
de activitate şi responsabilitate, ar 
ruina copilul din punct de vedere 
moral.   

Pe lâng  motivaţia ap rut  ca 
un plus în faţa elevilor, colaborarea 
dincolo de graniţele fizice ale ţ rii 
devine una adus  mai aproape decât ne 
putem imagina – este o alegere pe care 
o recomand tuturor dasc lilor. Încer-
caţi şi veţi obţine înc  un motor  mult 
necesar nou  acum! 

V  doresc mult succes şi o 
alegere etwinning de bun augur!            
Cu gânduri bune şi cu speranţ  semnez 
eu, un dasc l al zilelor noastre,  

prof. Violeta M z roaie, 
Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu’’ 

S  d ruieşti copiilor o vacanţ  
şi, totodat , prilejul de a înv ţa o limb  
str in  sunt ceea ce orice profesor îşi 
doreşte. Poate veţi întreba ce ne mai 
poate motiva pe noi, cei mari, în aceste 
zile în care înv ţ mântul este pus la 
zid, ce ne mai face s  ne dorim în con-
tinuare s  vedem sclipirea inocent  a 
dorinţei în ochii de copil. Să vedem 
ceea ce se cheamă dorinţă ca atunci 
când construiesc cu propiile lor mânuţe 
felicitări de Crăciun pentru prietenii lor 
francofoni din Grecia, Spania, Italia, 
Germania, Finlanda şi, chiar, din alte 
colţuri ale României. 

Etwinning este oportunitatea 
de care aveam eu nevoie s  pot con-
tinua ceea ce îmi doream pentru şcoala 
mea. Pot s  spun c  un model solicitat 
profesorului de ast zi conţine, printre 
multe altele, bun tate şi caritate, 
a u t o e x a m i n a r e ,  r e n u n ţa r e  l a 
autoritarism. Pedagogul trebuie s  fie 
ferm convins de faptul c  elevul îşi va 
manifesta capacit ţile graţie efortului 
pe care îl va depune; s  nu uite c  
discipolii pot atinge un nivel bun de 
preg tire şi c  aceştia îşi vor 
demonstra adev rata natur  doar atunci 
când vor indeplini o munc  pe placul 
lor. Iat  ce aduce twinspace în faţa 
copiilor mei–completarea pe care avem 
nevoie să o respirăm, atât eu cât şi ei.    

 Cu demnitate şi cu modestie, 
ca un gr dinar care s deşte valori, 
dar şi ca un chirurg care elimin  
concepţiile greşite, profesorul este 
obligat s  nu se limiteze la obţinerea 
unor rezultate cu elevii buni, dar s  
le acorde ajutor şi copiilor dificili, 
utilizând diferite forme de educaţie. 
Comunicarea la diferite nivele şi 
supravegheat  din umbr  de c tre 
profesor este linie directoare în cad-
rul tuturor parteneriatelor etwinning. 
Pentru o atitudine corect , libertatea 
este necesar  în aceeaşi m sur  ca şi 
oxigenul. Dar aşa cum oxigenul din 
aer, separat de azot, ne-ar mistui 
plamânii, la fel şi libertatea, separat  
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   Proiectele europene constituie astfel o 
modalitate atractivă şi eficientă prin care 
elevii si profesorii lucrează împreună, 
identifică şi rezolvă probleme, învaţă 
aplicând sau utilizând spaţii din afara şcolii 
pentru a realiza aplicaţii practice. Ele 
răspund necesităţii centrării activităţilor 
educative pe dezvoltarea de competenţe 
pentru secolul XXI – comunicare, civism, 
cooperare, a învăţa să înveţi, gândire critică, 
competenţe digitale etc. 
   O modalitate prin care lucrul în echipă în 
cadrul unui proiect european poate fi 
valorificat didactic la clasă este învăţarea 
prin colaborare. 
  Invățarea colaborativă se referă la o 
învățare socială și interactivă unde procesele 
de grup prevalează în fața învățării 
individuale. Din această perspectivă, 
activitățile au îcurajat dezvoltarea mai 
multor aptitudini, cum ar fi: fixarea unui 
scop comun, munca în echipă şi distribuirea 
unui rol fiecărui membru al grupului, 
capacitatea de a învăța unul de la altul şi 
unul cu altul. Abilitățile sociale sunt 
dezvoltate prin aderarea copiilor la numele 
grupului, care pot fi predefinite de cadrul 
didactic sau autodefinite de grup. 
Rezolvarea sarcinilor încurajează 
exprimarea copiilor în cadrul grupului din  

care fac parte, gândirea critică, munca 
în echipă. 
Spaţiul virtual eTwinning oferă un 
număr de instrumente de colaborare şi 
comunicare, inclusiv un canal de chat 
privat, deschis non-stop (elevii pot 
discuta cu partenerii lor chiar şi după 
terminarea orelor de curs, într-un 
mediu online securizat), o cutie 
poştală, forumuri şi un calendar. 
Materialele proiectului pot fi, de 
asemenea, stocate în directoare şi 
arhive de fişiere, iar cadrele didactice 
şi elevii pot face schimb de informaţii 
cu ajutorul spa ţ iului  virtual 
eTwinning. 
Procesul de stabilire de relaţii 
interpersonale este o dimensiune 
fundamentală a proiectelor eTwinning 
şi trebuie luat în serios. Prin 
intermediul său, relaţiile ating un 
nivel mai profund, mult peste nivelul 
superficial al exerciţiilor lingvistice 
sau al procesării de informaţii de 
natură strict academică, în care 
contextul cultural individual rămâne 
ascuns. O abordare simplistă 
echivalează cu ignorarea unui aspect 
important al învăţării interculturale, 
aspect ce poate aduce satisfacţii mari. 

           „Învăţarea colaborativă asistată de cele mai recente tehnologii informatice, aşa cum este şi tehnologia multi-
touch, reprezinta una dintre cele mai promiţătoare inovaţii in demersurile de imbunătăţire a procesului de predare-
învăţare. Nu numai că această abordare încurajează elevii să lucreze în echipă pentru rezolvarea exerciţiilor şi pro-
iectelor care combină cunoştinţe din mai multe discipline, dar contribuie în acelaşi timp la diversificarea şi creşte-
rea gradului de atractivitate al activităţilor de învăţare” (Tiberiu Velter, Director General Unitatea de Management 
al Proiectelor cu Finanţare Externă din cadrul M.E.N. din Romania). 

          Una din modalităţile prin care e-
learning a fost implementată în sistemul 
românesc  de  învă ţământ  es te 
participarea şcolilor româneşti la 
proiectele şi programele educaţionale 
europene care urmăresc promovarea 
colaborării la distanţă pentru schimburi 
de bune practici între sisteme de 
învăţământ, susţinerea parteneriatelor 
şcolare şi dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice. Cu fiecare an, 
numărul şcolilor, cadrelor didactice şi 
elevilor care sunt implicaţi în derularea 
unor astfel de proiecte şi parteneriate 
creşte semnificativ. Experienţele 
acumulate prin participarea la acestea 
au un impact pozitiv semnificativ 
asupra actualizării şi modernizării 
metodelor şi strategiilor didactice din 
învăţământul românesc.  
Un exemplu în acest sens îl reprezintă 
acţiunea eTwinning – parte componentă 
a Programului de învăţare pe parcursul 
întregii vieţi al Comisiei Europene. 
Programul ,,eTwinning” a fost lansat în 
2005 şi se adresează tuturor şcolilor din 
învăţământul preuniversitar, tuturor 
profesorilor, indiferent de disciplina 
predată, directorilor de unităţi şcolare şi 
inspectorilor şcolari. Platforma 
electronică pe care programul o pune la 
d i spoz i ţ i a  u t i l i za to r i lo r  o fe r ă 
posibilitatea desfăşurării de proiecte cu 
un grad înalt de originalitate care 
valorifică atât accesul la noile 
tehnologii, cât şi schimbul de idei şi 
bune practici între şcoli aparţinând unor 
sisteme diferite de învăţământ. Datorită 
oportunităţ i lor  de comunicare, 
colaborare şi învăţare pe care le oferă, 
proiectele realizate de şcoli prin acest 
program pot fi folosite cu succes ca 
suporturi ale metodelor şi strategiilor 
didactice moderne.          

Bibliografie: 
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    Reguli pentru integrarea TIC în 
activitatea didactică: 
1. Fii sigur că deţii controlul asupra 
materialului, atât din punct de 
vedere al conţinututlui, cât şi al 
formei, chiar dacă te sprijină un 
specialist în TIC. 
2. Fă-ţi un plan pe hârtie, separat de 
materialul aflat pe suport digital. 
3. Scopul şi forma prezentării să-ţi 
fie foarte clare 
4. Nu fii sedus de stilul atractiv 
tehnologiei moderne, fie ea video 
sau audio, şi nu face din aceasta un 
scop în sine. Concentrează-te asupra 
mesajului/a ideii principale şi a 
limbajului adecvate varstei/gradului 
de înţelegere al elevului. 
5. Un bun prezentator nu are 
nevoie  de o prezentare complicată 
tehnic. E mai important să fie 
atractivă prin idee, mod de 
structurare şi grad de interactivitate. 
De exemplu, o prezentare  trebui  
să-l facă pe elev să gândească, nu 
trebuie să fie doar o înşiruire rapidă 
şi ameţitoare de slide-uri. 
6. Mai presus de orice, concentrarea 
trebuie să fie asupra elevului şi a 
nevoilor lui de învăţare. Cel mai 
mare pericol în orice proiect de 
predare-învăţare care include şi TIC 
e să fie centrat mai mult pe 
tehnologie/creativitate, nu pe elevul-
receptor şi pe nevoile lui de 
învăţare. 
7. În şcoală, succesul tipului de 
predare bazat pe TIC se măsoară 
prin satisfacera nevoii de învăţare. 

Importanţa noilor tehnologii pentru educaţie este larg recunoscută, devenind, în ultimele decenii, un lait-motiv al 
discursului despre educaţie la toate nivelurile – curriculum şi practica didactică, formarea cadrelor didactice, dez-
voltarea instituţiilor şcolare, politici educaţionale sau administrarea sistemului de învăţământ . S-au înregistrat pro-
grese semnificative: dotarea şcolilor cu tehnologie informatică, racordarea la internet, dezvoltarea de soft educaţio-
nal, elaborarea de materiale suport şi furnizarea de activităţi de formare pentru cadrele didactice. Foarte multe pro-
grame sau proiecte au urmărit promovarea noilor tehnologii în educaţie. Un exemplu în acest sens îl reprezintă acţi-
unea eTwinning – parte componentă a Programului de învăţare pe parcursul întregii vieţi al Comisiei Europene. 

    ETwinning a fost lansat la 14 ianu-
arie 2005, cu scopul iniţial de a facili-
ta parteneriatele între instituţii de în-
văţământ preuniversitar din Europa. 
Ulterior, scopurile acţiunii s-au conso-
lidat, platforma etwinning.net deve-
nind o comunitate a şcolilor din Euro-
pa, reunind peste 65000 de cadre di-
dactice. Începând din octombrie 2007, 
programul eTwinning a început să fie 
derulat şi în România. Până la 15 sep-
tembrie 2009, peste 3800 de cadre 
didactice din Romania din aproxima-
tiv 2700 de instituţii de învăţământ s-
au înscris pe platforma eTwinning. 
Numărul proiectelor în care au partici-
pat cadrele didactice din ţara noastră, 
într-un interval relativ scurt, a fost de 
peste 1600. Scopul principal al acţiu-
nii eTwinning este acela de a facilita 
comunicarea şi colaborarea între şcoli 
din ţările membre ale Uniunii Europe-
ne, implicând cadrele didactice şi ele-
vii în activităţi noi de învăţare: crea-
rea de diverse produse educaționale 
care implică utilizarea noilor tehnolo-
gii şi în elaborarea cărora colaborează 
cu echipe din alte ţări. Pe termen lung, 
se urmăreşte îmbunătăţirea competen-
ţelor de utilizare a noilor tehnologii 
(atât în cazul cadrelor didactice cât şi 
în cazul elevilor), îmbunătăţirea co-
municării în limbi străine (competenţă 
de bază în Uniunea Europeană -
comunicarea în cel puţin două limbi  

străine), cunoaşterea şi dialogul in-
tercultural.            
În cea mai mare parte, cadrele didac-
tice participante la eTwinning susţin 
că motivaţia pentru rezolvarea sarci-
nilor de învăţare s-a îmbunătăţit. 
 Elevii au manifestat un inte-
res sporit de a lucra la computer pen-
tru realizarea proiectelor 
colaborative. Metodele de predare 
bazate pe TIC s-au diversificat, deve-
nind mai eficiente şi mai motivante 
nu numai pentru elevii şi profesorii 
participanţi la proiectele derulate, dar 
şi pentru alţi elevi şi profesori din 
şcoală, unii dintre aceştia 
manifestându-şi dorinţa de a începe 
să lucreze la un astfel de proiect. 
 Majoritatea elevilor români 
doresc să utilizeze mai mult compu-
terul şi Internetul pentru lecţii la di-
ferite discipline, in cadrul e-
Twinning, deoarece apar activităţi 
inovatoare precum: implicarea elevi-
lor din mai multe ţări în elaborarea 
împreună a unei prezentări a ţărilor 
lor, pornind de la elemente comune 
şi elemente diferenţiatoare; analiza 
consecinţelor deciziilor pe care le 
adoptăm în viaţa de zi cu zi şi discu-
tarea lor în grup, luând în calcul şi 
elemente de specific cultural; realiza-
rea unor experimente ştiinţifice şi 
discutarea observaţiilor împreună cu 
colegi din alte ţări, etc. 
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       Se poate spune, însă, că nu atât utilizarea noilor tehnologii ar fi o 
problemă majoră, ci modul în care sunt acestea folosite de către copii, 
de orice vârstă ar fi aceștia. De aceea, recomandările  vizează 
următoarele aspecte ( dupa Olimpius Istrate) : 
     - Utilizarea computerelor de la o vârstă fragedă (înainte de 9-10 ani) 
trebuie făcută sub supravegherea părinţilor sau a cadrului didactic; 
    - Folosirea moderată a noilor tehnologii (şi ar trebui inclus aici şi 
televizorul), cu o limită bine stabilită de timp de utilizare – în timp, 
durata poate creşte de la mai puţin de o oră (la 6 ani) la două-trei ore pe 
zi  (la 14 ani); 
      - Utilizarea aplicaţiilor sigure, a softului educaţional cu reală valoare 
pentru învăţare şi adaptate vârstei psihologice a copilului/ elevilor; 
      - Utilizarea Internetului numai după ce părinţii sau cadrele didactice 
fac configurările necesare pentru accesul securizat al copiilor la paginile 
de pe Internet; 
 Părinţii trebuie să se asigure că noile tehnologii nu devin un 
scop în sine pentru copil, ci că acesta înţelege rolul acestora de 
instrument pentru comunicare, informare, formare de deprinderi, joacă. 
 Desigur, unele dintre aceste recomandări necesită intervenţii de 
durată şi fermitate în aplicarea principiilor. Mai ales, o atitudine 
adecvată faţă de noile tehnologii se construieşte prin exemplul constant 
din partea părinţilor şi a educatorilor. Nu i se va cere copilului ceea ce 
părinții  nu respectă: dacă părintele se joacă la computer până noaptea 
târziu, e puţin probabil ca un copil să adopte un comportament diferit; 
dacă învăţătoarea pune accentul pe utilizarea în sine a computerului şi 
nu pe ceea ce aduc softurile educaţionale şi Internetul pentru atingerea 
obiectivelor de învăţare şi de formare de competenţe, e puţin probabil ca 
elevii să perceapă computerul doar ca pe un instrument de muncă 
intelectuală. Ce-i drept, acest instrument de muncă intelectuală este unul 
complex şi avansat, iar utilizarea sa deplină, atât de necesară în viaţa 
profesională şi socială de la momentul în care copiii de astăzi vor intra 
pe piaţa muncii, solicită exerciţiu, responsabilitate, echilibru.  

    Cercetările facute în ultima vreme privind efici-
enţa învăţării, relevă faptul că nu există diferenţe 
semnificative între rezultatele obţinute prin învăţă-
mânt tradiţional, „faţă în faţă“, sau prin învăţământ 
la distanţă şi în mod special prin învăţare electroni-
că. Tehnologia digitală produce anumite schimbări 
ale mediului de învăţare prin posibilităţile de utili-
zare a dimensiunilor sale pedagogice (după Peters, 
Otto, „Learning with New Media in Distance 
Education“, 2003):                          
-varietate pedagogică (se poate utiliza pentru apli-
carea diverselor paradigme educaţionale: behavio-
rism, cognitivism, constructivism);           
-spaţiu de învăţare virtual (mult mai eficient decât 
spaţiul de învăţare real, creează posibilitatea ca 
informaţiile de transmis să fie scoase din context, 
să fie accesibilizate, vizualizate, simulate procesu-
al, deci materialul devine mai atractiv şi mai uşor 
de înţeles);                                         
- autonomie în învăţare (cursanţii îşi petrec timpul 
utilizând informaţia, nu căutând-o);                         
-individualizarea învăţării, absenţa grupurilor de 
elevi/studenţi care învaţă împreună (caracteristică 
depăşită în prezent cu ajutorul teleconferinţelor sau 
cu ajutorul discuţiilor on-line), respectarea ritmului 
propriu de lucru al fiecăruia;                             
-comunicarea în ambele sensuri (ceea ce face deo-
sebirea între învăţământul la distanţă şi utilizarea 
tehnologiei pentru a ajuta învăţarea tradiţională.
 Deficienţele din formarea continuă sunt 
conştientizate şi resimţite ca o sursă pentru proprii-
le vulnerabilităţi chiar de către cadrele didactice. 
Răspunzând unei astfel de necesităţi, training-ul 

on-line poate reprezenta o ofertă modernă şi 
flexibilă de pregătire care să susţină şi să dezvolte 
profesionalismul autentic al cadrelor didactice 
prin: punerea la dispoziţia cursanților a aplicabili-
tăţii imediate şi specifice a conţinutului, ghidarea 
profesorilor spre practică reflexivă şi utilizarea 
perspectivelor multiple, abordarea învăţării ca efort 
de colaborare între formator-tutore şi cursant, asi-
gurarea bazei pentru propria direcţionare şi învăţa-
re continuă, valorificarea experienţei profesionale.  
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            Educaţia nonformala înseamnă orice acţiune organizată în afara sistemului şcolar, prin care se formează 
o punte între cunoştintele predate de profesori şi punerea lor în practică. 
      Acest tip modern de instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse şi al temelor obligatorii. 
Înseamna plăcerea de a cunoaşte şi de a te dezvolta. 

