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Unde? Țara Belgia 

Numele locației VBSZ De Regenboog 
Mediu local Rural  
Cadrul școlar Preșcolar și școală primară  

Cine? 
(Copiii) 

Grupă an/vârsta copiilor 3-12 ani 
Numărul copiilor dintr-o 
clasă 

În jur de 15 copii 

Profilul copiilor  
Grupare Abilități mixte 

Cine? 
 (Adulții) 

Numărul adulților 1 
Rolul adulților Profesorul clasei 

 
Rolul profesorului principal 
în școală 

Profesor de nivel pre-primar 

Experiența profesorului 
principal 

Predare de 11 ani în învățământul preșcolar 

Calificările profesorului 
principal 

Diplomă de licență și calificarea pedagogică 
pentru învățământul preșcolar 

Când? Scara de timp a subiectului 
descris în materialele 
Programei 

 Activități extinse pe parcursul a 2 zile 

Programarea în timpul 
anului 

Primăvară 

Frecvența Activități întinse pe parcursul a 2 zile, o parte fiind 
activități ghidate cu întregul grup, o parte în 
grupuri mici și altele activități libere. 

Durata lecțiilor Nu există momente formale de lecție. 
 Cum? 
 

Organizarea spațiului de 
învățare 

Atât zona interioară cât și cea exterioară. 

Planificare Profesorul elaborează un mix de activități 
coordonate de adulți și activități libere dictate de 
copiii. Interesele copiilor sunt identificate și 
dezvoltate în planuri. 

Ce? Subiect Permeabilitatea apei 
Legături către ghidurile 
naționale și locale 

- Explorarea și investigarea.  
- Abilitatea de a conecta diferite experiențe 

unii cu ceilalți. 
- Abilitatea de a-și comunica și prezenta 

experiențele unii altora. 
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Legături către politica școlii Școala susține implementarea activităților de 
Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică 
(STEM) și a cooperat și în trecut în proiecte 
(STEM) naționale și internaționale. 
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