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Proiect eTwinning „Sciences numériques et technologie 2020” 

 Prof. Pescaru Andra -Vera 

Colegiul Naţional „Nichita Stănescu” Ploieşti 

 

 

 

Proiectul “Sciences numériques et technologie 2020”,  realizat de Colegiul Național 

“Nichita Stănescu” Ploiești în parteneriat Liceul „Frédéric Kirschleger” (Franța) și Liceul Teoretic 

„I.L.Caragiale” Orhei (Republica Moldova) a avut  drept scop favorizarea interacțiunilor între 

elevii francofoni pe teme legate de științe numerice și tehnologie. Proiectul a reunit elevi cu vârste 

cuprinse între 14-17 ani, ce au descoperit lumea digitală cu avantajele și dezavantajele acesteia, 

folosind limbile engleză și  franceză drept cod de comunicare. 

Obiectivul principal al proiectului a fost descoperirea de bune practici pe tema științelor 

numerice și  a tehnologiei, materie ce se predă în Franța sub această denumire și pe care o găsim 

și în curricula țărilor partenere sub diferite denumiri, în cadrul unor discipline precum Tehnologia 

informației și a comunicării (în România). Astăzi, conceptul de cultură științifică și tehnică, 

împrumutat din sistemul de învățământ francez, se dovedește a fi indispensabil în formarea 

tinerilor care vor deveni cetățenii de mâine, responsabili și implicați în comunitate, capabili să 

înțeleagă societatea în care trăiesc. Acestui obiectiv i s-a adăugat siguranța pe internet, 

conștientizarea riscurilor la care se expun copiii de fiecare dată când sunt online. 

Cele 7 teme abordate în timpul proiectului: internetul, web-ul, rețelele sociale, datele 

structurate, cartografia, fotografia digitală, jocurile video au făcut subiectul unor activități 

proiectate astfel încât să ofere elevilor un set de instrumente și tehnici de acțiune cu ajutorul cărora 

să poată asimila cunoștințe, dobândi sau îmbunătăți competențe lingvistice, digitale, dezvolta 

gândirea critică, imaginația și creativitatea. Pe parcursul activităților, elevii au colaborat pentru a 

realiza prezentări, desene, analize de filme sau cântece, lucrând individual sau în echipă cu 

partenerii lor europeni. 
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  Metodele folosite ( brainstorming, conversația, lectura imaginii, înțelegerea mesajului 

audio-video, problematizarea pe tema avantajelor și dezavantajelor  internetului/rețelelor sociale ) 

și instrumentele moderne ( device-urilor pe care elevii le folosesc zilnic -PC, tabletă, smartphone) 

au motivat elevii participanți să abordeze cu entuziasm tematica proiectului și să folosească o limbă 

de circulație internațională în context real. În plus, proiectul a presupus interdisciplinaritate 

deoarece elevii au exploatat noțiuni învățate la alte discipline, precum tehnologii sau informatică. 

Elevii s-au bucurat de un schimb intercultural autentic prin corespondența scrisă pe care au avut-

o cu partenerii din Franța , descoperindu-le cultura și civilizația și promovând-o pe a noastră. 

Impactul estimat al proiectului a vizat însușirea unui set de instrumente necesare în vederea 

folosirii conștiente și în siguranță a tehnologiei, conștientizarea  pericolelor ce pot apărea pe 

internet, creșterea motivației pentru învățarea limbilor străine în vederea folosirii acestora în 

contexte reale, lărgirea orizontului cultural, descoperirea proiectelor de tip eTwinning și motivarea 

participării la alte proiecte în viitor. 
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Proiecte eTwinning  noi  la Grădinița cu Program Normal Vinerea în anul școlar 

2021/2022 

Prof. Nicoletta Huștiuc, 

Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir/G.PN.. Vinerea 

 

În acest an școlar Grădinița cu Program Normal Vinerea, unitate arondată Școlii 

Gimnaziale Nr. 3 Cugir, Școală eTwinning încă din 2017, datorită rezultatelor obținute în anul 

școlar precedent, 2020/2021, respective 5 certificate naționale de calitate și 4 certificate europene, 

atat pentru cadre didactice cat și pentru copii, am hotărat participarea la alte noi proiecte, pentru 

început ,,Little prince/Micul prinț,,, proiect la care sunt fondatoare alături de o colega din Grecia, 

apoi ,,Kamishibai theatre/Teatru Kamishibai,,, proiect unde suntem parteneri alături de Turcia și 

Polonia, iar alt proiect interesant este ,,Intelligence of nature,,, proiect de mediu, parteneri alături 

de colege din Turcia și Lituania, ,,Correspondance scolaire,,, fondatori împreună cu Franța, proiect 

de cunoaștere reciprocă și prietenie între copii de aceeaș varsta din Romania și Franța, și ,,The 

transformation will be amazing,,, cu parteneri din Turcia, proiect pentru 3 luni legat de reciclare și 

confecționare de jucării din materiale reciclabile. 

De ce lucrăm în paralel în mai multe proiecte? Deoarece multe din teme se pliază pe 

curriculum pentru învățămantul preșcolar, iar proiectele nu sunt toate pe durata unui an școlar, 

astfel încat putem trece prin toate momentele, chiar dacă va fi de lucru, noi iubim să lucrăm în 

proiecte, să colaborăm cu cadre didactice din spațiul European, să facem schimb de experiență cu 

alte instituții, să ne întalnim chiar și online cu alți copii din alte școli și  grădinițe. 

În fiecare proiect avem pagini foarte bine organizate, activitatea precisă, astfel încat să 

putem realiza cu acordul părinților participarea copiilor la activități, sincron și asincron. Pentru 

fiecare din proiecte au avut loc etapele inițiale precum alegerea logo-ului proiectului, chestionare 

inițiale pentru  cadre didactice, părinți, copii, realizarea paginilor, activități comune, întalniri de 

proiect și așteptăm cu interes fiecare activitate pentru a ne bucura de împărtășirea cunoștințelor și 

rezultatelor comune. Cadrele didactice care participă în proiecte eTwinning sunt, de regulă, 

persoane devotate carierei și copiilor, care doresc să se perfecționeze și participă cu mare interes 

la activităși, astfel încat să avem cu toții rezultate scontate, pe bună dreptate, dat fiind faptul că un 

plus al proiectelor eTwinning este faptul că apreciază munca individuală în fiecare proiect în parte, 

atat munca elevilor cat și a profesorilor. 
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New eTwinning projects at the Kindergarten with Normal Program Friday in the school 

year 2021/2022 

Prof. Nicoletta Huștiuc, 

Gymnasium School Nr. 3 Cugir / G.PN  Vinerea 

 

 This school year Kindergarten with Normal Program Friday, unit assigned to the 

Gymnasium School Nr. 3 Cugir, eTwinning School since 2017, due to the results obtained in the 

previous school year, 2020/2021, respectively 5 national quality certificates and 4 European 

certificates, both for teachers and children, we decided to participate in other new projects, for 

started ,, Little prince / Little prince ,,, project where I am a founder with a colleague from Greece, 

then ,, Kamishibai theater / Kamishibai Theater ,,, project where we are partners with Turkey and 

Poland, and another interesting project is, , Intelligence of nature ,,, environmental project, partners 

with colleagues from Turkey and Lithuania, ,, Correspondance scolaire ,,, founders together with 

France, project of mutual knowledge and friendship between children of the same age from 

Romania and France, and, , The transformation will be amazing ,,, with partners from Turkey, 

project for 3 months related to recycling and making toys from recyclable materials. 

 

 Why do we work in parallel in several projects? Because many of the topics are on 

the curriculum for preschool education, and not all projects are during a school year, so we can go 

through all the moments, even if it will be work, we love to work on projects, to collaborate with 

teachers from the European space, to exchange experience with other institutions, to meet even 

online with other children from other schools and kindergartens. 

 In each project we have very well organized pages, precise activity, so that we can 

achieve with the consent of parents the participation of children in activities, synchronous and 

asynchronous. For each of the projects took place the initial stages such as choosing the project 

logo, initial questionnaires for teachers, parents, children, making pages, joint activities, project 

meetings and we look forward to each activity to enjoy sharing knowledge and results common. 

Teachers who participate in eTwinning projects are usually people dedicated to their careers and 

children, who want to improve and participate with great interest in activities, so that we all have 

expected results, rightly so, given that a plus of eTwinning projects is that it appreciates the 

individual work in each project, both the work of students and teachers. 
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Just STEM! – proiect eTwinning 

 

Prof. înv. primar Alina Marilena BUDULEANU 

Școala Gimnazială Nr. 29 Galați 

 

 

Cinci profesori europeni au implementat proiectul eTwinning Just STEM! pornind de la un 

scop comun: fiecare copil își va dezvolta gândirea critică rezolvând probleme desprinse din 

realitate. Pe parcursul proiectului, copiii au colaborat pentru a descoperi lumea în care trăiesc prin 

diferite perspective (științe, tehnologie, inginerie, arte, matematică), la diferite scale (localitate, 

țară, Terra, Galaxie, Univers), pentru a învăța să rezolve creativ probleme.  

Proiectul a gravitat în jurul copilului curios să înțeleagă lumea, gândind critic și rezolvând 

creativ probleme. Lecțiile clasice au devenit misiuni prin care am adus realitatea și problemele 

lumii înconjurătoare în sala de clasă. Elevii au devenit oameni de știință preocupați pentru propriul 

demers de investigație, motivați să învețe prin descoperire, responsabilizați în echipe naționale și 

multinaționale, mai interesați ca oricând să obțină rezultate și produse deosebite. Prin fiecare 

misiune, am ancorat activitățile STEM în diverse domenii curriculare, favorizând învățarea deplină 

și evaluarea reglatoare, pentru retenție și transfer cu sens.  
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Misiunea 1. STEM și Inteligența emoțională. Prin activități de autocunoaștere, copiii și-au 

descoperit aptitudinile și punctele tari pe care le-au conectat cu joburi ale viitorului. Acestea au 

fost corelate cu domenii-cheie care au stat la baza formării echipelor multinaționale de lucru.  

Misiunea 2. STEM și Arte. Prin tehnici de investigație, copiii au descoperit Spațiul Cosmic 

și au surprins călătoria lor interstelară în filmulețe Stop Motion. Apoi au transformat rezultatele 

cercetării în desene pe care le-au compilat într-o galerie de artă.  

Misiunea 3. STEM și Scrierea creativă. Colaborând, copiii au dezvoltat abilități de public 

speaking și creative writing. S-au implicat în realizarea unui E-dicționar al proiectului, adunând 

termenii uzuali în postere și traducându-i în voice-thread-uri. Spe finalul misiunii au scris 

colaborativ un poem și o poveste despre Terra, planeta lor specială.  

Misiunea 4. STEM și Încălzirea Globală. În echipe multinaționale, copiii au rezolvat 

creativ problema Încălzirii Globale, concretizând soluțiile în Benzi desenate și Orașe verzi pe care 

le-au promovat în comunitatea locală.  

Misiunea 5 a fost dedicată profesorilor care s-au perfecționat, au compilat tehnici didactice 

STEM într-un E-book, au evaluat și au diseminat proiectul.  

Pentru a permite multiple ancore curriculare, misiunile proiectului au conectat STEM cu 

trei domenii diferite: Limbă și comunicare, Om și societate, Arte. Sub umbrela 

interdisciplinarității, copiii au avut oportunități de învățare pentru majoritatea disciplinelor din 

trunchiul comun specific învățământului primar.  

La Matematică și Științe copiii au dezvoltat competențe de investigare a mediului apropiat 

și îndepărtat; de înțelegere a lumii prin diferite scale și perspective; au identificat probleme din 

realitate; au colectat date pe care le-au analizat critic cu scopul de a le transforma în soluții.  

Orele de Limba Română și Engleză au fost dominate de speaking, spelling și creative 

wiritng. În cadrul orelor de Arte elevii au ilustrat călătorii interplanetare în desene și clipuri Stop 

Motion; au construit rachete; au proiectat orașe verzi în care se poate trăi sustenabil.  

Orele de Civică s-au concretizat în exerciții de autocunoaștere și orientare timpurie în 

carieră spre joburi ale viitorului desprinse din sfera STEAM.  

Momentele de Educație tehnologică au ocupat un loc esențial în proiect. Fiind integrate 

pretutindeni, au făcut posibilă implementarea activităților în format blended learning cu obținerea 

unor rezultate notabile. Copiii au fost încurajați permanent să cerceteze, să colecteze și să 
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interpreteze date, să rezolve creativ probleme, să scrie colaborativ și să prezinte rezultatele 

activității prin produse noi și atractive. 

Activitățile interdisciplinare STEAM au provocat copiii să învețe permanent, cei mici 

simțindu-se implicați într-o continuă aventură a devenirii și cunoașterii, finalizată cu produse ale 

activității deosebite: Ad astra! (galerie de artă); Just STEM E-dictionary (dicționarul electronic cu 

25 de termeni uzuali traduși în cele patru limbi ale proiectului: engleză, română, turcă, lituaninană; 

Travel in Space Poem (un poem cu toți termenii din dicționarul proiectului); Our Special Planet 

Story (o poveste despre planeta noastră specială scrisă și ilustrată colaborativ); Global Warming 

Solutions Comics (benzi desenate despre problema Încălzirii Globale și soluții pentru rezolvarea 

acesteia); STEM Green Cities (orașe verzi proiectate în Minecraft și Paint). 

Un jurnal de bord ce cuprinde toate misiunile și rezultatele acestora poate fi consultat în 

oricare din cele două link-uri: 

https://buduleanua.wordpress.com/2021/07/30/just-stem/  

https://twinspace.etwinning.net/139544/home 

La finalul proiectului, fiecare copil a înțeles că în sine se află un omuleț în a cărui putere stă să 

creeze realitatea sustenabilă a zilei de mâine.  
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Magical Easter un proiect eTwining de succes 

 

Prof. Iulia Maria SUSAN, Liceul Tehnologic ”Horea” Marghita 

 

eTwinning oferă personalului didactic ce activează în şcolile din ţările europene 

participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi schimb de informaţii, 

pe scurt, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educaţională 

din Europa. 

De asemenea, eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul 

tehnologiilor comunicării şi informaţiei, oferind asistenţă, instrumente de lucru şi servicii 

şcolilor. De asemenea, eTwinning oferă profesorilor oportunităţi de dezvoltare profesională 

continuă, online şi gratuită. 

TwinSpace este locul în care prinde viață magia eTwinning: o platformă sigură, vizibilă 

doar profesorilor care participă la un proiect. Există posibilitatea de a invita și elevii în 

TwinSpace, care au astfel șansa să-i cunoască pe colegii din școlile partenere și să colaboreze cu 

ei. 

