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Parteneri: 

• Slovenia 

• Italia 

• Turcia 

• Spania 

 

Perioada în care s-a derulat: 2016-2017 

Grup ţintă la nivelul parteneriatului;  

- elevii claselor a X-a B si C (27+30 elevi) 

Coordonatori: 

- prof. Nicoleta Blaj 

-  prof. Mihaela Băguț  

Obiective: 

- a da posibilitate elevilor de a cunoaște și interacționa cu elevi de aceeași vârstă din 

diferite pățti ale Europei; 

- a utiliza limba engleză în afara orelor de clasă. 

Ariile curriculare implicate: 

- limbi moderne;  

- matematică. 

Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul 

parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia: 

- realizarea unor prezentări ale țărilor și școlilor implicate, precum și a elevilor, cu 

pasiunile lor; 

- crearea unui cântec al proiectului; 



- producerea unui videoclip în care să se prezinte diferite aspecte alese de elevi 

(stereotipuri în educație, influența mass-media asupra educației, pro și contra 

tehnologie, poluarea, fericirea etc.); 

- realizarea unei videoconferințe pe teme dinainte stabilite (școală, banii, problema 

imigranților, angajarea tinerilor pe piața muncii etc.) 

Metodele de evaluare si de diseminare folosite:  

- postare pe portalul e-Twinning; 

- filmulețe sau prezentări power-point 

Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.): 

- elevii își vor putea dezvolta cunoștințele legate de viața și cultura partenerilor și își 

vor largi viziunea asupra altor sistemelor de învățământ sau chiar piața muncii. 

Caracterul innovator: 

- elevii din cele două clase vor experimenta acest tip de muncă în echipe, dar la 

distanță; 

- prin intermediul portalului e-Twinning, vor participa la video-conferințe și la discuții 

on-line. 

Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la 

nivelul parteneriatului: 

- dezvoltarea capacității elevilor de a comunica în limba engleză și în alt context decât 

cel al clasei cu alți elevi din diferite țări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