O b i e c t i v e l e  e d u c a ţ i e i  n o n f o r m a l e 
      Obiectivele educaţiei nonformale nu urmăresc să excludă 
modul tradiţional de educaţie, ci să completeze instruirea pur 
teoretică prin activităţi atractive, la care sa aibă acces un nu-
măr cât mai mare de tineri.      
   Acestea sunt:                                              
-    completarea orizontului de cultură din diverse domenii; 
- crearea de condiţii pentru formarea profesională; 
- spriijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate; 
- asigurarea unui mediu propice exersării şi cultivării diferi-
telor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi  
Caracteristicile educaţiei nonformale  
      În primă instanţă, specific educaţiei nonformale este lo-
cul în care ea se desfăşoară: într-un cadru instituţionalizat, 
dar în afara şcolii. Caracteristice acestui tip de educaţie sunt 
activităţile care contribuie la perfecţionarea individuală. Edu-
catorul nonformal trebuie să deţină mai multă flexibilitate, 
adaptabilitate şi rapiditate, dar şi un entuziasm răsunator. 
Acţiunile corespund strict intereselor, aptitudinilor si dorinţe-
lor participanţilor. In plus, doritorii nu sunt obligaţi să se 
alăture programului şi nu primesc calificative oficiale. To-
tuşi, în funcţie de formele de instruire nonformală, există şi 
situaţii în care sunt acordate diplome şi certificate de absolvi-
re. 
Tipurile de educaţie nonformală 
    Educaţia nonformală se împarte în două tipuri principale, 
variind în funcţie de activităţile specifice: 
- activităţi extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri 
sportive si artistice, concursuri, olimpiade etc.  
- activităţi extraşcolare: proiecte de ecologie şi formare civi-
că, excursii, acţiuni social-culturale (în clubul elevilor, la 
muzeu, la teatru, în biblioteci etc) 

Educaţia nonformală însoţeşte cu succes formarea 
educaţională a tinerilor şi ramane una dintre variantele 
optime pentru susţinerea plăcerii de cunoaştere şi de 
afirmare profesională. 
    Răsfoind multe din documentele importante, rapoarte de 
la întâlniri, seturi de recomandări ale unor departamente 
importante ale Consiliului Europei, deseori veţi găsi 
următoarele cuvinte care apar frecvent: 
- economia modernă bazată pe cunoaştere (Knowledge-
Based Economy) 
-societatea modernă multiculturală (Multicultural Society) 
- promovarea egalităţii şi tendinţa spre integrarea socială a 
tuturor părţilor societăţii – incluziunea socială (Social 
Equality and Social Inclusion) sau 
- conceptul de educaţie care constă în învăţarea pe tot 
parcursul vieţii (Lifelong Learning Process). 
    Europa se confruntă cu provocările epocii moderne, care 
constau în schimbarea conceptului economic, dar şi în 
schimbarea componenţei societăţii, care acum este 
multietnică în multe ţări ale Europei. Ca o consecinţă 
inevitabilă a acestor schimbări, se ajunge la schimbarea 
conceptului de educaţie, care se transformă într-unul 
modern ce presupune “învăţarea pe tot parcursul vieţii”. 
Europa îşi exprimă convingerea că educaţia formală nu mai 
este capabilă să dea răspunsuri la aceste provocări folosind 
exclusiv forţele şi valorile proprii, ci are nevoie de “o 
for t i f icare  în  sensul  prac t ică r i i  educa ţ ie i 
nonformale” (Raportul Comitetului de Cultură şi Educaţie 
din cadrul  Consiliului Europei, anul 1999).Conceptul 
modern de educaţie  priveşte educaţia ca "Lifelong 
Process", adică un proces de învăţare care se desfăşoară pe 
tot parcursul vieţii. 

În ce constă importanţa educaţiei nonformale, mai ales în comparaţie cu educaţia formală? 

    ”Educaţia formală şi nonformală sunt complementare. Ele coexistă. Elementele uneia se pot regăsi în cealaltă” (raportul 
Grupului de lucru pentru Educaţia nonformală, din cadrul Consiliului Europei, anul 2001).  
    Complementaritatea este cuvântul cheie care marchează poziţia europeană dominantă privind relaţia dintre educaţia 
nonformală şi formală şi care arată cât de mare importanţă se acordă astăzi educaţiei nonformale. Direcţia pentru Tineret şi 
Sport din cadrul Consiliului Europei subliniază importanţa educaţiei nonformale  prin câteva aspecte- În cadrul conceptului 
modern de educaţie (învăţarea pe tot parcursul vieţii), educaţia nonformală este o completare importantă a educaţiei forma-
le. Urmărind principiul şanselor egale, educaţia nonformală are un rol important în oferirea cunoştinţelor suplimentare pen-
tru minorităţile dezavantajate care nu au posibilitatea să urmeze şcolarizarea formală. Educaţia nonformală se consideră aici 
a fi un fel de “a doua şansă la educaţie” (second chance school); ea modifică şi completează cunoştinţele care sunt dobândi-
te în cadrul sistemului de şcolarizare formală, luând în considerare atât componenţa multiculturală a societăţii, specificul 
ţărilor aflate în tranziţie, cerinţele pieţei, cât şi necesitatea de dobândire a abilităţilor practice de viaţă pentru a face faţă pro-
vocărilor în contextul social mai amplu.  



Educaţia nonformală 

Prof. Iuliana TRAŞCĂ,  Dumitra IVAN 
Şc. gimnazială ”Gh. Popescu” Mărgineni-Slobozia, jud. Olt 
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     Din documentele europene importante privind educa-
ţia nonformală, se poate observa încercarea de transfor-
mare a importanţei modului nonformal de educaţie în 
formularea mai concretă şi mai constructivă a anumitor 
seturi de recomandări pentru guvernele ţărilor membre 
ale Uniunii Europene. În documentele miniştrilor euro-
peni de tineret, ale Comitetului European pentru Tineret 
şi ale Comisiei Europene se accentuează importanţa recu-
noaşterii statutului educaţiei nonformale în ţările membre 
ale Uniunii Europene. În unele părţi, accentul este pus 
mai mult pe promovarea valorilor (promovarea şanselor 
egale pentru toţi, a societăţii civile şi a drepturilor omu-
lui), iar în alte părţi pe importanţa stabilirii calităţii educa-
ţiei nonformale la nivel european.  Când este vorba de 
tineret, Comisia Europeană în programele sale destinate 
acestui grup ţintă (YOUTH Program) îşi stabileşte scopul 
ca prin educaţia nonformală să se aibă în vedere necesită-
ţile tinerilor, dar şi ale celor care lucrează cu ei, să li se 
acorde informaţiile necesare, anumite traininguri, cunoş-
tinţe şi abilităţi dobândite prin educaţia nonformală.  
    Există şi iniţiative ca tinerii din întreaga Europă să sta-
bilească legături între ei şi să devină mai puternici. Sunt 
cunoscute trei acţiuni în acest sens: 
 - Youth Exchanges,  
- European Voluntary Service  
- Youth Initiatives. 
 Comitetul Miniştrilor din cadrul Consiliului Eu-
ropei a dat şi anumite recomandări concrete ţărilor mem-
bre (în consecinţă, aceasta se referă şi la România) în 
legătură cu promovarea şi acreditarea educaţia 
nonformală. Urmează câteva dintre aceste recomandări, 
parţial explicate şi parafrazate: 

1. Având în vedere că educaţia nonformală este astăzi o parte 
din procesul fundamental de promovare a învăţării pe tot 
parcursul vieţii (Lifelong Learning Process), se recomandă 
dezvoltarea unor standarde eficiente de recunoaştere a 
educaţiei nonformale ca fiind partea esenţială a educaţiei 
generale – înainte de toate, se referă la calitatea însăşi a 
procesului educativ în cadrul educaţiei nonformale. 
2. Se pune accent pe importanţa încurajării progresului 
educaţiei nonformale oferind informaţii şi exemple de bună 
practică, metode şi realizări în educaţie ca şi formarea listei de 
abilităţi, experienţe şi cunoştinţe (ca rezultat al învăţării) 
a s i m i l a t e  p r i n  e d u c a ţ i a  n o n f o r m a l ă 
3. Se recomandă promovarea şanselor egale pentru toţi tinerii, 
cu referire specială la grupurile sociale dezavantajate, prin 
crearea de condiţii egale de educaţie prin educaţia 
nonformală , cu scopul ca aceşti oameni tineri să dezvolte 
complet potenţialul pe care îl au şi să se micşoreze diferenţele 
sociale şi discriminarea socială. 
4. Se recomandă încurajarea oamenilor tineri să contribuie la 
promovarea valorilor precum cetăţenia activă, drepturile 
omului, toleranţă, dreptate socială, dialogul între generaţii, 
pace şi înţelegere interculturală. 
5. Prin activităţile educaţiei nonformale tinerii trebuie să fie 
încurajaţi să participe mai activ în viaţa socială, mai ales în 
ţările care sunt în tranziţie. 
6. Promovarea dialogului dintre participanţi, implicaţi în 
educaţia nonformală şi educaţia formală şi încurajarea unei 
înţelegeri mai bune a diferitelor abordări în educaţie, în 
diferite ţări europene. 
7. Asigurarea tuturor resurselor (atât a celor umane, cât şi a 
celor financiare) de care este nevoie ca  educaţia nonformală 
să devină un element important al politicii naţionale de tineret.               

 
 
REFERINŢE: 
1. Council of Europe - Committee of Ministers - Recommendation of the Committee of Ministers to member states on 
promotion and recognition of Non-Formal education/learning of young people, on 30 April 2003.  
2. European Steering Committee for Youth (CDEJ), 30th meeting, Strasbourg, 18 and 20 February 2003  
3. Report of working group on Non-Formal Education: The present debate on recognition and quality standards at european 
level, 2001.  
4. Report of Committee on Culture and Education: Non - Formal Education, 15 December 1999.  
5. European Commission, Directorate - General for Education and Culture: Common European principles for validation of 
Non-Formal and Informal Learning, 8 May 2003.  
6. Council of Europe, Directorate of Youth and Sport: Study on the links between formal and non-formal education, 
Strasbourg, March 2003.  
7. Catalogul programului de perfecţionare profesională a celor angajaţi în sistemul şcolar în anul 2002/2003, Belgrad, 2002, 
Ministerul Educaţiei şi Sportului al Republicii Serbia. 



 Revoluția digitală oferă 
oportunități importante în dome-
niul educației, elevii putând 
învăța oriunde și oricând, putând 
interacționa cu alți tineri ai celor-
lalte țări, informația fiind liberă și 
gratuită.                                          
 Un portal care a demarat 
proiecte de tip parteneriat este 
eTwinning. Aceste proiecte au 
reușit să unească atât profesorii, 
cât și elevii tuturor țărilor membre 
UE.   
 Noile tehnologii devin 
provocări cu care profesorii se 
confruntă din ce în ce mai mult. 
Însă, aceasta este o necesitate 
pentru a dezvolta la elevi 
competențe necesare secolului al 
XXI-lea. Un aspect important îl 
va constitui schimbarea sălilor de 
clasă convenționale în laboratoare 
echipate cu instrumente digitale 
TIC de ultimă oră. Atunci vom 
putea vorbi de schimbarea stiluri-
lor de predare și de învățare. 
Acest lucru presupune o sală de 
clasă interactivă, un program de 
digitizare a manualelor școlare, 
adaptarea curriculumului pentru a 
permite integrarea TIC în cadrul 
tuturor disciplinelor.  
 Totodată, adaptarea la 
tablete, la aplicații mobile, rețele 
de socializare și conținut digital 
va avea un efect însemnat asupra 
elevilor din întreaga lume. În 
schimb, în clasă trebuie să apară 
softuri interactive, planșe digitale, 
dotări și echipamente High Tech  

CLASA CREATIVĂ 
O NOUA ABORDARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ACTUAL 

Prof. Burtoiu Daniela - Colegiul Naţional Alexandru Odobescu Pitești 
Prof. Dinculescu Simona - Colegiul Naţional Alexandru Odobescu Pitești 
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 pentru ca educația să fie în pas cu era 
digitală. Sălile de clasă creative sunt ino-
vatoare medii de învățare, promovând 
colaborarea, personalizarea și provocarea 
învățării creative. Aceste săli de clasă in-
clud toate tipurile de învățare formală și 
informală. 
 Să nu uităm că pe lângă avantaje-
le acestor instrumente TIC, apar și dez-
avantaje precum folosirea în exces a cal-
culatorului, individualizarea învățării, cos-
turi ridicate. Totuși, este un pas înainte 
pentru viitorul societății, pentru deschide-
rea a noi domenii și revoluționarea celor 
vechi. 

         Proiectele eTwinning și 
Comenius sunt o provocare pentru 
fiecare profesor și elev, reprezen-
tând progresul intercultural și 
științific.  
      Un exemplu de astfel de 
instument digital este utiliza-
rea ,,clasei Dojo’’ pentru motiva-
rea elevilor, mai eles pentru sti-
mularea elevilor supradotați care 
și ei pot fi predispuși la evitarea 
sarcinilor dificile. Clasa Dojo este 
o aplicație gratuită  în care se pot 
recompensa elevii cu rezultate 
deosebite, dar se pot evidenția și 
unele scăderi de potențial.  
O altă importantă latură a erei di-
gitale o reprezintă codurile QR, 
coduri care pot fi citite cu ajutorul 
telefoanelor mobile și pot fi folo-
site în școli în scopuri academice.     
Totodată avem posibilitatea cu 
ajutorul QR Treasure Hunt Gene-
rator să putem crea propriile co-
duri QR.  

        
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p53956/home  

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p53956/home


 Cursurile on-line sunt ideale 
pentru persoanele cu un program de 
lucru foarte încărcat sau pentru per-
soanele care călătoresc foarte mult. 
Primul pas pentru a participa la un 
curs este crearea unui cont personal 
de acces. Crearea conturilor este gra-
tuită. Odată înregistrat ca utilizator al 
sistemului, poţi alege cursurile la care 
sa te înscrii. În formularul de înscrie-
re sunt solicitate o serie de date care 
vor fi utilizate in momentul eliberării 
diplomelor. De aceea, este bine sa fie 
completate corect toate datele pentru 
ca nu pot fi făcute modificări ulte-
rioare. Diploma va fi eliberată cu 
datele ce au fost introduse. Toate 
datele furnizate sunt confidenţiale.
 Avantajele susţinerii cursu-
rilor on-line:    
,  Educaţia on-line aduce unele îm-
bunătăţiri /avantaje în relaţia dintre 
profesori/studenţi;                              
,  Colaborarea: este considerata a fi 
punctul forte al educaţie on-line;                   
,  Conectivitate: studenţii pot să 
schimbe date şi informaţii atât între 
ei, cât şi cu profesorii, utilizând e-
mail-ul şi alte mijloace de tip confe-
rinţă;                               
,  Partajare de cunoştinţe: poate fi 
mai bine realizat publicând informa-
ţia în format electronic şi distribuind-
o prin web;                              
,  Focalizare asupra studentului: în 
timp ce profesorii joacă un rol cheie 
în crearea şi organizarea cursurilor, 
studenţii determină direcţia acestora 
prin participare şi prin realizarea de 
diverse activităţi. De asemenea, stu-
denţii trebue  să descopere singuri 
conţinutul cursului şi să realizeze 
diferitele teme şi proiecte, profesorii 
definind numai scopul, facilitând sau 
gestionând procesul de învăţare; 

 

AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE ALE CURSURILOR ON-LINE 

Prof. Rîşnoveanu Nicoleta 
 Prof. Popa Georgeta 
 G.P.P.NR.10 Buzău 
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,  Accesul în timp real la cunoştinţe, de ori-
unde şi oricând. Dacă învăţământul tradiţional 
este organizat pe grupe de vârstă, cel on-line 
este organizat pe subiecte; la acelaşi curs on-
line, pot participă studenţi de vârste, pregătire, 
experienţă profesională diferite, provenind din 
toate zonele globului; 
,  nu sunt necesare cheltuieli de deplasare, 
nici întreruperea activităţii profesionale curen-
te; 
,  permite cursantului sa decidă singur asupra 
conţinutului relevant pentru el, asupra timpu-
lui pe care îl poate dedica învăţării şi ritmului 
în care parcurge informaţia; 
,  Asigură evaluarea cunoştinţelor la sfârşitul 
fiecărui modul şi chiar redarea unor statistici 
asupra calităţii acestora; 
,  Conţinutul de curs, precum şi rezultatele 
participanţilor pot fi stocate şi consultate ori-
când; 
,  Conţinutul se poate actualiza uşor (cu ex-
cepţia materialelor multimedia); 
,  Capacitatea de-a lega resurse în mai multe 
formate; 
,  Poate fi un mod eficient de furnizare a ma-
terialelor de curs; 
,  Potenţial de acces larg - de exemplu, pentru 
studenţi cu norma redusa sau angajaţi; 
,  Poate încuraja o învăţare mai activă şi mai 
independentă; 

Dezavantajele şi impedimentele cur-
surilor on-line 
- costul ridicat al echipamentelor teh-
nice si al softului (studiile realizate 
indică faptul că pregătirea unui curs 
on-line este mai costisitoare decât cea 
a unuia tradiţional, în echipa de 
"construire" a unui curs intrând per-
soane specializate în web design şi 
design instrucţional); 
- cursul poate fi eficient atunci când 
dotarea cu calculatoare este corespun-
zătoare, când conexiunile la Internet 
există şi sunt rapide; 
- timpul necesar pregătirii şi facilitării 
unui curs on-line este mult mai mare 
decât pentru un curs tradiţional; 
- schimbări de mentalitate, lărgirea 
viziunii manageriale şi acţiuni hotărâ-
te în sprijinul penetrării tehnologiilor 
informaţionale şi comunicaţionale în 
şcolile de pe întreaga suprafaţă a ţării, 
la toate disciplinele de învăţământ şi 
la toate nivelurile de şcolarizare, acţi-
une de perspectivă, de lungă durată, 
susţinută de voinţa politică şi de acor-
dul participanţilor la acţiune; 
Comparând avantaje/dezavantaje 
ajungem la concluzia ca aceasta me-
todă de învăţare este utilă, atractivă, 
însă nu se poate spune că va ajunge să 
înlocuiască metodele tradiţionale de 
învăţământ. Cursurile on-line vin să 
îmbunătăţească nivelul de cunoştinţe 
al celor ce le utilizează, oferă acestora 
posibilitatea obţinerii de certificate 
mai mult sau mai puţin valoroase şi 
ele reprezintă o componentă pozitivă 
a multitudinii de informaţie ce poate 
fi găsită pe Internet. 
S i t e - u l  h t t p : / /
www.brainbench.com oferă testări 
on-line gratuite, dar şi cu plata, din 
mai multe domenii. Majoritatea sunt 
din domeniul IT: HTML, Adobe 
Dreamweaver, Flash, Windows 95, 
98, 2000, Adobe Photoshop etc. 
Compania Brainbench oferă certifi-
cări internaţionale în cazul obţinerii 
notei de trecere pentru fiecare curs in 
parte. De asemenea, din ce în ce mai 
multe universităţi includ cursuri on-
line si sisteme de învăţare la distanţă. 

Exemple de site-uri: 
- http://cisco.netacad.net/public/index.html 
(retele de calculatoare); 
- http://www.bbc.co.uk/learning (cursuri de 
limbi straine, stiinte, istorie, drept); 
-http://www.computertrainingcourseware.com 
(cursuri de Windows, Excel, Powerpoint, Ac-
ces, Outlook, Flash, Word, FrontPage, Lotus, 
C); 
- http://www.worldwidelearn.com (cursuri cu 
plata de obicei foarte cuprinzatoare); 
- http://www.learnem.com (cursuri gratuite 
prin e-mail: Web design, programare in C, 
programare ASP) etc. 
 
Biblliografie: 
 
http://www.itcreative.ro/blog/software/49-
invatarea-online-e-learning-prezentare-
generala  

http://www.brainbench.com
http://cisco.netacad.net/public/index.html
http://www.bbc.co.uk/learning
http://www.computertrainingcourseware.com
http://www.worldwidelearn.com
http://www.learnem.com
http://www.itcreative.ro/blog/software/49


Definiţie: Un sistem de eLearning (de formare la distanţă sau educaţie virtua-
lă) constă într-o experienţă planificată de predare-învăţare, organizată de o 
instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvenţială şi logică 
pentru a fi asimilate de elevi şi studenţi în maniera proprie. Medierea se reali-
zează prin modalităţi diverse, de la material pe dischetă sau CD (eventual prin 
corespondenţă), la tehnologii de transmitere a conţinuturilor prin Internet.  

Revoluţie  în educaţie - E-learningul 
Prof. coord. Iuliana Dumitrescu, 

 Colegiul Naţional “I. L. Caragiale” Bucureşti  
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 În sens larg, prin elearning (sau e-
learning) se întelege totalitatea situatiilor 
educationale în care se utilizează semnifi-
cativ mijloacele tehnologiei informaţiei şi 
comunicării. Termenul, preluat din literatu-
ra anglo-saxonă, a fost extins de la sensul 
primar,  de învăţăre prin mijloace electro-
nice, acoperind acum aria de intersecţie a 
acţiunilor educative cu mijloacele informa-
tice moderne. Definit astfel, mai mult ca e-
education, conceptul e-learning interferea-
ză şi se suprapune pe o multitudine de ter-
meni ai experientelor didactice: instruire 
asistată/ mediată de calculator, online 
learning/ education, instruire prin multime-
dia etc.  
 Sub denumirea de software didac-
tic/ educational, o gamă largă de materiale 
electronice (pe suport digital/ multimedia) 
sunt dezvoltate pentru a simplifica procesul 
de educatie: harti, dictionare, enciclopedii, 
filme didactice, prezentari în diverse for-
mate, carti (e-books), teste, tutoriale, simu-
lări, software ce formează abilităţi, softwa-
re de exersare, jocuri didactice etc. 
 Computerul şi materialele electro-
nice/ multimedia sunt utilizate ca suport în 
predare, învăţăre, evaluare sau ca mijloc de 
comunicare (pentru realizarea unor sarcini 
individuale etc).  
În sens restrâns, elearning-ul reprezintă un 
tip de educaţie la distantă, ca experienţă 
planificată de predare-învăţăre organizată 
de o instituţie ce furnizează materiale într-
o ordine secvenţială şi logică pentru a fi 
asimilate de elevi şi studenţi într-o manieră 
proprie. Medierea se realizează prin noile 
tehnologii ale informaţiei şi comunicării - 
în special prin Internet.  
 Internetul constituie atât mediul de distri-
buţie al materialelor, cât şi canalul de co-
municare între actorii implicaţi.  