Un astfel de proiect a fost și proiectul intitulat „Easter”, în cadrul căruia am avut șansa să 

colaborăm cu profesori și elevi din alte 10 țări ca:  FRANȚA, CROAȚIA, UNGARIA, ITALIA, 

LITUANIA, POLONIA, SLOVACIA, SPANIA, TURCIA, UCRAINA. 

 Scopul proiectului a fost acela de a menține elevii conectați la tradițiile Pascale 

autentice, de a-și îmbunățăți competențele digitale, cele de comunicare într-o limbă de circulație 

internațională, dar și acela de a face cunoștință cu tradițiile țărilor implicate în proiect.  

Paștele este magic, mai ales în Europa. Este o sărbătoare celebrată în multe țări, dar 

fiecare țară are propriul său mod de a o sărbători. Oamenii au tradiții și obiceiuri diferite pe care 

elevii, alături de profesorii coordonatori le împărtășesc cu persoane din țările implicate în 

proiect. Elevii s-au prezentat și au făcut cunoștință prin intermediul platformei Padlet, 
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au creat logo-ul proiectului, semne de carte sugestive și au făcut schimb de felicitări, 

schimb facilitat de instrumentul Google – Flippity…  

 

                             

      De asemenea, pe toată durata proiectului, elevii și profesorii au ținut legătura și au colaborat și 

prin intermediul paginii de facebook a proiectului 

(https://www.facebook.com/groups/230561905440052/)  prin care au avut șansa de a răspunde la 

întrebările și provocările lansate de coordonator, au împărtășit bucuriile aceste minunate sărbători 

prin distribuirea unor fotografii cu decorațiuni, ouă încondeiate, deserturi, preparate/rețete 

gastronomice tradiționale, dar și tradiții păstrate din strămoși. 

Ultima activitate desfășurată în cadrul acestui proiect a fost crearea unei pagini web a proiectului 

de către fiecare țară implicată în proiect, folosind platforma Webnode. magical-

easter5.webnode.sk/home2/  , iar rezultatul a fost unul deosebit de frumos. 

 

„Ce mi-a plăcut mie cel mai mult la "Magical Easter"?  

 

Nu doar că mi-a plăcut, am adorat faptul că a fost totul foarte natural. Am avut șansa încă odată de 

a lua parte la un proiect internațional, am cunoscut și am interacționat cu oameni din diferite țări 

și totodată, am descoperit frumusețea și cultura bogată a tuturor țărilor care au implicate. Datorită 

vouă, dragilor, mi-am dat seama că magia sărbătorilor nu a dispărut, ea încă există și este prezentă 
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în sufletul fiecăruia. Cu siguranță sărbătorile pascale o să fie mult mai speciale anul acesta, o să 

aibă o însemnătate aparte! Mii de mulțumiri, doamna profesoară, pentru simplul fapt că știți să 

scoateți întotdeauna ce e mai bun și mai frumos din noi, niște elevi plini de viață și mereu dornici 

de a învăța ceva nou!❤️”                         B.G. 

“Magical Easter” pentru mine a însemnat mai mult decât un proiect deoarece, prin activitățile 

desfășurate am simțit cu adevărat fericirea și emoțiile aduse de sărbătoarea Pascală. Mă bucur 

nespus de mult că am participat în proiect și că am avut șansa să comunic cu alți elevi din diverse 

țări și să învăț despre cultura lor. Cred că fără acest proiect nu aș fi simțit cu adevărat spiritul 

Sărbătorii. ”    S.M.G. 

”Pentru mine proiectul "Magical Easter" a însemnat un proiect prin care am învățat atât de multe 

despre tradițiile și obiceiurile din alte țări, dar și faptul că am putut sa ne cunoaștem și să 

interacționăm cu alți oameni din diferite țări și într-o zi probabil că ne vom putea întâlni față în 

față. A fost o plăcere să particip la acest proiect! Și vreau mai ales sa felicit munca depusă de toți 

in cadrul acestui proiect!”             C.G. 

”Ca și profesor coordonator la nivel de școală, sunt onorată să spun că elevii(Ardelean 

Tania, Ciumedean Giulia, Kocsorva Szandra, Lubinski Daria, Oros Marco, Rabic Miruna, Tîrteață 

Costi, Linkar Alexa, Pavel Paula, Torja Raul, Bouda Georgiana, Csordas Karolina, Druță Mădălina 

și Silaghi Mateo), alături de care am lucrat și am desfășurat activități, au fost lăudați de colaboratori 

pentru implicarea, seriozitatea și responsabilitatea de care au dat dovadă pe toată perioada 

desfășurării proiectului. Ca răsplată, pentru întreaga activitate, am fost premiați de către echipa 

ETwining cu Certificatul de Calitate, cel mai important document care atestă faptul că materialele 

și munca depusă au fost de calitate.” 

 

               Bibliografie: WWW.etwining.com 
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eTwinning – Despre colaborare în sala de clasă 

 

prof. înv. primar Ana Clara Grecu, Lic. Tehnologic ”Carol I” Valea Doftanei 

prof. Carmen Elena Apostol, Liceul Tehnologic ”Carol I” Valea Doftanei 

 

 

E deja știut că, atunci când vorbim despre  proiectele eTwinning, vorbim despre 

colaborarea dintre profesorii și elevii școlilor din întreaga Europă pentru atingerea unor obiective 

comune. 

Noi ne-am întrebat, însă, dacă este posibilă această colaborare și în sala de clasă, între 

profesorii aceleași școli, care predau la aceeași clasă. Am încercat să ne răspundem la această 

întrebare participând la proiectul eTwinning ”Chidhood Diary”. 

  Când școala a intrat în online din cauza pandemiei, cel mai mult au suferit copiii, care s-au 

trezit izolați în case, fără a putea socializa. Acest proiect a pornit de la ideea că, împărtășind 

experiențele legate de acest nou context, copiii se vor simți mai puțin singuri. Ei vor scrie propriile 

povești și vor crea un jurnal comun, vor putea practica limba engleză, vor dezvolta abilități de 

comunicare și se vor distra împreună, trecând prin aceste momente mai ușor. Pentru a realiza 

activitățile propuse, am invitat-o ca partener de proiect pe doamna profesor de Limba engleză. 

Împreună am hotărât că vom împărți clasa în două grupuri de lucru și vom colabora atât noi două, 

ca profesori, cât și cele două grupe de copii pe care le formasem.  

Pentru că cea mai mare parte a proiectului s-a desfășurat în online, fiecare grup s-a 

organizat singur, împreună cu profesorul respectiv, lucrând în whatsapp sau în twinspace-ul 

proiectului, în Canva sau StoryJumper. 

 În întâlnirile comune de pe Zoom, se discuta despre ceea ce scriseseră colegii din cele 

două grupe de proiect dar și ceilalți parteneri din România și Turcia, se făceau paralele între 

sentimentele și trăirile lor și alte altor copii, apoi, cu ajutorul doamnei profesor de Limba engleză, 

se traduceau și se comparau rezultatele obținute, se realizau produse. La fiecare astfel de întâlnire 

comună de lucru, dar și în cadrul fiecărui grup, cuvântul de ordine a fost colaborarea. De exemplu, 

grupa doamnei profesor de Limba engleză traducea un material care era transmis grupei doamnei 

învățătoare. La rândul ei,  aceasta realiza un Cvintet pe care îl transmitea spre corectare grupei 

doamnei profesor de limba engleză.  
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Pentru că ideea de bază a fost descrierea experiențelor trăite de copii, integrarea în 

curriculum a vizat competențe comune de Limba engleză și Limba și literatura română, mai 

concret, scrierea creativă. Copiii au scris nu numai despre ei înșiși, ci au creat Povestea Omului de 

zăpadă, Povestea Primăverii, Cvintete pe baza unor cuvinte date, puzzle-uri pentru parteneri cu 

explicarea semnificației imaginii create. În realizarea Poveștii Omului de zăpadă, copiii l-au 

construit mai întâi, folosind google slide (Arte vizuale și abilități practice), l-au descris (Limba și 

literatura română), apoi au tradus descrierea respectivă în limba engleză (Limba engleză). 

Realizând Povestea Primăverii, copiii au citit textul scris de parteneri (Limba engleză) și au 

compus o continuare a acestuia (Limba și literatura română), apoi au ascultat coloana sonoră 

propusă de partenerii turci (Educație muzicală). Realizarea logo-ului și a posterelor au fost 

integrate în orele de TIC, Arte vizuale și abilități practice, Limba engleză. În orele de Matematică 

copiii au discutat despre diferențele de fus orar dintre parteneri, căutând și localizând pe hartă 

localități și țări (Geografie). Analizând sentimentele și trăirile noastre sau ale partenerilor, am 

vorbit despre empatie, respect, răbdare, emoții (Educație civică și Limba engleză). 

Tot ce am lucrat împreună, ca o adevărată echipă, în această perioadă grea pentru noi toți, 

a schimbat felul în care înțelegem colaborarea între profesorii aceleiași clase, modul în care 

organizăm integrat activitățile în clasă, în care transmitem informațiile copiilor și le oferim suport 

și autonomie. Acest proiect ne-a făcut pe toți să ne simțim mai puternici atunci când suntem 

împreună și ne-a recompensat cu Certificatul Național de Calitate. 
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Focus on Skills 

Militaru Nicoleta Marilena 

 

The project is aimed at developing skills that are necessary in everyday life: language skills, 

social skills, learn to learn, science skills, initiative spirit and cultural skills. We organize different 

collaborative activities which will also help students learn from one another (peer learning) and 

ensure actual collaboration online. It is important to have students work on tasks which enhance 

skills that are necessary in the future such as making presentations or working in a team. We also 

wanted them to be aware of different learning strategies and ways in which they can improve their 

work as well as focus on different aspects regarding the impact of media in their lives and in their 

communities, how they collect information from the online environment and how they use it 

efficiently in order to finish a given task.  

The project activities aimed at developing students' abilities to communicate effectively in 

English, enhancing students' abilities of working in a team,  implementing different digital tools 

in order to solve project tasks in English, creating different materials in English as examples of 

collaboration and good practice, developing social and civic skills through international team work 

and developing students' abilities to document themselves in their mother tongues and transfer the 

information in English in order to solve project tasks. 

We started the work process from doing individual research on the topic of the task and 

students were encouraged to return to the main group and share their findings. We wanted to create 

a class environment which allowed them to feel free to express themselves, to listen to the other’s 

opinions and negotiate in order to find the best way to finalize a task. Students were encouraged 

to choose the topics of interests and this is how their interest was maintained throughout the 

project. They later worked in small teams in order to present their final suggestions. They were 

very interested in working in international teams and learning new ways of creating different 

materials.  

The project is easily integrated into the curriculum as it started from topics which are 

covered in English classes and we felt the need to do more with what we learn in class. The national 

curriculum in English allows us to cover almost any topic and the best thing is that most subjects 

benefit of the same thing. For example, in the Romanian class, the students talked about diamante 

poem and they discussed its structure. In the English class they used the information to bring their 
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contribution to the collaborative diamante poems about nature. Moreover, in geography classes 

they discuss about weather patterns and how the planet has been affected in the last years. They 

found examples of recent extreme weather cases and they included them in the common 

presentations. In Music classes, they talked about the importance of music in people’s lives and 

they made presentations about their favourite musicians which then they translated for the 

eTwinning project task. The ICT classes helped them understand some of the digital tools and they 

had the opportunity to create some materials before working on the project tasks.  

The project focused on developing different skills from the European framework and we 

believe that they were achieved through the project tasks. They had the opportunity to express 

feelings and listen to different opinions both in their mother tongues and in English. They were 

able to make weather observations and make comparisons of the presented data. They used 

different digital tools and created digital content for the project. They took the initiative and they 

made suggestions for strategies and activities, they learnt about safe sites to use while studying, 

they supported in each other and respected school schedules and evaluation periods as well as 

possible personal problems and they also developed more their cultural background about the 

partner schools.  

The students worked together on various project tasks and they were able to finish them in 

due time. First, they worked on Jamboard to make short presentations about themselves. This 

Jamboard can be used in English classes to teach students vocabulary and grammar items. They 

also worked together in the collaborative Google slide document in order to establish rules for 

online safety and online behaviour. They also worked together on two Padlets: one about traditions 

and one about favourite music and musicians, which can be used as examples of good practice and 

collaboration. They chose one of the teams in the international task and they created vocabulary 

games using WordWall. They used media channels to keep in touch and work together. They also 

worked together on a Linoit presentation in which they made suggestions for nature related words 

to be used in the collaborative poems and two Google presentations: Online reporters (they wrote 

about extreme weather examples) and Diamante Poems (they created poems about nature). 

eTwinning projects are ways in which our students can explore the world around them 

more and they open opportunities which contribute greatly to their development. I hope that we 

will be able to offer them more learning activities through the eTwinning projects that our team 

will create next year.  
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“Future Journalists” - Premiul II European 

 

Carmen Mirela Butaciu 

 

 Mass-media contribuie la procesul de democratizare, fiind considerate al patrulea 

pilon al democrației. Trăim într-o societate tot mai complexă, în care democrațiile sunt amenințate 

de ascensiunea rețelelor sociale, având un efect distorsionant asupra percepției noastre asupra 

realității. Supravegherea în masă, dezinformarea, încrederea scăzută în instituții și jurnalism 

subminează valorile democratice și guvernarea,ceea ce pune preocupări globale crescute,în special 

în actuala criză globală. Elevii noștri devin jurnaliști și persoane-ancoră hotărâți să investigheze 

diverse aspecte ale obiectivelor dezvoltării durabile,cum ar fi tehnologia, egalitatea de gen, 

schimbările climatice, folosind o gamă largă de mijloace media:jurnalism tipărit (ziare și reviste) 

și videoclipuri,prin intermediul unei game de platforme educaționale și instrumente Web 2.0. 

