7. PERIOADA DESFĂŞURĂRII 

 februarie2021- mai 2021 

 

ETAPELE PROIECTULUI 

 

ETAPA SALUTULUI VIRTUAL (2 săptămâni) 

1) Identificam numele echipei și titlul proiectului. 

2) Creăm un poster pe care noi îl vom numi ”Salut virtual”  În poster vor fi incluse numele echipei, 

tema proiectului, instituția, logoul instituției  

3) Ne  fotografiem cu posterul respectiv.  

4) Plasam fotografia cu posterul echipei în albumul foto GOOGLE PHOTOS.  

 

PRIMA ÎNTÂLNIRE VIRTUALĂ (2 săptămâni) 

1) Planificam prima întâlnire online cu partenerul de peste Prut – stabilind ziua și ora. 

2) Pregătim 10 întrebări pentru partener – întrebări generale, dar și întrebări legate de tema aleasă de 

comun acord. Acestea vor avea scopul de a stabili prima colaborare la distanță, copiii vor face cunoștință 

unii cu alții. 

3) Pe parcursul primei întâlniri fiecare partener va adresa și va răspunde la câte o întrebare pe rând 

pentru a asigura o sesiune interactivă, unde elevii discut între ei la direct. Elevii pot propune idei pentru 

implementarea proiectului, pot face un schimb de propuneri, pot prezenta instituția, clasa, etc. 

4) Plasam 2-3 fotografii de la întâlnirea virtuală în albumul foto GOOGLE PHOTOS. 

 

ETAPA DE CERCETARE (4-8 săptămâni) 

1). Orice proiect educațional include o etapă de cercetare. Reieșind din tema aleasă, ce anume vor face 

elevii Dvs la această etapă? Stabiliți pașii concreți pentru echipa Dvs și cea a partenerului. Cel puțin o 

activitate legată de etapa de cercetare trebuie să includă vizionarea unei lecții video din Biblioteca 

digitală ”Educație online” www.educatieonline.md. 

Exemple de activități de cercetare: 

https://photos.app.goo.gl/HQpKVpeyqnZ9vsVr5
https://photos.app.goo.gl/HQpKVpeyqnZ9vsVr5
http://educatieonline.md/


 copiii ar putea vizita muzeul din sat / oraș sau biblioteca școlii / din oraș pentru a afla mai multe 

despre tema propusă; 

 copiiiar putea intervieva membrii comunității, rudele, cunscuții, membrii familiei pentru a afla 

mai multe despre proiect; 

 copiiiar putea discuta cu reprezentați ai autorităților publice locale, actori, oameni de afaceri, 

medici, jurnaliști, personalități notorii, etc. pentru a explora subiectul propus; 

 copiii ar putea vizita o instituție locală: un ONG, un centru cultural, o universitate, redacția unei 

reviste, studioul unei televiziuni, o fabrică, un atelier, un showroom, etc. pentru a se familiariza 

cu tema aleasă. 

IMPORTANT!!! Reieșind din restricțiile legate de perioada de pandemie, activitățile de cercetare 

pot fi adaptate în mod corespunzător  – vizitele la instituții pot fi înlocuite cu tururi virtuale, 

întâlnirile cu lideri locali sau personalități de vază pot fi organizate online, profesorul sau unul 

dinttre părinți poate face o transmitere în regim online a unei vizite sau tur la o instituție vizată, 

șmd. De exemplu, foarte multe muzee ale lumii oferă tururi virtuale în 3D, cum ar fi Luvrul: 

www.louvre.fr/en/visites-en-ligne sau Muzeul de Științe Naturale din Londra 

www.artsandculture.google.com/project/360-videos.  

2)Copiii vor colecta și procesa informația. Se vor,  înregsitra filmulețe scurte, se vor plasa  într-un 

document comun, cum ar fi un jurnal de cercetare sau o carte digitală, vor acumula date într-un folder 

Drive? 

3) Organizam o întâlnire online cu partenerul de peste Prut. Povestim ce activități de cercetare am 

organizat, cum le-am organizat și ce am învățat din ele.  