             Rampa de lansare eLearning a 
constituit-o Internetul şi tehnolodia 
World Wide Web (www), interactivi-
tatea student-instructor fiind posibilă.  
 E-learning este o industrie 
relativ nouă şi insuficient explorată, ce 
presupune acoperirea unui set de apli-
caţii şi de procese vaste, bazate pe în-
văţarea cu ajutorul calculatorului. E-
learning înseamnă distribuirea conţinu-
tului informaţiei pe cale electronică 
(media, Internet, Intranet), iar în tehni-
ca de specialitate este definită mult 
mai precis decât învăţmântul la distan-
ta.  
 Avantajele unui sistem e-
learning constau în posibilitatea cur-
santului de a-şi gestiona singur timpul 
aferent studiului şi în flexibilitatea 
sistemului ce încurajeaza stilul propriu 
de învăţare. 
 Din  această cauză, în ultima 
perioadă învăţământul tradiţional înce-
pe să piardă teren, lăsând loc învăţă-
mântului cu ajutorul calculatorului, 
acest lucru datorându-se, în principal, 
costului mic, flexibilităţii şi posibilită-
ţii de a lăsa pe student (cel care studia-
ză) să-şi împartă timpul liber aşa cum 
doreşte.  
 Este evident ca învăţământul 
tradiţional nu işi va pierde niciodată 
prerogativa dialogului direct dintre 
profesor şi studenţi, prin care se creea-
ză un cadru optim pentru modelarea 
personalităţii, menţinerea mai pregnan-
tă a spiritului de competiţie, dar şi a 
suportului psihologic reciproc. Interne-
tul oferă însă noi oportunităţi de instru-
ire, cărora nu este obligatoriu să li se 
acorde exclusivitate.  
 Sarcina educaţiei şi formării 
bazate pe noile tehnologii ale informa-
ţiei şi comunicării nu este de a demon-
stra ca are rezultate imediate într-o 
întrecere cu alte tipuri de sisteme edu-
caţionale, ci de a substitui o parte din 
structurile actuale cu un nou, probabil 
superior, spectru de performanţe, în 
întâmpinarea schimbărilor inerente ce 
au loc în cultura şi civilizaţie. 
 

Funcţional, doar la nivelul învăţământu-
lui superior şi în educaţia adultilor, siste-
mul de instruire prin Internet adapteaza 
componentele demersului didactic tradi-
ţional: planificare, conţinut specific şi 
metodologie, interacţiune, suport şi eva-
luare.  
  Creşterea continuă a volumului 
de informaţii şi utilizarea tehnologiilor 
moderne necesită acumularea şi 
întelegerea unui numar tot mai mare de 
cunoştinţe şi de informaţii, de către tot 
mai multi oameni.  
 Tehnicile moderne de învăţare, 
pentru a fi eficiente, trebuie să aibă un 
anumit grad de interactivitate cu subiec-
tul uman şi să transmită informaţia pe 
mai multe canale (text, sunet şi imagine) 
într-o manieră asociată. Forma nu trebu-
ie să fie excesiv de variată, dar suficient 
de adaptată conţinutului, pentru a trans-
mite ideile cât mai firesc. 
  Învăţarea cu ajutorul calculato-
rului a cunoscut o rapidă dezvoltare da-
torită posibilităţilor hardware, care au 
crescut spectaculos în ultimul timp. Prin-
cipalele motive care au stat la baza aces-
tei dezvoltări au fost generate de interfa-
ţa prietenoasă şi de posibilităţile oferite 
de domenii noi, cum ar fi Internetul, 
Inteligenţa Artificială. 
 E-learning-ul nu reprezintă  
altceva decât o modalitate nouă de a 
privi procesul de învăţare. De fapt, ele-
mentele de fond ramân aceleaşi, doar 
mijlocul de schimb şi însuşire al cunoş-
tinţelor se schimbă, sistemul informatic 
aducând noi elemente: libertatea de a 
învaţa în locul şi momentul dorit.   Rădă-
cinile acestui sistem educaţional se gă-
sesc în învăţămantul la distanţă, 
putându-se crea adevărate “săli virtuale”.  



    Principiile eLearning (cunoscute şi 
ca învăţare pe Internet) pot fi aplicate 
în multe domenii ale vieţii de zi cu zi, 
creând organizaţii eficiente, cărora le 
asigură o existenţă lungă şi prosperă.     
Aşadar, materialul educaţional este 
accesibil pe internet, pe o aşa numită 
platformă e-learning. Cel ce doreşte 
să înveţe pe o astfel de platformă, 
intră pe un site specializat, se înscrie 
cu datele personale de identificare şi 
devine utilizator. Accesul ulterior se 
face pe baza unui nume de utilizator 
şi parolă.                                           
 Există trei modele general 
acceptate în lumea e-learning, după 
cum au fost clasificate de European 
Corporate e-learning, fiecare ocu-
pând  o cotă aproximativ egală pe 
această piaţă:                                
a)    e-learning independent reprezin-
tă modelul prin care utilizatorul indi-
vidual descarcă materialul de curs de 
pe internet sau îl utilizează direct de 
pe CD, parcurgându-l de unul singur. 
Acesta prezintă avantajul unei canti-
tăţi de informaţie foarte mare, care 
poate fi accesată într-un timp scurt, 
însă este foarte rigid în ceea ce pri-
veşte comunicarea instructor-cursant.  
b)    e-learning asincron permite doar 
unui singur utilizator să transmită 
informaţie la un moment dat. Un ast-
fel de exemplu este acela în care in-
structorul poate să furnizeze informa-
ţia cursanţilor, dar cursanţii nu pot 
interacţiona în timp ce primesc infor-
maţia. Avantajul major în acest caz 
este acela că cursantul îşi păstrează 
facilitatea de a lucra după propriul 
ritm, putând însă obţine şi răspunsuri 
la cererile sale într-un interval de 
timp acceptabil.                                  
c)    e-learning sincron permite trans-
ferul de informaţie cu orice alt utili-
zator în orice  

 

Revoluţie  în educaţie - E-learningul 
Prof. coord. Iuliana Dumitrescu, 

 Colegiul Naţional “I. L. Caragiale” Bucureşti  
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moment. Un exemplu este acela în care tutore-
le şi cursanţii transferă informaţii în timpul 
desfăşurării cursului / seminarului, de regulă 
în timp real. Acest mod este evident cel mai 
performant dintre toate în ceea ce priveşte 
gradul de facilitare al comunicării, facilităţile 
audio-video integrate creînd conceptul de 
“clasă de curs virtuală”. 
  Liceele şi universităţile, având o au-
dienţă formată sunt instituţii de educaţie su-
perioară pot beneficia din plin de avantajul 
conceptului eLearning prin: 
- învăţare asincronă, lasă studenţii să decidă 
singuri ritmul de învăţare; 
- învăţare axată pe student, permite studentului 
un control mai mare al programei de învăţare; 
- întegrare multimedia, punând tehnologia în 
slujba noilor generaţii; 
- examene online, teste şi examene care 
maximizeză eficienţa învăţării şi resursele 
folosite 
- biblioteci online, concentrează în mod rele-
vant ştiinţa într-un singur loc prin legături la 
resurse globale pe Internet. 
       Unii cercetatori fac o distincţie între dife-
rite tipuri de educaţie la distanţă, acestea im-
punând şi rolurile în cadrul instituţiei: 
- instituţii în care autorii de curs şi tutorii pre-
gătesc materialele necesare şi le distribuie;  
- instituţii în care materialele realizate în cen-
tre specializate sunt adaptate de tutori pentru 
un grup ţintă specific şi apoi distribuite;  
- instituţii în care tutorii distribuie materialele 
realizate în alte centre fără a le modifica.  
  General vorbind, titulatura de 'tutor' într-un 
sistem de educaţie la distanţa implică anumite 
tipuri de sarcini, unele dintre acestea fiind 
îndeplinite şi prin consultare cu alţi partici-
panţi la program: 
- identificarea, alegerea şi eventual programa-
rea modalităţilor particulare de suport, cele 
mai potrivite cu cerinţele subiectelor predate şi 
nevoile cursanţilor;  
- răspuns la întrebări individuale prin poştă, 
telefon sau e-mail - feedbackul trebuie să fie 
constructiv şi empatic, pentru a facilita progre-
sul în învăţare;  
- consultare cu consilierul în legatură cu pro-
gresul cursantului;  
- actualizarea permanentă a unor baze de date 
şi furnizarea informaţiilor către universitate, 
student sau consilier;  
- evaluarea prin note a activităţii studenţilor 
din cadrul tutorialelor şi justificarea acestora.  
   În cadrul unui program de formare continuă, 

sarcinile tutorului se pot extinde prin 
includerea următoarelor: 
- monitorizarea şi evaluarea efectelor 
pregătirii în planul profesional al cur-
sanţilor;  
- înţelegerea naturii şi culturii organi-
zaţiei în care activează cursantul;  
- promovarea învăţării deschise la dis-
tanţă şi cooptarea managerilor ca 
traineri;  
- negocierea şi identificarea nevoilor 
de pregătire la nivelul aptitudinilor 
pentru învăţare şi la cel al ascensiunii 
în carieră;  
- planificarea programei învăţării la 
distanţă relativ la nevoile de pregatire: 
- identificarea şi selectarea pachetului 
de instruire potrivit, inclusiv adaptarea 
eventuala a materialelor, negocierea cu 
cursanţii şi managerul instituţiei res-
pective privind includerea experienţei 
de munca în cadrul programului;  
- orientarea cursanţilor spre o anumită 
specializare;  
- dezvoltarea capacităţii cursantului de 
a fi productiv.  
   Creşterea continuă a capacităţilor şi 
flexibilităţii noilor tehnologii informa-
tice cu aplicabilitate în situaţiile educa-
tive, dublată de o continuă descreştere 
în cost a echipamentelor, precum şi 
capacitatea tehnologiilor de a facilita 
funcţionarea anumitor structuri tradiţi-
onale ale instituţiilor - sunt argumente 
ce conving factorii decizionali să adop-
te schimbarea şi să accepte un mod 
dual de organizare - acesta fiind, de 
altfel, un model de educaţie la distanţă 
destul de frecvent întâlnit. 
 Se recomandă ca, pentru a se 
asigura  capacităţile studentului la dis-
tanţă, instructorul să stabilească mai 
întâi o întâlnire faţa-în-faţa cu acesta, 
în care să încerce şi să îi stimuleze 
motivaţia pentru parcurgerea unui ast-
fel de modul de instruire, să se asigure 
de cunoştinţele anterioare, de capacită-
ţile sale, că toate echipamentele tehni-
ce sunt funcţionale, pot fi utilizate de 
către beneficiari şi să identifice eventu-
alele obstacole ce ar putea să intervină. 
Bibliografie 
www.elearning-forum.ro/resurse/b334-
tutor.html  
h t t p : / / h r - c l u b . m d / i n d e x . p h p ?
category=396 
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              Şcoala este o instituţie de învăţă-
mânt public, unde se predau elementele de 
bază ale principalelor discipline. Am simţit 
nevoia de a cerceta şi de a da mai departe 
definiţia acestui cuvânt, „şcoala”. Un cu-
vânt din fondul principal lexical. O sim-
plistă corelare de litere simbolizând fonetic 
şi grafic un sens aparent ordinar (cu sens 
de obişnuit), familiar. Dar vai! Câtă subtili-
tate şi câtă importanţă ascunsă în spatele 
acestui cuvânt, acestui amalgam de simbo-
luri. 
         Ce este şcoala? Ce ar trebui să fie 
şcoala? O unealtă! Şcoala este ciocanul şi 
nicovala prin care trece copilul de abia 
ieşit din cuptorul celor şapte ani de acasă. 
Este un proces de modelare plastică asupra 
gândirii, spiritului şi raţiunii şcolarului. 
Fierul trebuie bătut bine! Altfel apar im-
perfecţiuni în matriţa metalului atunci când 
intră în contact cu apa rece ce-l finalizează. 
Elevul este modelat pentru a face faţă uni-
versului de care depinde şi se foloseşte. 
Trebuie să studiem structural toate compo-
nentele acestui atelier de fierărie de la cio-
can, la fier, de la cuptor, la fierar şi, lăsând 
la o parte joaca metaforică, să începem cu 
o întrebare fundamentală. 
         De ce? Fiecare unealtă are un scop. 
Al şcolii este de a facilita îndelungul pro-
ces de cunoaştere al omului pe perioada 
tinereţii. O perioadă importantă deoarece 
ea defineşte pe om în cele mai multe ca-
zuri. Deci „a învăţa” şi „a cunoaşte”. Se 
observă caracterul epistemologic. Şi mer-
gând mai departe ne izbim involuntar şi 
brutal de o altă întrebare fundamentală. 
         Ce? Ce să învăţăm? Michelangelo 
Buonarroti spunea că fiecare bloc de piatră 
conţine înăuntru o statuie şi că treaba 
sculptorului este de a o descoperi. Sublim, 
iar geometric vorbind, trasând paralele, e 
treaba şcolii să găsească Einstein-ul sau 
Aristotel-ul din elev. Deci problematica 
numărului şi a structurii materiilor este 
fundamentală. Trebuie oferit sprijin şi sfat 
copilului. O direcţie, un set de semne de 
circulaţie pe drumul vieţii care să indice o 
direcţie: „Uite, tu eşti bun la asta! Şi la 
cealaltă ai fi bun dacă te-ai strădui!”. 
 Această vorbă, această metodă, 
după părerea mea, ar trebui folosită ceva 
mai mult în şcoli, în şcoală ca instituţie, 
conform definiţiei la care am convenit mai 
sus. Să nu se creadă totuşi că instig la un 
monos pedagogic, dar nici nu simpatizez 
spectrul imens de materii. Vrem oameni 
împliniţi, nu enciclopedii reci cu pagini 

amestecate. Un 
sistem ce acordă  

Şcoala între viziune şi misiune 
 Prof. Maria Petrică 

Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu” 
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prioritate unor materii, dar introduce mediatic 
şi progresiv altele, de o importanţă mai mică 
în funcţie de abilităţile şi dorinţele elevului, 
este cel mai apropiat lucru de o utopie a învă-
ţământului. Vreau să subliniez aici termenul 
mai devreme folosit şi anume „dorinţele”. 
Voinţa elevului este temelia pe care se aşază 
mediul studiului. Acel „eu vreau să devin…” 
din copilăria tuturor, dar acum deja vorbim 
despre bara de fier şi despre cuptor. 
 Să continuăm imaginea noastră. 
Focul din cuptor proiectează umbre difuze şi 
mişcătoare pe pereţii de care sunt atârnate 
uneltele de trebuinţă ale atelierului. De pilo-
nul din lemn masiv este agăţat un puternic 
ciocan trecut prin multe. Ce lipseşte? O 
unealtă este utilă pe cât este de meşter cel 
care o mânuieşte. Dascălul, învăţătorul, pro-
fesorul.  Acesta este fierarul şi acesta se ocu-
pă de buna educare a tinerilor. După părerea 
mea, între profesor şi elev, între învăţător şi 
cel care învaţă, trebuie să existe o relaţie 
bazată pe respect. O relaţie de prietenie, de 
cooperare.    
 Din date empirice am ajuns la con-
cluzia că acest respect începe a se disipa, iar 
cauza este, în general, elevul. Uneori se cre-
ează un fel de conflict. Trebuie să realizăm 
că de fapt este o cooperare şi nu o luptă. 
Există o complexitate şi o diversitate în rela-
ţia profesor-elev deoarece fiecare fierar are 
altă tehnică, dar scopul este mereu o spadă 
buna, o minte ageră, un elev adevărat.          
 Tot vorbim despre şcoală. Ce se 
face-n şcoală? Se învaţă! Dar unde învăţăm 
cum se învaţă? Mi se pare uimitoare existenţa 
imensităţii de moduri în ceea ce priveşte acu-
mularea de cunoştinţe. Mă explic prin exem-
ple: Mulţi copii ştiu aşezarea şi graniţele 
majorităţii ţărilor pentru că au răsfoit atlasul 
lumii sau au avut hărţi în locul unde îşi petre-
ceau timpul când erau mai mici. Neştiind a 
citi, preluau involuntar un surplus de infor-
maţii pe căile vizuale. Alţii au o memorie 
foarte bună când vine vorba de acele „entităţi 
matematice” numite numere. Aceştia îşi sis-
tematizează uşor informaţiile. Alţii reuşesc să 
înveţe linii melodice cărora le atribuie cuvin-
te şi astfel memorează enorme cantităţi de 
date. Aceste moduri de a învăţa reprezintă 
ciocanul din imaginea simbolică prezentată 
mai sus. Fiecare elev este diferit şi studiază 
diferit. Şcoala ar trebui să pună mai mult 
accent pe îndemnul la autocunoaştere. Să ne 
cunoaştem pe noi înşine pentru a descoperi 
acele statui din blocul de piatră şi căi mai 
optime în procesul de dezvoltare. Dansând de 
la un subiect la altul, paşii ne-au purtat într-o 
mişcare circulară descriind un cerc cu centrul 
în elementul de o importanţă imensă.  

Elevul, studentul, neiniţiatul. Aici sunt 
prezente cele mai mari probleme în meca-
nismul şcolii, căci acesta este produsul 
final.     
 Am observat cum privesc anumiţi 
elevi sistemul de notare - ca pe un scop 
suprem şi unic al şcolii. Deşi în mare parte 
notele reprezintă cantitatea de informaţie şi 
nivelul de pregătire al elevului, este com-
plet greşit a pune notele bune pe un piedes-
tal mai înalt decât scopul şcolii în sine, 
dezvoltarea individului.      
 Rezolvarea acestei probleme ar 
reduce arhicunoscutul „copiat la teste” la 
un nivel irelevant. Desigur, în teorie.      
 O altă problemă mi se pare faptul 
că mulţi uită că a învăţa este un lucru bun, 
rezumând cantitatea de „a şti” doar în ne-
cesitatea acumulării de bunuri materiale. 
Aceştia uită de acea dragoste de înţelepciu-
ne, acea „filosofie” preţuită de oameni de 
la grecii Antichităţii şi până în prezent. 
Setea de cunoaştere, banala curiozitate, 
sunt concepte fundamentale care definesc 
omul ca specie, ca entitate. A şti este me-
reu util, indiferent de informaţie şi domeni-
ul în care se aplică.   
 În viziunea mea, şcoala ar trebui 
să asigure pe lângă facilitarea cunoaşterii şi 
o integrare în societate, o şansă la poziţia 
în civilizaţie. Pentru asta, integrarea unor 
lecţii cu caracter etico-moral ar fi de mare 
folos.     
 Viziunea şi misiunea sunt per-
spective diferite. Prin viziune, omul încear-
că să-şi îndrepte creaţia, indiferent de natu-
ra acesteia, şi pe sine spre perfecţiune, 
chiar dacă aceasta este sau nu este posibil. 
În schimb, misiunea este ceva clar, cu un 
anumit rol dinainte stabilit. În vederea 
subiectului nostru principal, şi anume şcoa-
la, îmi este greu a crea ceva cu adevărat 
posibil, deoarece teoriile şi problemele de 
mai sus par acceptabile, respectiv rezolva-
bile în viziunea mea. Diferenţa dintre prac-
tică şi teorie. Totuşi, îndemn la schimbare, 
la învăţământ experimental, deşi nu cred că 
acest termen este total potrivit. O mişcare 
nouă în limitele învăţământului clasic. Să 
vedem mai departe de manuale, unele rup-
te pe la colţuri, altele cu semnificative pete 
de pix; să vedem mai departe de catalog, 
mai departe de note, să privim spre noi 
înşine, spre ceilalţi şi spre ceea ce avem de 
făcut. Cum a spus Nae Ionescu: „şcoala-i 
bună, dar să n-o iei în serios”. Eu sunt de 
acord cu aceasta afirmaţie, dar nu în sensul 
de a trata cu indiferenţă şcoala, ci în sensul 
că a cunoaşte înseamnă mai mult decât 
simple noţiuni şcolare. 



