
Nr. lnreg 1./02.02.2023 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV 

O 3. FEB. 2023 
Către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov 

Domnei Inspector Scolar General Prof. Adriana Stoica 

De la Fundaţia Destiny Park INTRARE / IES1R f. NR. }52(:, 
Ref. Invitaţie Destiny Edutainment Summit 

Bucureşti, 2 februarie 2023 

Stimată Doamnă Inspector Şcolar General, 

Destiny Park este primul parc de edutainment din România şi se adresează copiilor între 4 şi 14 ani. 

Este o iniţiativă menită să aducă o alternativă educationala in context nonformal, de învăţare prin 

joacă şi de a completa activităţile extracurriculare ale copiilor din Regiunea Bucureşti - Ilfov şi nu 

numai. 

Destiny Park reprezintă un univers în miniatură, în care cei mici pot fi adulţi pentru câteva ore sau o 
zi, având meserii de oameni mari şi fiind plătiţi cu Magic Bani pentru ele. Totul sub conceptul de 

edutainment, adică de învăţare prin joacă. 

Vizitatorii sunt îndrumaţi pas cu pas de trainerii noştri, numiţi „ofiţeri de experienţă", să-şi însuşească 
roluri specifice profesiilor şi calificărilor din lumea oamenilor mari: pompieri, medici, lucrători în 

construcţii, ofiţeri de poliţie, prezentatori de televiziune, piloţi etc. Zonele sunt concepute special 

pentru „role-play" oferind un cadru cât mai realist, astfel încât copilul să poată intra cât mai bine în 

rolul pe care îl interpretează. Experienţa Destiny Park îi ajută pe copii să-şi lărgească sfera de 

cunoştinţe, să-ş i dezvolte abilităţile şi să-şi consolideze valorile morale. 

Ne face o deosebită onoare si placere să vă invităm la un eveniment de tip Summit, dedicat unităţilor 

de învăţământ din Bucureşti, de nivel preşcolar, primar şi gimnazial, prin care ne dorim să 
comunicăm rolul învăţării prin joacă în activităţile extracuriculare ale copiilor şi posibilitatea pe care 

vrem să o oferim copiilor din medii defavorizate de a vizita gratuit parcul nostru. De asemenea, ne 
dorim să încurajăm copiii cu performanţe deosebite la învăţătură şi să creăm un proiect pilot de 

spijinire a acestora. 

Destiny Edutainment Summit 2023 se va desfăşura în dat d 13 februarie şi sperăm ca inspectorii, 

precum si directorii şi coordonatorii de proiecte si programe şcolare şi extraşcolare din unităţile de 

învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial să participe la acest eveniment. 

Vă ataşăm Agenda evenimer;ţtului ş~detalii cu-pr"vir 

Cu deosebită consideraţie, 

Bogdan Aron 

Funda/JJff)fJlfk 



AGENDA EOUTAINMENT SUMMIT 2023 

Destiny Edutainment Summit 2023 se va desfăşura în ziua de 13 februarie, în cadrul Destiny Park, 

pe Calea Ion Zăvoi 8, Bucureşti. 

Seria 1- Sosire 12.00 

12.00 -12.30 Welcome şi înregistrare 

12.30 -13.30 Desfăşurare eveniment cu următoarele teme: 

- Ce înseamnă edutainment 

- Rolul conceptului de edutainment în educaţia nonformală a copiilor 

- Educaţie şi entertainment în România 

-Accesul copiilor din zone defavorizate la activităţi extracuriculare 

13.30 - 14.00 Vizită experienţe Destiny Park 

14.00 -14.15 - Plecare 

Seria 2 - Sosire 16.00 

15.00 -15.30 Welcome şi înregistrare 

15.30 -16.30 Desfăşurare eveniment cu următoarele teme: 

- Ce înseamnă edutainment 

- Rolul conceptului de edutainment în educaţia nonformală a copiilor 

- Educaţie şi entertainment în România 

- Accesul copiilor din zone defavorizate la activităţi extracuriculare 

16.30 -17.00 Vizită experienţe Destiny Park 

17.00-17.15 - Plecare 

Vorbitori 

Iancu Guda, Jurnalist 

Mihai Mărgineanu, artist şi PARK 
Titi Aur, multiplu campion la raliuri, iniţiatorul Academiei ATA 



Din unităţile de învăţământ plecarea se face în funcţie de sector şi transportul este asigurat de 

Fundaţia Destiny Park. 

Pentru sectorul Ilfov există opţiunea de a pleca din punctele de întâlnire dedicate sectoarelor din 

Bucureşti sau se poate veni direct la Destiny Park, pe Calea Ion Zăvoi 8 (zona Băneasa - Mall, lkea, 

Dedeman). 

Confirmarea participării se face pe acest link: https:ljforms.gle/LKLvFgtFboNfXtx8A sau scanând QR 

cade-ul de mai jos. 

Transportul către Destiny Park se va face din următoarele puncte: 

a) Seria 1 - plecare la orele 11.00 

Sectorul 3 - COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU - ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 428; 

Sectorul 4 - COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI -CALEA ŞERBAN VODĂ NR. 167; 

Sectorul 5 - COLEGIUL ECONOMIC VIILOR - SOS. VIILOR NR. 38 

b) Seria 2 - plecare la orele 15.00 

Sectorul 1-SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE TITULESCU - SOS. NICOLAE TITULESCU NR. 50-52 

Sectorul 2 - COLEGIUL NATIONAL IULIA HASDEU - B-DUL. FERDINAND I NR. 91 

Sectorul 6 - LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU - B-DUL. !ULIU MANIU NR. 15 

PARK 


