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SCRISOARE METODICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
Încă un pas spre descătuşarea de convenţional…
Eşecul educaţiei nu este neapărat ignoranţa, cât încătuşarea minţii cu idei convenţionale.
În acest context, realizăm că strădaniile şi căutările noastre de zi cu zi la clasă, programele educaţionale
în care ne-am implicat sau pe care le-am conceput şi atât de originala armonizare a acestora cu tot ceea
ce reprezintă astăzi curriculumul naţional, ne-au ajutat să ne dezvoltăm profesional şi personal cu fiecare
an care a mai trecut.
Pentru noul an, nesubjugate de obişnuinţă, neîncătuşate de reguli, dar ancorate într-un respect pentru
narativ, ca dar universal care trebuie împărtăşit celorlalţi şi care permite gândirea despre posibil, alături
de actual, ne propunem să nu ne vom opri din zborul nostru.
De aceea, îi invităm pe toţi colegii şi colaboratorii noştri într-ale educaţiei să ne fie în continuare alături
în învăţarea angajată imaginativ pe care o promovăm, asigurându-ne astfel de faptul că toţi vom
ÎNVĂŢA CU PLĂCERE ! Pentru aceasta am gândit cel puţin trei paşi, pe care îi vom detalia în cele ce
urmează.
PASUL 1 - DE REFLECTAT...
Învăţarea se bazează pe întrebări. Cine se întreabă mereu este bine poziţionat pe drumul învăţării. Cine se
întreabă înseamnă că nu este deplin mulţumit de ceea ce ştie şi caută să vadă lucrurile şi altfel. Cine este
impresionat de ceea ce află demonstrează cât se poate de clar că nu rămâne pasiv faţă de cunoaştere, că
vrea să meargă mai departe. Cunoaşterea veritabilă este reflexivă; este nu o ţintă, ci un parcurs, nu o
achiziţie, ci o năzuinţă, nu o proprietate individuală, ci un bun care trebuie dat mai departe. (C.Cucoş,
2009)
Pe de altă parte întrebarea, la rândul ei, este o cunoscută care încă se cere cunoscută, este mereu gata să
ne lase să o cucerim, dar nu uită să ne prindă în labirintul ei adesea întortocheat, este un amestec între
cutia Pandorei şi întortocheatul labirint al Minotaurului.
De aceea, noile paradigme în domeniul educaţiei ne arată că e bine să îi învăţăm şi să îi încurajăm pe
copii să pună întrebări, tocmai pentru a evolua împreună cu noi adulţii spre cunoaştere şi pentru a ne
ridica din platitudinea şi confortul cunoaşterii noastre, în care doar propriile noastre răspunsuri răsună.
PASUL 2 - DE PUS ÎN APLICARE...
Desfăşurarea activităţilor de învăţare va fi rezultatul coordonării eforturilor comune ale celor trei
parteneri ai procesului de predare-învăţare-evaluare, respectiv: cadre didactice, părinţi, copii, dar şi a
colaboratorilor şi partenerilor educaţionali din comunitate a căror implicare este la fel de importantă. În
desfăşurarea acestora accentul va cădea pe încurajarea iniţiativei copilului şi a luării deciziei, pe învăţarea
prin experimente şi exersări individuale.

