
Proiect Erasmus +, HOPES – Harnessing Opportunities and Potential
for an European School (2020-1-RO01-KA101-079403)

Smart teachers play more with outdoor and 
mindufullness activities

Rekjavik, Islanda
08- 14 august 2021



Participanţi:
Prof. de psihopedagogie specială Chirilescu Loredana
Prof. de psihopedagogie specială Vintilă Alexandra
Prof. educator Crăciun Daniela
Prof. educator Melinte Ilia Teofana
Prof. educator Vieru Andreea        

Ţări participante:
 România Germania
 Croaţia Grecia
 Polonia Spania
 Estonia Slovenia

 Traineri : Sarah Jane Anthony              
Kristin Einarsdottir



Ziua 1

 Experiența de cunoastere a partenerilor din proiect

 Activități de intercunoaștere (prezentarea propriei 
persoane, a țării și a instituției cu ajutorul desenelor 
și a jocului de tip „ vânătoare de comori”).



Ziua 2

 Introducere în metoda Smartenglish
Metodă de predare în care limba engleză este învățată prin   

dezvoltarea celor 3 tipuri de limbaj - uzual( routine language)
- pentru acțiune( activity language)
-pentru povestit( story language)

 Introducere în metoda Play to learn more
Metodă de predare în care curriculum de bază este învățat prin intermediul mișcării, al 

jocurilor și al simțurilor    



 Introducere în tehnicile de meditație și mindfulness, 
utile educării atenției și conștientizării de sine

Au avut loc activităţi de învăţare utile copiilor din 
ciclul primar: 

 „ Rock, Paper, Scissors”- învăţarea numeraţiei prin 
mişcare;

 „Snake game”- exersarea cunoştinţelor matematice într o 
manieră ludică;  

 „Move to the middle”- activitate ludică de sortare şi de 
motricitate generală. 



Ziua 3

 Exersarea tehnicilor de mindfulness pentru 
concentrarea atenției (Star Fish, Flower and 
candle) 



Exersarea activităților interactive de grup pentru
dezvoltarea limbajului, coordonare motrică
generală și stimularea creativității cu ajutorul
metodelor Smart English și Play more :

 What is in the bag?
 Can you do it?
 Through  the little window
 Four thing chant



Ziua 4

 Explorarea unor celebre monumente ale naturii islandeze precum şi a 
culturii şi modului lor de viaţă

 Vizită la Helgafellsskoli, o școală publică gimnazială islandeză





 apoi a continuat cu centrala de energie 
geotermală ON

- care asigură 25% din căldura
și energia capitalei

 superba Cascadă de Aur Gullfoss

 gheizerele Litlle Geyser și Strokkur Geyser



Parcul national Thingvellir unde se află 
singurul loc din lume în care la suprafața 
solului este vizibilă falia dintre două plăci 
tectonice - cea Eurasiatică și cea Nord 
Americană

 Seara s-a încheiat într-o atmosferă de voie bună în casa unei
familii islandeze, unde fiecare țară participantă și-a prezentat
unele mâncăruri și dansuri tradiționale





Ziua 5
 Împărtășire modele pedagogice prin joc 

specifice fiecărei țări participante
 Activități de mindfull și relaxare

 Exemple de introducere a activităților ludice 
în atingerea obiectivelor educaționale



Ziua 6

Exemple de activități ce îmbină cele două
metode, Smartenglish și PTLM :

 „Story Bingo”

 „Go in the middle”



 „Paint with body parts”

 „Guess the word”

 ” Is thee enough space for all of us ”



Ziua 7

 Evaluarea cursului de către participanți și 
propuneri de diseminare pe termen 
scurt/mediu/lung, a proiectului la nivelul 
școlilor/local



 Înmânarea certificatului de parcurgere a 
cursului Smart Teacher play more with outdoor 
and mindfullness activities
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