4) Plasăm 3-4 poze de la întâlnirea online în albumul foto GOOGLE PHOTOS. 

 

 

 

ETAPA DE ACȚIUNE ÎN BAZA CERCETĂRII (2-8 săptămâni) 

1) În baza rezultatelor cercetării din etapa precedentă, organizăm 2-3 activități care să-i încurajeze pe 

copii să implementeze în practică cunoștințele acumulate: 

 activități de învățare: 

 activități de dezvoltare a gândirii critice: dezbateri, cluburi de conversație, simulări 

educaționale 

 activități artistice și de creație: expoziții de desene și lucrări executate manual, mini concerte 

 activități de voluntariat 

 activități cu impact civic 

 activități distractive 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/project/360-videos
https://photos.app.goo.gl/HQpKVpeyqnZ9vsVr5


2) Plasăm 3-4 poze în albumul albumul foto GOOGLE PHOTOS. 

3) Organizăm o întâlnire online cu partenerul de peste Prut. Povestim ce activități am organizat, cum le-

am organizat și ce am  învățat din ele. Vom implica toți copiii 

 

ETAPA DE COLABORARE (2-4 săptămâni) 

1) Iar acum a venit timpul să-i încurajăm pe copii să lucreze în echipe transnaționale. 

 Organizamcopiii în echipe mixte, cu reprezentanți din ambele / toate instituții partener 

 Fiecare echipă trebuie să lucreze la distanță pentru a realiza un produs de învățare comun 

 De exemplu, fiecare copil va face o pagină dintr-o carte digitală comună, echipe de 2-3 copii vor 

crea câte o secțiune a unui webiste simplu comun (Google Sites sau Wix sau Weebly), poate fi 

creat un poster interactiv pe Glogster, iar fiecare copil sau echipe mai mici să plaseze un element 

text, audio sau video, astfel încât la final să avem o lucrare digitală la care au contribuit toții 

copiii din ambele instituții partenere, fiecare în felul său:  

 2) Plasam 3-4 fotografii corespunzătoare în albumul foto GOOGLE PHOTOS. 

ETAPA DE REFLECȚIE ȘI RAPORTARE (2-4 săptămâni) 

 Fiecare cadru didactic implicat în proiect va elabora un scurt raport al activităților organizate în 

cadrul proiectului. 

 Rapoartele vor fi compilate în format digital: carte digitală, poster digital, raport narativ, 

portofoliu, website (Google Sites, Wix, weebly) sau un scurt filmuleț / animație. 

 Rportul va fi expediat prin intermediul unui formular electronic Google Forms 

https://forms.gle/e99vatAJJG1ay5Y36. 

 

VI. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 

Monitorizarea proiectului va fi făcută de către cadrele didactice iniţiatoare de  

proiect. 

Evaluarea proiectului se va face prin: 

 raportul de autoevaluare 

 portofoliul activității; 

 articole în presa locală. 

 

VII.MEDIATIZAREA ŞI DISEMINAREA 

 Rezultatele şi concluziile privind derularea concursului vor fi mediatizate şi diseminate prin 

următoarele modalităţi: 

 Prezentarea proiectului în cadrul şedinţelor cu părinţii; 

https://photos.app.goo.gl/HQpKVpeyqnZ9vsVr5
https://photos.app.goo.gl/HQpKVpeyqnZ9vsVr5
https://forms.gle/e99vatAJJG1ay5Y36


 Expunerea unor fotografii din activităţile realizate; 

 Alcătuirea unui portofoliu cu activităţile desfăşurate; 

 Realizarea unui album în format electronic cu activitatile desfășurate; 

 Prezentarea în Consiliul Profesoral a modului în care s-a finalizat parteneriatul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1  

 

INIŢIATORI ŞI COORDONATORI: 

 Inspector Școlar General Adjunct I.S.J. Olt -prof. CHINTESCU MARIA-CRISTINA 

 Inspector Școlar pentru Educație Timpurie I.S.J. Olt –prof. PANTILIE ADELA PETRINA 