Activităţile pe domenii experienţiale pot fi planificate fie ca activităţi de sine stătătoare, respectiv pe
discipline (activităţi de educarea limbajului, activităţi matematice, de cunoaşterea mediului, de educaţie
pentru societate, de educaţie fizică, activităţi practice, educaţie muzicală sau activităţi artistico-plastice)
fie ca activităţi integrate (cunoştinţelele din cadrul mai multor discipline pot fi îmbinate armonios – vezi
Anexa 1).
Ordinea desfăşurării etapelor de activităţi (etapa I, atapa a II-a, etapa a III-a etc.) nu este
întotdeauna obligatorie, cadrul didactic având libertatea de a opta pentru varianta potrivită.
Mediul educaţional trebuie să stimuleze copilul, să-l ajute să se orienteze, să-l invite la acţiune.
Calendarul naturii şi Jurnalul grupei sunt mijloace de învăţământ care nu trebuie să lipsească din
mediul educaţional al clasei. Atenţie, însă, la aglomerarea sălii de gupă, care poate duce la disconfort şi
la o stare de agitaţie generală. Tot ce plasăm pe pereţii clasei trebuie să aibă un scop bine determinat,
strâns legat de ceea ce copiii studiază la un moment dat.
Organizarea spaţiului în centre (Biblioteca, Colţul căsuţei/Joc de rol, Construcţii, Ştiinţă, Arte, Nisip
şi apă şi altele) se va face ţinând cont de resursele materiale, de spaţiu şi de nivelul de vârstă al copiilor.
In funcţie de spaţiul disponibil, sectorizarea sălii de grupă poate cuprinde toate centrele sau cel puţin
două dintre ele în care cadrul didactic pregăteşte zilnic „oferta” pentru copii, astfel încât aceştia să aibă
posibilitatea să aleagă locul de învăţare şi joc, în funcţie de disponibilitate şi nevoi. Materialele care se
vor regăsi zilnic în zonele/centrele/colţurile deschise nu trebuie să fie aleatorii, ci atent alese, în strânsă
corelare cu tema săptămânii sau cu tema proiectului aflat în derulare
Planificarea anuală se face în colectiv, pe grupe de vârstă (până la 1 octombrie). Planificarea
săptămânală a activităţilor se face de către fiecare cadru didactic sau grup de cadre didactice de la o
grupă (săptămânal). Într-un an şcolar, se pot derula cel mult 7 proiecte cu o durată de maximum 5
săptămâni/proiect sau un număr mai mare de proiecte de mai mică amploare, variind între 1-3 săptămâni,
în funcţie de complexitatea temei abordate şi de interesul copiilor pentru tema respectivă. De asemenea,
pot exista şi săptămâni în care copiii nu sunt implicaţi în nici un proiect, dar în care sunt stabilite teme
săptămânale independente, de interes pentru copii. Totodată, pot exista şi proiecte de o zi şi/sau proiecte
transsemestriale.
O atenţie deosebită va fi acordată selectării şi adaptării metodelor interactive. Aplicarea unei metode
trebuie să vizeze realizarea obiectivului/-elor propuse şi nu „spectaculosul” acesteia.
Proiectarea zilnică a activităţilor (vezi proiect de activitate) este obligatorie pentru toate
educatoarele până la obţinerea definitivatului. Pentru educatoarele cu gradul definitiv, în perioada de
până la obţinerea gradului didactic II, este obligatorie elaborarea schiţelor pentru activităţile zilnice.
Portofoliul copilului (instrument complex de înmagazinare a datelor despre progresului copilului), fişa
de evaluare (semestrială, anuală), lista cu comportamentele (un instrument de evaluare care ne pune la
dispoziţie reperele importante după care putem face urmărirea progresului şcolar), precum şi caietul cu
observaţii privind progresul copiilor sunt absolut necesare în activitatea la clasă.
Evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin raportarea la
norme de grup (relative). Iar progresul copilului trebuie monitorizat cu atenţie, înregistrat, comunicat şi
discutat cu părinţii (cu o anumită periodicitate). De asemenea, evaluarea trebuie să îndeplinească trei
funcţii: măsurare (ce a învăţat copilul?), predicţie (este nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru
stadiul următor, şi în special pentru intrarea în şcoală?) şi diagnoză (descrierea stării de fapt şi
identificarea aspectelor care perturbă dezvoltarea copilului). O evaluare eficientă este bazată pe

