
 
 

 

Let’s Play ediția 2022 

 

Activitatea Let’s Play se adresează preșcolarilor din grupele mijlocii și mari din unitățile școlare din 

județul Iași.  

Scopul: având în vedere perioada de pandemie, copiii preșcolari nu au mai putut participa la 

cercuri lingvistice, astfel achizițiile de limba engleză au scăzut sau au stagnat. Împreună cu cel mai mare 

centru lingvistic din România dorim ca peste 1000 de preșcolari să aibă acces la lecții de limba engleză în 

format online și cu ajutorul părinților să realizeze activități interactive. 

Misiunea: ne dorim ca învățarea să fie realizată  prin joc și cu bucurie, nu pentru că trebuie ci 

pentru că vine din motivația intrinsecă. Limba engleză este o limbă care deschide o nouă lume în zilele 

noastre astfel dorim să inițiem preșcolarii în aceste taine.  

 

Regulamentul de participare 

        În anul 2022 venim cu o altă variantă a activității “Let’s Play” și anume aceea de a oferi suport 

și acces preșcolarilor la noțiuni de baza în limba engleză, printr-o platformă educațională. Totul 

este adaptat vârstei copiilor, mai mult, implică părinții pentru a le fi alături, a le ghida primii pași 

și a le oferi sprijinul moral. 

            Unitățile școlare care vor dori să se alăture proiectului nostru avizat în calendarul  CAEJ la 

poziția 54 se pot înscrie prin completarea formularului online și a acordului de parteneriat. 

         Pentru participare, fiecare unitate va coopta grupele mijlocii și mari ale grădiniței ale căror 

educatoare vor promova pe grupurile de comunicare cu părinții (WhatsApp, Facebook) 

formularul de participare pentru părinți. Pe baza formularului, părinții acceptați în program vor 

primi datele de acces. Fiecare grupă trebuie să înscrie 15 copii dintre care minim 6 să finalizeze 

online programul de engleză împreună cu unul dintre părinți. 



 
 

 

          Rolul cadrului didactic este de a se asigura că preșcolarii finalizează împreună cu părintele 

programul special conceput de Twinkle Star și că explică părinților importanța învățării unei limbi 

străine. 

           După finalizarea programului, unitatea, directorul și cadrele didactice participante 

primesc diplome printate iar copiii primesc diplome electronice și cărți de limba engleză (*doar 

primii 100 preșcolari care finalizeaza programul). 

Calendar Let’s Play: 

01.02.2022 - 
12.02.2022 

Înscriere unitate școlară prin 
completarea formularului 

Completarea formularului de înscriere 
online 

Semnarea acordului de 
parteneriat și stabilirea echipei 
de proiect 

Trimiterea documentelor 

14.02.2022 - 
25.02.2022 

Trimiterea invitațiilor către 
părinți  

Echipa de proiect (cadre didactice) va 
transmite părinților formularul de calificare 
pentru a participa la orele de limba engleză 

Începând cu 
01.03.2022 

Generarea conturilor pentru 
beneficiari 

Fiecare preșcolar va avea un cont unic 
pentru a asimila limba engleză în mod 
interactiv 

01.03.2022 - 
14.04.2022 

Parcurgerea programului 
educațional de către preșcolari 

Fiecare preșcolar alături de familie va putea 
exersa noțiuni de baza ale limbii engleze. 
Cadrele didactice mențin legătura cu părinții 
pentru a se asigura că aceștia finalizeaza 
programul. 

02.05.2022 - 
06.05.2022 

Eliberare diplome în format 
electronic pentru preșcolarii care 
finalizează modulul. 
Eliberarea de diplome în format 
fizic către cadrele didactice 
implicate și către unitățile 
școlare . 

Monitorizarea statusului din platformă. 
Primii 100 preșcolari care termină programul 
vor primi o carte în format fizic ca premiu. 

 

 



 
 

 

Beneficii pentru unitatea școlară și cadrele didactice: 

 

- Coordonarea în cadrul grupei a unui proiect educațional desfășurat pe platformă 

- Oferirea unui beneficiu gratuit celor care se califică 

- Participarea în premieră la un proiect de mare amploare 

- O colaborare mai bună educator - copil - părinte 

- Primirea de documente care să ateste implicarea activă în proiect 

 

Beneficii pentru prescolari și părinți: 

 

- Programul educațional este furnizat de către specialiștii în domeniul limbii engleze - 

Centrul Lingvistic Twinkle Star are peste 4200 cursanți si o rată de promovare de 99,92% 

la examenele Cambridge English 

- Expunerea preșcolarilor la noțiuni de bază de limba engleză 

- Exersarea pronunției 

- Motivarea în învățare prin activități specifice vârstei preșcolare 

- Implicarea familiei în realizarea activităților  

- Pregatirea noțiunilor introductive la limba engleză pentru școală 

- Exersarea noțiunilor de vocabular prin activități interactive 

- Posibilitatea de a repeta în baza fișelor de lucru 

 

 