    Proiectul Rainbow Village, marele câştigător în finala eTwinning 2013, a 
fost iniţiat de profesori coordonatori din   Grecia şi Franţa la care au participat ca şi 
parteneri şcoli din România, Italia, Marea Britanie, Turcia, Slovacia şi Polonia. 

Proiectul ‘Rainbow Village’ oferă speranţă şi încredere în viitor. Activităţile 
proiectului au constat în crearea unei lumi fictive, o comunitate în care elevii şi-au 
creat propriile legi, şi-au ales propriul primar, şi-au compus imnul şi stema proprie 
care să reprezinte universul utopic imaginat.  

 În condiţiile societăţii de astăzi, succesul în educaţie înseamnă în primul 
rând formarea elevilor ca şi cetăţeni responsabili ai secolului 21. Profesorul din 
şcoala românescă trebuie să îşi asume rolul de educator în adevăratul sens al cuvân-
tului, deoarece elevii noştri de azi reprezintă viitorul. Deşi poate suna surprinzător, 
eu consider că meseria de educator este una privilegiată, deoarece noi, formatorii, 
avem privilegiul şi responsabilitatea de a ne modela propriul viitor şi acela al copii-
lor noştri. Succesul acestui proiect a fost dat de faptul că învaţă elevii noţiunea de 
cetăţenie activă în contextul unui dezastru ecologic şi dezvoltă elevilor, prin joc, 
competenţe civice, de comunicare, 
colaborare şi, nu în ultimul rând, 
competenţele digitale, atât de nece-
sare profesionistului de mâine. Po-
vestea începe într-o zi apocaliptică 
pentru planeta noastră distrusă din 
cauza încălzirii globale. Elevii gă-
sesc o scară deasupra curcubeului, 
urcă şi astfel aventura începe. În 
colaborare cu partenerii lor de peste 
hotare elevii au construit propria 
comunitate, şi-au luat noi identităţi, 
au desenat harta satului de dincolo 
de curcubeu, au făcut câte un model 
folosind materiale reciclabile, au 
organizat campanii electorale pen-
tru alegerea primarului, au scris noi 
legi, propria constituţie, au desenat 
steagul şi emblema comunităţii, şi-
au ales primarul şi au finalizat proiectul cu o petrecere în cadrul căreia au gătit după 
reţete culinare specifice fiecărei ţări pentru a celebra colaborarea lor. Văzând ceea ce 
pot face elevi de 13 ani într-un spaţiu virtual îmi dă încredere în viitorul ce se aşter-
ne în faţa noatră. 

Toate produsele activităţii eTwinning sunt găzduite de blogul proiectului: 
http://therainbowvillageproject.blogspot.com. 

eTwinning este o comunitate a şcolilor ce implică aproape 200.000 de cadre 
didactice din Europa, fiind un program finanţat de către Comisia Europeană, ca parte 
a programului de învăţare pe tot parcursul vieţii al Agenţiei Executive pentru Educa-
ţie,  Audiovizual şi Cultură. 

Rainbow Village  

prof. Artemiza Lovin, Şcoala gimnazială nr. 29 Galaţi  
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PROIECTELE ETWINNING – CUNOAȘTERE, COMUNICARE, IMPLICARE 

Marinela DINUȚĂ 

Prof. înv. primar Liceul de Arte „Dinu Lipatti”, Pitești 
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         „eTwinning a fost lansat la 14 ianuarie 2005, cu scopul iniţial de a facilita 
parteneriatele între instituţii de învăţământ preuniversitar din Europa. Ulterior, 
scopurile acţiunii s-au consolidat, platforma etwinning.net devenind o comunita-
te a şcolilor din Europa. 
       Scopul principal al acţiunii eTwinning este acela de a facilita comunicarea 
şi colaborarea între şcoli din ţările membre ale Uniunii Europene, implicând 
cadrele didactice şi elevii în activităţi noi de învăţare: crearea de diverse produ-
se educaţionale care implică utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora 

colaborează cu echipe din alte ţări. Pe termen lung, se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a noilor tehnolo-
gii (atât în cazul cadrelor didactice cât şi în cazul elevilor), îmbunătăţirea comunicării în limbi străine (competenţă de bază 
în Uniunea Europeană - comunicarea în cel puţin două limbi străine), cunoaşterea şi dialogul intercultural. 
      Programul eTwinning răspunde obiectivelor majore europene în domeniul promovării şi valorificării TIC în educaţie, 
contribuind la formarea continuă a cadrelor didactice, prin ateliere de dezvoltare profesională, cursuri online, materiale 
didactice şi exemple de utilizare pedagogică a TIC. De asemenea, facilitează şi stimulează cooperarea dintre şcoli din în-
treaga Europă, schimbul de practici şi de resurse educaţionale.” (Cursul "Introducere în eTwinning", iTeach) 

Pentru fiecare lună, a fost aleasă o temă. Astfel, te-
mele alese se referă la: 
- școala în Franța și în România; 
- orașul meu / regiunea mea; 
- tradiții de Crăciun; 
- iarna în Franța și în România; 
- specialități culinare; 
- Paștele; 
- tradiții și sărbători în Franța și în România; 
- capitala / arta / muzica.  
Elevii din ambele țări trimit scrisori pe aceste teme, 
cărți poștale, desene. Proiectul își propune să dez-
volte implicarea emoțională, socială și culturală a 
participanților făcându-i capabili să comunice cu 
copiii într-o altă țară, prin creațiile lor. 
Demarat la începutul anului școlar 2012 – 2013, 
proiectul a fost primit cu interes de către elevi, mai 
ales că și ei îndrăgesc limba franceză, și posibilitatea 
de a primi niște produse concrete, direct adresate lor 
– scrisori, desene, fotografii, decorațiuni pentru po-
mul de iarnă, bomboane, prezentarea PowerPoint a 
regiunii în care trăiesc corespondenții lor – i-a în-
cântat peste măsură. De asemenea, consider că au 
înțeles necesitatea învățării unei limbi străine și apli-
cabilitatea ei în viața de zi cu zi, cunoașterea aceste-
ia oferindu-le posibilitatea de a comunica direct cu 
copiii dintr-o altă țară, de a-și îmbogăți cunoștințele, 
de cunoaște alte realități, de a-și face prieteni. 
Faptul că a fost o colaborare serioasă și fructuoasă a 

celor două școli implicate e 
dovedit și de inițierea unui 
proiect pentru perioada verii, 
d-na profesoară din Franța 
acceptând propunerea de a 
veni pe perioada vacanței pen-
tru a organiza cursuri de limba 
franceză pentru elevii doritori.  

          Totodată, prin implicarea elvilor în proiecte inițiate pe eTwin-
ning se dezvoltă competențe sociale și civice. Nu trebuie să uităm că 
elevii de astăzi reprezintă Europa de mâine, iar dobândirea acestor 
competențe servește scopului final el educației : formarea viitrului 
cetățean al Uniunii europene. „Competenţele sociale şi civice (CSC) 
sunt transversale şi se dezvoltă trans şi crosscurricular, prin proiecte 
eTwinning colaborative prin Internet. Participarea la proiecte valor-
izează CSC şi avantajele folosirii TIC: sistemul perfecţionat de proce-
sare şi de prezentare a informaţiei didactice; efectul de multiplicare a 
acesteia (sporirea volumului informaţional); stocarea şi retransmiterea 
informaţiei. În plus, derularea unui proiect european implică participarea 
la activităţi desfăşurate în grupuri de lucru, care promovează dialogul de 
idei, colaborarea pentru rezolvarea unor probleme, manifestarea capaci-
tăţii acţionale. Participanţii iau contact cu valorile culturale ale unei alte 
ţări, prin componenta de interculturalitate. Totodată, au loc interacţiuni 
între şcoli şi schimburi de experienţă pe teme de interes comun, care se 
finalizează cu realizarea unui produs adecvat temei proiectului: carte, 
pliant, broşură, pagina Web, expoziţie etc.” Toate aceste afirmații le 
consider juste, valabilitatea lor aflând-o prin implicarea, în acest an 
școlar în mai multe proiecte eTwinning, aflate în derulare.  
 Primul dintre ele, cel de suflet, deoarece sunt vorbitoare de 
limba franceză și am avut fericita ocazie de a cunoaște Franța și 
cetățenii francezi, îl constituie proiectul Je te présente mon pays, inițiat 
împreună cu o școală din localitatea Morestel. Un alt motiv pentru care 
am ales Franța ca țară parteneră este că, dintotdeauna, există o legătură 
strânsă între ea și România în ceea ce privește limba, istoria, cultura. În 
plus, ambele țări fac parte din Uniunea Europeană, un spațiu deschis în 
care oamenii vor să trăiască în unitate și diversitate. Fiecare națiune are 
propriul mod de viață, propriile tradiții, festivaluri, evenimente din viața 
lor. Pentru a îmbogăți viziunea asupra lumii, 
vom încerca să-i învățăm pe copii despre 
obiceiurile, tradițiile, modul de viață, și lu-
cruri specifice vieții școlare din fiecare țară 
implicată în proiectul Je te présente mon 
pays, care se va desfășura pe parcursul anu-
lui școlar 2012-2013.  
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 De asemenea, fiecare capitol trebuie ilustrat (de 
către o altă țară), ceea ce va da posibilitatea elevilor 
talentați în domeniul artelor platice să-și demonstreze 
talentul și creativitatea. Cred că lecturarea tuturor capito-
lelor cărții va fi primită cu entuziasm de către elevi, 
având astfel ocazia de a afla cât mai multe informații 
despre țări europene, venite din interior, povestite cu 
dragoste și inocență de toți cei implicați în proiect.  
 Consider că cele două proiecte dovedesc într-
adevăr atingerea scopului propus de eTwinning, dove-
dind că, „atât pentru elevi, cât şi pentru cadre didactice, 
eTwinning reprezintă un mediu autentic de învăţare şi 
un vast domeniu unde pot experimenta şi învăţa prin 
intermediul comunicării, prin utilizarea TIC şi prin ma-
nagementul de proiect.”       (Cursul "Introducere în 
eTwinning", iTeach) 

        Am decis să implic elevii în cel de-al doilea pro-
iect, Write a book together: the 12 European stars 
have disappeared, în principal datorită introducerii în 
programul școlar, la clasa a patra, a două discipline noi 
pentru elevi, istoria și geografia. Acest proiect presupu-
ne redactarea unei compuneri, pornind de la premisa că 
stelele de pe drapelul UE au fost furate și au ajuns în 
diferite țări membre ale Uniunii Europene. Fiecare din-
tre țările implicate trebuie să redacteze un capitol al 
cărții în care să povestească modalitatea în care steaua 
a fost recuperată, prezentând cât mai multe 
particularități ale țării respective. Am considerat că este 
o modalitate excelentă de a integra noile cunoștințe de 
istorie și geografie, precum și cele dobândite la orele de 
limba și literatura română, legate de tredițiile și obice-
iurile românești. Totodată, traducerea textului în orele 
de limba engleză, este un exercițiu prac-
tic, menit să îmbogățească vocabularul 
elevilor, să îi facă să-și însușească 
noțiuni gramaticale, modalități de 
construcție a frazei în limba engleză.  



       Portalul eTwinning oferă cadrelor didactice și elevilor europeni un cadru pedagogic complex, de colaborare, de 
învățare și de evaluare, online, gratuit, modern. 
     Abordările bazate pe proiecte internaționale de colaborare educațională, permit centrarea activităților pe elevi și 
valorifică potențialul creativ al elevilor și al profesorilor, din perspectiva inteligențelor multiple, încât fiecare partici-
pant să obțină performanțe.  

Mathematical Variety 

                                                                                   Profesor, Teodora Cosma 
                                                                              Colegiul Tehnic T.F. ,,Anghel Saligny”-Simeria 
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 De doi ani am fondat pe portal proiec-
tul ,,Mathematical Variety”, în parteneriat cu doam-
na profesor Tishanna Dixon, din Londra. Am pus în 
valoare toate capacitățile elevilor: rezolvarea de 
exerciții și de probleme de matematică, rezolvarea 
de exerciții și de probleme practic-aplicative, reali-
zarea de referate, desene, fotografii, colaje, postere, 
planșe, rebusuri, portofolii, aplicații electronice etc.  
     Elevii au participat cu entuziasm la activități și s-
au străduit să realizeze materiale 
cât mai reușite. Iată câteva exem-
ple: 

     Am participat la seminarii online 
și mi-am perfecționat foarte mult 
modul de abordare al subiectelor 
principale din cadrul lecțiilor, modul 
de prezentare al materialului stimul și 
al aplicațiilor. Iată câteva exemple: 

     Mai mult, am avut ocazia, prin intermediul sesiunilor de 
formare online, să înțeleg importanța instrumentelor Web2.0 în 
realizarea materialelor pentru lecții, pentru comunicare și cola-
borare și pentru stimularea interesului pentru învățarea mate-
maticii al elevilor, pentru evaluarea performanțelor și pentru 
autoevaluarea elevilor. Am realizat blogul ,,Mathematical 
Variety”, pagini wiki, pagini educaționale pe portalul http://
www.facebook.com, hărți conceptuale, puzzle și imagini co-
mentate, cum se poate vedea mai jos. 

          O realizare deosebită în cadrul 
aces tu i  p ro iec t  e s t e  scene-
ta ,,Matematica în lumea basmelor”, 
pe care am realizat-o pentru clasele V 
– VIII și prin intermediul căreia, prin 
personaje de basm, am reușit să sti-
mulez capacitățile rezolutiv – 
competitionale ale elevilor, pentru a 
obține performanțe. Fiecare clasă de 
elevi la care am predat matematica, a 
dorit să îmbrace costumele și să  in-
terpreteze câte un personaj, în cadrul 
activităților educaționale ,,Școala 
Altfel”. Iată câteva imagini: 

http://www.facebook.com


        Portalul eTwinning oferă cadrelor didactice și elevilor europeni un cadru pedagogic complex, de colaborare, de 
învățare și de evaluare, online, gratuit, modern. 
     Abordările bazate pe proiecte internaționale de colaborare educațională, permit centrarea activităților pe elevi și 
valorifică potențialul creativ al elevilor și al profesorilor, din perspectiva inteligențelor multiple, încât fiecare partici-
pant să obțină performanțe.  

Mathematical Variety 

                                                                                   Profesor, Teodora Cosma 
                                                                              Colegiul Tehnic T.F. ,,Anghel Saligny”-Simeria 
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     În cadrul proiectului ,,Mathematical 
Variety” am elaborat în fiecare an câte 
două fișe de proiect, la fiecare dintre 
clasele V – VIII. Conținutul fișelor cu-
prinde probleme compuse de către pro-
fesor și de către elevi, propuse pentru a 
fi rezolvate, curiozități matematice, 
probleme distractive și probleme propu-
se de către profesor, pentru concur-
sul ,,Mathematical Variety”, care acum 
este la ediția a treia. Cu fișele de pro-
iect, am realizat în anul școlar 2011 – 
2012 primul număr bilingv, româno – 
englez, al revistei ,,Mathematical 
Variety”, ca revistă a proiectului (fără a 
o comercializa).  

      O parte foarte dificilă, dar pasionantă, 
a fost prezentarea de noțiuni matematice 
și de exerciții și probleme rezolvate, în 
limba engleză. Am utilizat situri de mate-
matică în limba engleză și cărți, din care, 
cu pricepere, am selectat noțiuni principa-
le studiate la clasă și am tradus enunțuri 
de probleme din ,,Gazeta Matematică”, pe 
care le-am rezolvat în limba engleză și le-
am prezentat elevilor.  Am realizat multe 
expoziții cu materialele de proiect, admi-
rate de elevi și de părinții acestora, încât 
au dorit să participle la activități și elevi 
din alte clase, din școală. I- am primit cu 
drag și au contribuit cu toții la 
perfomanțele grupurilor de lucru.        
 Din motive didactice obiective 
și subiective, nu am reușit să colaborăm 
cu mai multe școli de pe portal, dar din 
experiența acumulată, în viitor vom fi 
mai comunicativi și mai colaborativi. 
Eficiența metodei proiectelor eTwinning 
și-a certificat reușita prin aprecierile pe 
care le-am primit și prin rezultatele 
obținute la învățătură de către elevi. 

Resurse de documenta-
re: 
1. http://
www.etwinning.net/ro/
pub/discover/
what_is_etwinning.htm 
2. http://new-
twinspace.etwinning.net
/c/portal/layout?
p_l_id=18815604. 

http://www.etwinning.net/ro/


Împărţirea felicitărilor primite  

Darurile realizate de noi      

     În cel de-al doilea proiect elevii au 
împărtăşit colegilor de clasă şi din 
alte ţări despre preocupările lor din 
afara şcolii şi anume despre colecţiile 
lor. De această dată, ajutaţi de mine şi 
de părinţi au încărcat pe platforma 
proiectului imagini cu obiectele lor de 
colecţie: scoici, timbre, jucării, figuri-
ne,etc. Prin implicarea în acest proiect 
elevii au reuşit să beneficieze de o 
atenţie sporită din partea părinţilor, 
să-şi îmbunătăţească competenţele 
digitale, să-şi petreacă timpul liber 
într-un mod plăcut şi util admirând 
colecţiile celorlalţi elevi, să-şi cu-
noască mai bine colegii de clasă.                 

Colecţie de figurine kinder-Andreea                     

„eTwinning – alternativ  educaţional  deschis  la distanţ ” 
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 Cadrele didact ice preocupate mereu de nou şi de perfecţionare au 
posibilitatea de a îmbina armonios elementele t radiţionale şi aspectele inova-
toare, în condiţiile în care profesorii de azi au acces la noile tehnologii.   
Dezvoltarea profesională a cadrelor didact ice este un proces cont inuu de învă-
ţare pe tot  parcursul vieţii,  de formare, de dobândire sau de îmbunătăţire a 
competenţelor şi o modalitate ef icientă de a aj unge la o anumită maturitate 
şi înţelepciune în profesia didact ică.   
La dezvoltarea profesională a cadrelor didact ice o cont ribuţie importantă o 
are programul eTwinning care cont ribuie la formarea competenţelor profeso-
rilor de a const rui situaţii de învăţare semnif icat ive, de a rezolva problemele 
care apar în act ivitatea profesională,  de a accesa informaţia şi de a o ut il iza 
ef icient .  

eTwinning reprezintă un exemplu 
semnificativ de comunitate virtuală de 
învăţare pentru cadre didactice, fiind în 
egală măsură orientată spre promovarea 
noilor tehnologii, dezvoltarea competen-
ţelor de utilizare a tehnologiei.                 
Programul eTwinning răspunde obiective-
lor majore europene în domeniul promo-
vării şi valorificării TIC în educaţie, con-
tribuind la formarea continuă a cadrelor 
didactice, prin ateliere de dezvoltare pro-
fesională, cursuri online, materiale didac-
tice şi exemple de utilizare pedagogică a 
TIC. Dezvoltarea profesională continuă 
este un proces complex care include cola-
borare continuă cu colegi (din alte institu-
ţii şi din alte ţări), participare în proiecte.                   
Cadrele didactice au posibilitatea de a 
crea proiecte complexe, relevante pentru 
elevi şi bazate pe colaborare. În acest 
sens, trebuie pornit de la premisa că fieca-
re proiect este o experienţă de învăţare, o 
modalitate atractivă şi eficientă prin care 
elevii şi profesorii lucrează împreună, 
identifică şi rezolvă probleme, învaţă apli-
când.                                                           
 În sens didactic, proiectul este o 
metodă de învăţare. „Învăţarea bazată pe 
proiect este o învăţare în profunzime în 
care copiii sunt stăpânii propriei activităţi, 
unde li se oferă libertatea de alegere dintr-
o serie de posibilităţi stabilite de cadrul 
didactic împreună cu elevii. Acest tip de 
învăţare este proiectată după nevoile şi 
interesele individuale ale fiecărui elev, 
fapt destul de greu de împlinit în toate 
tipurile de activităţi din programul şco-
lar” (Chard, Sylvia, Teaching in the Digi-
tal Age: Project-Based Learning and 
Assessment Videocassette, The George 
Lucas Foundation, 2002.). 