observare sistematică în timpul diferitelor momente ale programului zilnic, pe dialogul cu părinţii şi pe
date confirmate de portofoliul copilului, fişe etc.
Atunci când vorbim de evaluare în învăţământul preşcolar trebuie să aducem în discuţie câteva aspecte
importante şi anume:
• La fiecare început de an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date
despre copii (evaluării iniţiale). Educatoarele vor observa copiii în timpul diferitelor
momente ale programului zilnic şi vor dialoga atât cu părinţii cât şi cu copiii în vederea
obţinerii unei imagini cât mai apropiate de realitate, cu privire la dezvoltarea psiho-fizică
şi nivelul de cunoştinţe şi deprinderi al copiilor din grupa la care lucrează. Toate aceste
informaţii vor fi strânse în Caietul de observaţii al copiilor şi vor sta la baza elaborării
Caracterizării grupei şi, ulterior, a planificării calendaristice anuale.
• În ceea ce priveşte evaluarea continuă, educatoarele au o serie de oportunităţi în
programul zilnic pentru realizarea acesteia. Totodată, nu trebuie să pierdem din vedere
procesul de evaluare derulat ca parte a fiecărui proiect derulat cu copiii pe parcursul
anului şcolar.
• Sfârşitul semestrului I, sfârşitul anului şcolar sau sfârşitul de ciclu necesită o evaluare mai
atentă. Este vorba de evaluarea sumativă, care nu necesită delimitări fixe ca durată în
timp şi care va avea în vedere fie stabilirea paşilor care urmează în parcurgerea
curriculumului (ce urmează să desfăşurăm cu copiii în semestrul II sau în anul şcolar
următor), fie culegerea datelor pentru întocmirea fişelor de evaluare a copilului sau a
fişelor psiho-pedagogice de acces în învăţământul primar. Ca şi în cazul evaluării iniţiale,
se recomandă utilizarea unei palete largi de mijloace şi instrumente de evaluare şi
evitarea excesului de fişe de lucru, cu scopul de a conferi copilului siguranţă şi detaşare
în timpul acestui proces.
Activităţile opţionale se desfăşoară în continuare conform Notificării nr.41945/18.10.2000. Ele sunt
alese de către părinţi, din oferta prezentată de unitatea de învăţământ la 15 septembrie şi aprobată de
către Consiliul director al unităţii. Opţionalele pot fi desfăşurate de către educatoarele grupei sau de un
profesor specialist, care va lucra în echipă cu acestea. Timpul afectat unei activităţi opţionale este acelaşi
cu cel destinat celorlalte activităţi din programul copiilor. În acest context, se va desfăşura cel mult un
opţional pe săptămână, pentru copiii cu vârste între 37 – 60 luni (3- 5 ani) şi cel mult două, pentru copiii
cu vârste între 61 – 84 luni (5 – 7 ani).
Programa unei activităţi opţionale poate fi elaborată de educatoarea/profesorul care urmează să o
desfăşoare şi, în acest caz, va fi avizată de inspectorul de specialitate sau poate fi aleasă de cel care
predă opţionalul respectiv din oferta de programe avizate deja de MECTS sau de ISJ.
În plus, fiecare educatoare debutantă va fi îndrumată de către un cadru didactic cu experienţă
(cel puţin gradul didactic II, responsabil de comisie metodică/metodist/formator). Acelaşi lucru se aplică
şi pentru cadrele didactice nou intrate în învăţământul preşcolar (învăţători, profesori fără experienţă în
învăţământul preşcolar, indiferent de gradul didactic). Directorii vor înainta propunerile inspectorilor de
specialitate, care le vor aproba.
Portofoliul personal pentru dezvoltare profesională (vezi Anexa 2) este unul dintre instrumentele
care pune în evidenţă (atât pentru sine, cât şi pentru orice evaluator) traseul de dezvoltare profesională,
competen?ele/aptitudinile dobândite în diferite contexte de către educatoare şi, în acest context, se
recomandă utilizarea lui.

Multe dintre programele/proiectele educaţionale şi concursurile (vezi
Anexa 3) iniţiate şi derulate în anii anteriori îşi continuă activităţile şi, ca atare,
vor necesita corelarea cu calendarul activităţilor şcolare şi extraşcolare din an şi
un plus de responsabilitate din partea tuturor actorilor. Acelaşi lucru este necesar
şi pentru programele/proiectele/concursurile nou lansate.
Pentru acest an şcolar, temele de reflecţie care pot fi abordate în cadrul
activităţilor metodice sau al cercurilor pedagogice sunt: DEFICIENŢELE
SOCIOEMOŢIONALE LA PREŞCOLARI şi DIVERSITATEA CULTURAL Ă ÎN
ACTIVITĂŢILE CU PREŞCOLARII.
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Anexa 1

