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Cooperarea transfrontalieră România – Bulgaria 

 Rating: AG  Durata : 125 minuteadolescentă năbădăioasă, în speranţa că vor Într-un spaţiu modern care oferă 
reuşi să devină o familie, fie ea şi de-a gata...  Durata: 85 minute  Premiera în România: 25.01.2019condiţii optime pentru vizionarea 

 Premiera în România: 18.01.2019 Mary Stuart, regină a Franţei la 16 ani, şi unui spectacol atât în format 3D cât 
văduvă la 18 ani, se întoarce în Scoţia natală După ce s-a lovit în timpul culesului de vâsc, 25 - 31 ianuarie şi în format 2D puteţi viziona în 
pentru a-şi revendica tronul care i se druidul Panoramix hotărăşte că e timpul ca Ora: 20:00perioada 25 ianuarie – 4 februarie cuvenea de drept. viitorul cătunului lor să fie asigurat, aşa că 

28 ianuarie, filmul nu rulează2019 următoarele pelicule: Asterix: porneşte în căutarea unui druid tânăr şi Dar Scoţia şi Anglia se află ambele sub 
Secretul poţiunii magice - 3D talentat căruia să-i lase moştenire Secretul controlul puternicei Elisabeta I. Fiecare 

Poţiunii Magice. tânără regină o preţuieşte pe cealaltă cu o (varianta dublată), Familie de-a gata 
 Regia: Karyn Kusama fascinaţie amestecată cu teamă. Rivale la - 2D, Capcana - 2D şi Mary regina 
 Cu: Nicole Kidman, Toby Kebbell, Stan putere, dar şi în dragoste, într-o lume 25 - 31 ianuarie Scoţiei - 2D. Filmele vor fi difuzate 
Sebastian,Tatiana Maslany,Scoot McNairy patriarhală, cele două trebuie să decidă cum Ora: 17:00după cum urmează: să joace cartea căsătoriei în aşa fel încât să-şi  Gen film: Actiune, Crima, Dramă, Mister28 ianuarie, filmul nu rulează păstreze şi independenţa. Rating: N15

Vineri, 25 ian. 2019: 12:30  Durata: 123 minute
Sâmbătă, 26 ian. 2019: ora 10:30 şi 12:30  Premiera în România: 25.01.2019 Regia: Sean Anders
Duminică, 27 ian. 2019: ora 10:30 şi 12:30 O poliţistă reia legăturile cu foştii ei colegi  Cu: Mark Wahlberg, Rose Byrne

dintr-o misiune sub acoperire derulată cu  Gen film: Comedie
foarte mulţi ani în urmă pentru a face pace. Rating: Ap12

 Durata: 119 minute
28 ianuarie şi 04 februarie (varianta dublată )  Premiera în România: 18.01.2019

Ora: 20:00 Regia: Alexandre Astier, Louis Clichy Când Pete şi Ellie decid că e timpul să-şi facă 
 Cu: Ionuţ Ionescu, Gabi Costin, Mihai o familie, ajung fără să vrea în lumea 
Niculescu, Alexandra Radu, Doru Cătănescu, adopţiilor. Din acel moment, viaţa lor va fi un 

 Regia: Josie RourkeBogdan Gamaleţ, Tomi Cristin, Ionuţ Grama, şir neîntrerupt de eforturi hilare de a învăţa 
Răzvan Popa, Eugen Cristea  Cu: Margot Robbie, Saoirse Ronanpe repede înainte ce înseamnă să fie părinţi 
 Gen film: Animaţie pentru un trio de fraţi, care include şi o  Gen film: Biografic, Dramă, Istoric

Capcana - 2D

Familie de-a gata - 2D

Asterix: Secretul poţiunii 
magice - 3D

Mary regina Scoţiei - 2D

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi: 25 ianuarie - 4 februarie

