
 

                                                                                                     
 

 
1.  Perioada în care s-a derulat 28 Iunie 2017- 30 Noiembrie 2017 
2.  Grup ţintă la nivelul parteneriatului Elevii claselor pregătitoare - clasa a III-a  de la 

Școala Pimară Urca, cadre didactice ; 
3.  Coordonator Ciocan Liana -Școala Gimnazială Viișoara, Cluj, 

România 
Sean McGregor- Marea Britanie 

4.  Obiective 
 

 Ob.1. Cunoașterea modului în care copiii din 
alte țări europene își petrec vacanța de vară, 
precum și a intereselor și a unor hobby-uri ale 
acestora.  

 Ob.2. Împărtășirea informațiilor referitoare la 
interesele și activitățile elevilor din timpul 
vacanței de vară și luarea în considerare a 
modului în care acestea pot varia în întreaga 
Europă. 

Ob.3. Comunicarea cu alți elevi din alte școli din 
Europa folosind diferite mijloace de comunicare 
online. 

5.  Ariile curriculare implicate Limbă și comunicare, Om și societate, Arte, 
Tehnologii, Educație fizică, sport și sănătate 
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6.  Produsele finale si rezultatele 
obţinute şi gradul lor de utilizare 
concretă la nivelul parteneriatului, 
al instituţiei şi în afara acesteia 

- fotografii, filme, postere ale elevilor, prezentări 
power point; 

- îmbunătățirea performanțelor individuale de 
învățare continuă prin proiectele 
extracurriculare. 

- Materialele power point sunt folosite la orele 
de Arte vizuale și abiliăți practice 

Certificatul de calitate al proiectului (eTwinning 
Quality Label) 

7.  Metodele de evaluare si de 
diseminare folosite 

Metode de evaluare: 
- realizarea unui panou tematic cuprinzând 

fotografii din locurile vizitate; 
- obținerea  Certificatului de calitate al 

proiectului (eTwinning Quality Label) și a 
Certificatului de calitate pentru elevii implicați 
în proiect; 

- observația, reflecția personală; 
Metode de diseminare: 
- activitățile proiectului au fost postate în jurnalul 

proiectului, pe twinspace-ul acestuia din cadrul 
platformei eTwinning;  

diseminarea proiectului a avut loc  în cadrul 
comisiei metodice a învățătorilor din școala 
noastră, în cadrul consiliului profesoral al școlii, 
membrilor consiliului de administrație al școlii, 
comitetului de părinți al clasei și al școlii, precum 
și în cadrul cercului zonal al coordonatorilor de 
proiecte și programe educative. 

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

 Asupra instituției: 
- promovarea la nivel european a activităților 

extracurriculare realizate în școala noastră; 
- realizarea unui schimb de bune practice la nivel 

instituțional; 
 Personalului școlii: 

- inițierea unor cadre didactice din școală în 
folosirea platformei eTwinning, crearea  de 
conturi pe acest portal; 

- stabilirea  unor  legături de colaborare cu diverși  
parteneri în vederea  desfășurării unor  proiecte 
viitoare; 

- cunoașterea unor exemple de bună practică  în 
ceea ce privește planificarea, organizarea și 
desfășurarea unor activități nonformale viitoare 
în timpul vacanțelor 

- școlare; 
 Elevilor: 

- dezvoltarea abilităților de comunicare într-o 
limbă străină;  



- folosirea instrumentelor TIC în prezentarea 
activităților desfășurate; 

- dezvoltarea spiritului de echipă; 
 Părinților: 

- creșterea încrederii părinților în actul 
educațional oferit de instituția noastră; 

 Comunității locale: 
implicarea comunității locale în sponsorizarea unor 
activități extrașcolare a elevilor. 

9.  Caracterul inovator Implementarea  în școala noastră  a unor idei  
împărtășite de partenerii din cadrul proiectului 
referitoare la activitățile nonformale desfășurate pe 
timpul vacanțelor școlare.  

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

 Activitățile proiectului au valorizat experiența 
cotidiană a fiecărui particpant și au constituit o 
ancoră în planificarea activităților viitoare. 

 Prin derularea activităților din cadrul acestui 
proiect s-a reușit o mai bună cunoaștere a 
intereselor și înclinațiilor elevilor din timpul 
liber, lucru care a contribuit la stabilirea unor 
relații interpersonale bazate pe încredere și 
comunicare. 

Proiectul a permis racordarea școlii noastre la 
pulsul educațional european și ne-a întărit 
convingerea că avem multe de oferit, nu numai în 
domeniul educațional, ci și în alte domenii (tradiții, 
turism etc). 

  
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 


