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Titlul proiectului: Let's Fly High in Europe 

Tipul proiectului: Erasmus + KA229 - parteneriat strategic în domeniul școlar, 2018-2020 

Numărul proiectului: 2018-1-UK01-KA229-047969_2 

Beneficiar: Grădinița cu PP ”Ion Creangă” Zalău  

Parteneri:  

Anglia-cordonator_Newcastle_St.Mary & St. Thomas Aquinas Catholic Primary School;  

România-partener_Grădinița cu PP ”Ion Creangă” Zalău, jud. Sălaj; 

Franța-partener_Ecole Edmond Faure_ Saint Géniès de Comolas;  

Italia-partener_Istituto Comprensivo Statale Di Monta. 

Perioada proiectului: 01.09.2018-31.08.2020 

Grup ţintă:  

Nr. cadre didactice 22 total/proiect: 60 

Nr. copii 308 total/proiect: 1500 

Vizita de evaluare a proiectului - în România - 23-27.03.2020, la Grădinița cu P.P. ”Ion 

Creangă” Zalău.  

Coordonator: prof. dr. Negru Emilia-Gheorghina 

Scop/ Obiectiv general: Prin acest proiect,care presupune prin tematică o incursiune în lumea 

minunată a științelor, urmărim dezvoltarea competențelor de explorare a mediului înconjurător 

prin diferite experimente și de comunicare prin utilizarea tehnologiilor moderne, dar și de 

identificare a elementelor culturale specifice fiecărei țări implicate în proiect.  

Obiective specifice:  

- Proiectul urmărește să sporească nivelul de performanță în știință, tehnologie și matematică, să 

îmbunătățească încrederea copiilor și a cadrelor didactice,în a explora prin toate mijloacele, 

diferite contexte din viața reală interculturală și curriculară. 

- Proiectul implică comunitatea locală, prin părinți și copii, care trebuie să înțeleagă că știința, 

tehnologia și matematica sunt în jurul nostru în toate formele vieții cotidiene. 

- Elaborarea unui unui "set de instrumente" pentru faza primară a proiectului, inclusiv planuri de 

activitate didactică detaliate și resurse de predarecare să permită elevilor și unităților școlare 

partenere să beneficieze de o abordare crosscurriculară a științei, tehnologiei și matematicii. 

- Promovarea site-ului proiectului în fiecare unitate școlară participantă, astfel încât să se obțină 

feedback din partea cadrelor didactice, părinților și a copiilor despre munca pe desfășurată în 

comun. 

Rezultate aşteptate/ Impact:  

- Copiii au explorat și descoperit concepte de bază specifice domeniilor fizică, matematică, 

chimie, într-un mod interesant și distractiv.  



- Copiii au efectuat o serie de activități experiențiale de tip ”hands-on” specifice domeniului 

Științe, prin utilizarea unor strategii și tehnici didactice euristice pe care le împărtășesc cu ceilalți 

participanți din țările partenere și nu numai.  

- Elevii și personalul din toate școlile partenere vor continua pe tot parcursul proiectului, 

dobândirea unor competențe de bază în domeniul TIC. Acest lucru se realizează prin intermediul 

e-mail-ului, skype, video-conferinte, site-ului proiectului  www.flyhighineurope.co.uk.  

- Copiii realizează schimb de informații culturale între școlile partenere pentru a dezvolta o mai 

bună înțelegere a tradițiilor, obiceiurilor și evenimentelor culturale importante specifice 

domeniului științe. 

Activităţile proiectului: 

- Mascota proiectului "Let's Fly High in Europe", în grădinița noastră, este ștrumful ISTEȚEL, 

care este foarte bun la Științe. Acesta călătorește de la o grupă la alta, de la o țară la alta, pentru a 

studia mașinile de zbor. În călătoria sa, el are un jurnal în care își desenează poveștile copiilor 

despre mașinile de zbor. 

 Activitățile realizate până în prezent în cadrul proiectului: 

- Crearea, dezvoltarea și lansarea site-ului proiectului; 

- Abordarea tematicii ”Baloanele zburătoare” pentru realizarea produsului final Festivalul  

  baloanelor 

- Realizarea de baloane cu coșuri, cursa baloanelor cu apă, cursa baloanelor cu aer, eliberarea de    

  baloane cu heliu.  

- Proiectarea și realizarea unui balon zburător utilizând tehnologia - 2D și 3D;  

- Proiectare și creare de baloane zburătoare utilizând diferite tehnici specifice domeniului artă;  

- Confecționarea de coșuri de balon zburător din fire textile, cercetarea diferitelor modele de  

   baloane zburătoare - știință - investigarea materialelor / formei etc.;  

- Experimente cu baloane; povestiri scrise–cu baloane zburătoare;cunoașterea de personaje din 

cele 4 țări implicate care au desfășurat o călătorie în balon, și care au identificat toate locațiile 

cheie din școlile partenere; istoria baloanelor, cu referire în special la cel de-al doilea război 

mondial, povestită copiilor;  

- Activități TIC - ecran verde - zbor cu baloane. 

- Abordarea tematicilor ”Zmeele zburătoare”, ”La Aeroport”, ”Copiii și Spațiul”. 

Diseminare :  

http://www.gradinitaioncreangazalau.ro/proiecte.php 

http://www.flyhighineurope.co.uk/ 

 

Derulăm acest proiect cu mult entuziasm, fiind motivați de faptul că 

”Erasmus + schimbă vieti, deschide minți!” 
 

 

http://www.flyhighineurope.co.uk/
http://www.gradinitaioncreangazalau.ro/proiecte.php
http://www.flyhighineurope.co.uk/


Dovezi : Fotografii 

 

 



                        

 

Întocmit, 

Director, 

prof. dr. Negru Emilia – Gheorghina 