 Proiectul nostru are ca scop dezvoltarea alfabetizării media și a gândirii critice prin 

învățarea modului în care limba și media sunt utilizate pentru a modifica opinia publică. Atingem 

obiectivele folosind diverse teme, studiind și folosind aplicatii media pentru a evidenția 

implicațiile care pot fi generalizate, astfel încât acestea să ducă la o conștientizare sporită și să 

contribuie la gândirea critică atât a elevilor proiectului, cât și a elevilor și a profesorilor externi, 

putând beneficia din materiale.Intenționăm să oferim elevilor posibilitatea de a-și  face prieteni 

din Europa +, de a învăța despre culturi/ limbi, de a-și îmbunătăți abilitățile TIC. Rezultatele 

comune sunt un canal YouTube/ ziar/ site web/ cărți electronice. La final,școlile adună/ 

împărtășesc cu toți elevii, personalul, părinții, comunitatea prin intermediul site-urilor școlare 

etc.Elevii nu numai că explorează jurnalismul, efectuează  cercetări, practică abilitățile de 

alfabetizare/ TIC, ci sunt creativi în gândire și atenți la cititorii/ audiența din țările europene. Elevii 

editează/ filmează documentare folosind instrumente TIC/ platforme digitale,crează postări pe 

pagina de pornire,își organizează colegii pentru a desfășura activități cum ar fi asamblarea lucrarile 

digitale, partajarea și încărcarea lor pe Twinspace. Administratorii organizează colegii cum să 

vorbească despre documentare/editeze pe Pagini/ Forumul Elevilor, să  participe la sondaje care 

oferă feedback cu privire la rezultate. Creăm fire pe Twinspace pentru a permite elevilor să trimită 

voturi/ opinii legate de subiect/ practică. De exemplu, produsele sunt informative, au o gamă largă 

de caracteristici privind tehnologia, eqaulitatea de gen, schimbările climatice. În producerea de 
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documente explorează, scriu, înregistrează, ceea ce le permite să devină cetățeni europeni. Elevii/ 

profesorii mențin legături puternice, fac schimb de concluzii, informații/idei prin scrisori, e-mail, 

întâlniri online, site-uri web, Twinspace. Ne propunem să abordăm și să dobândim competențe 

lingvistice și digitale, dezvoltând abilități de citire și scriere în învățarea limbilor străine. Proiectele 

individuale și comune la final sunt partajate cu toți elevii, familiile lor, comunitatea largă, 

promovând o înțelegere mare și toleranță a asemănărilor și a diferențelor dintre culturi și limbi. 

 Proiectul este atribuit în principal disciplinei engleză,dar abordarea metodologică 

este cea cu învățarea transcurriculară,abordând o serie de teme precum tehnologia, egalitatea de 

gen, schimbările climatice etc. Elevii își exersează limba engleză comunicând cu colegii din 

diferite țări, îmbunătățindu-și abilitățile de comunicare,dezvoltând și abilități de conducere, 

antreprenoriale. Elevii și profesorii folosesc instrumente TIC pentru a-și crește capacitatea de 

utilizare a tehnologiei. Abilitatea lor artistică se îmbunătățește datorită designului videoclipurilor 

de știri. Proiectul nostru poate fi integrat în multe arii curriculare precum engleză, psihologie, 

tehnologie, științe, studii umanistice. Elevii învață să folosească un limbaj persuasiv și să reflecteze 

asupra puterii limbajului, să analizeze și să producă lucrări lingvistice de articole de ziar (online), 

să învețe cum influențează limbajul luarea deciziilor și cum gândim, creșterea gradului de 

conștientizare a valorilor democratice,recunoașterea importanței alfabetizării mediatice și a 

gândirii critice și sporirea conștientizării interculturale. Își întăresc abilitățile de gândire critică 

utilizând noi tehnologii și metode de comunicare în cercetare, crescând dialogul intercultural între 

prietenii electronici, obținând o mai mare autonomie și stimă de sine prin dezvoltarea abilităților 

analitice, media și de vorbire (discursuri,dezbateri), apartenența socială, competențe civice, 

interculturale, promovarea drepturilor democratice, fundamentale, precum și a cetățeniei active. 

Școlile își îmbunătățesc abordările pedagogice, sporesc satisfacția și motivația, consolidând 

profilul profesional al cadrelor didactice, cu o cultură TIC îmbunătățită în școli, o colaborare 

sporită între școli și părțile interesate și o capacitate sporită de a declanșa schimbări în ceea ce 

privește modernizarea. 

 Documentarele fiecărei școli partenere sunt publicate pe diverse platforme de știri 

și elevii/ profesorii sunt implicați în Grupul Facebook, Padlet, Twinspace,știri naționale etc. 

Membrii folosesc în cea mai mare parte Twinmail pentru a comunica/ a face anunțuri și folosesc 

în mare măsură. Whatsapp pentru a deveni mai coordonați. pentru a atinge standardele pentru 

prezentări/ activități de încălzire/ exersarea englezei. Formăm un grup Facebook pentru a 
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comunica mai rapid/ încărca documentare cu ușurință. Produsele finale sunt compilate în cărți 

electronice/ Etwin News Channel/ știri despre proiect pe diferite site-uri. Creăm chestionare 

privind rezultatele/impactul asupra școlilor/ standardelor noastre pentru a vedea dacă se obțin 

rezultatele așteptate. Elevii sunt foarte activi în Twinspace/ FB/ grupuri. Au responsabilități 

precum editarea/ filmarea videoclipurilor și a documentarelor, participarea la procesul de votare. 

Fiecare școală lucrează pentru aceeași temă și concepte și urmează aceiași pași și procese.De 

asemenea, lucrează în echipe mixte, au tematici stabilite de ei, promovează o campanie pentru 

drepturile copilului/ #togetherathome. Avem rezultate comune partajate pe canalul Youtube/ ziarul 

european + în limba engleză ce cuprind lucrările elevilor/site-urile web, grupul/ pagina fb, 

Twinpace, revista lunară, blog, ziarul online lunar etc. 

https://spark.adobe.com/page/Ch2MeSZMuNT3J/?fbclid=IwAR0BTq0QNrTaHZDwC1d

03MzaPqQ6Q1IRoFFjo0FOpquwSAfMxqLwSsHdVnQ 

https://www.utellstory.com/viewstory/view/4168d3af0a07e40726138d6caefff964#.Xsvn

O1QzbIV 

 https://spark.adobe.com/page/2wUMvy4sFd8eV/ 

https://view.genial.ly/5ecd2bd2f5c0cc0d15d95c0d/presentation-future-journalists-

monthly-agendas 

 https://spark.adobe.com/page/rDlLgJiWAHQbg/ 

https://www.ourboox.com/books/future-journalists-just-for-fun/ 

https://spark.adobe.com/page/Krirjm6fx4u8g/ 

 https://www.ourboox.com/books/future-journalists/ 

Future Journalists Blog Account 

Unicef Petition for Children's Rights, Common Product: https://anyflip.com/retyv/mfwm/ 

https://view.genial.ly/5ecd1f50db9e4d0d9acf5052/presentation-future-journalist-

common-product-for-october 

https://www.utellstory.com/viewstory/view/4168d3af0a07e40726138d6caefff964#.XvjF2

UczY2z 

https://youtu.be/-4snOi0suHA 

https://view.genial.ly/5ea0978b8b3e6b0d945ac9b6/presentation-future-journalist-

etwinning-project-newspaper 

https://www.ourboox.com/books/celebrating-etwinning-day/ 
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https://spark.adobe.com/page/rDlLgJiWAHQbg/ 

https://anyflip.com/retyv/mfwm/ 

https://edu.cospaces.io/CNA-QZL 

https://youtu.be/M46jPr7yZGs 

https://twinspace.etwinning.net/89043/forum  

https://www.canva.com/design/DAD5XeaUqfw/share/preview?token=ptWaqgOSkLPqy3

M1mukxpA&role=EDITOR&utm_content=DAD5XeaUqfw&utm_campaign=designshare&utm

_medium=link&utm_source=sharebutton 

 Împreună cu elevii mei harnici, participăm și realizăm cu succes toate activitățile. 

Îmi asum rolul de ghid,de monitorizare, precum și de cursant, roluri ușor interschimbabile cu elevii 

mei în procesarea și lucrările lor de documentare. Accept cu ușurință propuneri de la prieteni 

etwinning cu privire la sugestii de rezolvare a sarcinilor sau îmbunătățirea nivelului de calitate al 

proiectului. Pe parcurs, sunt organizate tutoriale informale cu privire la finalizarea sarcinilor sau a 

utilizării și caracteristicile instrumentelor web,la care particip constant. Mai mult, păstrăm legături 

puternice cu toți colegii etwinning, în ciuda barierelor lingvistice, răspundem rapid și cu 

înțelepciune la orice problemă care ar putea apărea de-a lungul cursului proiectului și păstrăm un 

mediu de lucru și o atmosferă adecvată entuziastă. În plus, lucrările elevilor mei sunt foarte 

apreciate de colegii noștri, inducând temeinicia și perseverența lor. Concentarea eforturilor către 

obiective similare comunea partenerilor noștri europeni și Etwinning + este o experiență deosebit 

de importantă pentru noi. Mai mult, relațiile adânc înrădăcinate conduc la colaborarea în viitoarele 

proiecte Etwinning, pentru a stabili parteneriate defraternitate între școala noastră și cele ale unor 

parteneri, în afară de cea cu școala Ordu realizată în urma colaborării anterioare a Etwinning cu 

fondatorul Asli.Celik, cu care scriu și o aplicație Erasmus +, alte posibile Erasmus + și în viitor. 

Îmi îndeplinesc cu entuziasm toate sarcinile, comunic în grupul de WhatsApp, monitorizez grupul 

Whatsapp al elevilor. De asemenea, compilez rezultatele într-o expoziție virtuală și videoclipul 

său, precum și multe lucrări comune și colective. 

 Videoclipul nostru educativ a fost ales printre primele 5 care au fost publicate ca 

rezultat al competiției Povestea mea cu Etwinning susținută de Etwinning România, de a cărei 

realizare suntem toți entuziaști, ținând cont de faptul că a fost al doilea an în care participăm la 

proiectele Etwinning și pentru unii elevi este pentru prima dată. Proiectul nostru a fost răsplătit cu 

Premiul I eTwinning Național la categoria 16-19 ani și Premiul II (Runnerup) eTwinning European 
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în anul școlar 2019-2020. eTwinning Conference 2021: Media Literacy and Disinformation - 

Making a Difference with eTwinning: https://youtu.be/izkUOZffOns?t=2. 
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e-Twinning project – HIDDEN WORLD 

 

Cerassela Anghel,   Nicolae Iorga School, Ploiesti 

 

 

 

   10 Turkish teachers and one Romanian teacher….this is the beginning of our adventure! 

“A new adventure is starting… In this project we will create a HIDDEN WORLD for our 

students where they can learn English in a funny way have fun and meet new people from all 

around the world. They will use a gaming platform and many useful web tools”. 

 This was the hook that determined me to join this project and I have to admit that I learned 

a lot of things from my Turkish partners. 

Our students were introduced in the “hidden world” with this description of the project: 

“There are 3 islands in our Hidden World and you’re the Guardians of these islands. In 

these islands there will be many funny activities in English and also a value in each one. I know 

you’re excited about the teams, just wait a little, please. We will make a draw to decide ‘Who is 

in which island?’ After creating the teams you will choose your own island’s name with your 

teammates and also you will decide all activities on your own and prepare them for the other teams, 

so this Hidden World is all ours, get ready for the activities. By the way you need passwords to 

enter the Hidden World, but you have to wait a little to get them ’    
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BLACK DRAGON ISLAND                     TIME ISLAND                      PEACE ISLAND 

Both students and teachers created their avatars, voted for their island name and flag: 

 

We wanted that joining this project, our pupils to develop the following skills: 

- Learning English,  

- Using different web tools 

- Having the chance of speaking and practicing English 

- Learning to work as a group not alone 

Some of the activities that our students and their coordinators performed were: 

Goal and Netiquette, eSafety, Task Sharing, Use of Technology, Online Meetings of Teachers, 

Online Meetings of Students, Curriculum Integration, Flag Contest for each island, common e-

story, tongue twister challenge, evaluation and dissemination, project blog, Before&After , Project 

News, Evaluation Padlets, Final Virtual Exhibition Surveys/Results/Analysis. 
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                     https://www.facebook.com/100010232893633/videos/1384506208567129/ 

                               https://www.emaze.com/@AOTQZFOTO/hddenworld 
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Activități minunate prin proiect eTwinning de excepție 

 

Prof. Ileana Godiciu Runcan, GPP Nr 2 Sebeș, jud. Alba 

Prof.  Nicoletta Huștiuc, GPN Vinerea/Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir, jud. Alba 

 

Anul acesta am din nou  bucuria de a fi din nou parte a unui proiect deosebit al cărui  

fondator este colega mea de la Grădinița cu Program Normal Vinerea, Nicoletta Huștiuc.  

Am acceptat invitația de a mă alătura parteneriatului convinsă fiind că aveam să descopăr 

multe idei interesante  ale colegilor de proiect pe care apoi să le adaptez la specificul grupei mele.   

Tema e foarte ofertantă, oferindu-ne oportunitatea de realiza  activități frumoase  indiferent 

de vârsta preșcolarilor. 

Cu  ajutorul imaginației, putem călători alături de Micul Prinț de la Pământ la stele  

pentru a-i învăța pe copii despre flori, animale, meserii, planete și multe altele.   

Noi, la grupa mică, de exemplu, am rezolvat până acum un puzzle pe baza unui cod al 

culorilor cu care am participat la evenimentul CodeWeek din acest an, am vizionat un desen animat 

din poveste și am ascultat cântecelul Micului Prinț.  

De asemenea ne-am adaptat inclusiv la online, copiii completând pe calculator diferite 

puzzle urî cu personajele principale ale poveștii. 

 

 

Acestea sunt doar primele activități desfășurate cu copiii ín acest proiect. Suntem la  
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început. Inspirați și de ideile partenerilor noștri din proiect, vom realiza cu siguranță alte activități 

interesante în care cei mici vor descoperi lumea. 

Colaborăm și ne împrietenim, vorbim copiilor despre culori, planete, simțuri, călătorim cu 

Micul Prinț în minunata lume a Grădiniței, astfel încat putem să îl plimbăm alături de noi atat cand 

lucrăm online, cu puzzle uri, cat și față în față, făcand cunoștință cu personajele. Am personalizat 

Micul Prinț pentru grupă și copiii și l-au făcut prieten, am realizat Colțul eTwinning, unde 

deasemenea Micul Prinț își are locul de cinste, alături de sigla eTwinning, cărți, diferite versiuni 

ale Micului Prinț și alte proiecte la care lucrăm cu drag. Mulțumesc colegei pe această cale pentru 

participarea deosebită, ea impulsionează colegele din grădinița unde lucrează și sunt foarte harnice, 

inventive, fapt pentru care le-am invitat șisunt sigură că împreună vom avea rezultate minunate, 

cum am avut și anii trecuți. Succes tuturor! 
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Wonderful activities through an exceptional eTwinning project 

 

Prof. Ileana Godiciu Runcan, GPP Nr 2 Sebeș, jud. Alba 

Prof. Nicoletta Huștiuc, GPN Vinerea/Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir, jud. Alba 

 

 This year I have the joy again to be part of a special project of which the founder is 

my  colleague from the Kindergarten with Normal Program on Friday, Nicoletta Huștiuc. 

 I accepted the invitation to join the partnership, convinced that I would discover 

many interesting ideas from my project colleagues, which I would then adapt to the specifics of 

my group. 