     Scopul principal al acţiunii eTwinning 
este acela de a facilita comunicarea şi cola-
borarea între şcoli din ţările membre ale 
Uniunii Europene, implicând cadrele di-
dactice şi elevii în activităţi noi de învăţa-
re: crearea de diverse produse educaţionale 
care implică utilizarea noilor tehnologii şi 
în elaborarea cărora colaborează cu echipe 
din alte ţări.    
 În acest an şcolar m-am implicat 
alături de elevii mei de cls. a II-a în două 
proiecte eTwinning: “Let’s celebrate 
Christmas together” şi “My collection”.    
În cadrul primului proiect am colaborat cu 
elevi şi profesori din Cipru, Italia şi Polo-
nia. Am realizat în cadrul orelor de abilităţi 
practice şi educaţie plastică felicitări şi 
daruri de Crăciun pe care le-am trimis par-
tenerilor noştri. La rândul nostru am primit 
felicitări de la ei. Nu pot exprima în cuvin-
te entuziasmul cu care au lucrat la confecţi-
onarea felicitărilor şi bucuria cu care le-au 
primit. Deşi sunt mici şi abia învaţă limba 
engleză, doar ca disciplină opţională, au 
reuşit să le mulţumească colegilor din alte 
ţări şi să le ureze sărbători fericite. Am 
filmat aceste momente şi le-am utilizat 
alături de fotografii în realizarea prezentă-
rilor smilebox pe care le-am postat pe 
blogul proiectului.                                         
 Bucuria lor cea mai mare a fost la 
final, când le-am împărţit toate felicitările 
primite. Cât de mândri au mers cu ele aca-
să! Şi cât au fost de încântaţi să vadă unde-
au ajuns darurile lor, urmărind postările 
partenerilor! 
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Colecţia de scoici-George 

           În finalul proiectului toţi partenerii 
implicaţi  vom realiza câte o colecţie iden-
tică de şerveţele primite de la fiecare parte-
ner. Am convenit, noi partenerii implicaţi 
în proiect, să trimitem fiecare câte un nu-
măr de cinci şerveţele. Pe acestea le-am 
postat  iniţial pe site, apoi le-am trimis prin 
poştă către colegii din Giurgiu, Turcia şi 
Polonia (la două şcoli).                                                      
 Pe termen lung, prin derularea 
acestor proiecte se urmăreşte îmbunătăţirea 
competenţelor de utilizare a noilor tehnolo-
gii (atât în cazul cadrelor didactice cât şi în 
cazul elevilor), dar şi îmbunătăţirea comu-
nicării în limba engleză (competenţă de 
bază în Uniunea Europeană ). Implicarea în 
aceste proiecte favorizează integrarea noi-
lor tehnologii în procesul de învăţare,  
apropierea de celelalte ţări participante şi o 
mai bună cunoaştere a acestora, activităţi 
curriculare comune,  un cadru atractiv de 
învăţare pentru elevi şi pentru profesori, o 
mai mare vizibilitate a activităţii partici-
panţilor la nivel naţional şi european. De 
asemenea, fiecare proiect aduce noi provo-
cări pentru profesori: diversificarea situaţi-
ilor de învăţare, combinarea mai multor 
teme în activităţi relevante, elaborarea de 
material didactic adecvat (prezentări 
powerpoint, blog, pagini wiki, pagini web, 
alte aplicaţii). Fiind vorba de proiecte în 
parteneriat cu colegi din alte ţări, sunt ne-
cesare şi alte tipuri de competenţe sau de 
calităţi decât cele didactice: toleranţă şi 
comunicare interculturală, respect reciproc, 
flexibilitate, creativitate, capacitatea de a 
soluţiona probleme etc.  

În acest context, este necesar ca profesorii  să fie pregătiţi pentru cola-
borare,  să fie dispuşi să facă schimb de responsabilităţi cu alţii,  să îşi motiveze 
elevii pentru a lucra într-un mod diferit şi nou,  să stăpânească utilizarea TIC,  
să poată comunica într-o limbă străină,  să aibă competenţe de gestionare a unui 
proiect. 

Prin urmare, este necesară o pregătire anterioară şi o formare continuă 
a cadrelor didactice pentru această activitate. Unele probleme pe care le 
întâmpină pot fi depăşite prin învăţarea de la ceilalţi profesori activi pe portalul 
eTwinning.  

Prin derularea de proiecte eTwinning, cadrele didactice au posibilitatea 
de a se familiariza cu sistemele de educaţie din celelalte ţări membre ale Uniunii 
Europene, la care se adaugă Norvegia, Islanda, Croaţia, Turcia sau Macedonia.  

În conceperea activităţilor, a modului de lucru corelat cu obiectivele 
proiectului, profesorii vor avea în vedere: activităţi şi mijloace care să stimuleze 
şi să susţină motivaţia elevilor pe parcursul proiectului, interacţiunile dintre 
elevi, atât la nivelul clasei, cât şi cu elevii din alte şcoli, implicarea elevilor în 
activităţi prin acţiuni mai puţin dirijate, pentru stimularea acţiunii independente, 
a autocontrolului, autoevaluării şi a reflecţiei asupra propriei învăţări, valorifica-
rea experienţei anterioare a elevilor, gradarea activităţilor, diversificarea lor şi 
implicarea elevilor în stabilirea modurilor de lucru, proiectarea unor sarcini de 
lucru care presupun muncă în echipă, colaborare, asumare de responsabilităţi. 

Atât pentru elevi, cât şi pentru cadre didactice, eTwinning reprezintă 
un mediu autentic de învăţare şi un vast domeniu unde pot experimenta şi învăţa 
prin intermediul comunicării, prin utilizarea TIC şi prin managementul de pro-
iect. 

Relaţia profesor – elev în cadrul proiectelor eTwinning poate dobândi 
noi valenţe. Cadrele didactice pot recepta mai bine nevoile şi interesele elevilor, 
pot valorifica şi complementariza învăţarea în spaţiul formal cu cel non-formal 
şi informal, timpul alocat învăţării sau rezolvării de sarcini de învăţare realizând 
o continuare între timpul şcolar şi timpul liber.  

 
 

http://www.etwinning.ro/prezentare/


Societatea modernă este mediul unde se petrec modificări conti-
nue şi complexe în competenţe, priceperi, deprinderi, cunoştinţe, atitudini 
şi valori, fapt ce plasează instituţiile de învăţământ într-o poziţie-cheie, 
implicând o imensă resposabilitate socială şi individuală, conştientizată şi 
asumată. 
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     Fiecare şcoală ar trebui să aibă un 
potenţial ridicat de a câştiga resurse şi 
credibilitate prin participarea la pro-
iecte de cooperare. Derularea activită-
ţilor de cooperare europeană contribu-
ie la îndeplinirea misiunii şcolii şi 
conduce la dezvoltarea dimensiunii 
europene în şcoală prin : educarea 
tinerilor în spiritul dialogului cu alţi 
tineri de vârsta lor din localitate, judeţ, 
Europa; dezvoltă spiritul de echipă, 
autocunoaşterea, autocontrolul; pro-
movarea valorilor naţionale şi europe-
ne, dezvoltarea comunicarii în limba 
engleză; cunoaşterea culturală a fiecă-
rei ţări membre în proiect,  îmbogăţi-
rea cunoştinţelor de TIC. Abilităţile 
formate în cadrul proiectelor derulate 
sunt în concordanţă cu cele specifice 
disciplinelor cuprinse în planul de 
învăţământ. Caracterul inovator al 
proiectelor eTwinning mobilizează 
cadre didactice şi elevi să realizeze 
activităţi în colaborare cu elevi şi pro-
fesori din alte ţări utilizând chat, vide-
oconferinţă, aplicaţii TIC, etc. Activi-
tatea de cooperare ne învaţă să iubim 
şi să căutăm noul, să fim responsabili, 
să fim creativi, să lucrăm în echipă, să 
comunicăm, să rezolvăm dificultăţile 
împreună, să ne autodepăşim.Ne pro-
punem să prezentăm în continuare un 
proiect eTwinning  valoros derulat în 
Colegiul  Na ţ ional  Pedagogic 
„Constantin Brătescu” de către elevi şi 
profesori. Acest proiect este Forum of 
Generations @ school. Partenerii pro-
iectului au fost Colegiul nostru şi 
Obchodná akadémia Levice, Levice, 
Slovakia.   Obiectivele proiectului au 
urmărit :  

dezvoltarea unor competenţe, abilităţi, 
comportamente civice ale tinerilor în ve-
derea stabilirii unor punţi de legătură între 
tineri şi seniori, a unui dialog 
intergeneraţional, implicarea a 30 de vo-
luntari, identificarea unor persoane în 
vârstă active care pot împărtăşi tinerilor 
din experienţa lor, precum şi preocupările 
de zi cu zi, oferirea unor  modele de viaţă 
tinerilor. 
 Persoanele în vârstă au o experienţă bo-
gată de viaţă pe care ar împărtăşi-o tineri-
lor, dacă li s-ar oferi această ocazie. Noua 
generaţie ar putea beneficia de aceste 
sfaturi şi sugestii înţelepte venite din 
partea celor “greu încercaţi”. Din păcate, 
astăzi mulţi bătrâni se confruntă adesea cu 
singurătate, izolare, şi alte forme de 
excludere socială mai mult sau mai puţin 
vizibile. Ca atare, se impune o schimbare 
a atitudinii faţă de persoanele în vârstă. 
Aceste persoane nu ar trebui considerate 
“inutile” şi societatea în ansamblul ei ar 
trebui să le recunoască şi să le dea şansa 
de a-şi pune în valoare potenţialul 
benefic. Generaţiile viitoare au nevoie de 
timpul, grija şi înţelepciunea celor care au 
trecut prin viaţă cu fruntea sus.      Dintre 
activităţile proiectului amintim: 
prezentarea Colegiului, a echipei de 
proiect; crearea unui logo comun al 
proiectului; interviuri luate diferitelor 
persoane tinere şi vârstnice în legătură cu 
rolul vârstnicilor în comunitate şi despre 
conceptul de îmbătrânire activă; iniţierea 
unor discuţii cu bunicii, vecinii;  seniorii 
învăţă de la tineri să utilizeze calculatorul 
şi Internetul pentru a comunica cu cei 
dragi aflaţi la distanţă; opinii despre viaţă; 
activităţi de 1 martie şi 8 martie, de Paşte 
– oferim flori, dulciuri  şi un program 
artistic bunicuţelor noastre; întâlniri cu 
seniorii activi de Ziua Europei 9 Mai. 
Elevii români şi slovaci au creat rebus-uri 
şi puzzle în colaborare, apoi, le-au 
rezolvat, munca în comun fiind apreciată 
de ambele echipe. 
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     Pentru realizarea activităţilor acestui proiect, au fost 
utilizate diverse instrumente de lucru precum: Chat, e-
mail, Forum, MP3, MP4, alte aplicaţii (Powerpoint, 
video, fotografii, desene, voki, animoto), Twinspace, 
Videoconferinţe, Web publishing, Proprofs.Toate crea-
ţiile tinerilor sunt disponibile în TwinSpace-ul proiectu-
lui.   Elevii noştri au dovedit interes de la început faţă 
de  acest proiect fiind apreciat ca unul interesant, atrac-
tiv, ce presupune voluntariat. Elevii voluntari IMPACT 
Pedagogic şi-au arătat  disponibilitatea de a lucra în 
proiect. Acestora li s-au adăugat cei mici de clasele a 
VIa A şi   a VIII a A.  Au fost foarte entuziasmaţi de a 
învăţa să utilizeze calculatorul, aplicaţii noi,  de a reali-
za proiecte creative, de a coopera cu colegii de clasă cu 
alţi colegi şi partenerii din Slovacia. Materialele obţinu-
te în cadrul proiectului sunt vizibile pe blog: http://
forumofgenerationsatschool.blogspot.sk/  
 Evaluarea proeictului s-a realizat prin com-
pletarea unui chestionar on line de către fiecare partici-
pant. un chestionar on line. Elevii Colegiului au sărbă-
torit alături de colegii lor din Slovacia, Anul îmbătrâni-
rii active şi solidarităţii între generaţii-2012.  

       Proiectul s-a bucurat de implicarea elevilor şi a pro-
fesorilor de socio-umane, Istorie, limba engleză. Aceştia 
şi-au îmbunătăţit competenţele de comunicare în limba 
engleză, TIC, competenţele civice. Orizontul lor cultural 
s-a lărgit, precum şi dorinţa de a participa şi la alte pro-
iecte eTwinning. Proiectul s-a realizat în orele de 
Consiliere şi orientare, Istorie-clasa a XIa, socio-umane, 
limba engleză. A fost integrat orelor de curs, dar s-a 
desfăşurat şi în cadrul întâlnirilor extraşcolare ale 
membrilor IMPACT Pedagogic. “Forum of 
generation@school” a urmărit consolidarea conştiinţei 
civice a tinerilor prin contribuţia lor la dezvoltarea 
valorilor culturale universale şi folosirea TIC prentru 
crearea unor prezentări, filme, comunicare, încredere în 
forţe proprii, lucrul în echipe multinaţionale.                                            
 Proiectul a obţinut locul 1 în competiţia 
naţională din Slovacia. A obţinut Quality Label şi  
European Label. De asemenea, s-a aflat printre finaliştii 
concursului european Medeea 2013 unde a fost 
nominalizat ca fiind un proiect foarte bun. Recunoaşte-
rea eforturilor depuse ne a dat un sentiment de satisfacţie 
şi suntem mândri să vedem că proiectele noastre  sunt 
apreciate. 

Bibliografie 

1*  *  *  - Profesorul – factorul cheie în educaţie. Simpozion internaţional, Editura George Tofan Suceava, 
Suceava, 2008; 

2.    Simona Velea (coord.)- Parteneriate şcolare europene. Colecţie de bune practici – eTwinning 2011, TEHNE - 
Centrul pentru  Inovare în Educaţie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, editura Agata, Bucureşti, 2011. 



Programele Etwinning 
Un alt model de învaţare a limbii engleze 

                                 Prof. Alina Vlad 
Colegiul Naţional ,,Alexandru Ioan Cuza 

 

Pagina 21 

Contraste, Nr. 9, 23 mart ie 2013, ISSN 2247 – 0158. Simpozionul “Etwinnin g—o comuni tate de învăţare” 

       Participarea elevilor clasei a VII A la activitǎţi în cadrul 
Programelor Etwinning reprezintǎ o şansǎ în plus în educarea 
tinerilor spre orizonturi culturale diverse şi un schimb de 
experienţǎ benefic din perspectiva activitǎţilor educaţionale. 
Trăim intr-o lume în care educaţia constituie o necesitate care 
trebuie promovată ca  modalitate de a  clădi punţi culturale între 
comunităţile diferite ale Europei. 
      Noi, profesorii,  suntem interesaţi  să avem schimburi 
culturale şi proiecte cu alţi profesori din Europa, să cunoaştem 
alte sisteme de învăţămant, să ne familiarizăm cu diverse 
metode şi tehnici noi de învăţare pe care să le adaptăm la 
propriile nevoi educaţionale. Noi credem că dezvoltarea 
resurselor umane reprezintă o achiziţie importantă şi, de aceea, 
efortul nostru constant este centrat în această direcţie de 
dezvoltare profesională şi personală, de motivare a elevilor 
noştri care vor deveni mai încrezători în propriile resurse şi mai 
toleranţi în a accepta diversitatea culturală a Europei. 
       Dorinţa permanentă de a fi cât mai bine pregătiţi depinde de 
diversificarea metodelor folosite şi, din această perspectivă, 
proiectele internaţionale  sunt extrem de valoroase în ceea ce 
priveşte schimbul de idei, dialogul, relaţiile de colaborare,  
perfecţionarea cunoştinţelor de limba engleză, dezvoltarea 
culturală, noile metode şi tehnici de predare, cu efecte directe, 
benefice, asupra elevilor noştri şi, implicit, asupra şcolii şi 
comunităţii în care trăim. Elevii mei au fost entuziasti în 
proiectele Etwinning. Această implicare  în activităţi comune cu 
elevi din alte state europene a determinat o dezvoltare a 
cunoştinţelor de limbă straină. În acelaşi timp, elevii au luat 
contact cu valorile şi tradiţiile europene, au învăţat să le 
aprecieze şi, în acelaşi timp, să devină conştienţi de propriile 
valori naţionale. Deschiderea către schimburi culturale cu alte 
state europene impune, de asemenea, o dimensiune europeană în 
abordarea modului de predare. 
 Profesorii sunt responsabili pentru formarea viitorilor 
cetăţeni activi şi responsabili. Ne dorim ca elevii noştri sǎ 
cunoascǎ lumea în care trǎiesc şi sǎ o schimbe într-o lume mai 
bunǎ. De aceea, încercǎm sǎ-i formǎm nu numai în a cunoaşte, a 
şti, ci sǎ le cultivăm valori şi atitudini pentru dezvoltarea lor ca 
individualitǎţi unice. 
     Oferind constant elevilor posibilitatea de a cunoaşte alte 
civilizaţii europene prin schimbul cultural direct oferit de aceste 
proiecte, le  imprimǎm principiile şi valorile unei Europe 
comune fǎrǎ graniţe. 
 Parteneriatele Etwinning au permis copiilor noştri sǎ 
înveţe despre asemǎnǎrile şi deosebirile culturale pe care le-au 
experimentat în dezvoltarea lor în propriile lor ţǎri. Ei au învǎţat 
unii de la alţii despre tradiţii, limbǎ, festivaluri şi  artǎ, stiluri de 
viaţǎ şi personalitǎţi. Prin proiectele Etwinning, dorim ca elevii 
sǎ se simtǎ valorizaţi ca parte a comunitǎţii globale extinse şi să 
înţeleagă contribuţiile pe care ei le pot avea la cultura 
europeană. Dorim să descoperim lumea şi lumea să descopere 
Romania şi felul nostru de a fi.  Avem aceleaşi dorinţe de a 
învăţa, de a comunica, de a aduce noutate în viaţa noastră.                     
     

         Entuziasmul elevilor a fost debordant, ei 
participând cu interes la activităţile propuse de partenerii 
noştri: realizarea de proiecte PowerPoint cu prezentarea 
şcolii şi a elevilor participanţi, autoportrete, festival de  
Halloween, reţete tradiţionale transpuse în engleza şi 
care au fost trimise partenerilor, toate reprezentând 
activitǎţi interesante alǎturi de elevii nostri care au 
înţeles pe deplin importanţa cunoaşterii limbii engleze şi 
nevoia de a ne îmbogăţi cu secvenţe din cultura populară 
a fiecărei ţări. 
    Noi speranţe, noi provocǎri, noi experienţe ne aşteaptǎ 
în explorarea limbii engleze!!! 



nar destinat elevilor care să verifice 
importanţa cunoaşterii instituţiilor şi 
personalitaţilor de cultură ale zonei 
de proveniență, discuţii tematice, 
deplasări pe teren, vizionări de mate-
riale video, reuniuni de lucru reali-
zate in cadrul întrunirilor de proiect, 
schimburi interculturale prin vizite, 
realizarea unor interviuri luate 
personalităților culturale ale zonei.     
 Fiecare acțiune a fost moni-
torizată și diseminată în cadrul 
conversațiilor online dintre omologii 
celor două echipe, ale căror roluri au 
fost clar stabilite încă din momentul 
inițial.    
 Altfel spus, fiecare membru 
al unei echipe avea de rezolvat sar-
cini stricte, în funcție de domeniul 
pe care trebuia să îl investigheze: 
port, mituri locale, literatură, teatru, 
istorie și civilizație.  
 Toate materialele au fost 
sistematizate în vederea conceperii 
unui produs final comun. Ca atare, 
au fost create pliante cu programul 
manifestărilor, precum şi un poster 
color, care a reflectat specificul 
proiectului.   
 De asemenea, au fost reali-
zate un calendar cultural, un CD și 
un site cu produsul rezultat precum 
şi cu fotografii ilustrând cele mai 
importante secvenţe ale manifestării. 
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     Raportul între tehnologia comunicării și activitățile pe care le propune, în 
general, școala este semnificativ în cazul proiectelor educative derulate la 
distanță, permițând, printre altele, și o nouă formă de redistribuire a termenilor, 
în funcție de criterii precum: prezență-virtualitate, individ-colectivitate, formal-
informal. Nu trebuie ignorat faptul că aceste tehnologii cognitive tind să 
influențeze din ce în ce mai mult modelele conceptuale pe baza cărora se inter-
pretează realitatea, iar consecința directă a acestei stări de fapt este concretizată 
într-un paradox: nu numai poziționarea în timp și spațiu este tridimensională, ci 
și poziționarea în fața unui monitor, portal al infinitelor posibilități.  