TIPURI DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE ÎNTÂLNITE
ÎN APLICAREA NOULUI CURRICULUM
1. Activitate didactică de sine stătătoare, având conţinuturi integrate, care articulează armonios
conţinuturi referitoare la două sau mai multe domenii experienţiale. Durata unei astfel de activităţi va fi
aceea a unei activităţi didactice din grădiniţă, conform vârstei copiilor.
Exemplu: Tema săptămânii fiind Oameni şi case, se poate desfăşura într-una dintre zile o activitatea
integrată care poate conecta conţinuturi din două domenii : Estetic şi creativ şi Ştiinţe. Astfel, activitatea
poate fi organizată în jurul unei activităţi practice de construcţie a unor case din materiale diverse, fapt
care implică şi rezolvarea unor probleme matematice (să măsoare, să împartă în două sau în sferturi, să
grupeze elementele date/materialele după formă, mărime şi culoare, să folosească un număr dat de
elemente în forme geometrice diferite etc. La sfârşitul activităţii, fiecare copil/grup de copii îşi va
prezenta casa, iar colegii, în funcţie de criteriile stabilite de comun acord la început, îi vor acorda cheia
potrivită, respectiv o cheie care are numărul corespunzător notei care i se potriveşte lucrării (chei cu
note de la 1 la 10).
2. Activitate integrată care include mai multe secvenţe didactice – situaţii de învăţare ale căror
conţinuturi (ale două sau ale mai multor domenii experienţiale sau categorii de activitate) se articulează
în jurul unui nucleu de integrare curriculară. O astfel de activitate didactică integrată se va desfăşura pe
parcursul duratei de timp dedicate activităţilor comune.
Exemplu: Tema proiectului este Iepurele şi proiectul durează doar o săptămână. Într-una din zile, se
poate desfăşura cu copiii o activitate integrată care se articulează în jurul conceptului de iepure şi care
include situaţii de învăţare din Domeniul Limbă şi comunicare şi din Domeniul Ştiinţe. Astfel, copiii vor
fi invitaţi să se aşeze pe pernuţe şi să vizioneze un spectacol de teatru: "Coliba iepuraşului". Teatrul va fi
prezentat de educatoare, până la momentul în care iepuraşul rămâne fără casă şi este azvârlit afară de
vulpe. Pe fundalul plânsetului iepuraşului din poveste, un lucrător de la magazinul specializat în vânzarea