 The theme is very tender, giving us the opportunity to do beautiful activities 

regardless of the age of preschoolers. 

 With the help of the imagination, we can travel with the Little Prince from Earth to 

the starsto teach children about flowers, animals, crafts, planets and more. 

 We, in the small group, for example, have so far solved a puzzle based on a color 

code with which we participated in this year's CodeWeek event, watched a cartoon from the story 

and listened to the Little Prince's song. 

 We also adapted to the online, the children completing on the computer different 

puzzles with the main characters of the story. 

 These are just the first activities with the children in this project. We are at 

beginning. Inspired by the ideas of our project partners, we will definitely do other 

interesting activities in which the little ones will discover the world. 

 

 We collaborate and make friends, we talk to children about colors, planets, senses, 

we travel with the Little Prince in the wonderful world of Kindergarten, so we can walk with us 

both when we work online, with puzzles, and face to face, getting to know each other with the 

characters. I customized the Little Prince for the group and the children and they made him a 

friend, I made the eTwinning Corner, where the Little Prince also has his place of honor, along 

with the eTwinning logo, books, different versions of the Little Prince and other projects we work 

on.  
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  I thank my colleague in this way for the special participation, she encourages my 

colleagues from the kindergarten where they work and they are very hardworking, inventive, fact 

for which I invited them and I am sure that together we will have wonderful results, as we had in 

previous years. Good luck everyone! 
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LITTLE PRINCE/MICUL PRINȚ 

-proiect eTwinning 2021-2022- 

 

Prof. înv. preșcolar: Ținea Noemi  -Sc.Gim.Vețel/GPN Mintia 

Prof.  înv.  preșcolar: Huștiuc Nicoletta -Sc.Gim.Nr.3 Cugir/GPN Vinerea 

 

Cum ,,limpede nu vedem clar decât cu inima” și ,,tot ce e esențial e invizibil pentru ochi”, 

anul acesta participăm la un proiect eTwinning de suflet, ,,Micul Prinț” după povestea lui Antoine 

de Saint-Exupéry. Este un proiect internațional, fondat de Nicoletta Huștiuc și…având o mulțime 

de colaboratori atât de la noi din țară cât și de peste hotare. 

Proiectul se întinde pe perioada septembrie 2021-mai 2022, cu o planificare tematică lunară 

a activităților și își propune o colaborare și un schimb de bune practici pe întreaga lui realizare. 

În sepembrie s-au propus diferite logo-uri pentru proiect, s-au cunoscut partenerii și 

colaboratorii proiectului, precum și diferite propuneri de activități. 

Luna octombrie a fost cea în care micuții au luat contact cu povestea ,,Micul Prinț” și 

personajele cărții. S-au realizat diferite activități de storrytelling, atât de îndrăgite de cei mici 

 

De asemenea au avut loc diferite activități de codare, fără calculator, activități de tip 

labirint, urmează traseul pe bază de săgeți, codul culorilor, legendă cu desene (trandafir, vulpe, 
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stea etc ,specifice poveștii), activități ce au fost înscrise și realizate în săptămâna de codare 

Codeweek.  

De asemenea, au avut loc diferite activități de codare, fără calculator, activități de tip 

labirint, urmează traseul pe bază de săgeți, codul culorilor, legendă cu desene (trandafir, vulpe, 

stea etc ,specifice poveștii), activități ce au fost înscrise și realizate în săptămâna de codare 

Codeweek.  

 

În luna noiembrie realizăm diferite activități la alegere din cele prouse, atât activități în 

grupă , cât și de tip e-learning-atât la grupă, cât și acasă, în cazul activităților online de acasă. S-

au creat diferite materiale utile și distractive, utilizându-se diferite platforme și apicații, cum ar fi: 

jigsawplanet, wordwall, blockposter, learnningapps –activități foarte îndrăgite de copii. Astfel 

copiii, pe lângă valorificarea potențialului poveștii, a tot ce implică activitățile de educarea 

limbajului, apoi artă, știință și cunoaștere, ei își dezvoltă și abilități digitale, atât de necesare 

viitorului și contextului pe care îl trăim. 

Urmează o mulțime de activități interesante, atât la grupele și clasele noastre, cât și întâniri 

și schimburi de bune practici intre colaboratori, atât în twinspace-ul proiectului, cât și în diferite 

activități de diseminare ale activităților proiectului. 
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Proiectul acesta minunat a adunat împreună parteneri din Romania, cei mai mulți, apoi 

fondatoare alături de noi, colega din Grecia, s-au alăturat colege din Turcia și Italia și le suntem 

recunoscătoare. Chiar dacă nu toată lumea știe engleza, am realizat un grup de whatsupp, un grup 

inchis de facebook și deasemenea folosim twinmail pentru transmiterea informațiilor. 

Am realizat pană acum alegerea logo-ului, fiecare propunand pe un padlet, fiecare a propus 

deasemenea idei de activități pentru întreaga desfășurare a activității proiectului, fiecare a propus 

reguli de bună comunicare în interiorul proiectului, s-au realizat acorduri cu părinții grupelor și 

claselor la care fiecare cadru didactic membru lucrează, s-au propus activități folosind diverse 

instrumente web: jigsaw planet, learning apps, block poster, canva, story jumper. Urmează să 

lucrăm în fiecare lună în parte după planul agreat de comun acord. Am avut deasemenea 2 întalniri 

de proiect, din care una webinar de început, evenimente eTwinning desfășurate în cadrul 

proiectului, Code week, cum spunea și colega, Outdoor Classroom day, urmează Hour of code și 

multe alte surprize. Lăsăm imaginile să vorbească și mulțumim organizatorilor pentru 

oportunitatea de participare, la fel mulțumim eTwinning cu mare drag. 
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Little prince-eTwinning project 

 

Prof. înv. preșcolar: Ținea Noemi  -Sc.Gim.Vețel/GPN Mintia 

Prof. înv. preșcolar: Huștiuc Nicoletta -Sc.Gim.Nr.3 Cugir/GPN Vinerea 

 

 

 As "clearly we can only see clearly with the heart" and "everything that is essential 

is invisible to the eye", this year we are participating in an eTwinning project of the soul, "The 

Little Prince" after the story of Antoine de Saint-Exupéry. It is an international project, founded 

by Nicoletta Huștiuc and… having a lot of collaborators both from us in the country and from 

abroad. 

 The project covers the period September 2021-May 2022, with a monthly thematic 

planning of activities and aims at a collaboration and an exchange of good practices throughout its 

implementation. 

 In September, different logos were proposed for the project, the project partners 

and collaborators were known, as well as various activity proposals. 

 October was the month in which the little ones got in touch with the story "The 

Little Prince" and the characters in the book. Various storrytelling activities were carried out, so 

loved by the little ones. 

 There were also various coding activities, without a computer, maze activities, 

following the route based on arrows, color code, legend with drawings (rose, fox, star, etc., specific 

to the story), activities that were written and performed in Codeweek coding week. 

 

 In November we carry out various activities of your choice, both group activities 

and e-learning - both in groups and at home, in the case of online activities at home. Various useful 

and fun materials were created, using different platforms and applications, such as: jigsawplanet, 

wordwall, blockposter, learnningapps - activities very popular with children. Thus, children, in 

addition to capitalizing on the potential of the story, everything involved in language education 

activities, then art, science and knowledge, they also develop digital skills, so necessary for the 

future and the context we live. 
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 There are a lot of interesting activities, both in our groups and classes, as well as 

meetings and exchanges of good practices between collaborators, both in the project twinspace 

and in various dissemination activities of the project activities. 

This wonderful project brought together partners from Romania, most of them, then 

founders with us, a colleague from Greece, colleagues from Turkey and Italy joined and we are 

grateful to them. Even though not everyone knows English, we created a whatsupp group, a closed 

facebook group and we also use twinmail to transmit information. 

 So far we have chosen the logo, each proposing on a padlet, each has also proposed 

ideas for activities for the entire project activity, each has proposed rules of good communication 

within the project, agreements have been made with parents of groups and classes in which each 

member teacher works, activities were proposed using various web tools: jigsaw planet, learning 

apps, block poster, canvas, story jumper. We are going to work every month according to the 

mutually agreed plan.  

We also had 2 project meetings, including an introductory webinar, eTwinning events held 

within the project, Code week, as my colleague said, Outdoor Classroom day, Hour of code and 

many other surprises. We let the images speak and thank the organizers for the opportunity to 

participate, as well as thank eTwinning with great pleasure. 
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TOHUMUN SERŰVENI 

AVENTURA SEMINȚEI 

 

Prof. Untaru Ștefania Simona 

Grădinița cu P. P. "Paradisul copiilor" Craiova, Dolj 

Prof. Gligă Ramona 

Școala Gimnazială "Constantin Gheorghită" Podari, Dolj 

 

Proiectul „TOHUMUN SERŰVENI” s-a adresat copiilor cu vârste între 3 și 6 ani care 

frecventează instituțiile preșcolare. Proiectul a inclus studii de educație în natură și studii de 

alfabetizare ecologică. Din cauza pandemiei de Covid-19 a crescut dependența copiilor de 

computere, tablete și televizor, aceștia petrecând cât mai puțin timp în natură. Prin desfășurarea 

unor activități în afara sălilor de clasă, copiii au putut explora natura folosindu-și simțurile, stabili 

o legătură semnificativă cu natura, explorând zonele naturale, învațând ce trebuie făcut pentru a 

proteja natura, Copiii au avut posiblitatea să învețe despre semnițe atât la școală cât și acasă. 

Parteneri în cadrul proiectului au fost cadre didactice din Turcia, România și Estonia. Proiectul s-

a desfășurat în perioada februarie - aprilie 2021. 

La finalul Proiectului "TOHUMUN SERŰVENI", copiii și-au dezvoltat atitudini și 

comportamente pozitive față de natură și au dobândit abilitățile de a fi alfabetizați ecologic încă 

din copilărie. În cadrul proiectului, obiectivele urmărite în ceea ce privește preșcolarii au fost 

următoarele: 

- să înțeleagă importanța activităților ecologice pentru sănătatea noastră și a mediului 

înconjurător; 

- să pregătească activități legate de importanța copacilor crescuți din semințe pentru mediul 

natural și ciclul naturii; 

- să utilizeze materiale educaționale și să desfășoare jocuri cu semințe și materiale din 

natură;      - să înțeleagă importanța semințelor în ecosisteme și dezvoltarea sentimentului de 

responsabilitate. 

Competențele și abilitățile cheie pe care le-au dobândit preșcolarii pe parcursul activităților 

au fost: 
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- Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și 

stimularea curiozității pentru investigarea acestuia; 

- Formarea și exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurator, în 

vederea educării unei atitudini pozitive față de acesta. 

 

Pentru atingerea obiectivelor am proiectat activități pe grupuri mici cu preșcolarii, plimbări 

în natură, în parc, în Grădina Botanică. De asemenea, am solicitat sprijinul părinților în procurarea 

semințelor și a materialelor din natură. Metodele folosite pe parcursul activităților au fost activ-

participative, exercițiul, explicația, problematizarea, experimentul cu semințe și mai ales jocul. În 

luna martie, am colectat diferite tipuri de semințe și apoi le-am analizat cu preșcolarii. Am 

amenajat centre de învățare temporare, iar activitățile științifice au fost planificate și desfășurate 

utilizând termenul de „făpturi vii”. Semințele din țări diferite au fost trimise membrilor proiectului 

pentru a fi plantate,  desfășurându-se un "Festival de schimb de semințe". Copiii au avut 

posiblitatea să experimenteze germinarea semințelor. Germinarea semințelor este un proces 

fundamental prin care diferite specii de plante cresc dintr-o singură sămânță. Este un proces foarte 

important din ciclul de viață al plantelor, deoarece influențează randamentul și calitatea culturii. 

Factorii care influențează germinarea semințelor sunt: temperatura, umiditatea și lumina. Atunci 

când plantele au crescut suficient de mari, copiii au fost puși să-și planteze propriile legume. 

 

În luna aprilie, fiecare unitate școlară parteneră a organizat expoziții de produse și a 

înființat un muzeu de semințe. La finalul proiectului, au fost create două cărți traduse în limbile 

tărilor participante, folosind programul storyjumper: 

 https://www.storyjumper.com/book/read/110290516/60c0f30f35b13 

 https://www.storyjumper.com/book/read/108980366/60b80fa84dcb5 
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Pentru diseminarea proiectului "TOHUMUN SERŰVENI ", în luna iunie a fost organizat 

Simpozionul Internațional "Natura, o comoară neprețuită" la Grădinița cu P. P. "Paradisul 

copiilor", activitate la care au participat și toți partenerii de proiect. 

Consider că acest proiect a fost integrat în curriculum pentru educația timpurie, prin prisma 

obiectivelor operaționale urmărite. Activitățile proiectului au urmărit atingerea obiectivelor cadru 

ale Domeniului Știință, respectiv Cunoașterea mediului, la nivelul grupei mari.  

Bibliografie: 

M.E.N., "Curriculum pentru educație timpurie", București, 2019 
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Forest Fire Protection 

 

 

 

 

eTwinning oferă personalului didactic (profesori, directori, bibliotecari etc.) ce activează 

în şcolile din ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare de 

proiecte şi schimb de informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai 

palpitantă comunitate educaţională din Europa. Etwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, 

Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport. 

 Școala noastră a implementat proiecte eTwinning, profesorii școlii obținând 

certificate de calitate naționale şi europene. 

În anul scolar 2020-2021 am derulat proiectul Forest Fire Prevention , împrena cu alte şase 

ţări europene.Ideea de baza a proiectului a plecat de la faptul că din păcate, în fiecare an, 

nenumărate hectare de păduri sunt arse din cauza nepăsării umane. 

 Pădurile sunt sistemele de susținere a vieții planetei.Aceste ecosistem bogate 

găzduiesc peste 80% din speciile de plante și animale din lume.Oamenii depind și de pădure, de la 

aerul pe care îl respirăm până la hrana pe care o mâncăm. 

În timpul derularii proiectului am evidenţiat nenumărate motive pentru care este esențial 

să păstrăm pădurea în picioare si  de aceea am lucrat la acest subiect. 

Prin intermediul acestui proiect elevii au  căutat să identifice  cauzele focului și au încercat 

să găsească soluții pentru a face oamenii mai conștienți împotriva focului care privește întreaga 

lume. 
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 Proiectul și-a propus să crească în mod direct conștientizarea incendiilor forestiere 

și prevenirea acestora în țările noastre. 