 Director G.P.P. Nr. 1 Slatina - prof. GEORGESCU ARINA-MARIANA 

 DirectorGPP Nr. 2 Slatina    -prof. LEULESCU ELENA 

 Prof. TOMA MIOARA – GPP Nr. 1 Slatina 

 Prof. UDREA LIVIA– GPP Nr. 1 Slatina 

 Prof. ALDEA ANA MIHAELA -G.P.P Nr. 1 Slatina 

 Prof. CÎRSTEA GHERGHINA RODICA–G.P.P Nr. 1 Slatina 

 Prof. ALEXANDRU GEORGIANA - G.P.P Nr. 1 Slatina 

 Prof. SOARE ANA - G.P.P Nr. 1 Slatina 

 Prof. PASCU ELENA- G.P.P Nr. 1 Slatina 

 Prof.DRUGĂ MĂDĂLINA– G.P.P Nr. 1 Slatina 

 Prof.RALIȚĂ MARIA– G.P.P Nr. 1 Slatina 

 Prof. URLAN CĂTĂLINA– G.P.P Nr. 1 Slatina 

 Prof. AUREL IULIANA– G.P.P Nr. 1 Slatina 

 Prof. RĂDULESCU CAMELIA– G.P.P Nr. 1 Slatina 

 Prof. IONIȚĂ CORNELIA– G.P.P Nr. 1 Slatina 

 Prof. FOTA NORICA– G.P.P Nr. 1 Slatina 

 Prof. MITRU AURELIA- G.P.P Nr. 1 Slatina 

 Prof. CIUCĂ IRINA– G.P.P Nr. 1 Slatina 

 Prof. BĂDOIU MIMI -  G.P.P Nr. 2 Slatina 

 Prof. CEAUȘENE ANDREEA MIRELA -  G.P.P Nr. 2 Slatina 

 Prof.CIORTAN ADRIANA AURELIA -  G.P.P Nr. 2 Slatina 

 Prof. CULCEA FLORICA -  G.P.P Nr. 2 Slatina 

 Prof. DICU MIHAELA -  G.P.P Nr. 2 Slatina 

 Prof. JOIȚA MARIA CLARA -  G.P.P Nr. 2 Slatina 

 Prof. POPESCU LILIANA LAURA -  G.P.P Nr. 2 Slatina 

 Prof. RAICU CAMELIA -  G.P.P Nr. 2 Slatina 

 Prof.STOICA MIHAELA -  G.P.P Nr. 2 Slatina 

 Prof.TAIFAS CRISTINA MIHAELA -  G.P.P Nr. 2 Slatina 

 Prof. TEODOR GABRIELA CRISTINA -  G.P.P Nr. 2 Slatina 

 Prof. URÎTU RODICA -  G.P.P Nr. 2 Slatina 

 Prof. VĂRZARU ADELA MONICA -  G.P.P Nr. 2 Slatina 



 Director NOVAC IRINA - IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare MOLODOI MARIANA  IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare BIZGAN DOINA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare BURDUJA VIORICA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare BOUROȘ ARGENTINA- IET NR.145,SECTORULBUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 EducatoareVACARCIUC TATIANA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare PÎRGARI VALENTINA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 EducatoareMUNTEANU SVETLANA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare CORDINEANU ADELA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare FRUNZĂ ANGELA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 EducatoarePOIANA ANA - IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare BURDUJA LARISA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare CORNESCU CRISTINA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare DRAGOSCIUC TATIANA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare BURCĂ MARIA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare CHIȚANU NATALIA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 EducatoareGUJUMAN LILIA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare FRUMUSACHI ECATERINA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 EducatoareURECHE DOMNICA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare BARGAN OLGA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare PETRUK SVETLANA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare  MIRZENCO ELENA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare SIPCENCO VERONICA- IET NR.145,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare BOTNARI FELICIA- IET NR.116,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare DAMIR ALEXANDRA- IET NR.116,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 

 Educatoare PUTUNTICA LILIA- IET NR.116,SECTORUL BUIUCANI,MUN.CHIȘINĂU 
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