Informaţii suplimentare:
Sala CINEMA 3D / 2D, B- dul 1 Mai, nr. 5A - 
Parcul central
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D): 
8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani
12 lei – persoane cu vârstepeste 14 ani
Nu se efectuează rezervări, biletele putând 
fi cumpărate, de la casieria 
cinematografului, cu o săptămână înainte 
de data spectacolului.
- tel: 0242-312.800
- site:  www.culturalcl.ro

Parte din echipa de proiect a Şcolii 
Gimnaziale Nr. 1 Dichiseni formată 
din profesorii: Artemiza Milea, Sanda 
Andreescu, Cosmina Georgiana Ene, 
Cecilia Teodora Ghiţă a participat la 
prima întâlnire de proiect 
transnaţională (Short-term joint staff 
training event) care s-a desfăşurat în 
cadrul proiectului de parteneriat 
strategic pentru susţinerea 
schimbului de bune practici în 
domeniul şcolar, proiecte doar între 
şcoli Erasmus+ ”Fit For Future”, 
acţiunea cheie 2, 2018-1-PL01-
KA229-050588_2. 

Această întâlnire a avut loc în 
perioada 6.01.2019 – 12.01.2019 în şi etwinning: Unelte de colaborare tehnologiilor TIC în proiecte, în stabilit, de comun acord, datele  pe tema proiectului. 
localitatea Balikesir, Turcia la şcoala procesul de predare-învăţare, în pentru întâlnirile transnaţionale de - Unelte web2 în proiectele Erasmus+ Întâlnirea de proiect a continuat cu gazdă Zağnospaşa Ortaokulu. parcurgerea curriculumului şcolar. proiect şi s-au revăzut instrumentele şi etwinning: Unelte pentru diferite vizite tematice la Bergama, 
Obiectivele întâlnirii au fost: de diseminare utilizate în cadrul creativitate Activitatea a cuprins metode Insula Cunda, Golyazi, Balikesir, 
- Discuţii privind managementul de proiectului.interactive care au încurajat Bursa, Istanbul, vizite prin care, Activităţile derulate în cadrul acestei 
proiect, planurilor de diseminare, profesorii să participe, să exerseze, Această întâlnire de proiect a cuprins gazdele noastre ne-au facilitat întâlniri au urmărit dezvoltarea şi 
chestionarele ce urmează a fi să discute, să lucreze în echipe, să se şi întâlniri cu oficialităţile oraşului şi a cunoaşterea Turciei din perspectivă îmbunătăţirea cunoştinţelor 
aplicate şi a celor deja realizate, informeze şi să-şi ia notiţe. regiunii/municipalităţii Balikesir, în culturală, istorică, social.profesorilor participanţi la întâlnire 
precum şi planificarea următoarelor afară de lucrul cu uneltele de lucru despre uneltele web2.0 care pot fi Astfel, programul de lucru din cadrul Cosiderăm că obiectivele întâlnirii au activităţi ce vor avea loc între şcolile web2.0 şi de analizele de utilizate în cadrul activităţilor acestei întâlniri de proiect a cuprins: fost atinse şi că proiectul nostru, Fit ţărilor participante-România, Turcia, management, prilej prin care proiectului respectiv:  comunicarea discuţii legate de managementul de For Future are toate datele pentru a Portugalia, Plonia, Italia şi Lituania. responsabilii guvernamentali şi-au cu elevii, părinţii şi partenerii, proiect – analiza activităţilor derulate se derula în continuare cu succes.arătat interesul şi sprijinul pentru - Unelte web2 în proiectele Erasmus+ colaborarea cu partenerii, evaluarea până acum, precum şi planificarea 

acest proiect invitând profesorii şi etwinning: Unelte de comunicare sarcinilor de lucru. activităţilor viitoare, a activităţilor de Responsabil proiect,
participanţii la discuţii constructive diseminare şi de monitorizare. S-au - Unelte web2 în proiectele Erasmus+ Activitatea s-a centrat pe utilizarea Prof. Milea Artemiza

Asterix: Secretul poţiunii magice Capcana 
Familie de-a gata Mary regina Scoţiei

 - 3D; - 2D; 
 - 2D şi  - 2D

Prima întâlnire de proiect FIT FOR FUTURE 2018
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