 Pentru a atinge în mod considerabil obiectivele stabilite ca priorități în Planul de 

acțiune al UE pentru păduri, coordonatorii de proiect şi-au propus următoarele obiective:  

-să contribuie într-o manieră considerabilă la îndeplinirea obiectivului general al UE de a 

opri pierderea biodiversității prin creșterea gradului de conștientizare a incendiilor forestiere 

-protecția pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici prin creșterea gradului de 

conștientizare  

-să încerce să găsească soluții pentru a reduce  incendiile prin schimb de idei 

-să învețe să colaboreze în  spațiu online cu studenți din alte țări 

-  îmbunătățirea  abilităților  lingvistice, instrumentelor digitale și  oferirea unei  șanse 

elevilor şi nu numai  de a avea noi prieteni și de a face schimb de idei în diferite țări ale Europei. 

 Nu în ultimul rând  proiectul a contribuit şi la efortul de  a-i face mai activi și pentru 

a-i ajuta să producă idei constuctive  cât timp sunt acasă, tinând cont de situaţia pendemică din 

întreaga lume. 

 Procedura de lucru a vizat activităţi lunare dintre care exemplific: prezentarea 

online a școlilor partenere, profesorilor și studenților, identificarea logo-ului proiectului "bye the 

way" concurenţa, găsirea sloganului potrivit pentru proiect. 

 Au urmat prezentarea proiectului, proiectarea posterului cu ajutorul instrumentelor 

Web 2, întâlniri online cu profesorii și studenții pentru a face schimb de idei, sărbătorirea Zilei 

Mondiale a Silviculturii (21 martie), realizarea de fotografii și videoclipuri de către fiecare echipă, 

împărtășirea fotografiilor între ei și cu partenerii, vizionarea documentarelor despre incendiile 

forestiere, pregătirea prezentărilor finale, produse finite ale proiectului-o  scurtă carte  de mână 

(pentru copii) pentru a crește gradul de conștientizare despre pericolul pe care îl reprezintă focul 

lăsat nesupravegheat şi lipsa prevenţiei. 

 Rezultatele obţinute din acest proiect au fost cele  preconizate, am primit Certificat 

National de Calitate precum şi apreciere Europeană. 

Bibliografie: 

1.  https://twinspace.etwinning.net/150931/home 

2.  https://twinspace.etwinning.net/150931/pages/page/1686830 
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Proiectul “Mediaddiction “ 

 

Ristea Lidia, Școala Gimnazială “Profesor Nicolae Simache”, Ploiești 

 

eTwinning este o platformă  prin intermediul căreia comunicarea, colaborarea și 

cooperarea  între  profesori, elevi, școli din țară, dar și din  afara țării, în cadrul proiectelor 

implementate presupun  contribuții din partea fiecărui membru al echipei. 

În  cadrul   acestei  platforme, profesorii  pot lucra  și derula  împreună multiple activități 

pentru elevii acestora, având un rol  activ,  de a interacționa, de a analiza  și de a lua decizii  pentru 

a dobândi  competențe specifice secolului al XXI-lea.  

În anul școlar 2020-2021 am derulat cu elevii de la clasa a VB  proiectul  eTwinning 

“Mediaddiction”, coordonator fiind o școală  din  Turcia și parteneri din   Romania, Serbia, Italia, 

Georgia, Portugalia, Spania, Lithuania si Franta.  Activitățile  acestui proiect au  fost  diversificate 

, utilizând   aplicații pentru editare   imagini, crerea de logo-uri,  video , postere  si  platforme 

online pentru a promova , mediatiza și publica materialele create de profesori  și de către elevi . 

Acest proiect a avut ca obiective: conștientizarea privind impactul utilizării  canalelor 

media în siguranță, respectarea regulilor de conduită în spațiul online, dezvoltarea competențelor 

digitale și de lucru în  utilizarea instrumentelor web 2.0, stimularea imaginației,  a simțului practic 

și a modului de lucru cooperativ și colaborativ, dezvoltarea competenței interculturale a elevilor  

și dezvoltarea abilităților privind  comunicarea și colaborarea în  limba engleză. 

Multe dintre activitațile proiectului s-au  derulat online, unde  elevii au participat la   sesiuni 

video pe WhatsApp și pe Google meet, pentru a realiza  materialele propuse   în cadrul activităților. 

Acest proiect a fost centrat pe activități individuale unde  s-au  încărcat  pe paginile 

proiectului , dar și pe echipe creând  logo-uri,  postere și un dicționar media cu termini pe tematica 

proiectului. 

   Integrarea proiectului în curriculum s-a realizat prin integrarea obiectivelor precizate  în 

proiect  în obiectivele propuse la clasă, o parte dintre activitățile  realizate sunt parte  integrantă a 

disciplinei Informatica  și TIC de la clasa a V-a, unde învată despre  comunicarea în Internet,  

funcțiile Internetului, reguli ce trebuie respectate la navigarea pe Internet, securitatea și siguranța 

în mediul online.  
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Una dintre aplicatiile utilizate în crearea de produse finale   a fost  Cospaces , o aplicație 

utilă , care  permite elevilor  să-și construiască propriile creații 3D, să le animeze   utilizând linii 

de cod  și să le exploreze în Realitatea Virtuală sau Augmentată.  

 Realitatea virtuală este din ce în ce mai prezentă în viețile  profesionale și personale 

datorită modului practic în care  se poate   folosi , începând de la  jocuri video, până la traininguri 

, iar zona de aplicabilitate se mărește de la o zi la alta.   

Educație VR în școală  va conduce la  dezvoltarea  imaginației, creativității și  gândirii  

critice  a oricărui oricărui copil , îi ajută și pe copiii cu ADHD și pe cei care suferă de diferite 

forme de autism să dezvolte abilități sociale dificil de dezvoltat. 

Aplicatii de realitate virtuală sunt utilizate în programele de intervenție în rândul 

adolescenților pentru a preveni fumatul, renunțarea la fumat, abuzul de droguri, problemele de 

sănătate mintală. 

CoSpaces este o aplicație web bazată pe realitate mixtă care permite utilizatorilor să creeze 

și să interacționeze cu conținut media interactiv. CoSpaces oferă studenților capacitatea de a-și 

demonstra cunoștințele în moduri noi prin construirea de lumi interactive virtuale, simple sau 

complexe, care sunt accesibile celor neinițiați. De asemenea  permite elevilor cu cunoștințe de 

programare să creeze lumi virtuale 3D și  pot crea  reprezentări vizuale ale datelor și pot crea  

povești prin expoziții și tururi. 
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Utilizarea aplicației CoSpaces Edu  la clasă  va  contribui la dezvoltarea  alfabetizării 

digitale  , cum ar fi colaborarea și codificarea, care pregătesc elevii  pentru a deveni creatori   dar 

și pentru  viitoare  cariere în domeniul programării.  

Pentru a utiliza această aplicație la clasă  sunt necesari câțiva pași : 

 Creare   cont de profesor pe platforma https://edu.cospaces.io  sau conectare cu  o adresă 

de gmail, se va introduce  de către elev codul clasei  generat în contul profesorului, după care vor 

da clic pe  continuare. 

Crearea în CoSpaces de  jocuri sau alte matriale  este un proces simplu de glisare și plasare 

care utilizează o varietate de funcții de creare, inclusiv obiecte 3D, blocuri de construcție și  codare 

bazată pe blocuri. 

Cospaces are inclus  CoBlocks  fiind  un limbaj de codare vizuală bazat pe blocuri, util 

pentru elevi pentru a  programa cu ușurință propriul joc, iar la final îl pot testa printr-un simplu 

buton de play. 

VR este  o tehnologie relativ nouă, care  adaugă o dimensiune benefică experienței de 

învățare a elevilor. 

Utilizarea VR (realitate virtuală)  în sala de clasă va conduce la rezultate positive pentru 

că:      

● Oferă noi modalități de conectare cu materialul de învățare prin experiențe multi-

senzoriale 

● Permite elevilor să vadă sau să experimenteze ceva ce pare a fi  inaccesibil 

● Oferă oportunități de învățare personalizate 

● Dezvoltă abilitățile secolului 21 necesare noilor generații 

● Pregătește elevii  pentru viitorul lor și pentru noi locuri de muncă 

 Beneficii concrete în procesul de  învățare al elevilor: 

● Conduce la o implicare mai mare a elevilor  în sălile de clasă 

● Îmbunătățește colaborarea între elevi  și dezvoltarea abilităților de lucru în echipă 

● Construiește empatia prin experimentarea diferitelor situații și roluri 

● Simplifică înțelegerea conceptelor complexe prin vizualizarea în 3D 

● Îmbunătățește memoria  și abilitățile de gândire spațială 3D 

● Crește nivelul de reținere a informațiilor. 

 https://twinspace.etwinning.net/156257 
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Bibliografie: 

 

https://cospaces.io/edu 

https://cospaces.io/edu/lesson-plans.html 
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Proiectul  International Year of Fruits and Vegetables 

 

prof. înv. primar, Ardelean Amalia-Loredana 

Liceul de Arte” Ionel Perlea”, Slobozia, Ialomița 

 

Anul 2021, declarat Anul internațional al fructelor și legumelor de către Adunarea Generală 

a Organizației Națiunilor Unite, an dedicat atragerii atenției asupra rolului important al fructelor și 

legumelor în alimentația umană a fost cel în care am plecat pentru prima dată, alături de elevii mei,  

în această călătorie a proiectelor eTwinning. 

Prima noastră  experiență  eTwinning a  fost proiectul International Year of Fruits and 

Vegetables, alături de școli partenere  din Portugalia, Italia, Franța, Grecia, Croația.  

Proiectul a urmărit creșterea gradului de conștientizare  a necesității unui stil de viață 

sănătos prin  schimburi de bune practici în ceea ce privește beneficiile consumului de fructe și 

legume, prin realizarea unei cărți- un alfabet al  fructelor și legumelor, schimburi de rețete, 

provocări de gustări, experimente și grădinărit, precum și prin diferite jocuri.    

Principalele obiective urmărite au fost:  

- promovarea/adoptarea unui stil de viață sănătos; 

- cunoașterea unor elemente culturale, gastronomice ale țărilor partenere; 

- dezvoltarea competențelor de comunicare  în limba engleză; 

- dezvoltarea  competențelor digitale; 

- exprimarea creativității prin diverse forme ; 

- insuflarea spiritului de echipă, a cooperării și colaborării între elevi care aparțin 

unor culturi diferite. 

Elevii au fost implicați încă de la început în alegerea temei proiectului, au știut care sunt 

obiectivele urmărite și am planificat împreună modul în care urma să parcurgem sarcinile de 

proiect pe parcursul anului școlar. Am stabilit care sunt cele mai interesante, dar și  care sunt 

instrumentele cel mai ușor de utilizat  pentru ei. Au fost foarte entuziasmați de tipurile de activități 

propuse. Au lucrat în echipe naționale. Echipa a fost organizată în diverse moduri de lucru, în 

funcție de sarcina pe care o aveau de rezolvat. Am organizat sesiuni de lucru o dată pe săptămână. 

În aceste sesiuni de lucru, elevii au discutat despre aspectele proiectului la care urmau să lucreze 

în etapele următoare, au adresat întrebări despre tipurile de instrumente pe care urmau să le 
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utilizeze pentru a lucra sarcina data, exprimând diverse puncte de vedere. Au lucrat și individual, 

când au căutat diverse informații și curiozități despre fructe și legume, au adus materialele la 

școală, le-au prezentat în fața colegilor și le-au ales pe cele mai potrivite pentru a fi incluse în 

twinspace.  

  Fiind mici și la primul proiect, am prezentat spațiul de lucru de fiecare dată, pentru ca ei 

să vadă cum sunt încărcate/folosite materialele create de aceștia. De asemenea, am demonstrat de 

fiecare dată cum se caută anumite informații în mod corect, cum se salvează acestea și cum le 

integrăm în proiect. Am fost tot timpul alături de  aceștia pentru a le răspunde la diverse întrebări 

legate de proiect și pentru a le oferi sprijin constant. Am ales diverse instrumente web, platforme 

și materiale care să le stimuleze interesul dar și creativitatea, devenind ei creatori de conținut 

digital.  

Proiectul a contribuit la dezvoltarea competențele cheie din profilului de formare al 

absolventului de ciclu primar, a făcut posibil lucrul într-un mod pluri și interdisciplinar, elevii  

dezvoltând competențe de bază și specifice, conform curriculumului pentru clasa a III-a. Astfel, 

integrarea curriculară a fost foarte ușoară ținând cont de faptul că tema proiectului se regăsește în 

ariile curriculare specifice nivelului lor de studiu.La orele de limba română, elevii au citit diverse 

texte literare legate de această temă, au căutat și au prezentat poezii despre fructe și legume în 

limba română, au scris texte pe această temă. Aceste tipuri de activități au fost continuate la orele 

de limba engleză, unde elevii au învățat vocabularul legat de tema proiectului precum și structurile 

de gramatică necesare pentru a putea prezenta materialele făcute pentru activitățile de proiect. Ei 

au jucat jocuri cu fructe și legume în limba engleză, au căutat ghicitori și curiozități în limba 

engleză și au citit texte simple despre importanța consumului de fructe și legume. La orele de 

matematică și științe ale naturii, elevii au analizat diverse aspecte legate de alimentele pe care le 

consumă zi de zi. Astfel, ei au comparat etichete de la gustările preferate, au analizat impactul pe 

care diverse alimente îl au la nivelul mediului și stilului de viață sănătos și responsabil. Au discutat 

despre ce poate face fiecare om la nivel personal pentru a aduce o mică contribuție, încurajând 

astfel principiul pașilor mici. Elevii au identificat caracteristici ale plantelor, prin efectuarea unor 

experiențe simple.Și-au format abilități de folosire a instrumentelor si materialelor de lucru, 

manifestând curiozitate și interes pentru experimentele efectuate. La orele de educație civică, am 

pus accent pe modul în care munca în echipă ne ajută să îndeplinim sarcini de proiect, atât la 

nivelul echipei naționale cât și la nivelul echipei internaționale. Elevii au exersat cooperarea în 
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grup pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, prin împărțirea sarcinilor/responsabilităților, 

respectarea cerințelor (de lucru, de timp etc.) și prin valorificarea calităților fiecărui membru al 

grupului. La orele de  arte vizuale și abilități practice, elevii au realizat desene, postere, cartea 

colaborativă, jocuri de tip puzzle.  

              În prezentarea echipei de lucru pentru acest proiect, elevii au folosit Voky, Padlet, 

iar în prezentarea școlii au făcut cunoștință cu hărțile interactive. Au accesat diverse jocuri online 

cu ajutorul LearningApps, Mentimeter și au devenit creatori digitali folosind Wordwall. Au utilizat 

motorul de căutare Google pentru a afla diverse informații despre fructe și legume, alimentație 

sănătoasă,pentru a  crea diverse materiale, postere, folosind Canva, WordArt. Au fost extrem de 

entuziasmați de noile aplicații învățate, pe care, ulterior, le-au folosit și în activitatea la clasă. În 

crearea Logo-ului proiectului, elevii au folosit tableta grafică.  Au completat chestionare online și 

au ales personajele preferate, pentru cartea colaborativă, utilizând Google Forms.Au  dobândit noi 

competențe digitale prin descoperirea Madmagz, aplicația prin care s-a creat, colaborativ, 

alafabetul fructelor și legumelor. Au făcut fotografii pentru întreaga activitate desfășurată online.  