        În aceste condiții, internetul  repre-
zintă un spațiu în care se pot reproduce 
activitățile vieții cotidiene, într-un raport 
de reciprocitate care cere disponibilitatea 
de a interveni, de a alege, de a căuta, de a 
comunica, de a socializa. Firește că intru-
ziunea sa în definirea raporturilor umane 
poate crea o serie de neajunsuri, cum ar fi 
volatilizarea apartenenței la o structură 
socială, estomparea limitei senzoriale sau 
concederea libertății de neasumare a 
responsabilităților, câtă vreme identitatea 
se măsoară doar în creativitatea alegerii 
unui username. Dar dincolo de aceste 
detalii, complet insignifiante pentru cei 
care se dedică serios demersurilor în care 
sunt implicați, rămâne esențialul: pentru 
a-și simplifica (și de ce să n-o 
recunoaștem, pentru a-și complica, în 
egală măsură) existența, omul are datoria, 
în primul rând față de sine, de a răspunde 
provocărilor care să ducă la dezvoltarea 
sa personală și profesională. Cu atât mai 
utile se fac instrumentele puse la 
dispoziție de tehnologiile de informare și 
de comunicare, cu cât se adresează și per-
soanelor de vârstă școlară, aflate în for-
mare și, deci, cu mare potențial de impli-
care. În acest sens, proiectele educative 
realizate la distanță au meritul de a facilita 
cooperarea virtuală și de a miza pe o efi-
cientizare a timpului de lucru, în funcție 
de predispozițiile și necesitățile individua-
le ale membrilor echipelor. 
   Pornind de la situația concretă a impli-
cării școlii noastre într-un astfel de proiect 
(Instituții de patrimoniu cultural în Mol-
dova și Dobrogea), desfășurat la nivel 
interregional, vom evidenția aspectele 
care au dus la buna desfășurare a demer-
sului, insistând totodată pe avantajele 
imediate.  

    Iniţiativa demarării unui proiect educaţio-
nal nu a făcut decat să focalizeze într-o di-
recţie comună preocupările liceenilor  de a 
promova, prin diversitatea mijloacelor de 
care au dispus, valorile locale, atât instituţii, 
cât şi oameni, tradiții, mentalități din spaţiul 
de interferenţă culturală care  se suprapune 
pe Dunărea de Jos.                                     
 Aria tematică a fost aleasă în 
funcție de specificul local al unităților parte-
nere din Galați și Tulcea, aplicat pe domeni-
ul cultural-artistic. Interesant este faptul că 
această acțiune a permis experimentarea 
unor noi metode didactice ce pot fi, în 
esență, adaptate oricărei discipline, într-o 
abordare în viziune inter și transdisciplinară; 
prin urmare, lucrurile nu s-au redus la sfera 
preocupărilor personale ale profesorilor 
coordonatori (Adina Fuică, Livia Tihanov), 
ci au vizat un spectru larg de competențe și 
deprinderi. Ca atare, elevii au fost motivați 
să muncească în propriul ritm, să lege prie-
tenii, să intre în contact cu alte idei, să 
schimbe păreri legate de istoria zonei, de 
oamenii de cultură, de tradiții, într-un mod 
informal.                              
 Destinatarii acestui dialog cultural 
au fost elevi cu vârsta cuprinsă între 15-17 
ani, majoritatea cu o viziune deja formată 
asupra pasiunilor și preocupărilor lor, cu 
spirit de inițiativă, creativitate și entuziasm, 
cărora le-a plăcut ideea flexibilității timpu-
lui, așa încât receptivitatea lor a fost sporită. 
În diagrama desfaşurării au fost incluse ur-
mătoarele activităţi: informarea şi documen-
tarea în colaborare cu instituţiile partenere 
locale, elaborarea si aplicarea unui chestio- 



 În consecință, pe măsură ce vor fi eliminate încă prezentele 
prejudecăți și viziuni restrictive, alegerea unui sistem de colaborare 
educațională la distanță se va valida, fără niciun dubiu, în soluția opti-
mă pentru dezvoltarea ulterioară a învățământului care trebuie să se 
adapteze strategiilor lifelong learning, atât pe componenta sa 
curriculară, cât și extracurriculară. Numai așa  școala va ieși din ca-
drul educației tradiționale și va deveni independentă de timp și de 
spațiu. 
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 Totodată, au apărut articole în 
revistele şcolilor partenere, dar și în alte 
publicaţii de specialitate (Revista Centrului 
Cultural ”Dunărea de Jos”). Pentru a crea 
site-ul proiectului, elevii au utilizat HTML 
și PHP, Macromedia Flash 8 pentru 
filmulețe și Namo WebEditor pentru gale-
ria de imagini. 
 Au fost îmbucurătoare semnele 
unei transformări pozitive în privința unor 
elevi pentru care puține lucruri constituiau 
motive de entuziasm; așa se face că s-a 
constatat o îmbunătățire a modului de or-
ganizare a timpului, o încadrare în termen 
pentru rezolvarea sarcinilor cerute și -de ce 
nu?- instaurarea unei competiții constructi-
ve. Li s-a dezvoltat și spiritul combativ, 
pentru că este cu neputință ca, pe parcursul 
unei sesiuni de brainstorming, să nu iasă la 
lumină idei, controverse, polemici, argu-
mente. Iar o bună selecție a lor nu ar fi 
posibilă fără puterea de convingere care 
părea a fi, pentru unii dintre ei, ultima re-
dută cucerită, de vreme ce nu cu mult timp 
în urmă se manifestaseră mult mai puțin, 
nu pentru că nu ar fi avut idei, ci fiindcă le 
lipsea încrederea în forțele proprii. Prin 
urmare, au înțeles toate implicațiile unor 
structuri care, până în acel moment, erau 
pentru ei simple stereotipii verbale: coope-
rarea și lucrul în echipă. 
 Iată de ce, având punctul de ple-
care în această experiență anterioară, 
intenționăm să demarăm un proiect 
eTwinning, cu atât mai mult cu cât școala 
noastră este înscrisă de multă vreme pe 
platformă, iar propuneri multilaterale exis-
tă deja.  
 Documentarea și urmărirea 
activităților postate ne determină să credem 
că acesta este, fără îndoială,  mijlocul ideal 
de colaborare la distanță, în vederea insti-
tuirii unor parteneriate pedagogice care, 
ținând cont de similitudinile și diferențele 
culturale, ar fi capabile să atingă următoa-
rele finalități: schimbul de cunoștințe și de 
experiență, confruntarea strategiilor didac-
tice din diversele sisteme ale 
învățământului european, colaborarea între 
școlile înfrățite, împărtășirea și schimbul 
de păreri, îmbogățirea culturală a 
participanților și, nu în ultimul rând, apro-
fundarea cunoștințelor într-o limbă străină. 
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 Transformarea unei şcoli tradi-
ţionale, monolingve, într-o şcoală care să 
susţină educaţia CLIL prin proiecte in-
ternaţionale are un impact important şi 
puternic asupra activităţilor în clasă, 
organizării şcolii, alcătuirii curriculum-
ului şi asupra modului în care şcolile 
interacţionează cu lumea din afară, pen-
tru că educaţia CLIL modifică în mod 
drastic cadrul social şi de învăţare. Cele 
doua idei importante care stau la baza 
creări materialelor CLIL sunt abordarea 
temei sudiate şi faptul că elevii învaţă 
limba prin conţinutul unei discipline. 
 În această lucrare se vor 
prezenta metodele CLIL de predare ale 
modului ,,Under the sea” abordat atât în 
cadrul unui curs opţional la clasa a II-a 
cât şi în cadrul unui proiect internaţional 
eTwinning care cuprinde acelaşi conţinut 
şi care le-a oferit posibilitatea cadrelor 
didactice apartinând unor procese de 
învătământ diferite să înveţe metode noi 
de predare CLIL, să compare metodele 
de evaluare CLIL şi să le perfecţioneze. 
În plus, posibilitatea de a comunica de-
spre acest subiect cu partenerii lor dintr-
o şcoală din Italia a determinat îmbogăţi-
rea cu succes a vocabularului lor în 
limba engleză şi ameliorarea pronunţiei 
şi a fluenţei. 
 Asimilarea termenilor esenţiali 
referitori la viata submarină s-a realizat 
transdisciplinar în cadrul a patru lecţii de 
abilităţi practice care au avut ca temă 
confecţionarea animalelor submarine: 
Whales made of small plastic glasses, 
Toilet Paper Roll Octopus, Rainbow 
Fish Coffee Filter Craft, Mosaic under 
the sea animals.   
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Astfel, panoul a devenit un veritabil 
material didactic pentru proiectul 
eTwinning ,,Under the sea”. 

 Jocurile de rol, folosirea 
marionetelor, dramatizările diferitelor 
poveşti tematice în limba engleză 
reprezintă metode atractive prin care se 
poate asimila conţinutul unei discipline. În 
cadrul proiectului e-twinning ,,Under the 
sea” am adaptat povestea Rainbow Fish, 
transformând-o într-o piesă de teatru care 
impunea folosirea repetată a unor elemente 
de prozodie (Give away my scales? My 
beautiful shining scales? No way, even you 
are whales) şi a cuvintelor din vocabularul 
specific vieţii submarine. Această piesă de 
teatru a stârnit într-un mod atractiv 
interacţiunea naturală în limba engleză, 
asimilarea de elemente de prozodie şi 
pronunţie într-o manieră contextualizată, 
achiziţia de vocabular şi structuri noi, pe 
deplin contextualizat şi un sentiment de 
încredere în abilitatea elevilor de a învăţa o 
limbă străină. Exemple de replici: 
,, Fish 1: In the deep blue sea, there lives a 
fish […]but the octopus disappeared into a 
dark cloud of ink. Suddenly the little blue 
fish was back. 

 Blue Fish: Rainbow fish! Please, 
don’t be angry! I just want one little scale. 

 Rainbow Fish: A very, very small 
scale. Why not? Here, I’ll give you this 
one! 
       Majoritatea cuvintelor din piesa de 
teatru au fost de un real ajutor atunci când 
s-a realizat lecţia de descriere a animalelor 
sumarine în limba engleză. Cuvinte 
ca ,,scales”, ,,tail”, ,,fish”, ,,sea”, ,,little”, 
,,big”, ,,sea”, ,,ocean” au apărut în fiecare 
descriere, propoziţiile elevilor devenind din  

Nu numai profesorilor de limbi străine le revine un rol esenţial în 
construirea unei Europe a multilingvismului. Dozând competenţele lin-
gvistice şi cele pedagogice, profesorii de la ciclul primar le pot trezi ele-
vilor entuziasmul pentru cunoaşterea limbilor străine, care îi va însoţi pe 
tot parcursul vieţii. Prin activarea aptitudinilor lor naturale pentru asimi-
larea limbilor la o vârstă fragedă, copiii dispun de mai mult timp pentru a 
învăţa şi beneficiază de o experienţă lingvistică şi culturală care contri-
buie la creşterea încrederii în sine şi la dezvoltarea lor generală 
(cognitivă, socială,lingvistică) şi îi determină să participe activ la activi-
tăţile proiectelor internaţionale. 

       Pe lângă pronuţarea numelui 
fiecărui animal submarin în engleză 
(rainbow fish, octopus, dolphin, turtle, 
shark, whale etc.) elevii au trebuit să 
denumească părţile componente ale 
corpurilor acestora, iar cadrul didactic 
a folosit aceste cuvinte de mai multe 
ori pe parcursul lecţiilor. Astfel 
vocabularul elevilor în limba engleză a 
fost îmbogăţit nu numai cu cuvinte ce 
aparţin disciplinei cunoaşterea 
mediului ci şi cu cele care aparţin 
abilităţilor practice (taie, lipeşte, 
pliază, pictează, desenează). 
Exemplu: Whales made of small plas-
tic cups 
Materials:a small plastic cup, blue 
paint, white chenille stems, large 
wiggly eyes, glue, blue construction 
paper. 
Instructions: 
Paint the plastic cup blue. Let it dry. 
Cut out the whale’s body from a sheet 
of bluepaper.The whale’s body should 
have a tail and fins. Poke a hole in the 
cup and put in chenille stems.Glue on 
the fins and the wiggly eyes .Draw a 
mouth. 

    În finalul celor patru lecţii de abili-
tăţi practice a existat un moment în 
care munca în echipă a fost valorifica-
tă la maximum, în sensul că elevii au 
realizat un panou CLIL unde, sub fie-
care animal submarin confecţionat, au 
lipit denumirea animalului în limba 
engleză.  



ce în ce mai lungi, iar fluența în limba 
engleză a crescut considerabil.Când pro-
fesorul găseşte un text CLIL, ca frag-
mentul din piesa de teatru prezentat ante-
rior, primul lucru la care se gândeşte este 
cum să-l exploateze pentru ca elevul să-
şi însuşească cu succes atât vocabularul 
în limba străină, cât şi conţinutul.  
 Elevii trebuie să-şi însuşească 
vocabularul pentru a înţelege conţinutul 
textului prin: exerciţii de potrivire a cu-
vintelor cu definiţiile acestora sau cu 
imaginea corespunzătoare, rebusuri, 
exerciţii de completare a unui text lacu-
nar, exerciţii de ordonare a paragrafelor 
pentru a forma textul studiat sau exerciţii 
de etichetare a imaginilor unui text cu 
paragrafele corespunzătoare.  

Profesorii parteneri ai proiectului eTwin-
ning CLIL au creat un puzzle on line 
prin care elevii trebuiau să asambleze în 
aşa fel piesle încât fiecare cuvânt scris în 
engleză să fie aşezat lângă imaginea 
corespunzătoare.Ei au memorat scrierea 
corectă a cuvintelor într-un mod atractiv. 
Acesta este un exerciţiu care i-a ajutat să 
obţină calificative maxime la evaluarea 
prin teste scrise. Toate aceste cuvinte 
care fac parte din vocabularul vieţii sub-
marine au fost cu succes reactualizate la 
începutul lecţiilor proiectului proiectului 
etwinning ,,Under the sea” prin ceea ce 
numim jocuri CLIL kinestetice, prin care 
elevii asimilează cel mai bine informaţia 
prin mişcare şi manipulare.Exemplu: 
Digits: Elevii se aşează în cerc pe podea 
şi, fără o ordine prestabilită, încep să 
numere de la unu la zece. Dacă doi sau 
mai mulţi copii vorbesc în acelaşi timp, 
ies afară din joc şi numărătoare începe 
din nou. Jocul se poate juca alternând 
setul de cuvinte pronunţate în limba 
engleză. Se pot alege în loc de termenii 
care denumesc numerele termeni din 
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lat este ceea ce numesc experţii CLIL exer-
ciţiile „scaffolding”. Sunt exerciţii de eşa-
fodaj în care li se cere elevilor să termine 
o ,,construcţie” începută în prealabil de 
profesor, să descrie un obiect urmărind un 
model dat sau să termine propoziţiile 
începute. Am folosit acest mod de a evalua 
elevii în finalul proiectului etwin-
ning ,,Under the sea”, când le-am cerut 
elevilor să completeze nişte cărţile ilustrate 
care descriau fiecare animal submarin. Pe 
fiecare pagină există imaginea animalului 
descris şi sub fiecare imagine este scris 
începutul unei propoziţii pe care elevii tre-
buie să o termine.  Aceste mini-cărţi au fost 
prezentate elevilor parteneri din Italia în 
cadrul ultimei conferinţe webcam care, în 
final, s-a dovedid a fi o metodă eficace de a 
evalua atât conţinutul asimilat de elevi, cât 
şi fluenţa limbii vorbite şi acurateţea pro-
nunţiei, precum şi - în ansamblu - abilitatea 
acestora de a discuta despre animalele 
subacvatice. 
     Multiplele aspecte ale abordării CLIL în 
cadrul cursurilor opţionale la decizia şcolii 
şi în cadrul proiectelor şcolare e-twinning 

sau Comenius pot prezenta numeroase 
avantaje: dezvoltă abilităţile de comunicare 
interculturală; îmbunătăţeşte competenţele 
lingvistice şi de comunicare orală; încura-
jează formarea unor interese şi atitudini 
multilingve; vine în completarea altor 
obiecte de studiu, fără a le concura; oferă 
posibilitatea studierii conţinutului din 
diferite perspective; diversifică metodele şi 
tipurile de predare în clasă; consolidează 
motivaţia şi încrederea celor care studiază 
atât în ceea ce priveşte limba străină, cât şi 
obiectul predat. 
Bibliografie: 
1.Comenius in training Course: ,, Teaching 
and Learning Strategies Using Games and 
Drama activities’’. 
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vocabularul submarin, animale din 
junglă, fructe etc. 
 Predarea conţinutului unei 
discipline CLIL prin intermediul 
cântecelor este o metodă excelentă 
care determină elevii să învete şi să 
memoreze cuvinte şi expresii în altă 
limbă, îi familiarizează pe aceştia cu 
sunetele limbii engleze, cu ritmul şi 
accentul englezesc. Intonarea însoţită 
de mişcări a cântecului ,,Under the 
sea” a fost o oportunitate pentru elevi 
să interacţioneze şi să comunice în 
limba engleză, le-a transmis o 
atitudine pozitivă faţă de învăţarea 
conţinutului proiectului în limba 
enlgeză .  Cuvintele din astfel 
de ,,jocuri muzicale” sunt mai uşor 
reţinute şi pronunţate de elevi decât 
dacă ar fi învăţate pe de rost dintr-o 
listă de cuvinte.   
 Partenerii noştri eTwinning 
de la Scoala  Istituto Comprensivo 2- 
Lavello, Italia, au realizat un 
minivideoclip karaoke al acestui 
cântec, elevii intonând cântecul 
urmârind versurile afişate pe ecran cu 
ajutorul video-proiectorului. 
 Exerciţiile de dezvoltare a 
inteligenţei emoţionale se pot folosi la 
orice disciplină, inclusiv în predarea 
l imbii  engleze.  De exemplu, 
jocul ,,Fish salad” (Salata de peşte) se 
poate folosi pentru ca elevii să-şi 
însuşească într-un mod atractiv şi 
relaxant vocabularul în limba engleză 
legat de animalele marine. Iată cum se 
poate realiza o astfel de activitate de 
învățare: Copiii stau pe scaune într-un 
cerc mare. Fiecăruia i se dă o bucăţică 
de hârtie pe care este scrisă denumirea 
unui animal marin. Sunt cinci animale 
diferite pe hârtie (shark, sea shell, star 
fish, octopus, whale). Liderul grupului 
stă în mijlocul cercului şi nu are scaun. 
Liderul strigă numele unui animal şi 
acei elevi care au pe bileţel numele 
acelui animal trebuie să-şi schimbe 
locul pe scaun cât mai repede posibil. 
Liderul încearcă și el să-și găsească un 
scaun liber şi elevul care rămâne fără 
loc va devein liderul şi astfel jocul 
continuă. Un mod interesant de a 
evalua elevii atât din punctul de 
vedere al înţelegerii conţinutului pre-
dat, cât şi al nivelului lingvistic asimi- 



A trecut aproape un an și 
jumătate de când am făcut primii pași 
pe site-ul eTwinning.net. În acest 
timp am finalizat patru proiecte. 

Primul proiect, „Reading e-
books - an alternative for classical 
reading, destinat elevilor între 14 și 
18 ani și reunind contribuțiile a 
treisprezece parteneri (Cehia, Spania, 
Portugalia, Italia, Croația, Franța, 
Slovakia, Slovenia, România), a avut 
ca scop îmbunătățirea dezvoltării 
generale a adolescenților, încurajând 
lectura ca bază pentru învățarea 
ulterioară, pe toată durata vieții 
Proiectul destinat elevilor între 14 și 
18 ani și reunind contribuțiile a 13 
parteneri, având posibilitatea de a 
comunica în două limbi (engleză și 
franceză), a avut  ca scop 
îmbunătățirea dezvoltării generale a 
adolescenților, încurajând lectura ca 
bază pentru învățarea ulterioară, pe 
toată durata vieții. Într-o lume 
dominată de concurența dintre mass-
media și calculator, elevul nu se mai 
apleacă asura lecturii cărților. Pentru 
formarea la elevi a abilităților de 
lector activ și critic, capabil de 
discernământ, ne-am gândit la 
remedierea problemei prin realizarea 
unei alianțe între carte și internet. Am 
abordat următoarele teme: 
compararea lecturii cărţilor în format 
fizic cu cea a lecturii cărților în 
format digital, modalitatea de 
evaluare şi de selectare a 
informaţiilor şi noile metode şi 
instrumente de lucru furnizate de 
internet, cultivarea interesului 
elevului pentru lectura cărților 
virtuale/tipărite. 

