
 

 

 

Let's share our special 

days in Europe!- 

ProiecteTwinning 
 

 

 

1.  Perioada în care s-a derulat Iulie 2016- Decembrie 2017 

2. Grup ţintă la nivelul parteneriatului Elevii claselor V-VIII 

3. Coordonator Florent Champier, Franța 

La nivelul Școlii Gimnaziale Viișoara- prof. 

Camelia Costantea 

4. Obiective 

 

Obiectivul general: promovarea unei mai 

bune înțelegeri a diversității culurale a 

spațiului european dar și identificarea 

punctelor de interferență 

Obiecive specifice: 

 Ob.1. Îmbogățirea cunoștințelor despre 

sărbătorile și zilele aniversare specifice 

popoarelor europene; 

 Ob. 2. Identificarea elementelor comune 

dar și a aspectelor de originalitate ale 

diferitelor culturi europene; 

 Ob.3. Exersarea competențelor digitale 

ale elevilor prin lucrul la diferite 

materiale didactice 

 Ob. 4. Exersarea de către elevi a abilității 

de a comunica în limba engleză; 

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comunicare, Om și societate, Arte 

sport și tehnologii 

6. Produsele finale si rezultatele 

obţinute şi gradul lor de utilizare 

concretă la nivelul parteneriatului, al 

instituţiei şi în afara acesteia 

A. Produse finale 

- materiale didactice în format PPT 

- postere 

- înregistrări video  

B. Rezultate obținute 

- dobândirea de competențe interculturale 

de către elevi; 

- dobândirea și exersarea competențelor 



digitale de către elevi; 

- dobândirea de cunoștințe despre alte state 

și popoare europene; 

- exersarea  abilităților de comunicare în 

limba engleză; 

- materiale didactice; 

7. Metodele de evaluare si de 

diseminare folosite 

I. Metode de evaluare: 

- Chestionare aplicate elevilor 

- Observația 

- Discuțiile 

- Reflecția parsonală 

II. Metode de diseminare 

La nivelul instituției: 

- În cadrul comisiei metodice ,,Om și 

societate” prin prezentarea obiectivelor 

proiectului, a activităților desfășurate și a 

rezultatelor obținute 

La nivel local 

- În cadrul activității defășurate la nivelul 

cercului metodic al profesorilor de istorie- 

zona Câmpia Turzii 

La nivel județean 

- În cadrul conferinței  ReSTART pentru 

educație de calitate în mediul rural 

- Prin publicarea unor materiale 

informative și a rezultatelor obținute pe 

site-ul ISJ Cluj 

La nivel național și internațional 

- Platforma eTwinning 

- Site-ul www.didactic.ro 

8. Impactul (asupra instituţiei, 

personalului şcolii, elevilor, 

părinţilor, comunităţii locale, etc.) 

A. asupra instituției 

- promovarea valorilor culturale ca fiind 

valori fundamentale dezvoltate  de 

educația furnizată de instituția noastră; 

- îmbogățirea resurselor educționale ale 

școlii: postere, materale ppt care pot fi 

folosite ca resurse educaționale la orele de 

educație socială, cultură civică, dirigenție, 

istorie; 

B. Personalul școlii 

- desfășurarea activității didactice într-un 

contex internațional și multicultural 

(proiect internațional); 

- dobândirea de noi competențe : digitale, 

comunicare în limba engleză ; 

- familiariza cu noi conținuturi, 

metodologii și instrumente de învățare  

specifice educației interculturale, 

istoriei,etc  

C. Elevilor 



- dobândirea de competențe interculturale; 

- dezvoltarea spiritului de echipă; 

- îmbunătățirea competențelor TIC, prin 

lucrul la produsele proiectului; 

- creșterea satisfacției elevilor și a 

motivației acestora pentru studiu ; 

- îmbogățirea cunoștințelor despre istoria, 

cultura și civilizația altor popoare 

europene ; 

- îmbunătățirea rezultatelor școlare la 

disciplina istorie ; 

- inițiativă civică ; 

D. Comunitatea locală 

- conștientizarea demersurilor realizate de 

către cadrele didactice  pentru formarea 

profilului moral și a sensibilității culturale 

ale elevilor școlii ; 

9. Caracterul inovator  Caracterul transdisciplinar și 

transcurricular al proiectului 

 Folosirea mediului virtual pentru 

desfășurarea unui proiect școlar 

internațional 

10. Sustenabilitatea activităţilor 

desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la 

nivel instituţional şi la nivelul 

parteneriatului 

- utilizarea produselor finale obținute în 

cadrul orelor de istorie, dirigenție, 

educație socială; 

- încorporarea strategiilor inovatoare în 

practicile curente de predare; 

- menținerea grupului de lucru constituit la 

nivelul acestui proiect prin implicarea în 

proiectul național ,, Cetățeanul” 
 

Ziua Europei (Europe Day) 

 



 
 



 


