Proiectul eTwinning „A FUNNY SCHOOL YEAR”- an școlar 2018-2019
Programul eTwinning are ca scop principal facilitarea comunicării și colaborarea între şcoli din
ţările membre ale Uniunii Europene, implicând cadrele didactice şi elevii în diverse activităţi de
învăţare. Proiectele e Twinning au ca finalitate crearea de diverse produse educaţionale care implică
utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora elevii și cadrele didactice colaborează cu echipe din
alte ţări. Pe termen lung, se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii,
îmbunătăţirea comunicării în limbi străine, cunoaşterea şi dialogul intercultural.
În acest an școlar, elevii clasei a IV-a A, îndrumați de d-na prof. înv. primar Poclid Izabela, sunt
implicați în proiectul eTwinning „A Funny School Year”, care reunește 30 de cadre didactice și 800 de
preșcolari și școlari din țări precum România, Italia, Turcia, Ungaria, Grecia, Spania, Polonia, Croația,
Serbia.
Pe parcursul anului școlar, elevii participă la activități în cadrul unor proiecte tematice sau
celebrează diferite evenimente. Aceste momente speciale din viața lor de școlar sunt împărtășite
partenerilor din proiectul eTwinning prin fotografii, video-uri, desene, texte, prezentări. Comunicarea se
realizează în limba engleză pe platforma eTwinning, iar diseminarea activităților se face utilizând
diverse instrumente web precum Padlet, Animoto, Kizoa, Ourboox.
Produsele finale ale proiectului sunt o hartă interactivă cu prezentarea fiecărei școli/ grădinițe
implicate și o carte digitală cu activitățile interesante desfășurate.
Elevii clasei a IV-a A au desfășurat în cadrul proiectului „A Funny School Year” diverse
activități, pe care le-au prezentat partenerilor pe platforma eTwinning:
• Students Introduce Themselves
• Logo Contest
• Celebration of the European Day of Languages
• A Lesson of History
• About Emotions
• Great Explorers
• Great Architects
• Our National Day
• Merry Christmas and Happy New Year!
• Day of Happiness
• Mother`s Day
• Our Friends, Preschoolers
• Safe Road
Cel mai interesant eveniment derulat în cadrul proiectului a fost schimbul de felicitări de Crăciun
și Anul Nou. Elevii au confecționat felicitări pe care le-au trimis partenerilor din proiect. A fost un
moment deosebit atunci când, la rândul nostru, am primit plicurile cu desenele și felicitările copiilor din
Italia, Ungaria și Serbia.
Vom continua să ne implicăm în proiectul „A Funny School Year” și suntem nerăbdători să
realizăm cartea digitală care să ne prezinte activitățile. Pentru noi, eTwinning înseamnă: cooperare,
entuziasm, comunicare, implicare, noutate, diversitate, calitate, optimism.
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