Prin modalitățile de 
dezvoltare a competențelor de 
lectură, proiectul citat aparține zonei 
noilor educații, oferind soluții pentru 
câteva dintre provocările actuale din 
sistemul educațional. Centrarea pe 
elev, ca subiect al activităților 
planificate, a presupus respectarea 
unor exigențe ale învățării durabile, 
cum sunt: utilizarea unor metode 
active care pot contribui la stimularea 
actului lecturii, gestionarea eficientă 
a informațiilor obținute prin lectură 

în vederea dezvoltării personale, 
dezvoltarea competențelor digitale prin 
realizarea unor activități care au ca scop 
formarea la elevi a deprinderii de a folosi 
internetul ca sursă de documentare și de 
informare.  

Stimularea interesului elevilor 
pentru actul lecturii într-o lume în 
permanentă transformare, modul în care 
elevii percep relaţia dintre carte şi 
internet, dintre modalităţile tradiţionale 
de informare şi de documentare şi cele 
moderne, sunt întrebări la care am 
încercat să dăm cele mai potrivite 
răspunsuri în cadrul activităților acestui 
proiect. Am căutat să formăm un cititor 
reflexiv, capabil să înțeleagă că citește 
nu numai pentru a dobândi cunoștințe; 
lectura, la fel ca și scrierea, îi asigură 
înțelegerea și capacitatea de interpretare 
a mesajelor la toate disciplinele. 
Activitățile planificate se integrează în 
curriculum.  

Activitățile proiectului s-au 
bazat pe o colaborare fructuoasă între 
școlile partenere care a oferit beneficii 
educaționale participanților. Elevii au 
postat scurte recenzii ale cărților/
jurnalelor (vituale/tipărite) citite plus 
traduceri de poezie, profesorii au 
publicat documente informative. Astfel, 
am aflat despre existența unor cataloage 
de bibliotecă, diverse ghiduri de 
orientare, manuale, programe 
educaţionale, romane interactive, jocuri 
şi versiuni computerizate din literatura 
„clasică” – toate acestea dovedindu-se 
mult mai eficiente şi mai uşor de folosit 
prin intermediul modelelor digitale. 
Publicațiile online au împânzit Europa, 
iar elevii/profesorii le-au prezentat, după 
ce le-au citit. Organizarea unor 
schimburi de opinii/ unei dezbateri, 
completarea unui chestionar despre 
lectura cărților digitale/tradiționale, 
alcătuirea unui poster (prezentarea unor 
desene) pornind de la trei-cinci poezii 
eminesciene, descrierea unui târg/salon 
de carte din școlile/orașele/țările 
partenerilor au contribuit la realizarea 
unui climat favorabil colaborării între 
școlile partenere. 

Elevii/profesorii parteneri au 
utilizat în mod creativ resursele oferite 
de spațiul virtual al proiectului, 
”cancelaria”, colțul elevilor și jurnalul de 
proiect.  
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Instrumentele utilizate ( blogul, 
wiki, chat-ul, forumul, file-archive, image 
gallery), ca și apelul constant la 
mijloacele web 2.0, au contribuit la 
identificarea rolului lecturii la dezvoltarea 
personală. Dacă în privinţa instrumentelor 
educaţionale, se preferă din ce în ce mai 
mult varianta digitală – lecţii şi exerciţii 
interactive, text, elemente vizuale şi 
muzicale combinate –, părerile despre 
noile tehnologii computerizate aplicate 
lecturii sunt împărţite, între cei care 
prefigurează „moartea” cărţii şi cei care 
văd cele două planuri coexistând, căci nu 
se mai poate pune problema ignorării sau 
negării vehemente a modificărilor aduse 
de era digitală în toate domeniile, inclusiv 
în literatură. 

Metodă complexă de studiu, de 
dezvoltare a unor competențe, valori și 
atitudini, lectura (fie că este vorba despre 
cartea electronică, ori de cartea tipărită) 
reprezintă un excelent cadru de 
conștientizare, de asumare și de 
dezvoltare a unui mod propriu de 
învățare. Mai mult, lectura este un 
instrument prin care elevul are acces la 
experiența omenirii pe tot parcursul vieții. 
În acest sens, proiectul poate continuat în 
liceul nostru și poate fi implementat în 
orice școală.  

Consider că acest proiect a 
reprezentat o primă provocare pentru 
echipa noastră, datorită legării actului 
lecturii de interesele grupului-țintă, 
descoperirea plăcerii lecturii prin punerea 
în prim plan a ”drepturilor” cititorilor, 
prin preluarea deprinderilor elevului care 
citește într-un cadru extracurricular ceea 
ce dorește, utilizând noile tehnologii.  

Proiectul ” ASOUVENIR FOR 
ME? THANKS!”, inițiat de Melita 
(Croația) și Florica (România), având 15 
parteneri, se adresează elevilor cu vârsta 
între 12-19 ani și are drept obiective: 
identificarea/împărtășirea experiențelor 
legate  de prezentarea/pr imirea 
suvenirurilor, derularea unor cercetări/
investigații cu privire la suvenirurile/
brandurile na ționale și locale, 
descoperirea multiplelor semnificații ale 
suvenirului, cunoașterea unor culturi 
diferite, comunicarea în limba engleză cu 
ajutorul noilor tehnologii (TIC).  

Nu întotdeauna valoarea 
materială a suvenirului (ca obiect, dar, 
semn care evocă o amintire) este cea care  



influențează relațiile dintre 
oameni; de cele mai multe ori, 
semnificația gestului, simbolul su-
venirului acționează benefic asupra 
r eac ț i i l o r  omulu i  cu l tu r i i 
tradiționale, dar și contemporane. 
 Cercetarea interdiscipli-
nară a suvenirului din cadrul aces-
tui proiect subliniază conotațiile lui 
predominant simbolice, receptarea 
lui ca vehicul și, totodată, creator, 
el însuși, de noi valori culturale. 
Fiecare dintre noi a dăruit și a 
primit suveniruri în cadrul unor 
vizite virtuale.   
 Proiectul a  vizat dezvol-
tarea abilității de gândire critică a 
elevilor de vârsta adolescenței asu-
pra multiplelor semnificații și val-
ori ale suvenirului, ca obiect, 
amintire, dar, liant între persoane 
aparținând unor culturi diferite, 
care vor să învețe și să cunoască 
mai mult despre sine și despre 
ceilalți. Abilitatea de viață urmărită 
a oferit în același timp elevilor 
posibilitatea de a realiza activități 
împreună, de a colabora la realiza-
rea de sarcini, ceea ce a contribuit 
la ameliorarea performanțelor.  
  Astfel, s-au transmit, s-au 
consolidat cunoștințe din varii 
domenii, conducând la o reflecție 
asupra suvenirului, la realizarea de 
sarcini integrate privind analiza 
suvenirului, ca fapt de viață, la 
sensibilizarea elevilor și la inter-
pretarea actului de a primi/dărui un 
suvenir. Printre competențele cheie 
europene vizate în cadrul acestui 
proiect se numără: sensibilizarea și 
expresia culturală, a învăța să 
înveți, utilizare TIC, comunicarea 
într-o limbă străină.  
 Proiectul ”Let’s introduce 
our culture”, având public-țintă 
elevii cu vârsta între 12 și 18 ani și 
a fost realizat de zece școli-
partenere. Punând accent pe 
competența de sensibilizare și ex-

presie culturală, proiectul vizează împărtășirea unor cunoștințe despre 
cultura populară contemporană ca parte importantă a istoriei europene, 
estimând că elevii vor fi conștientiza asemănările și deosebirile dintre 
țările europene, vor utiliza limba engleză ca mijloc de comunicare într-
un climat prietenos și călduros, vor aprecia importanța exprimării crea-
tive a ideilor, experiențelor și emoțiilor printr-o serie de medii, inclusiv 
muzica, dansul, literatura și artele vizuale.     
 Activitățile derulate au avut în vedere promovarea 
particularităților regionale și bogata diversitate culturală și a tradițiilor 
țărilor de proveniență ale școlilor partenere. Am colaborat la realizarea 
prezentărilor cu școlile partenere (elevii au conceput materialele privind 
Anul Nou, muzica, dansul, alegând balada Miorița ca reprezentativă pen-
tru români) și am căutat să postăm materialele la timp, pentru o mai bună 
gestionare a activităților desfășurate. Am postat materiale video legate de 
o întâlnire cu un profesor pensionar, precum și impresiile elevilor legate 
de acest eveniment în cadrul activității de prezentare a conversațiilor în 
limba maternă.  
 În cadrul activităților proiectului, am observat că școlile part-
enere se mândresc cu patrimoniul bogat de valori, printre care se numără 
respectarea diversității culturale, lingvistice și religioase și o îmbinare a 
tradiției cu postmodernitatea.  
 Proiectul `„Let’s share our culture!” a reunit contribuțiile a 
paisprezece parteneri din zece țări și  a  avut în vedere promovarea 
particularităților regionale și bogata diversitate culturală și a tradițiilor 
țărilor de proveniență ale școlilor partenere. 
 Activitățile proiectului (prezentarea școlilor/a orașelor/a țărilor, 
riturile de trecere – nașterea, nunta, înmormântarea-, costumele 
tradiționale, tradiții de Crăciun, explorarea patrimoniului cultural) au 
evidențiat importanța culturii populare, a patrimoniului cultural euro-
pean.Am avut ocazia să împărtășim informații, păreri, comentarii cu 
privire la importanța suvenirului ca pilon al culturii europene și ca marcă 
identitară a fiecărei țări. Folosirea instrumentelor web 2.0 a cerut în mod 
constant participarea activă a partenerilor, colaborarea lor și, pentru 
aceasta, considerăm că sunt motivante.  
 Domeniul major în care s-a încadrat demersul nostru este pre-
pararea tranziției elevului de la școală la viața activă, punându-i la 
dispoziție instrumentele necesare unei percepții juste a mesajelor. Posi-
bilitatea de a continua colaborarea cu partenerii noștri, menținerea 
relațiilor de colaborare și de schimb de informații vor contribui la for-
marea de viitori cetățeni responsabili, cu abilități legate de valori person-
ale, deschiderea unei diversități de orizonturi culturale. 
 Consider că eTwinning reprezintă o poartă spre lumea educației 
europene,  pentru a intra în contact, a face schimb de idei şi de exemple 
practice. 
 
Surse:  
www.eTwinning.net 
 
 
 
 

eTwinning.net: o poartă spre lumea educației europene 

Niculina Chiper, Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”, București 
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 Comunitate a şcolilor europene, susţinător al învăţării pe tot parcursul vieţii, ex-
celent profesor pentru profesori, platforma eTwinning este şi va rămâne cadrul de refe-
rinţă în ce priveşte colaborarea, parteneriatul şcolar susţinut la nivel internaţional. Utili-
zator al platformei încă din 2008, am avut ocazia de a descoperi şi utiliza resursele puse 
la dispoziţie, am învăţat într-adevăr lucruri noi şi utile, nu am regretat niciun minut petre-
cut în faţa calculatorului. 
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eTwinning – Curcubeul european 
Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de Colţ”, mun. Brad, jud. Hunedoara 

Prof. Alina Dezső 
Prof. Ramona Leach 

 eTwinning oferă, printre altele, 
preţioasa oportunitate de a participa în 
cadrul activităţilor de formare continuă 
– eTwinning Learning Labs - organizate 
periodic, pe tot parcursul anului şcolar. 
Acestea dezbat problematica actuală a 
proiectelor educaţionale asociate 
utilizarii tehnologiei informaţionale şi a 
comunicării, instrumentele care fac po-
sibilă colaborarea efectivă, dar şi dez-
voltarea noastră profesională. 
 2012 a fost Anul European al 
Îmbătrânirii Active şi Solidarităţii între 
Generaţii, drept urmare, eTwinning a 
propus un eveniment de învăţare intitu-
lat „Învăţarea intergeneraţională pen-
tru eTwinning”, susţinut de către expert 
Daniela Arghir Bunea.  În cadrul aces-
tui atelier, am avut de îndeplinit mai 
multe sarcini de lucru individuale (teme 
de reflecţie, realizarea unui Voki, reali-
zarea unor alte aplicaţii utilizând instru-
mente web 2.0, etc.) sau în echipă 
(conceperea unui proiect de colaborare 
pe tema învăţării intergeneraţionale). 
 Beneficiile participării în cadrul 
unui astfel de atelier au fost cele imedia-
te (dezvoltarea competenţelor în ce pri-
veşte manipularea resurselor/aplicaţiilor 
web, conceperea unui proiect de colabo-
rare educaţională), dar şi cele obţinute 
în timp (colegii din atelier au devenit 
parteneri în proiectul conceput şi imple-
mentat la nivelul unităţilor de învăţă-
mânt).   

    Astfel, în momentul de faţă, proiectul educa-
ţional intitulat "Bunicul, nepotul  şi oglinda 
vieţii"- Proiect de învăţare intergeneraţională 
pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 3 şi 
100 (MGP 32100) este în derulare, activităţile 
sale constituind prilej de exersare şi dezvoltare 
a competenţelor profesi-
onale necesare comuni-
cării/colaborării, planifi-
cării, organizării şi susţi-
nerii activităţilor. Pre-
zentarea proiectului de 
colaborare educaţională 
internaţională părinţilor 
preşcolarilor a constituit 
evenimentul de deschide-
re oficială a colaborării şi 
de implicare în realizarea 
acestuia, impactul fiind 
major. Iată prezentarea proiectului: 
Obiective urmărite:  
- Încurajarea învăţării printr-o varietate de acti-
vităţi comune care încurajează transferul de 
cunoştinţe, împărtăşirea preocupărilor şi a ex-
perienţei de viaţă; 
- îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la: sănă-
tate şi nutriţie, sporturi, grădinărit, literatură, 
utilizarea TIC; 
- stimularea dialogului între diferite generaţii 
pe diferite teme în scopul identificării punctelor 
de vedere comune, ce 
ne place/displace, 
etc.; stabilirea unor 
relaţii constructive 
între participanţi;  
 



Pagina 29 

Contraste, Nr. 9, 23 mart ie 2013, ISSN 2247 – 0158. Simpozionul “Etwinnin g—o comuni tate de învăţare” 

eTwinning – Curcubeul european 
Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de Colţ”, mun. Brad, jud. Hunedoara 

Prof. Alina Dezső 
Prof. Ramona Leach 

- dezvoltarea creativităţii, a competenţe-
lor de cooperare, dar şi a încrederii în 
sine, a simţului utilităţii prin participa-
rea activă în cadrul activităţilor proiec-
tului; 
- realizarea unei expoziţii de artă; 
- participarea ca voluntar în diferite acti-
vităţi; 
- încurajarea reflecţiei asupra avantaje-
lor/dezavantajelor vârstei pentru o mai 
bună înţelegere a societăţii, a mecanis-
mului acesteia, a nevoii de incluziune 
socială; 
- împărtăşirea preferinţelor în ce priveş-
te literatura (sportul, hobby, etc); 
- crearea unor momente de interacţiune, 
"activitate împreună" între copii şi 
vârstnici 
 
Activităţi propuse:        
1. “Dansând în oglindă!”- activitate de 
spargere a gheţii;                        
2.   “Spune-mi ce mănânci ca să-ţi spun 
cine eşti!”- dezbatere asupra nutriţiei şi 
importanţa sa pentru sănătate;                           
 3. “Să cinăm împreună!”- activitate 
practică (prepararea reţetei favorite); 
4.  "Arată-mi la ce eşti bun! "– competi-
ţie – demonstrarea unei îndemânări deo-
sebite în a face ceva; 
5.“Viaţa prin teatru!”- dramatizarea 
unor situaţii reale de viaţă;                                       
6.“Ador să colecţionez/grădinăresc/
pescuiesc!/ Locul meu preferat din oraş, 
programul TV favorit, etc.”- împărtăşi-
rea hobby-urilor, preferinţelor;  
7.  “TIC şi istoria sa!”- exersarea utili-
zării unor aplicaţii utile;        
8. "Inimi voluntare "– realizarea unor 
lucrări ce vor face parte dintr-o expozi-
ţie cu vânzare;        
9. "Citeşteşte-mi/spune-mi o poveste"- 
copiii ascultă, expun o poveste, recită o 
poezie, iar adulţii o ilustrează (desen, 
pictură, colaj, lucrări 3D).  
 

Rezultate aşteptate:                       
- să creăm bune relaţii între per-
soane de vârste diferite;       
- să aflăm cum trăiesc oameni 
de diferite vârste din alte ţări;              
- cartea de reţete a proiectului;      
- program de fitness pentru toate 
vârstele  
- CD-uri cu prezentări PPT des-
pre parteneri ai proiectului cu 
hobby-urile, interesele lor, co-
lecţii;                                          
- “Poveştile noastre despre viaţă!”- video 
- ziarul proiectului;                        
- expoziţie cu vânzare în scop caritabil;    
- expoziţie cu texte, poezii, desene, alte lucrări  
Avantajele participării în cadrul proiectelor 
eTwinning: 
1. Identificarea unor punţi de colaborare internaţiona-
lă; 
2. O nouă abordare a procesului de predare-învăţare-
evaluare; 
3. Integrarea principiilor educaţiei interculturale, ac-
ceptarea diversităţii, servicii educaţionale de calitate; 
4. Aplicarea unor noi metodologii în scopul dezvoltă-
rii creativităţii, abilităţilor de cooperare, de comunica-
re; 
5. Utilizarea eficientă a Tehnologiei Informaţionale şi 
de Comunicare; 
6. Viziune asupra educaţiei şi tendinţele acesteia în 
Europa; 
7. Promovarea imaginii unităţii de învăţământ; 
8. Recunoaştere naţională şi internaţională a muncii în 
cadrul unui proiect, prin obţinerea certificatelor de 
calitate. 

eTwinning este acel curcubeu multicultural 
care oferă fiecărui european preocupat de educaţia de 
calitate şansa de a fi mereu la curent cu noutăţile 
acestui domeniu mereu în schimbare, şansa de a-şi 
îndeplini visul: de a 
educa generaţiile nu 
pentru ieri, astăzi sau 
mâine, ci pentru acel 
viitor, pe care cu toţii 
ni-l dorim mai bun. 
 
 



eTwinning  - alternativă educaţională la îndemâna tuturor 
 Instit. Dimofte Gherghina-Gina 

Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, Vînători 

p l i c u r i l o r  l a  a d r e s e l e 
corespunzătoare. Deşi fiecare 
elev a trimis către 2 adrese, nu 
am reuşit să acoperim numărul 
total şi în consecinţă am trimis 
şi felicitări virtuale tuturor 
celorlalţi parteneri. Am scanat 
felicitări realizate de elevi pe 
care le-am trimis apoi prin e-
mail. 
     Incredibilă a fost reacţia 
copiilor când au început să 
sosească felicitări de la 
parteneri: uimire, bucurie, 
c h i o t e …  S u s p a n s  l a 
deschiderea plicurilor. Din nou 
uimire, fericire… “Uaaaau!!!” 
      Pentru ca să se bucure mai 
mult de roadele muncii lor am 
realizat un panou tematic pe 
care am expus felicitările, pe 
măsură ce soseau. 
A fost nevoie de muncă, timp, 
dar rezultatele au meritat orice 
efort. Deşi elevii sunt cei mai 
mici din şcoală deja întreabă 
când vom mai primi veşti de la 
copii din alte ţări. Le-am 
promis că pentru Paşti vom 
avea un nou proiect.  
 Acţiunea eTwinning 
se adresează nu doar şcolii ci şi 
comunităţii. Înfrăţirea online a 
şcolilor poate fi însoţită de 
înfrăţirea comunităţilor. Unele 
localităţi au decis să se 
"înfrăţească" şi să completeze 
comunicarea şi cooperarea 
online prin alte proiecte - 
vizite, activităţi culturale 
pentru adulţi etc.  
 Ar fi interesant ca din 
dorinţa copiilor de a cunoaşte 
lumea să se nască un astfel de 
proiect de mare amploare: 
“Vînători – localitate înfrăţită 
cu …”. 
 