animalelor mici de casă va intra în clasă cu un iepuraş, spunându-le că este chiar iepuraşul din poveste.
Educatoarea va folosi acest prilej pentru a deturna atenţia copiilor şi pentru a lăsa copiii să facă
cunoştinţă cu iepuraşul, să discute despre el cu lucrătorul care l-a adus, dar şi între ei, împărtăşindu-şi
din experienţele proprii legate de întâlnirea cu un iepuraş, etc. Se va pune un accent deosebit pe
învăţarea activă şi pe libertatea copiilor de a investiga, fiecare după dorinţă şi după posibilităţi ceea ce
este de interes pentru ei. În final, o discuţie de grup, cu toţi copiii strânşi pe pernuţe în jurul iepuraşului
şi cu posibilitatea de a-l mângâia fiecare sau de a-l ţine în braţe puţin, va stabili ceea ce ştiu ei despre
iepure. Drept mulţumire pentru iepuraş, că a fost cuminte şi s-a lăsat "studiat", şi pentru lucrătorul care
l-a adus şi le-a spus atâtea lucruri interesante despre iepuraş, copiii vor interpreta, împreună cu
educatoarea, jocul cu text şi cânt "Iepuraşul Ţup ". După un moment de pauză, copiii se vor întoarce la
teatru, urmărind, în continuare, ce s-a întâmplat cu iepuraşul şi cu căsuţa acestuia.
3. Program de activitate integrată având conţinuturi articulate în jurul unui nucleu de integrare
curriculară, care cuprinde o parte sau toate activităţile comune ale zilei şi o parte sau toate activităţile
alese.
Exemplu: Tema săptămânii este Pădurea, iar tema zilei poate fi În excursie. Scenariul va cuprinde
fragmente de educaţie muzicală (DEC) şi de educaţie fizică (DPM), de activitate matematică (DŞ) şi de
educaţie moral-civică (DOS), după cum urmează.
Copiii sunt aşezaţi pe covor, în poziţia întins pe spate, cu ochii închişi, şi sunt invitaţi să audieze ceva la
casetofon. La casetofon se va auzi o înregistrare cu zgomote din natură (foşnet de frunze, vânt, ciripit
de păsărele), toate pe un fundal muzical liniştitor. În timpul audiţiei educatoarea va trece printre copii şi
le va sugera să se relaxeze, să încerce să-şi imagineze că sunt într-o pădure, într-o zi frumoasă de
primăvară, că soarele le mângâie feţele, că sunt o mulţime de flori în jurul lor şi că miroase a iarbă crudă,
etc. După cinci minute, înregistrarea va fi oprită şi educatoarea va mângâia câte un copil pe creştet,
rugăndu-l să deschidă ochii şi să spună ce a văzut şi ce a simţit în visul lui de o clipă. După ce sunt
ascultate impresiile a 3-4 copii, educatoarea va invita copiii într-o excursie, tot imaginară, prin această
pădure. Astfel, copiii se vor alinia, îşi vor pune rucsacurile în spate şi, cu atenţie, vor păşi în cerc, în
urma doamnei educatoare, executând diferite forme de mers şi alergare. Printre formele de mers şi
alergare se poate intercala jocul cu text şi cânt "Când am fost noi la pădure". În timpul excursiei copiii
vor întâlni obstacole (crengi, buturugi sau mlaştini) pe care le vor trece cu grijă şi corect, rând pe
rând. La un moment dat, ei vor ajunge într-o poieniţă, unde se vor aşeza pentru a se odihni. Aici,
educatoarea le va atrage atenţia asupra florilor frumoase care îi înconjoară şi îi va invita să lucreze şi ei
flori asemănătoare acestora cu materialele pe care ea le-a luat în propriul rucsac (pătrate de hârtie
glasată de diferite culori, foarfece, lipici). Fiecare copil va lucra la floarea lui, după cum doreşte şi simte,
apelând la tehnica pe care o stăpâneşte cel mai bine. Florile vor fi puse de către copii într-un coş de
răchită. După ce au lucrat, copiii vor prepara şi servi, împreună cu educatoarea, cartofi copţi în jar
(surpriza excursiei). Încep pregătirile: fiecare copil va fi invitat să ia câte un cartof; un copil va număra
băieţii, iar altul va număra fetele, după care vor stabili care grup este mai numeros şi cu cât anume;
copiii vor stabili dacă numărul cartofilor deţinuţi de băieţi este mai numeros decât cel al fetelor şi cu cât;
un copil va fi invitat să descopere câţi cartofi mai sunt în coş; pentru cartofii rămaşi copiii sunt invitaţi să
ofere soluţii (dacă vor fi împărţiţi, cum vor fi împărţiţi etc); fiecare copil va fi pus în situaţia de a
strânge şi aduce tot atâtea crenguţe pentru foc câţi cartofi au fost în plus în coş. Educatoarea, asistată
de copii, va aranja crenguţele pentru foc, va „ aprinde" focul şi va discuta cu copiii despre aceste lucruri
subliniind nişte reguli de comportare importante despre locul care se alege pentru un foc în pădure,

despre cum se face, întreţine şi păzeşte focul, despre cum se foloseşte el, despre cum ne comportăm
atunci când suntem în preajma lui, etc. Evident, experienţa copiilor legată de aceste lucruri va fi şi ea
folosită în timpul discuţiilor. După prepararea cartofilor aceştia vor fi serviţi, ţinând cont de alte reguli,
stabilite şi discutate cu copiii. Excursia va lua sfârşit, după „stingere" focului şi strângerea tuturor
lucrurilor personale sau a deşeurilor care ar putea strica aspectul pădurii, odată cu întoarcerea spre casă,
care se va face tot în şir ordonat după doamna educatoare şi în pas vioi, pentru a nu ne prinde ploaia....
Anexa 2
PORTOFOLIU PERSONAL
PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
CAPITOLUL I – DATE DE IDENTIFICARE
Numele şi prenumele:
Cod Numeric Personal:

Nivelul
educaţional1)

Perioada Actul de studii
dobândit2)

Seria şi
numărul

Unitatea de
învăţământ emitentă

Data şi locul naşterii:
Naţionalitatea:
Domiciliul:

CAPITOLUL II – STUDII (formare iniţială)

CAPITOLUL III - COMPETENŢE ŞI CALIFICĂRI OBŢINUTE PRIN DIFERITE FORME DE
PERFECŢIONARE (cursuri de formare, grade didactice, studii postuniversitare, doctorat etc.)
Competenţe/calificări
obţinute 3)

Perioada

Instituţia organizatoare

Actul 4)

