
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Perioada în care s-a derulat 20 Septembrie 2017-20 Iunie 2018 
2.  Grup ţintă la nivelul parteneriatului Elevi elevii clase a I-a și a II-a, Școala Gimnazială 

Viișoara (Școala Primară Urca); 
3.  Coordonator Natalia Vazquez - Spania    

La nivelul școlii: prof.înv. primar Recea Diana 
4.  Obiective 

 
 Ob1.Îmbogățirea cunoștințelor despre viața și 

opera unor artiști faimoși ai lumii prin 
documentarea și împărtășirea informațiilor și a 
datelor referitoare la aceștia; 

 Ob.2. Dezvoltarea competențelor lingvistice, 
atât la limba maternă cât și la limba engleză; 

 Ob.3. Utilizarea internetulului  în scopul 
învățării și a îmbogățirii cunoștințelor;  

 Ob.4. Comunicarea cu elevi din școli europene 
folosind tehnologii noi de comunicare. 

5.  Ariile curriculare implicate  Limbă și comunicare, Matematică și științe ale 
naturii, Om și societate, Arte, Tehnologii 

6.  Produsele finale si rezultatele 
obţinute şi gradul lor de utilizare 

- fotografii, filmulețe postate pe canalul Youtube, 
desene ale elevilor, prezentări power point; 

 
Proiect eTwinning 

Artist through History 



concretă la nivelul parteneriatului, 
al instituţiei şi în afara acesteia 

Materialel sunt folosite la nivelul instituției de 
către colegi la orele de Educație civică, Istorie, 
Muzică și mișcare, Joc și mișcare, Dezvoltare 
personală 

- dezvoltarea competențelor sociale, culturale, 
digitale și lingvistice ale elevilor prin  prin 
proiecte extracurriculare. 

- familiarizarea și exersarea de către elevi a 
muncii de cercetare 

- dezvoltarea spiritului de echipă ărin cooperarea 
în cadrul unor echipe de lucru 

7.  Metodele de evaluare si de 
diseminare folosite 

- Prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul 
comisiei metodice a învățătorilor din școala 
noastră. 

- Expunerea oportunităților pe care le oferă 
platforma eTwinning în cadrul comitetului de 
părinți. 

- Certificat de calitate al proiectului (eTwinning 
Quality Label). 

- Toate activitățile proiectului au fost publicate în 
jurnalul proiectului,  pe twinspace -  platforma 
eTwinning. 

 
8.  Impactul (asupra instituţiei, 

personalului şcolii, elevilor, 
părinţilor, comunităţii locale, etc.) 

- Colaborarea cu cadre didactice din școli 
europene apropie mai mult școala din care 
facem parte de o școală europeană. 

- Participarea  elevilor la activitățile proiectului 
stârnește interesul pentru nou, variat, ” altceva”. 
Părinții, care inițial și-au dat acordul, au 
participat la munca de documentare și cercetare 
a  elevilor, fiind interesați de produsele 
rezultate. 

9.  Caracterul inovator  Lărgirea orizontului de cunoaștere a artiștilor 
internaționali de renume de către elevi, precum 
și a cunoașterii unor aspecte importante din 
biografiei acestora  și a operelor lor. 

 Valorizarea unor domenii care în general sunt ,, 
marginalizate” în activitatea didactică zilnică. 

10.  Sustenabilitatea activităţilor 
desfăşurate şi a rezultatelor obţinute 
la nivel instituţional şi la nivelul 
parteneriatului 

 Activitățile din cadul proiectului continuă și în 
cadrul orelor de Muzică și mișcare. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


