
Ne lărgim orizonturile prin programele eTwinning! 

 

Prof. Mărgescu Octavia 

Școala Gimnazială Nr. 156, București 

 

Școala Gimnazială Nr. 156 din București a primit denumirea de „Școală eTwinning” pentru anul școlar 

2018 – 2019. ETwinning este o platformă care oferă personalului didactic ce activează în școlile din țările 

europene posibilități de comunicare, colaborare, demarare de proiecte și schimb de informații, un spațiu în care 

să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educațională din Europa. 

 La începutul acestui an școlar, clasa a IV-a C a demarat patru programe eTwinning, unul dintre ele 

numindu-se „My illustrated English Booklet” („Cărticica mea ilustrată de engleză”). În acest proiect au 

colaborat nouă profesori și elevii acestora din cinci țări: România, Slovacia, Polonia, Italia și Turcia. Scopul 

acestui program a fost de a ajuta elevii să-și recapituleze și să-și consolideze cuvintele pe care le-au învățat în 

limba engleză. Pentru aceasta, elevii au pregătit o cărticică care conține cuvinte învățate în limba engleză, 

ilustrate de ei. Cuvintele au fost organizate pe categorii pregătite de cele nouă școli participante și la final au 

fost combinate într-o carte digitală, pe platforma eTwinning. Planul de activități desfășurate în cadrul acestui 

proiect a fost următorul: 

 Octombrie: 

- Includerea elevilor în platforma eTwinning 

- Prezentarea profesorilor membri în proiect 

- Prezentarea elevilor 

- Pregătirea câte unui poster de către fiecare clasă din cele nouă școli participante și votarea on-line a 

posterelor pentru alegerea posterului reprezentativ al proiectului 

 Noiembrie: 

- Rezolvarea de către elevi a unor puzzle-uri on-line care reprezentau obiective turistice din țările 

participante 

- Compunerea unor hărți mentale ilustrate de către elevi despre categoria de cuvinte aleasă 

- Ilustrarea cuvintelor alese de către elevi 

- Învățarea unui cântec în limba engleză în legătură cu aceste cuvinte, filmarea elevilor în timp ce îl 

interpretează și încărcarea filmului pe platforma eTwinning 

 Decembrie: 

- Schimb de felicitări de Crăciun / Anul nou între cele nouă clase participante 

- Realizarea cărticicăi de engleză din categoriile de cuvinte pregătite de fiecare clasă participantă prin 

combinarea acestora on-line și încărcarea ei pe platforma eTwinning 

 Ianuarie 

- Elevii și-au scris părerile despre munca partenerilor pe platforma eTwinning 

- Elevii au scris despre partea care le-a plăcut cel mai mult din proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterul care a primit cele mai multe voturi și a 

fost ales posterul reprezentativ al proiectului a 

fost chiar posterul pregătit de clasa noastră! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felicitările de Crăciun expediate de clasa noastră...                             și cele primite de la școlile partenere: 

   
 

 

Produsul final al muncii elevilor noștri: cărticica ilustrată de engleză, postată pe platforma eTwinning: 

 
 

 