CAPITOLUL IV - ALTE APTITUDINI/COMPETENŢE DOBÂNDITE, RECUNOSCUTE SAU
NU PRINTR-UN ACT DE STUDIU
Enumeraţi
aptitudinile/competenţele
dobândite

Contextul în care
au fost dobândite5)

Dovezi Persoane care pot furniza
referinţe (date de
identificare)

CAPITOLUL V – ALTE MENŢIUNI6)
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

SEMNĂTURĂ,

AVIZAT.
DIRECTOR,

Notă:
1) Se trec, în ordine cronologică, unităţile de învăţământ absolvite
2) Se trec, în ordine cronologică, actele de studii (diplome, certificate, atestate ş.a.) eliberate de unitatea de învăţământ
3) Se trec competenţele sau calificările obţinute, conform menţiunilor din actul doveditor
4) Se trece tipul actului care certifică obţinerea calificării sau dobândirea competenţelor menţionate
5) Se vor trece cercurile pedagogice, schimburile de experienţă, simpozioanele, conferinţele etc.
6) Se vor include orice alte informaţii care pot fi relevante, altele decât cele menţionate anterior (cărţi, studii de
specialitate, articole publicate etc.)

Anexa 3
PROGRAME/PROIECTE, TEME DE REFLECŢIE (2010 - 2011)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programul naţional de educaţie a părinţilor „Educaţi aşa” (Fundaţia Copiii
Noştri şi MECTS);
Programul de educaţie a viitorilor părinţi (ARED, UNICEF şi MECTS);
Programul naţional de stimulare a interesului pentru lectură „Să citim
pentru mileniul trei” (MECTS, inspectorate, grădiniţe, comunităţi locale);
Programul naţional de educaţie ecologică „Ecogrădiniţa” (MECTS,
inspectorate, grădiniţe, comunităţi locale);
Programul naţional de stimulare a interesului pentru educaţie fizică şi sport
„Kalokagathia” (MECTS, inspectorate, grădiniţe, comunităţi locale);
Programul de educaţie timpurie incluzivă – PETI (Banca Mondială, MECTS);
Programul de reformă a educaţie timpurii – PRET (Banca Europeană de
Dezvoltare, MECTS);
Programul „Educaţia incluzivă în grădiniţe” (Asociaţia RENINCO, UNICEF,
MECTS);
Proiect de stimulare a interesului pentru lectură şi de compensare a
parcurgerii Programei instructiv-educative în grădiniţa de copii „Pipo” (CD
Press, MECTS);
Piti-Clic” şi „Dublu-Clic”, concursuri de creativitate pentru cadrele didactice
(INFOMEDIA Pro, MECTS);
„Cu Europa la joacă…”, concurs de stimulare a abilităţilor intelectuale şi de
creativitate pentru copiii preşcolari şi şcolari mici (Editura Diana, MECTS);
Proiect „Filip şi cheia fermecată” (Editura RAVISION, MECTS);
SMARTY, concurs de cunoştinţe pentru copiii preşcolari, pe domenii experienţiale, (Asociaţia
SMARTY, MECTS);
Proiect „Prichindei în lumea basmelor” (Cuvântul Info, MECTS);
Program KIDSMART (IBM România, MECTS)

NOUTĂŢI:
•
•

Proiect FSE „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe
oportunităţi de angajare pentru tine” (MMFES, MECTS, DGAS mun.
Bucureşti, ANOFM, Bernard Brunches International);
Proiect FSE „Dezvoltarea competenţelor cheie, premisă a incluziunii

•
•
•
•
•

sociale” (Infomedia, DPH, MECTS, 10 ISJ);
Proiect FSE „Centre de Resurse pentru Sprijin Educaţional” (FCN, MECTS,
ACOR, 10 judeţe);
Proiect FSE „Împreună pentru un început de succes” (MECTS,
Univ.Bucureşti, Şotron, CD Press);
Proiect educaţional pentru dezvoltarea abilităţilor socioemoţionale la
preşcolari „Nu-ţi fie teamă...” (MECTS, UNICEF, ISJ);
Proiect educaţional de promovare a educaţiei pentru schimbare „Curcubeul
schimbării” (MECTS, AGGR, UNESCO, ISJ);
Proiect educaţional de promovare a internaţionalismului ACTOR (MECTS,
ACTOR România, ISMB).