Pe whatsapp am avut un grup de lucru pentru a putea anunța sarcinile sau pentru ca elevii  să 

adreseze și să răspundă la diverse întrebări care țineau de managementul proiectului, o bună parte 

a activității desfășurându-se online, datorită condițiilor pandemice. 

Diseminarea proiectului în cadrul ședințelor cu părinții, în Consiliul profesoral al școlii, 

dar și pe pagina Facebook  și Facebook Erasmus a instituției școlare, pagina Facebook a 

partenerului nostru,Centru  Carpato-Danubian de Geocologie, în cadrul proiectului internațional 

Eco School. 

Deși este o experiență de neuitat, una premiată chiar, drumul nu a fost tocmai ușor. Faptul 

că  nu stăpânesc limba engleza  a fost unul din  impedimente. Am avut însă un real ajutor în 

profesorul de limbă engleză, de la clasă, cu care am făcut o echipă extraordinară. Am avut noroc 

și cu partenerii mei, profesioniști, unii  ambasadori eTwinning, cu multe proiecte la activ, care  au 

fost  pentru mine mentori, de la care am avut foarte multe de învățat, fiind la început de drum. Alte 

impedimente  au fost: necunoșterea tuturor instrumentele digitale pentru proiectele colaborative, 

criza de timp a membriilor echipei de  proiect ( alte activități de desfășurat, sarcini curente conform 

fișei postului, orarele diferite ale instituțiilor), stablirea unor date comune pentru organizarea unor 

ședințe/ateliere online și chiar virusul Covid, cu impact asupra psihicului fiecăruia dintre noi, dar 
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mai pentru cei care au trecut prin boală. Cu ajutor, cu mult entuziasm și muncă am depășit toate 

aceste obstacole. 

Ca o concluzie a experienței mele eTwinning, consider că  motto-ul Uniunii Europene: 

„Unitate în diversitate” este reprezentativ , participarea în cadrul unui astfel de proiect fiind un 

prilej de a învăţa unii de la alţii, de a schimba idei şi bune practici în domeniul educaţional, pentru 

a aduce astfel un plus de valoare demersului educativ ce sa va defăşura ulterior în şcolile noastre. 
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The Champion of the World 

Premiul eTwinning european “Peyo Yavorov” 

 

Carmen Mirela Butaciu 

Liceul “Atanasie Marienescu”, Lipova 

 

 Lectura, fie cea clasică, fie din biblioteca de colț a fiecărei clase, pe lângă cele electronice, 

deține un rol vital în educația elevilor noștri. Astfel, cititul deține o importanță crucială în 

activitățile integrate de predare-învățare-evaluare, conducând invariabil la dobândirea de noi 

cunoștințe, abilități și competențe prin procesul de citire și scriere cu o perspectivă profundă și 

niveluri de înțelegere profunde. Pe parcursul acestui proiect și în continuare, elevii noștri își 

sporesc creativitatea, își formează și stabilesc obiceiuri solide de citire și scriere, ceea ce va genera 

noi achiziții și rezultate intelectuale și tangibile.Acest proiect cuprinde o varietate de informații de 

intrare și ieșire din domeniile literaturii, dramei, artelor, muzicii și TIC, abordând simțurile elevilor 

într-o manieră integrativă, explorând interconectivitatea dintre ei, rezultând o gamă largă de puncte 

de vedere estetice prin intermediul instrumentelor web adecvate. 

 În calitate de profesor de engleză la toate nivelurile, îmi propun ca obiectiv principal și 

obiective aplicabile insuflețirea și reaprinderea motivației intrinseci a elevilor mei pentru lectură, 

fie cărți pe hârtie, cărți ficționale sau non-ficționale, fie cele electronice, și să lucrez cu elevi de o 

gamă variată și capacități diferite. Îmi ating aceste obiective de la început prin intermediul unei 

varietăți de tehnici de învățare, strategii, metode și jocuri. Sunt utilizate strategii de învățare 

integrate, flipped, blended, BYOD și VARK, disciplinele și ariile curriculare integrate oferind o 

gamă largă de centrare asupra studenților și de partajare interculturală. Elevii învață activ, 

cercetează, interpretează, procesează și comunică învățarea atât lor înșiși, cât și colegilor, 

construind astfel noi semnificații și produse. 

 Proiectul nostru își propune să facă ETwinneri de succes colaborând cu alți parteneri pe 

TwinSpace, dezvoltând colaborarea,utilizarea limbajului, comunicarea și abilitățile digitale. În 

activități, în timp ce interesul elevilor pentru lectură este crescut, aceștia sunt încurajați să dezvolte 

abilități media și să devină utilizatori conștienți de internet utilizând instrumentele web 2.0. 

Metodele inovatoare de instruire pe care le folosim pentru a atinge obiectivele sunt:munca în grup, 

excursia, observarea, recenzia literară, cercetarea tematică, brainstorming-ul, munca 
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transnațională în echipă, dramatizarea, realizarea de povești, conținut și aplicații tehnologice, 

creația de design, scrierea de povestiri creative, și sondajul. Integrându-i în mod corespunzător la 

activitățile identificate, ne asigurăm ca elevii să atingă obiectivele prin propriile inițiative. Cu 

participarea activă a elevilor la procesul de proiect, dovedim succesul metodelor educaționale 

inovatoare, datorită utilizării cărora în activități interdisciplinare elevii noștri au șansa de a-și 

exprima ideile în mod creativ în timp ce învață trăind, făcând și distrându-se, participând activ la 

proces prin metode de colaborare. Cooperarea școală-elev-familie este subliniată prin includerea 

părinților în studiile noastre. 

 Lucrăm la citirea eficientă utilizând diverse tehnici cum ar fi:skimming, scanning, cuvinte-

cheie, identificarea informațiilor-cheie, lectura analitică și lectură critică. Mai mult, se aplică 

strategii de activare, deducere, monitorizare-clarificare, interogare, căutare-selectarerezumare, 

vizualizare-organizare, împreună cu metode de desen și vizualizare și vocalizare. Jocurile se referă 

la jocuri de rol, cu tematică culturală, cum ar fi Kahoot, Learningapps, Jigsaw, Classtools, Cram 

etc. Eu și elevii mei suntem sprijiniți empatic printr-o strânsă cooperare din partea Etwinnerilor și 

a personalului didactic al școlii. Elevii se dedică activităților cu un angajament serios și exaltat, 

pregătindu-și cu nerăbdare sarcinile. Atelierele lunare sunt integrate în programa școlară și 

programa cu cursuri în limba maternă și engleză, TIC, consiliere, cursurile Școala Altfel și un curs 

opțional aprobat de Consiliul școlar intitulat „Proiecte”, oferind o înțelegere mai profundă și 

afișând competențe literare, de lectură, artistice și conținut creativ. Reușim să facem din proiectul 

nostru o parte a cursului nostru datorită activităților proiectului pe care le realizăm cu ateliere 

lunare. În acest fel, elevii desfășoară activități de proiect în timpul acestor cursuri, oferind o 

integritate între tematica proiectului și ariile curriculare Limbă, TIC, Literatură. Astfel, activitățile 

proiectului care se desfășoară în paralel cu durata cursului oferă un mare avantaj partenerilor noștri 

în ceea ce privește gestionarea timpului. Datorită proiectului nostru, elevii noștri învață utilizarea 

eficientă a software-urilor pentru mobil și tabletă cu instrumente web 2.0 în lecții și învață 

utilizarea Wordart, Kahoot etc, evaluarea sondajelor, pregătirea video-urilor și instrumentele 

Twinspace folosind astfel de cunoștințe. Pregătim videoclipuri cu Kizoa, Biteable etc.Activitățile 

desfășurate pe Twinspace oferă un domeniu larg de conectare interactivă cu partenerii noștri, 

implementând proiectul nostru în programele ciclurilor gimnaziale și primare. 

 Comunicarea, atribuirea sarcinilor și implementarea lor, individuală sau colaborativă, 

solicitările și explicațiile, lucrările colective și individuale sunt mediate cu facilitate spre un final 
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de succes cu partenerii noștri. O serie de sugestii apărute pentru creșterea eficienței și creșterea 

calității sunt preluate și puse în practică sincer de către parteneri,profesori și elevi colaborând fizic 

și digital. Elevii își ating obiectivele cu dedicare profundă, motivație mare, rațional, sensibilitate 

pentru subiectul și procesul de lucru, într-o atmosferă generală de seriozitate reciprocă, 

corectitudine, profesionalism, entuziasm, exaltare. Fiecare partener colaborează în fiecare 

activitate, creează pagini de activitate în Twinspace, încorporează Twinboards și își încărcă 

rezultatele pe acestea. Paginile sunt construite astfel încât să poată fi accesate cu ușurință. 

Distribuim lucrările de proiect între parteneri, încărcăm fotografii cu afișele prin instrumente web, 

pregătim nori de cuvinte, videoclipuri, desenăm ilustrații etc. Pregătim chestionare, cu răspunsurile 

elevilor și ale profesorilor. Fiecare partener încarcă un rezumat al rezultatelor lor, apoi toate 

rezultatele sunt unite, transformate în mai multe cărți electronice și un site web. Forumurile și 

blogurile sunt foarte utilizate, cu aproximativ 6000 de postări, elevii își exprimă opiniile și 

analizează postările, prin colaborare este  și evaluarea proiectului, prin aplicarea sondajelor. Elevii 

mei efectuează toate activitățile prin colaborare în clasă și Edmodo Digital Class, exprimându-și 

opiniile liber. Pentru produsele finale fiecare echipă mixtă transnațională lucrează pentru diferite 

activități, realizând propoziții în engleză, folosind dicționare și instrumente TIC pentru a căuta 

informații pe net,pentru crearea de videoclip-uri etc. Toate rezultatele fiecărui grup sunt reunite 

prin intermediul instrumentelor web pentru site-ul final. Organizăm o expoziție (online) la școală, 

pregătim panouri și prezentăm proiectul colegilor de școală, vizitatorilor și părinților. Colaborăm 

cu profesori din ciclul primar, bibliotecarul și părinții acasă. Gama de lucrări comune: postere, 

sigle, campania Unicef, ilustrații, eseuri, forumuri, carte în limbile materne, dramatizări, învățare 

la distanță blocată de covid, sărbătorirea Zilei SID, a Etwinning, a Femeii, Ziua Copilului, 

concursuri de jocuri etc. 

https://www.symbaloo.com/mix/championoftheworld 

https://sites.google.com/view/thechampionoftheworld/home 

https://docs.google.com/document/d/1aZH7yt6z3p0pzrLoYLI22fJ-

6anysSb_kuRLqZdKbzs/edit?usp=sharing 

https://twinspace.etwinning.net/90003/forum  

 Eu, partenerii, colegii de școală, cu obiective dedicate, apelăm la o serie de instrumente 

web 2.0, unele fiind familiare, dar studiem noi aplicații cu entuziasm prin învățarea excelentă de 

la egal la egal..Între timp, elevii fac fotografii și videoclipuri ale fiecărei activități, amestecându-
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le în colaje prin pizap, editor de fotografii, Photogrid, Picsart, Pixiz, Piccollage, Slidely, Gifmaker, 

Photoeditor, Bitmoji, creator de meme, Photo Collage, SpeakPics, Chatterpix etc. folosind 

software-uri de PC-uri și telefoane mobile în clasă și acasă. Se conectează zilnic la Twinspace, 

încarcă lucrări pe Twinboards, studiază rezultatele colegilor, folosind mult instrumentele furnizate 

de Twinspace. Alte instrumente web pe care le aplicăm: Padlet, Linoit, Canva, Voki, creator de 

avatar, Picsart, power point, chat-uri de pe fire in forum, chat messenger de etwinning, Twinspace; 

video: Vivavideo, Scoompa, Biteable, Kizoa, Youtube, Biugo, Animoto, Powtoon, Movavi, 

Storyboard, Toontastic; sondaj rapid și evaluare: chestionare, Formulare Google; cărți electronice: 

Joomag, Calameo, Isuu, Postermywall, Venngage, Behance, Storyjumper, Commaful, 

BookCreator, Ourboox, Pearltrees, Wakelet, AdobeSpark, Prezentări; Wordart /cloud, Kahoot, 

Jigsaw, Cram, Wordwall, Educospace; Googlemap, Thinglink, Smore etc. Partenerii contribuie în 

paginile configurate în Twinspace, încorporăm Twinboard-uri și încărcăm rezultatele pe forum și 

pe padlet-urile comune, ne prezentăm de exemplu ca exercițiu de încălzire. Paginile structurate 

clar sunt ușor de urmărit. Împărtășim lucrări între echipe, partajăm fotografii și postere, pregătim 

videoclipuri, cărți electronice, jocuri, facem sondaje pentru elevi și profesori. Echipele 

încorporează schițe de conținut de profesori, elevi, administratori, rezumatele întregi fiind 

compilate în rezultate colaborative. Evaluarea se realizează prin sondaje, chestionare afișate în 

cărți comune. Toate activitățile sunt desfășurate cu o colaborare exaltată, elevii afirmându-și 

punctele de vedere.Pentru cărțile electronice finale fiecare echipă mixtă se dedică sarcinilor 

alocate, elaborării de prezentări multimedia în engleză, consultarea instrumentelor din  dicționar 

și TIC pentru a localiza informații pe net, a crea videoclipuri etc. Realizările fiecărui grup sunt 

combinate cu instrumente web pentru lucrările comune ale partenerilor, site-ul, grupul 

Facebook..Suntem ajutați de profesorii de Studii Umaniste, bibliotecar, părinți acasă la clasa 

Edmodo. Twinspace Mail și e-mail-ul sunt utilizate pentru notificări; pentru probleme de 

coordonare sau gestionare și pregătire, apelăm la grupul Whatapp. Pentru diseminare, elevii 

prezintă exponate pe panouri, arată proiectul altor elevi, invitaților, părinților, încarcă știri despre 

proiect pe forumuri, bloguri, Twitter, Edmodo și Facebook. 

https://padlet.com/carmenmirelabutaciu/656doyic8zjguwcx 

 Revizuind produsele intelectuale școncrete ale echipelor partenerilor și ale documentelor 

de-a lungul cursului de un an, îmi susțin ferm starea de conștientizare a obiectivele esențiale și a 

plus-valorilor aduse de proiect, căci este un impuls și un stimul intrinsec de a îmbogăți procesul 
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de învățare prin lectură și informații despre înțelegerea sa pentru următorul nostru obiectiv, reușim 

să insuflăm elevilor pasiunea pentru literatură, atât în limba maternă, de exemplu, astfel încât să-

