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 În anul școlar 2017 – 2018, în școala noastră s-au desfășurat patru proiecte eTwinning. 

Acestea au fost: My planet, a drop in the Univers, Sarah's European Trip, Let's learn English 

together! și Our favorite toys, în ele fiind implicați preșcolari și copiii  de la clasa întâi. 

Proiectul My planet, a drop in the Univers a avut ca obiective înțelegerea de către copii a 

unor concepte simple de astronomie, matematică și științe, apropierea de spațiul cosmic și de 

meseriile asociate cu acesta, necesitatea abordării unei conduite responsabile față de mediu, față 

de planeta pe care trăim, dată fiind unicitatea sa în Univers. Totodată, am urmărit dezvoltarea 

abilităților de comunicare ale copiilor, munca în echipă, realizarea unor proiecte științifice 

simple (stările de agregare ale apei, ziua și noaptea, ceasul etc.) La proiect au participat colegi 

din țară, precum și din Italia, Spania, Polonia. Proiectul a avut ca produs final o revista online, 

care cuprinde principalele acivități desfășurate. 

My planet, a drop in the Univers a obținut Certificatul Național de Calitate. 

              

Proiectul Sarah's European Trip s-a desfășurat  din septembrie până în iunie. Păpușa 

Sarah a vizitat 7 țări diferite de-a lungul anului școlar. A venit în România din Polonia, și a adus 

cu ea câteva poze, daruri pentru copii și un jurnal în care au scris și au desenat copiii din țările 

prin care trecuse deja. Noi am trimis-o mai departe partenerilor greci chiar de 1 martie, încărcată 

cu daruri frumoase: ia noastră națională decorată de copii și legată cu șnur de mărțișor. De-a 

lungul proiectului, copiii au colaborat cu colegii din celelalte șase tări, realizând filmulețe de 

prezentare în limba engleză (limba proiectului), au cântat colinde de Crăciun, și-au trimis 

felicitări virtuale, dar și clasice, în plic, au jucat scurte piese de teatru, au comparat jucăriile 

preferate cu cele ale partenerilor, au căutat similitudini între numele lor și ale partenerilor de 



proiect, au creat un logo și au votat pe cel care le-a placut cel mai mult, au realizat și au trimis 

prin poștă felicitări pentru a le ura o vacanță plăcută partenerilor. 

Cel mai frumos moment al proiectului a fost ziua de 9 mai, Ziua Europei, când ne-am 

întâlnit pe eTwinning live cu copiii din Spania, Croația, Grecia, Polonia și Portugalia. Copiii au 

fost foarte bucuroși, dar și emoționați, lucru care s-a reflectat mai târziu în desenele lor. În timpul 

celor 40 de minute cât a durat evenimentul programat, am cântat cântece în limba română 

partenerilor noștri și am ascultat cântece din celelalte țări participante. 

  Impactul acestui proiect a fost unul extrem de puternic pentru copiii mei, care aveau 

numai 7 ani. În afara faptului că au reușit să înțeleagă, la un nivel pe care această vârstă îl 

permite, dimensiunea europeană a vieții lor, dar au simțit și importanța colaborării, necesitatea 

învățării unei limbi străine, frumusețea prieteniei, bucuria de a dărui.  

Proiectul a primit Certificatul național de Calitate. 

          

           

 

În proiectul  Let's learn English together! au participat copii ai claselor primare din Italia, 

Slovacia, Spania, Turcia, Albania, Polonia și Grecia. Activitățile desfășurate au avut drept scop 

învățarea limbii engleze într-o manieră distractivă și cu ajutorul întâlnirilor în spațiul virtual. Ele 

au cuprins filmulețe de prezentare în limba engleză, alegerea unui cântec de Crăciun din limba 

engleză și intonarea lui de către toți copiii participanți în proiect, realizarea unui dicționar 

ilustrat. Copiii au desenat pentru fiecare literă a alfabetului o imagine reprezentativa, fiecare țară 



alegând un domeniu: animale, fructe, țări/steaguri, jucării etc. Produsul final, dicționarul, se 

regăsește la acest link: https://mescahiers.eu/v2/lire.php?cahier=60-Dictionnary.html  

Proiectul a fost recompensat cu Certificatul național de Calitate și Certificatul European 

de Calitate. 

  

Back to our toys  a implicat Turcia, România și Polonia și a avut ca scop reîntoarcerea 

către jucăriile hand made. În cadrul acestui proiect, copiii au căutat pe hartă țările respective, au 

căutat asemănări și deosebiri între jucăriile lor și ale copiilor din alte țări, au construit jucării din 

lemn, hârtie, materiale reciclabile etc, au comparat jucăriile bunicilor cu jucăriile moderne. 
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