
                                      

 

Diseminare  

Intâlnire de proiect Comenius găzduită de Școala Negoiești  

10-15 Martie 2014 

 

Tema întâlnirii: ”Disciplină, democrație și activități din timpul liber”  

Participanti: Letonia, Polonia, Turcia, Romania- Suceava 

Activități: 

-  Program artistic de bun venit realizat de elevii si cadrele didactice din cadrul școlii și grădiniței 

(Ed. VLAD CONSTANȚA, Prof. inv. primar NICULAIE ALEXANDRA, Prof. inv. primar DAVID 

DANIELA, Prof. BOGDAN ALEXANDRA, Prof. RADU RALUCA) 

  
 

 

 

 

 

 



                                      

 
- Prezentarea școlii și grădiniței din Negoiești 

  
 

 



                                      

 

 

 



                                      

 

 

 

 



                                      

 
- Atelier de mucenici in colaborare cu Rastaurantul „Pigeon Blue” din Popesti (prof.  NENCIU 

MIHAELA, prof. STOICA LAURA) 

 

- Prezentare Sala Polivalenta, Scoala Brazi si vizita la Primaria Brazi 

-  
-  
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- Atelier de teatru condus de David Michael Carillo ( asistat de prof. NENCIU MIHAELA) 

 
- Prezentări ale modului în care elevii din școlile participante își petrec timpul liber 

- Ateliere de creație ( prof. IBĂNESCU ADINA, prof. VLĂDUȚĂ ALINA, prof. NENCIU MIHAELA) 

 

 

- Vizita la Muzeul de Științele Naturii Ploiești (prof. RADU RALUCA,prof. GUȘĂ CAMELIA) 



                                      

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

- Vizite de documentare: Muzeul Peleș (prof. RADU RALUCA, prof. POPESCU STELA, prof. 

VLĂDUȚĂ ALINA)  



                                      

 

 

-                                            Palatul Parlamentului ȘI Muzeul Grigore Antipa (prof. RADU RALUCA, 

prof. POPESCU STELA, prof. IBĂNESCU ADINA, prof. STOICA LAURA, prof. NENCIU MIHAELA, 

prof. GUSĂ CAMELIA) 

 
 

- Program artistic de rămas-bun ( STOICA LAURA ) 



                                      

 

-  
 

Pentru bunul mers al întâlnirii au depus eforturi familiile elevilor implicați în găzduirea oaspeților, 

asigurând cazare, masă, asumându-și rolul de părinți pentru copiii din străinătate.  

Elevi implicați:  

DRĂGHICI LAURA, cls. a VII-a 

GHINEA ALIN, cls. a VIII-a 

BOBEA DORIN, cls. a VII-a 

NIȚU COSMIN, cls. a VII-a 

POPA ANDREEA, cls. a VII-a 

ȘERBAN MARILENA, cls. a VII-a 

BREZEANU GABRIEL, cls. a VIII-a 

NICA ALIN, cls. a VIII-a



                                      

 
RĂDULESCU GABRIELA cls. a VIII-a 

DAN ALEXANDRU-GABRIEL, cls. a IX-a 

COSTACHE SABINA, cls. a VII-a 

NĂSTASE EMANUELA, cls. a VII-a 

OANCEA REBECCA, cls. a VII-a 

RĂDOI MONICA, cls. a VII-a



                                      

 

  De-a lungul săptămânii de proiect Comenius am beneficiat de o foarte bună colaborare cu Primăria 

Brazi, cu conducerea scolii, cu colectivul de elevi si cadre didactice, ca și cu familiile elevilor care s-au 

oferit sa ajute la buna desfășurare a întâlnirii. 

 

MULTUMIRI PENTRU EFORTURILE DEPUSE!  

Întâlnirea a fost evaluata de către participanți ca fiind una foarte bună, primind in proportie de 80% 

punctaj maxim in chestionarele de evaluare distribuite la finalul săptămânii. De asemenea școala, 

colectivul de cadre didactice și colaborarea cu autoritățile locale au fost foarte apreciate de către 

vizitatorii noștri, ca și condițiile oferite de familiile-gazdă. 

 

FELICITARI TUTUROR PENTRU SUCCESUL DE CARE S-A BUCURAT INTALNIREA!  

 

 



                                      

 

 



                                      

 

 

 



                                      

 

 

 



                                      

 

 

 

 



                                      

 

 


