Proiect eTwinning
THE COLORS OF OUR
COUNTRY

1.
2.

Perioada în care s-a derulat
Grup ţintă la nivelul parteneriatului

3.

Coordonator

4.

Obiective

5.

Ariile curriculare implicate

01.09.2017 - 10.06.2018
Elevii claselor pregătitoare - a III-a de la Școala
Primară Urca ( Școala Gimnazială Viișoara);
Izabela Winiecka – Polonia
Olga Ignatenko - Ucraina
La nivelul instituției: prof. înv. primar Ciocan Liana
 Cunoașterea culorilor steagurilor țărilor
participante la proiect, în special și a cât mai
multor țări europene, în general;
 Modelarea sentimentului de respect reciproc și
conturarea identității naționale a tuturor
participanților la proiect;
 Îmbunătățirea abilităților de comunicare în
limba engleză a elevilor și a capacităților de
utilizare a instrumentelor TIC;
 Dezvoltarea abilităților artistice prin activitățile
practice desfășurate în cadrul proiectului;
 Artă, Cross-curricular, Discipline învăţământ
primar,
Educaţie
pentru
mass-media,

6.

Produsele finale si rezultatele
obţinute şi gradul lor de utilizare
concretă la nivelul parteneriatului,
al instituţiei şi în afara acesteia

-

7.

Metodele de evaluare si de
diseminare folosite

-

Informatică/TIC, Istorie, Lucru manual,
Muzică, Tehnologie.
fotografii, filmulețe,post-carduri;
dezvoltarea competențelor sociale, culturale,
digitale și lingvistice ale elevilor prin proiectele
extracurriculare.

Certificat Etwinning, Certificat Quality
Label;
- Toate materialele realizate în cadrul
activităților proiectului au fost fotografiate și
au fost postate pe spațiul virtual al proiectului
eTwinning.
- Completarea chestionarului online propus de
fondatorii proiectului;
- Diseminarea activităților proiectului s-a făcut la
nivelul comisiei metodice a învățătorilor din
școală, la nivelul cercului pedagogic al
învățătorilor zona Câmpia Turzii, la nivelul
comitetului de părinți al clasei și al școlii;
8. Impactul (asupra instituţiei,
 Asupra instituției:
personalului şcolii, elevilor,
- Promovarea unei imagini pozitive a
părinţilor, comunităţii locale, etc.)
activităților extracurriculare desfășurate în
școală;
 Personalului școlii:
- Stabilirea unor relații de colaborare
profesională cu alte cadre didactice
participante la proiect;
 Elevilor:
- Descoperirea frumuseții tradițiilor unor țări
europene și promovarea lor la nivel local,
național și internațional;
- Creșterea accesului la cultură al copiilor;
 Părinților:
- Creșterea gradului de implicare a părinților în
activitățile copiilor;
 Comunității locale:
- Asigurarea laturii materiale de către consiliul
local în vederea dezvoltării unei educații nonformale a elevilor școlii noastre.
9. Caracterul inovator
 Implementarea în școala noastră a unor idei
împărtășite de partenerii din cadrul proiectului
referitoare la importanța și necesitatea
introducerii de noi strategii și activități
inovative în domeniul disciplinelor studiate;
10. Sustenabilitatea activităţilor
 Activitățile proiectului implică experiența
desfăşurate şi a rezultatelor obţinute
cotidiană a fiecărui participant și reprezintă un
la nivel instituţional şi la nivelul
important pas spre planificarea inovativă a
parteneriatului
activităților următoare.