și dezvolte mai multcreativitatea sau alte abilități și competențe care decurg din introspecția 

profundă în lucrări de ficțiune și non-ficționale vizual, auditiv și kinestetic. Proiectul nostru îmi 

îmbunătățește major cariera profesională și dezvoltarea personală. Prin colaborarea cu 

partenerii,dobândesc tehnici noi pentru activități de practică creativă și integrez noi instrumente 

tehnologice în lecțiile mele. Efectul major asupra elevilor este că restârnește încântarea și motivația 

intrinsecă pentru lectură, aceștia scriind ficțiune și non-ficțiune într-un mod eficient, păstrând și 

dezvoltând strategii de citire eficiente folosind metode tehnologice. Elevii câștigă achiziții 

neprețuite pentru performanța lor ulterioară academică și profesională, experiența internațională, 

dobândirea de competențe în abilitățile media, utilizarea limbajului, utilizarea conștientă a 

internetului și comunicarea. Rezultatele obținute prin procesul proiectului (postere, cărți de 

povești, eseuri, videoclipuri, panouri murale, prezentarea finală, evaluarea, rezultatele sondajelor) 

sunt utilizate ca resurse în cursurile de engleză, Proiect, de literatură și TIC. Un rezultat uluitor 

este de a înzestra elevii cu strategii de dezvoltare a alfabetizării, utilizarea tehnologică integrată în 

învățare, afișarea interesului pentru cursuri, bogăția culturală între diferite țări și orașe, 

conștientizarea importanței cooperării și a respectului reciproc. Twinmail-ul și e-mailurile sunt 

utilizate pentru notificări; pentru probleme de coordonare sau gestionare și disponibilitate, apelăm 

la grupul Whatapp.Grupul privat de Facebook este inființat pentru diverse oportunități. Pentru 

diseminare, elevii prezintă exponate pe panouri, arată proiectul elevilor, oaspeților, părinților, 

încarcă știri ale proiectului pe forumuri, bloguri, Twitter, Edmodo și Facebook.. 

https://www.symbaloo.com/mix/championoftheworld 

https://sites.google.com/view/thechampionoftheworld/home 

https://docs.google.com/document/d/1aZH7yt6z3p0pzrLoYLI22fJ-

6anysSb_kuRLqZdKbzs/edit?usp=sharing 

 Prin cooperarea înfloritoare a elevilor mei dornici, suntem implicați și completăm ingenios 

întreaga sesiune de învățare. În calitatea mea de profesor de engleză la toate nivelurile, îmi asum 

roluri diferențiate, de ghid, actor, consilier formator, precum și cursant pe care îl schimb permanent 

printre standardele mele, sprijinindu-i  în întreprinderile lor de documentare, interpretare și 

elaborare a rezultatelor. Primesc cu promptitudine indicii de la parteneri cu privire la gestionarea 

sarcinii și creșterea calității proiectului. În timp ce proiectul este implementat, tutoriale formale și 
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informale sunt furnizate reciproc pentru chestiunile legate de agendele atelierelor sau ale 

instrumentele TIC și aplicațiile acestora la care ader ori de câte ori apare cazul. În plus, ne 

consolidăm relația cu toți partenerii Etwinning, în ciuda barierelor lingvistice, oferim sfaturi 

prompte și sensibile cu privire la orice problemă ar putea apărea în studiile de curs, ne străduim să 

formăm o atmosferă de lucru adecvată. Mai mult, lucrările elevilor mei sunt considerate lăudabile 

de către parteneri, câștigareaconcursului de ilustrații, contribuind bogat la toate studiile, care derivă 

din diligența lor. Unirea eforturilor pentru aceleași scopuri în cooperarea fructuoasă cu prietenii 

noștri europeni și Etwinning + s-a dovedit a fi un avantaj valoros extrem de plăcut pentru noi toți, 

pe lângă  cea cu școala Ordu realizată după colaborarea Etwinning de anul trecut cu Asli Celik, cu 

care scriu și o aplicație Erasmus + și probabil alte proiecte Erasmus + în viitor. Finalizez toate 

sarcinile cu entuziasm pur, atât ca și cofondator dar și ca partener, mențin o comunicare autentică 

pe canalele noastre de comunicare, pe care încerc să o moderez cu înțelepciune. Dețin câteva 

sarcini administrative, realizez expoziția virtuală finală și videoclipul său, adun produse în mai 

multe cărți electronice comune și colective. Public lucrările comune pe OER Commons, 

Didactic.ro și Livresq, obținând astfel o recunoaștere suplimentară a calității proiectului nostru. 

 Videoclipul nostru educativ a fost selectat în primele 5 pentru a fi transferat pe platformele 

oficiale de formare ca rezultat din competiția „Povestea mea cu Etwinning” susținută de Etwinning 

România, realizare de care suntem foarte mândri, considerând faptul că a fost al doilea an în care 

școala noastră se alătură proiectelor Etwinning, în timp ce pentru mulți dintre elevii mei a fost 

prima lor experiență cu Etwinning. Proiectul nostru a fost răsplătit cu Premiul I eTwinning 

Național la categoria 12-15 ani și Premiul eTwinning European catergoria specială în anul școlar 

2019-2020. 

 ETwinning Conference 2021: Media Literacy and Disinformation - Making a Difference 

with eTwinning: https://youtu.be/izkUOZffOns?t=2. 
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Twinsite - Certificatul Lingvistic European 

 

Carmen Mirela Butaciu, “Liceul Atanasie Marienescu”, Lipova 

  

 Cunoscând o limbă, construim unități de semnificație pe care credem că receptorul nostru 

le interpretează într-un mod specific, suntem conștienți că ambii împărtășim același cadru de 

referință sau contextul în care este transmis mesajul. Există multe modalități de a comunica, 

limbajul fiind cel mai utilizat. Cunoașterea unui limbi înseamnă să citești, să asculți, să scrii și să 

vorbești. Astăzi, de exemplu, limba engleză este cea mai comună și limba tehnologiei. Orice am 

face, trebuie să o învățăm și să o folosim. Comunicarea orală, de exemplu, este vitală în zilele 

noastre. Elevii studiază diferite subiecte în orele de limbă engleză, fiind important ca ei să o 

folosească, de asemenea, în afara clasei. Cu acest proiect, elevii au posibilitatea de a colabora cu 

parteneri pentru a-și îmbunătăți abilitățile. Prin introducerea aspectelor de viață relevante pentru 

adolescenți, ei folosesc limba străină ca un instrument natural. Îndeplinind mai multe sarcini, ei 

văd părerile colegilor-parteneri, colaborează creând produse comune atrăgătoare. Elevii își 

împărtășesc puncte de vedere, își extind orizonturile, se ajută reciproc ca să atingă obiectivele 

comune, adică să-și îmbunătățească abilitățile, cunoscând diferite culturi, făcând schimb de 

experiențe de muncă și reacționând la postări.  

 Proiectul se adresează mai multor discipline academice, cum ar fi limbi străine (engleză și 

turcă) și poate fi, de asemenea, inclus în cursuri precum Artă, Cross Curricular, Design și 

tehnologie, Studii europene, Informatică / TIC, Muzică, Tehnologie. Banda de vârstă a grupului 

țintă de elevi se întinde de la 16 la 19 ani. Scopul principal al proiectului nostru este de a încuraja 

elevii care participă la procesul de învățare la cursul de engleză. De asemenea, scopul nostru este 

să le îmbunătățim abilitățile în limba engleză și să oferim interes pentru învățarea limbii engleze. 

Aceste activități sunt emise online prin intermediul instrumentelor web 2.0. Înregistrăm 

videoclipuri, facem fotografii, creăm materiale de învățare, sigle, bloguri, avem conferințe video, 

împărtășim materiale pe Twinspace, difuzăm și evaluăm proiectul lucrând în colaborare. Apoi, le 

colectăm într-un Web Twinsite. Alte obiective sunt ca elevii să se exprime liber, să achiziționeze 

cunoștințe din diferite discipline la cursul de engleză, să își producă propriile idei, să se întâlnească 

cu tehnologia, să poată folosi engleza în practică, să folosească diferite metode, materiale, metode 

și modalități de a-și produce propriile activități, să fie creativi și distractivi, folosind instrumente 
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Web 2.0 în cursurile de engleză, folosind Internetul în siguranță și eficient, astfel producând 

propriul lor site cu materiale de învățare a limbii engleze.  

 Învățarea bazată pe jocuri, învățarea bazată pe web, învățarea bazată pe internet, învățarea 

Task Based / Project Based au loc datorită sarcinilor de a crea resurse și jocuri digitale pe diferite 

subiecte. Codificarea este reprezentată de eseuri digitale pandemice transformate  în coduri QR, 

colaborarea în grupuri mici este realizată cu dicționarul pentru abilitatea orală iar învățarea 

individuală se face prin cercetarea jocurilor digitale. Sunt formate echipele mixte din diferite țări  

pentru sarcinile alocate nivelurilor A1-C2 și învățării cooperative și centrate pe elev, inteligențelor 

multiple, constructivismului, învățării prin acțiune etc. Colaboratorii vorbesc în forum, lucrările 

echipelor, produsele comune și colaborative se realizează în prin cultura pandemică, povești 

creative și calendarul pandemic. Acordăm atenție siguranței electronice obținând permisiunea 

părinților. Elevii derulează cercetări, analize, citire pentru detalii sau ideile principlae etc  înainte 

de activități și în timpul proiectului. Abilitățile de rezolvare a problemelor sunt îmbunătățite în 

conceperea activităților de vorbire pentru dicționarul deIdiomuri și în forum prin negocierea 

poveștilor creative; abilitățile de gândire algoritmică sunt dezvoltate în toate sarcinile, în special 

în conceperea sarcinilor mari, cum ar fi nivelurile, în resurse subiect; abilitățile de gândire critică 

sunt dezvoltate prin crearea de eseuri digitale despre pandemie; alfabetizarea media și  

dezinformarea sunt toate aprofundate în materialele de alfabetizare media. Participarea 

democratică este asigurată prin apelarea la o gamă largă de elevi de categorii și capacități diferite 

incluzând elevi din casele de plasament. Competențele în domeniul TIC, conștientizarea și 

exprimarea culturală, comunicarea în llimbile străine, competența digitală, învățarea de a învăța , 

competențele sociale și civice sunt, de asemenea, toate stimulate în atelierele de lucru, cum ar fi 

prezentarea profilului, eseurile pandemice, activități specifice, comunicarea pe forum care rezultă, 

de asemenea, în producerea de resurse excelente pentru diferitele niveluri  și conținuturi care 

necesită astfel de abilități, prin învățare mixtă în clasa Edmodo codul 53ehmt, atât în școala online 

cât și cea fizică, pentru a asigura șanse egale și a dezvolta creativitatea elevilor. 

 Scopul activităților oferite elevului se referă la rezultat, există o relație clară între 

obiectivele și activitățile generale prin furnizarea de “litere” pentru logo-ul comun, negocierea 

unor povești creative în forum cu partenerii etc. Activitățile,  rezultatele și conținuturile sunt pe 

deplin integrate în curriculum-ul liceal, obiectivele proiectului atingând funcțiile manualelor 

noastre de liceu. Realizăm aceasta explicând elevilor pedagogia bazată pe proiect, clarificându-le 
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activitățile, explicând elevilor munca depusă, introducem sarcina și aceștia propun sugestii. 

Aplicăm, de asemenea, abordarea interdisciplinară și  conținuturile integrate cum ar fi CLIL. 

Astfel, sunt îmbunătățite abilități și competențe de bază. Pregătim codurile QR ale eseurilor  în 

lecțiile de TIC, psihologie și română. Creăm resurse, jucăm jocuri ale partenerilor în învățare 

online și în cea față în față. Creăm o prezentare a lecției eSafety pentru TIC. În calitate de 

examinator Cambridge Speaking, Ambasador Edmodo și Wakelet, expert MIIE, autor verificat 

Edmodo, îmi pot împărtăși expertiza cu partenerii pentru  rezolvarea sarcinilor. Abilități de 

rezolvare a problemelor, abilități de codare, abilități de gândire algoritmică, abilități de gândire 

critică, abilități secolulului XXI, întrebări, analize, gândiri de discuții, toleranță la empatie, 

creativitate, cercetare, alfabetizare media, dezinformare, participare democratică, abilități TIC, 

conștientizare și exprimare culturală, comunicare în limba străină, competență digitală, învățarea 

de a învăța, competență socială și civică sunt dezvoltate pe tot parcursul proiectului, prin 

pregătirea, crearea și discutarea temelor lunare, descompunându-le în sarcini mai mici, negociind 

pe Forum, transformând eseurile digitale despre pandemie în coduri QR. Proiectul cuprinde sute 

de resurse și aproximativ 8000 de postări pe Forum. Eu și elevii mei suntem sprijiniți empatic 

printr-o strânsă cooperare din partea Etwinnerilor și a cadrelor didactice din școala noastră. Ne 

implicăm activităților cu un angajament serios și exaltat, pregătind cu nerăbdare sarcini serioase 

cu ajutorul instrumentelor web 2.0 în lecții. 

 În fiecare lună definim un nivel cu subiecte corelate disciplinelor școlare, producem resurse 

de lectură captivante pentru subiectul studiat de elevii noștri, le discutăm în întâlniri Google sau 

Zoom cu colegii, aceste activități producătoare depinzând de conținutul abordat. În acest fel, 

încercăm să îmbunătățim comunicarea în limbă engleză, având ocazia să vorbim cu partenerii în 

siguranță online. Se fac activități de prezentare și se creează echipe. În mod regulat, există sarcini 

de colaborare pe teme legate de viața lor de zi cu zi, cum ar fi familia, hobby-urile, interesele, locul 

de viață, școală, mâncare etc. Elevii au șansa de a-și adăuga interesele personale în subiectele 

tratate, sub îndrumarearea mentorului,  pregătesc resurse sau jocuri digitale pe care le împărtășesc 

pe Twinspace (documente, videoclipuri, linkuri), furnizăm feedback pentru rezultatele partenerilor 

și le exersăm. Prezentăm elevilor planul proiectului, decidem regulile de Netiquette, creăm 

profiluri personale, inclusiv numele, vârsta, hobby-urile, familia și prietenii, animalele preferate, 

pregătim prezentările școlilor, apoi se formează echipe transnaționale. Următoarea sarcină este 

crearea și editarea literelor pentru a crea design-uri de logo-uri. Dupa aceea, sunt create resursele 
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ș jocurile digitale în funcție de niveluri: de la A1 la C2. Elevii creează litere vorbitoare pentru 

calendarul Pandemic, produc compoziții despre pandemie, folosind instrumente web care sunt 

grupate sub formă. de coduri QR. Forumul este utilizat intens pentru postarea materialelor de 

alfabetizare media adunate într-o carte electronică. Pregătim un dicționar pentru abilitatea de 

comunicare orală cu echipe mixte în care fiecare partener introduce o varietate de sarcini de vorbire 

în conformitate cu literele alocate. Între timp, organizăm 3 conferințe (discuție liberă sau 

structurată pentru elevi) în care raportăm despre ceea ce am făcut, sunt explicate următoarele 

sarcini, jucăm jocurile partenerilor. în format colaborativ. Fiecare școală gestionează și 

implementează activitățile conform programelor. Participanții folosesc spațiul eTwinning pentru 

a împărtăși rezultatele proiectului, folosim firele din forum să discutăm sarcinile și să postăm 

sugestii. Elevii și profesorii sunt extrem de activi pe Twinspace, unde postăm rezultatele sarcinilor. 

