Dragi copii, parinti si membri ai comunitatii
ploiestene,

Colegiul National Nichita Stanescu a aplicat in luna aprilie
2011 la Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul
Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) in vederea obtinerii
unui grant pentru un parteneriat bilateral cu Gimnazjum nr. 2, din localitatea
Pinczow, Polonia. Avem bucuria sa va anuntam ca grantul a fost aprobat,
prin urmare, incepand din luna octombrie, 2011 proiectul a demarat.

De ce Pinczow, Polonia?
Legatura noastra cu prietenii polonezi dureaza de 3 ani. Va mai amintiti
proiectul

?

 In anul 2008, scoala noastra a incheiat un parteneriat cu Gimnaziul nr.
2, in urma caruia un numar de 18 elevi romani au vizitat Polonia, fiind
gazduiti de colegii lor din Pinczow. Durata sederii a fost de 5 zile,
timp in care am desfasurat diferite activitati impreuna si am vizitat
locuri minunate, cum ar fi Cracovia si Varsovia.
 Un an mai tarziu, a fost randul nostru sa devenim gazde pentru copiii
polonezi. Am organizat concursuri, vizite la muzeele din oras, excursii
pe valea Prahovei si la Bucuresti.

Acest proiect a fost sustinut financiar de parintii copiilor implicati in
activitati, de profesorii acestora, Andreia Sersea si Cristina Rusu si,
bineinteles de directiunea scolii.
Aceiasi profesori, Cristina Rusu si Andreia Sersea va propun acum un
nou proiect, de data aceasta sub egida ANPCDEFP.

De ce ”OIL and STONE”?
Am incercat sa gasim cate un cuvant definitoriu pentru fiecare din
cele doua orase. Ploiestiul este renumit prin petrolul pe care il rafineaza, prin
“Universitatea de Petrol si Gaze”, prin faptul ca se afla intr-o regiune din
care se extrage petrolul, iar Pinczow este renumit prin carierele de piatra
care au furnizat de-a lungul anilor material de constructie pentru multe din
cladirile istorice sau moderne ale Poloniei.
Obiectivele proiectului:
- realizarea unui schimb de experienta intre elevii si profesorii CNNS,
Ploiesti si elevii si profesorii Gimnazjum nr.2, Pinczow si promovarea
imaginii unitatilor de invatamant si a zonelor in care locuiesc;
- dezvoltarea competentelor lingvistice ale elevilor implicati in proiect
prin folosirea limbii engleze pe toata desfasurarea acestuia, cat si prin
invatarea unor cuvinte si expresii in limba poloneza;
- dezvoltarea competentelor de lucru pe calculator prin realizarea de
filmulete, prezentari powerpoint, editari de poze;
- dezvoltarea sentimentelor de respect si toleranta fata de cultura altor
tari si a sistemului acestora de valori prin cunoasterea traditiilor,
istoriei si geografiei lor.
- dezvoltarea interesului pentru comunitatea ploiesteana si pentru cea
din Pinczow, prin acumularea de cunostinte referitoare la bogatiile
naturale din subsolul acestora, prin intalniri cu autoritatile locale, prin
participarea la activitati in aer liber si vizitarea unor muzee;
Mobilitati:
In luna mai 2012, 24 de elevi cu varste cuprinse intre 12- 15 ani din
CNNS insotiti de 5 profesori se vor deplasa in Polonia. Elevii vor fi cazati
la corespondentii lor de la Gimnazjum nr. 2 din Pinczow, iar in timpul celor
12 zile petrecute acolo vor desfasura activitati specifice proiectului impreuna
cu profesorii.

In luna octombrie 2012 , 24 de elevi polonezi vor veni in Romania,
urmand sa fie cazati de elevii romani si sa desfasoare activitati impreuna.

Calendarul activitatilor:
Nr.

Activitatea

1.

Inceperea corespondentei intre
elevii polonezi si cei romani
Concurs pentru stabilirea
logoului proiectului
Crearea website proiect si
inceperea discutiilor pe forum
Corespondenta intre scolifelicitari de Craciun si Anul
Nou
Cursuri de poloneza pentru
elevii romani si de romana
pentru elevii polonezi
Pregatirea materialului lexical
care va fi inclus in dictionarul
de termeni tehnici referitori la
resurse naturale si procesarea
lor
Realizarea unor sondaje
privind parerea participantilor
despre proiect pana la data
respectiva
Pregatirea activitatilor caree
vor desfasura in timpul
vizitelor
Vizita elevilor romani in
Polonia
Pregatirea unui film si
prezentare power point cu
activitatile desfasurate in
timpul vizitei
Vizita elevilor polonezi in

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Destinatia
mobilitatii

Data
X 2011
XII 2011
XII2011
XII 2011

I 2012

II 2012

II 2012

IV 2012

POLONIA

V 2012
VI 2012

ROMANIA

X 2012

12.

13.

14.

15.

Romania
Pregatirea unui film si a
prezentarii power point cu
activitatile desfasurate in
timpul vizitei
Prezentarea rezultatelor
proiectului catre parinti si
reprezentanti ai autoritatilor
locale in cadrul Zilelor Portilor
Deschise ale scolii
Administrarea unor teste finale
in vederea evaluarii
cunostintelor de limba, istorie,
geografie, asimilate in timpul
proiectului
Pregatirea raportului final al
proiectului “Oil and Stone do
mix”- talk about nature and
learn a language

I 2013

IV 2013

V 2013

VI 2013