Distribuirea sarcinilor este echitabilă prin participare democratică, fiecare partener aducându-și 

contribuția.  

https://embed.wakelet.com/wakes/XEeyvqWTN8PuNvyYzEMtV/list 

https://twinspace.etwinning.net/113217/forum 

 Introducerea instrumentelor Web 2.0 se face de la început, astfel încât toți elevii și 

profesorii să se obișnuiască și să le învețe în timp util. Pentru prezentări folosim Voki, Big Huhe 

Lab, cărți colective, colecția Wakelet, adaptăm activitățile pentru a fi cele mai potrivite resurselor 

și jocurilor digitale. Pentru prezentare folosim documente publicate pe platforme digitale precum 

Joomag, Hypersay, Calameo Isuu etc. Pentru activități interactive folosim firele forumului, pentru 

jocuri și resurse digitale apelăm la o gamă largă de instrumente precum Quizziz, Kahoot, EdPuzzle, 

Liveworksheets, Learningapps, Wizer, Ahaslides, Cram, Wordwall etc. Pentru colectarea 

lucrărilor folosim cărți electronice cu Bookcreator, Storyjumper etc, nivelele de referință 

lingvistică și conținuturile sunt colectate folosind Symbaloo, iar toate activitățile sunt asamblate 

într-un site web cu aplicația Weebly. Aplicația Proiectului se realizează cu appgeyser.com. Pentru 

prezentările sarcinilor, sunt folosite Genially și Prezi. Proiectul nostru are, de asemenea, un e-mail 

Google utilizat pe scară largă. Dicționarul pentru abilitatea de exprimare orală este realizat cu 

Livebinder. Fotografiile, colajele și videoclipurile sunt realizate cu o serie de instrumente cum ar 

fi: Video Show, Photofunia, Phtototree, editori foto etc. Toate instrumentele sunt utilizate atât de 

profesori, dar mai ales de elevi, care le consideră cele mai exaltante. Pentru videoconferințe 

folosim Zoom cu camere de breakout. În acest fel, sunt dezvoltate abilități vitale, cum ar fi 
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cetățenia digitală, abilitățile TIC, abilitățile secolului XXI etc. Avem Facebook, Whatsapp și Blog 

pentru comunicare promptă, rezolvarea problemelor, schimbul de bune practici, diseminare și 

evaluare, dar și rezultate comune și colective precum Website, Symbaloos, Expoziția virtuală, 

aplicație mobilă pentru colectarea produselor și diseminare facilă și Coduri QR prin Pandemic 

Culture Essays. Organizăm o pagină de tutoriale pentru a prezenta sarcinile profesorilor și elevilor 

noștri. Pagina Twinspace este bine organizată, acordăm atenție protecției datelor și drepturilor de 

autor, dedicând o pagină siguranței electronice și obținând acordul scris al părinților. 

 Prezentarea produselor și a materialelor, diseminarea precum și documentarea sunt 

prezente pe Twinspace. Evaluarea se face prin sondaje Pre, Post, Mid, evaluare pe forum, toate 

aceste rezultate fiind interpretate și adunate într-o analiză. Profesorii, elevii și părinții creează 

videoclipuri de evaluare. Resursele numeroase, precum activitățile educaționale pentru învățarea 

culturală și digitală, sunt folosite de către colegii din școală ca active didactice valoroase în 

domenii precum limba engleză, TIC, psihologie, consiliere etc. Pentru a împărtăși produsele 

concrete ale proiectului, elevii diseminează lucrările colective pe Pagina Edmodo a școlii, pe 

conturile de social media ale proiectului dar și cele personale de Facebook, Twitter, Instagram, 

prin întâlniri la școală, întâlniri cu părinții, știri locale, ziare, expoziții sau aviziere. Străduindu-se 

să vorbească. mai bine, întâlnind parteneri din diferite părți ale Europei este o activitate interesantă 

pentru elevi. În fiecare lună învățăm informații interesante, folosind toate abilitățile pentru a le 

discuta. Avem un Twinspace public ca produs final în care toate activitățile de colaborare sunt 

afișate și partajate cu toți membrii portalului. Prin exersare, de exemplu într-un mod diferit, se 

dezvoltă în mod autonom, sunt mai siguri de sine atunci când vine vorba de utilizarea 

instrumentelor online și a limbii engleze, își lărgesc orizonturile și  își dezvoltă abilități socio-

psihologice lucrând în echipă. Acest proiect aduce un suflu nou predării limbii străine în școala 

mea, împărtășindu-mi experiența colegilor, astfel îmbunătățind practica lingvistică a școlii, 

incluzând proiectul eTwinning în agenda elevilor de gimnaziu și de liceu. Rezultatele, cum ar fi 

postere, jocuri, prezentări, înregistrări, videoclipuri sau creații scrise sunt partajate pe TwinSpace. 

Participanții folosesc diverse instrumente TIC pentru a finaliza sarcinile, pentru a crea principalul 

rezultat extern - site-ul web dar și aplicația lingvistică mobilă, dezvoltând-și competența digitală, 

noi metode de predare (scenarii de lecție, ghiduri utilizate de personal), conducând la îmbunătățirea 

înțelegerii și a sensibilizării față de diversitatea lingvistică și culturală precum și la îmbunătățirea 

cooperării internaționale. Elevii beneficiază de proiect prin expunerea la noi instrumente și metode 
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de predare, în special cele legate de informațiile lingvistice și tehnologice, având mai multe 

oportunități de a învăța limba străină și de a participa la evenimente internaționale, fiind parte a 

unui mediu școlar modern, deschis, dinamic, dedicat dezvoltării și creativității. Școală obține o 

ofertă educațională îmbogățită prin implicare mai mare a cadrelor didactice în proiecte 

internaționale, motivația sporită pentru dezvoltarea profesională și învățarea limbilor străine. 

Obiectivul nostru este ca sarcinile obișnuite de practică să își găsească o audiență mai numeroasă 

și mai potrivită, adaptate vârstei acesteia. Colaborarea cu parteneri străini reaprinde motivația 

elevilor intrinsecă și trezește la viață experiența lor de învățare a limbilor străine. De asemenea, 

folosim metoda VARK adaptată diferitelor stiluri de învățare și cea BYOD, deoarece elevii își 

folosesc propriul dispozitiv atât la școală, cât și acasă, din cauza lipsei dispozitivelor necesare 

școlii. Suntem printre primii care terminăm fiecare sarcină nouă cu emoție și promptitudine. 

Comunicăm ușor și călduros cu partenerii noștri, răspundem și clarificăm ori de câte ori apare 

ocazia și participăm la toate activitățile. Învățarea este, de asemenea, îmbunătățită prin învățarea 

neprețuită de la egal la egal, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, învățând unii de la alții pentru 

a ne realiza obiectivele comune. Pentru o mai largă vizibilitate și un impact mai intens, am publicat 

materiale din proiect ca Open Educational Resources/Resurse Educationale Deschise pe site-uri 

profesionale precum didactic.ro, OER Commons, ITeach și am făcut o prezentare pe site-ul 

educațional Livresq. Mai mult, datorită colaborării fructuoase și a relațiiilor strânse pe care le-am 

format pe parcursul proiectului, Birsen Sarıtoprak (Fondator) și NİDA DEMİR (Fondator) sunt 

implicate în proiecte sponsorizate de Ministerul Educaței din Turcia pentru a ne vizita școala anul 

viitor. De asemenea, pregătim un proiect Erasmus+ cu Ayca Turkan de la Kadri Shaman MTSO 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi din Toroslar, Mersin, Turcia, KA210-SCH-3C2AB628 - LET’S 

PLAY OUTSIDE! Pentru un impact mai mare am creat Resurse Educaționale Deschise:  

https://www.oercommons.org/courses/a-collection-of-digital-games-for-english-subject-carmen-

mirela-butaciu-liceul-atanasie-marienescu-lipova-romania 

https://library.livresq.com/details/6100268b96fdfb00092b47eb 

https://www.didactic.ro/lectii-online/activitate/a-collection-of-digital-games-for-english-subject-

carmen-mirela-butaciu-liceul-atanasie-marienescu-lipova-romania 

https://www.didactic.ro/lectii-online/activitate/twinsite-website 

https://www.didactic.ro/lectii-online/activitate/twinsite-testbook 

https://www.didactic.ro/lectii-online/activitate/twinsite-mobile-application 
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 Proiectul nostru a fost răsplătit cu Eticheta de Calitate Națională și European Language 

Label (Certificatul Lingvistic European) pentru anul 2020-2021. 

 

https://youtu.be/B5UwFGjvn_k?t=3 
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UnESCo- Untold Experiences Stories of a Country 

 

Prof. Măcelaru Adriana Adela, Liceul Tehnologic “Toma Socolescu”, Ploiești 

 

Proiectul Erasmus  "UnESCo - Untold Experiences Stories of a Country", referință 2018-

1-PL01-KA229-051224, a fost realizat folosind platforma eTwinning ca loc de muncă, interacțiune 

și colaborare. Țările partenere au fost: Portugalia, Polonia, Bulgaria, Italia și Romȃnia. Scopul 

acestui proiect a fost achiziţia reală a utilizării valorilor și patrimoniului UNESCO de către studenți 

ca actori ai schimbării. Cunoașterea și studierea siturilor UNESCO, descoperirea și spunerea 

poveștilor lor au fost cursuri de formare pentru studenți, cursuri ce au avut drept scop îmbunătățirea 

din punct de vedere cultural și uman, făcându-i cetățeni informați, responsabili și activi, respectând 

diferențele și diversitățile culturale. De asemenea, acesta a vizat dezvoltarea competențelor 

transversale ale elevilor noștri în ceea ce privește gândirea critică, limbile străine și competențele 

digitale prin promovarea practicilor inovatoare de predare a schimbului de bune practici între 

profesori, în special pentru a promova incluziunea și a contribui la prevenirea părăsirii timpurii a 

școlii.  

Scopul principal al proiectului a fost oferirea unui set comun de bune practici, rezultate din 

colaborarea dintre partenerii din țară, care  permit  îmbunătățirea predării: 

- colectarea, compararea și clasificarea informațiilor pentru a împărtăși cunoștințele lor cu alții;  

- comunicarea, crearea de resurse digitale și utilizarea instrumentelor TIC;   

- ȋnvațarea cercetării;  

- conștientizarea importanței siturilor UNESCO și a valorilor sale;  

- dezvoltarea competențelor tehnologice; 

- o mai bună înțelegere a culturilor europene; 

- ȋmbunătățirea limbii străine specifice. 

Elevii participanţi la proiect s-au documentat, au elaborat și au prezentat materiale cu 

privire la siturile UNESCO: puzzle, quiz game, hărţi ale ţărilor partenere implicate ȋn proiect cu 
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situri UNESCO, concurs de poze publicate ulterior pe pagina de facebook a școlilor și pe 

Instagram. 

Produsul final al proiectului  este o carte electronică de povești nespuse despre siturile 

UNESCO din țările partenere. În această carte electronică există fotografii, desene, statistici, 

infografice, imagini, fraze idiomatice și, mai presus de toate, povești ale oamenilor care au trăit și 

încă trăiesc în acele locuri declarate patrimoniu al umanității. 

Proiectul eTwinning a obţinut certificat de calitate naţional. 
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Erasmus+ eTwinning 

The best assistant of the teachers of English and Maths, Digital assessment 

Marian DRAGOMIR 

“Toma Socolescu” Technological High-school Ploiesti, Romania  

 

 

According to reliable statistics, nearly 52% of students have admitted checking their 

Smartphones before even getting out of their beds. They carry them around every day, as an 

integral part of their existence. They cannot imagine a world without smartphones. In this case, it 

is not difficult to understand that a school without mobile phones is actually unattractive to them 

and even their teachers. With advancements in technologies and students getting computers and 

mobiles, institutions want to transform teaching and learning in classrooms. The comfort of remote 

access to learning resources and doing it in one’s own space are influencing educators to 

effectively use online assessment tools to evaluate students and increase student success. For all 

these reasons we have come together under this partnership. We are five schools across Europe, 

both vocational and general education who want to collaborate to learn from each other about how 

to introduce online tools in the learning process. 

The project aims to attain the following objectives: 

- to promote the use of technology in education 

- to enable teachers to apply innovative practices in the assessment of students 

- to increase teachers’ and students’ confidence in using the mobile apps in the learning process 

- to create the opportunity for teachers and students to interact and work together 

- to gain / improve knowledge of mobile apps used for educational purposes 

- to produce changes in the regular practices in each of the partner schools. 

 

We aim to organize 5 transnational events, 4 student exchanges. During the training 

event, all partners will present 2 mobile assessment apps. They will provide instructions and 

allocate time for the students and teachers to practise using them. Overall, there will be 10 

assessment tools presented and applied during this event. They also attend a practical course on 

the Flipped classroom method. Next, based on the topic of the exchange, partners conduct 
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flipped lessons and provide assessment at the end of the lesson using one of the apps 

presented during LTTA1. 

We aim to obtain students’ increased motivation, increased attractiveness and dynamics 

of classes, increased competence of teachers to use bmobile apps in assessment and increased 

collaboration of students and teachers at European level, improved skills and competences such 

as communication, intercultural, interpersonal, critical thinking, problem-solving. The outputs 

include the flipped lessons and assessment instruments used by the teachers in exchanges, 

students’ collaborative work, analysis about the current use of mobile technology in each school 

and a similar report produced at the end of the project, presentations of online apps by teachers in 

LTTA1, creative presentations of schools using online presentation tools, videos created by hosts 

during the exchanges, photos, feedback forms, initial and final evaluation 

results applied during exchanges, initial and final questionnaire applied in the partner schools on 

the target group. 
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