 
 
     

 eTwinning sprijină proiectele de colaborare dintre 
cel puţin două şcoli din cel puţin două ţări europene. Ele 
stabilesc un parteneriat şi folosesc tehnologia informaţiei 
şi comunicării (TIC) pentru a derula un proiect pedagogic 
relevant. În eTwinning, şcolile comunică şi colaborează 
prin internet. Nu există subvenţii şi nu sunt necesare 
întâlnirile faţă – în - faţă.  
 Prin derularea de proiecte eTwinning, cadrele 
didactice au posibilitatea de a se familiariza cu sistemele 
de educaţie din celelalte ţări membre ale Uniunii 
Europene, din Norvegia, Islanda, Croaţia, Turcia sau Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei. De asemenea, fiecare 
proiect aduce noi provocări pentru profesori: crearea unui 
mediu atractiv de învăţare, diversificarea situaţiilor de 
învăţare, combinarea mai multor teme în activităţi 
relevante, elaborarea de material didactic adecvat 
(prezentări Powerpoint, blog, pagini wiki, pagini web, alte 
aplicaţii). Fiind vorba de proiecte în parteneriat cu colegi 
din alte ţări, sunt necesare şi alte tipuri de competenţe sau 
de calităţi decât cele didactice: toleranţă şi comunicare 
interculturală, respect reciproc, flexibilitate, creativitate, 
capacitatea de a soluţiona probleme etc. 
 M-am înscris pe portalul eTwinning în data de 22 
noiembrie 2011 gândindu-mă că proiectele internaţionale 
ar fi următorul pas în perfecţionarea mea didactică şi că ar 
fi plăcut să pot fi partener, la început, sau chiar propunător 
al unui proiect - în viitor – pe platformă. Încă de la început 
am avut acces la instrumentele eTwinning, care m-au 
ajutat să găsesc parteneri, să comunic şi să colaborez cu ei. 
Am ales din multitudinea de oportunităţi de proiecte pe 
cele care mi se potriveau mie şi elevilor mei. Astfel am 
fost partener în proiectele: 12 Monate gefüllt mit 
eTwinning - 12 months full of eTwinning (43 parteneri) – 
care a câştigat Quality Label, A living map of the world 
(47 parteneri), An exchange of hand made Easter cards and 
comparing Easter traditions (18 parteneri), White 
Christmas (31 parteneri), Snowman – funny person (11 
parteneri). Împreună cu elevii am descoperit oraşe cu 
frumuseţile şi tradiţiile lor, am învăţat numele lunilor 
anului în multe limbi, am realizat o hartă a lumii din cărţi 
poştale. Toate au reprezentat un cadru atractiv de învăţare 
pentru elevi dar şi pentru mine. De un real folos mi-au fost 
exemplele de bună practică găsite pe platformă. 
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 În anul şcolar 2012 – 
2013 am ales să derulez îm-
preună cu elevii mei – clasa 
pregătitoare – proiectul 
eTwinning Global Christmas 
Greetings. Datorită vârstei 
fragede a copiilor provocarea 
a fost cu atât mai mare. Pro-
iectul a constat în a trimite 
fiecărei şcoli partenere o feli-
citare de Crăciun în interiorul 
căreia trebuia scris “Crăciun 
fericit” şi “La mulţi ani” în 
limba maternă. Au fost prefe-
rate felicitările tradiţionale, 
făcute de elevi şi care să ilus-
treze tradiţiile noastre de Cră-
ciun. Surpriza cea mai mare a 
constituit-o numărul de parte-
neri -114. În aceste condiţii au 
fost acceptate şi e-cards 
(felicitări virtuale). 
     Instrumentele utilizate - e-
mail, materiale Powerpoint, 
v i d e o ,  p o z e ,  d e s e n e , 
Twinspace au servit atingerii 
scopurilor proiectului:  
- să facem schimb de urări de 
Crăciun cu şcoli din întreaga 
Europă, utilizând limba ma-
ternă şi limba engleză; 
- să ne familiarizăm cu tradiţi-
ile de Crăciun din diferite ţări 
ale Europei. 
Rezultatele aşteptate au fost: 
- fiecare şcoală primeşte o 
colecţie de felicitări de Crăci-
un cu urările scrise de elevi în 
limba maternă; 
- copiii scriu urări de Crăciun 
în limba maternă şcolilor par-
tenere; 
- panou tematic realizat în 
şcoală. 
   Am prezentat proiectul ele-
vilor şi cu inocenţa specifică 
vârstei s-au implicat total în 
realizarea felicitărilor. 
    Fiecare elev şi-a ales din 
lista de şcoli pe cele în care 
doreau să ajungă felicitările 
lor. Am beneficiat şi de impli-
carea părinţilor care şi-au sus-
ţinut copiii prin trimiterea  

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 
este un proces continuu de învăţare pe tot parcursul vieţii, 
de formare, de dobândire sau de îmbunătăţire a competen-
ţelor şi o modalitate eficientă de a ajunge la o anumită 
maturitate şi înţelepciune în profesia didactică. Acţiunea 
eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu 
virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parte-
neriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesi-
onală, alături de colegi din ţările europene. 
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 Proiectele educaţionale sau socio- e d u c a ţ i o n a l e 
constituie o modalitate atractivă şi eficientă prin 
care elevii    şi profesorii lucrează î m p r e u n ă , 
identifică şi rezolvă probleme, învaţă ap l icând sau 

utilizând spaţii din afara 
şcolii pentru a realiza 

aplicaţii practice. Fiecare 
proiect este o experienţă 
de învăţare. În toate 
proiectele eTwinning, 
atât elevii, cât şi cadrele 
didactice trebuie să 
folosească o limbă străină pentru comunicarea cu partenerii, iar limba maternă pentru 
comunicarea la nivel local. În mod direct sau indirect, toate proiectele eTwinning ar trebui să 
determine ameliorarea competenţelor de comunicare ale elevilor, în sensul competenţelor 
lingvistice, de utilizare a unei limbi străine, dar şi în sens social, de comunicare 
interpersonală. 
 Prin participarea la proiecte de eTwinning, elevii au posibilitatea să comunice cu 
colegi din Europa, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei din ţările 
p a r t e n e r e . Parteneriatele eTwinning au o 
p u t e r n i c ă dimensiune culturală. Elevii se 
familiarizează, în mod direct sau indirect cu elemente 
c u l t u r a l e specifice altor ţări – tradiţii, obiceiuri, 
stil de viaţă. În acelaşi timp, constituie un spaţiu de 
manifestare a 
propriei culturi. 
La intersecţia 
dintre aceste 
două aspecte, 
elevii şi profesorii au posibilitatea de a conştientiza 
importanţa cunoaşterii celuilalt, a respectării identităţilor 
şi valorilor proprii. 
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             Şcoala românească este într-o continuă schimbare. Sistemul românesc 
de învăţământ se dezvoltă urmând modelul şcolilor europene. Acest lucru este 
dovedit şi prin apariţia alternativelor educaţionale (Step by step, Montessori, 
Waldorf etc). Accentul cade tot mai des pe implicarea activă a elevilor în toate 
activităţile şcolare şi extraşcolare. Contextul social actual ne obligă să utilizăm 
frecvent mijloacele TIC (Information and Communication Technologies), atât 

                               eTwinning - Country to Country  
                                                 prof. Lazaric Anca - Şc. Gimn. “Ştefan cel Mare” Bistriţa 

                                                            prof. Nelca Mirela - Şc. Gimn. “Ştefan cel Mare” Bistriţa 
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comunitatea eTwinning. ETwinning oferă posi-
bilitatea muncii în echipă.  U n  p r o i e c t 
eTwinning îi învaţă pe profesori şi elevi că în 
echipă totul este mai uşor de realizat. 
TwinSpace este platforma pe care şcolile o pot 
folosi pentru a lucre la proiectele lor. Ea oferă 
diverse posibilităţi de a comunica şi colabora: o 
cameră de chat privată, forum, mailbox, un ca-
lendar, posibilitatea arhivării materialelor. 
 ETwinning este în stânsă colaborare cu 
un număr de organizaţii internaţionale- cunos-
cute ca “eTwinning friends”-pentru a pune la 
dispoziţia şcolilor membre o arie bogată de re-
surse şi sprijin în activităţile de colaborare. 
“Prietenii eTwinning” variază de la programe 
ale Uniunii Europene la ONG-uri internaţiona-
le. Dintre aceştie putem aminti: Eco-Schools, 
Hope, Scientix, Euroclio, Insafe etc. 
 ETwinning ne oferă posibilitatea de a 
explora tot ceea ce înseamnă să fii un membru 
al comunităţii şcolilor europene, ne oferă şansa 
să împărtăşim experienţe cu colegii profesori 
din Europa întreagă, ne oferă şansa de a partici-
pa la proiecte pe diverse teme, ne învăţa cum 
profesorii şi elevii pot avea roluri de însemnăta-
te egală în  dezvoltarea unei sarcini atunci când 
se munceşte în echipă. 
 În prezent suntem implicaţi într-un 
proiect eTwinning numit COUNTRY TO 
COUNTRY, alături de două şcoli din Croaţia şi 
Letonia. 11 elevi din şcoala noastră lucrează cu 
plăcere la realizarea materialelor pe care le pos-
tează pe site-ul eTwinning. Aceştia sunt elevi 
deosebiţi: Ioana Moldovan, Horia Şirlincan, 
Alex Bota, Bianca Danci, Adrian Vaida (VI A), 
Patricia Priscorniţă, Alexandra Câmpean, Teo-
dor Suciu (VI C), Alexandra Pîslariu, Larisa 
Moga, Iustin Ganea, Edina Kerekes (VII C), 
coordonaţi de prof. Anca Lazaric şi ajutaţi de 
prof. Mirela Nelca. Ei  corespondează pe un 
forum cu partenerii lor din celelalte şcoli, însă 
realizează şi activităţ stabilite anterior: 
-This is who we are-au postat deja un film în 
care se prezintă şi o prezentare power point 
despre şcoala noastră, despre oraş şi unul despre 
România; 
-Our holiday diaries- despre tradiţii; 
-We can do this- fiecare grup de elevi propune 
celorlalte două grupuri să realizeze două sarcini  
(legate de ţara din care face parte-tradiţii, isto-
rie, cultură etc); 
-Best wishes booklet- elevii formează grupuri cu 
naţionalităţi diferite; fiecare grup propune 15 
urări (în 4 limbi) pe teme primite anterior. Apoi 
realizează un album pe care îl vor posta pe site. 

     Platforma eTwinning 
vine în întâmpinarea 
acestor cerinţe încă din 
14 ianuarie 2005, ca par-
te a Programului de Învă-
ţare Permanentă a Comi-
s i e i  E u r o p e n e . 
ETwinning se adresează atât cadrelor 
didactice, cât şi elevilor. Oferă un me-
diu virtual prin care tot personalul unei 
şcoli poate comunica, colabora, poate 
dezvolta proiecte alături de parteneri 
din şcolile europene. ETwinning îţi dă 
sentimentul că faci parte din marea 
comunitate a şcolilor europene. 
ETwinning este o mare “familie”.Are 
peste 170000  de membri şi peste 5324 
de proiecte active. Platforma 
etwinning.net oferă:              -
instrumente pedagogice care integrea-
ză noile tehnologii în procesul de învă-
ţare;                                                   
-apropierea de celelalte ţări participan-
te şi mai buna cunoaştere a acestora;                                                  
-implicarea în activităţi curriculare 
comune;                                                 
-participarea profesorilor la o reţea 
europeană şi oportunităţi pentru dez-
voltare profesională, prin colaborarea 
în proiecte internaţionale şi prin parti-
ciparea la seminarii internaţionale de 
formare/ schimburi de experienţă; -un 
cadru atractiv de învăţare pentru elevi 
şi pentru profesori;                           
-recunoaşterea oficială şi o mai mare 
vizibilitate a activităţii participanţilor 
la nivel naţional şi european;        
-premii anuale şi certificate naţionale 
şi europene de calitate pentru cele mai 
bune proiecte.                                       
 Să faci parte dintr-un proiect  

eTwinning este o 
experienţă plină 
de satisfacţii. Gra-
ţie eTwinning, 
elevii dobândesc 
un rol important în 
planificarea şi 

desfăşurarea proiectelor, în consemnarea 
activităţii de parteneriat.   E l e -
vii devin lideri activi prin responsabiliza-
rea personală şi implicare în tot ceea ce 
înseamnă desfăşurarea unui proiect. Pro-
iectele eTwinning au demonstrat indubi-
tabil că elevilor le place să intre în legă-
tură cu colegi din alte ţări, indiferent de 
gradul de complexitate al proiectului. 
“Teachers’ rooms” (camerele profesori-
lor) facilitează discuţii informale între 
profesori pe teme de interes comun. În 
clipa când deveniţi membru eTwinning, 
faceţi parte dintr-o comunitate de mii de 
colegi asemenea voastră. Toţi aceştia vă 
împărtăşesc interesul pentru o educaţie 
mai bună, mai dinamică şi neîngrădită, 
precum şi entuziasmul pentru colaborare 
europeană. Ideile, recomandările, produ-
sele şi resursele voastre devin un bun al 
întregii comunităţi.                                          
 Rezultatele obţinute în cadrul 
eTwinning sunt recunoscute la nivel 
naţional şi european. Proiectele reuşite 
pot primi Certificate de calitate sau pot 
câştiga un Premiu european. Dar cel mai 
important e că vei fi considerat un cadru 
didactic creativ şi inovator de către cole-
gii europeni. Toţi eTwinner-ii trebuie să 
aparţină unei şcoli. Acest lucru va fi 
atestat la nivel naţional, de că-
tre Birourile Naţionale de Asistenţă. 
Membrii comunităţii eTwinning trebuie 
să respecte un cod de conduită: fără 
SPAM şi flexibilitate maximă. Atât pro-
fesorii, cât şi elevii sunt în siguranţă în  



       Gândită ca o comunitate europeană online, platforma 
eTwinning se adresează tuturor profesorilor  din şcolile europe-
ne participante la acest proiect care doresc să se intâlnească 
într-un spaţiu virtual pentru a comunica , a face schimb de idei 
şi a lucra împreună. Ideea de bază o reprezintă, aşadar, colabo-
rarea între reprezentanţii unor spaţii culturale diferite, astfel că, 
putem spune, că profitând de facilităţile online oferite de porta-
lul eTwinning e ca şi cum am participa ‘live’ la un curs de lun-
gă durată despre sistemele şi practicile educaţionale  existente 
în întreaga Europă, despre ceea ce înseamnă şi oferă educaţia în 
diferite spaţii europene. Colaborarea presupune comunicare şi 
reciprocitate, iar  implicarea în viaţa acestei comunitaţi oferă 
avantaje şi oportunitaţi tuturor participanţilor. 

eTwinning- un mod eficient de colaborare 
Gaiu Mariana 

Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza, Galaţi 
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de colaborare folosind ICT, reuşind astfel să transformăm teh-
nologia într-un aliat al procesului de educaţie, ceea ce, de re-
gulă, nu se întâmplă.     
 Rezultatul procesului de descoperire, comunicare şi  
colaborare pe care îl presupune activitatea pe eTwinning este 
progresul înregistrat în practicile didactice şi de învaţare. Poa-
te că beneficiul major al lucrului în echipă pe care îl implică 
eTwinning este elementul de creativitate introdus finalmente 
în spaţiul clasei şi al orelor tradiţionale. În cadrul Grupurilor ai 
căror membri sunt, profesorii europeni lucrează intens – fac 
schimb de exemple, practici, tehnici , activităţi şi metode de 
predare şi învaţare  în cadrul unor sarcini de lucru concrete 
fixate, de regulă, de moderatorul grupului. Se oferă link-uri 
către site-uri ce s-au dovedit utile în activitatea proprie. Se 
vizualizează rezultatele muncii altor colegi, se fac aprecieri şi 
comentarii.     
 Profesorii îşi valorifică ideile proprii dar în acelaşi 
timp preiau soluţiile altor colegi şi le adaptează la situaţiile de 
invăţare proprii. Se creează astfel un mediu de lucru stimulativ 
şi atractiv - resurse, activităţi, idei de zi cu zi din întreaga Eu-
ropă sunt aduse laolaltă şi puse la dispoziţia oricărui profesor 
care doreşte să stimuleze latura creativă a elevilor săi dar şi a 
sa personală.      
 O astfel de experienţă de colaborare o reprezintă pro-
iectul Multilingual Posters-un proiect eTwinning destinat 
elevilor de gimnaziu, desfăşurat în semestrul al II-lea, an şco-
lar 2011-2012, în cadrul căruia elevii au realizat postere tema-
tice diverse folosind elemente de vocabular specific limbilor 
ţărilor participante. Pentru aceasta, fiecare şcoală parteneră  a 
selectat şi a participat cu expresii, cuvinte şi structuri specifice 
temelor stabilite împreună, folosindu-se apoi de contribuţiile 
tuturor pentru a crea postere multilingviste şi a promova în 
acest sens diferenţele culturale de ordin lingvistic. Un astfel de 
poster, în format electronic, este cel de mai jos (autor: Savin 
Andrei, CNAIC): 

 Pentru profesori eTwinning înseamnă un spaţiu cu 
resurse infinite de idei, un mijloc facil de relaţionare cu colegii 
europeni şi stabilire a unor parteneriate,  ceea ce reprezintă, în 
esenţa, un mijloc de dezvoltare profesională dar şi personală  
în acelaşi timp. Pentru elevi eTwinning înseamnă crearea unor 
oportunităţi de învăţare informale prin care aceştia îşi pot dez-
volta competenţe variate precum şi utilizarea   instrumentelor  
Web disponibile în acest moment şi atât de dragi lor; 
blogurile, paginile wiki şi podcasturile  pot fi exploatate cu 
uşurinţă pentru a face învăţarea cât mai plăcută.    
 Instrumentele prin intermediul cărora profesorii pot 
beneficia de experienţa colegilor care contribuie la construirea 
acestei comunităţi sunt variate: Learning Events/Evenimente 
de Invaţare, Workshopuri/Ateliere de Lucru, Grupuri Temati-
ce de lucru, eTwinning Projects/Proiecte.  
 Learning Events/Evenimente de Invaţare- sunt de 
fapt cursuri online de scurtă durată (de câteva zile până la do-
uă săptămâni) care tratează teme extrem de variate , sunt con-
duse de un expert solicitând contribuţii cu activităţi concrete 
de invăţare din partea  profesorilor participanţi precum şi dis-
cuţii între aceştia în jurul temei abordate.   
 Grupuri  de lucru Tematice- platforme de lucru de 
mai mici dimensiuni în cadrul uriaşei platforme eTwinning 
constituite în jurul unei idei, platforme în cadrul cărora 
etwinnerii discută şi lucrează împreună la anumite subiecte şi 
activităţi şi îşi împărtăşesc provocările specifice domeniului de 
activitate din care provin. Un  grup există atâta timp cât există 
activitate în cadrul său, iar pentru  asta propunerea de sarcini 
variate şi interesante este de o importanţă covârşitoare. Acesta 
este, de regulă, rolul moderatorului grupului, eTwinner experi-
mentat şi dedicat; există însă posibilitatea ca fiecare membru 
să propună activităţi în cadrul grupului- oricine consideră că 
poate oferi tehnici, metode sau exemple concrete care merită 
să fie aduse la cunoştinţă şi împărtăşite de întreaga comunitate 
europeană o poate face. Etwinning devine astfel şi un mijloc 
de reflecţie şi investigaţie a propriei activităţi didactice.   
 eTwinning Projects/Proiecte- reprezintă, în primul 
rând, modalităţi prin care elevii pot fi responsabilizaţi prin 
implicarea activă în activităţi de învăţare care depăşesc cadrul 
normal al unei lecţii desfăşurate în clasă, oportunităţi prin care 
elevii îşi pot valorifica abilităţi extrem de variate, oportunităţi  



      Pentru a utiliza corect conceptele 
şi teoriile privind problematica vio-
lenţei şi a nonviolenţei într-o lume 
inevitabil violentă, vom analiza mai 
întâi definiţia din dicţionarul explica-
tiv al limbii române a cuvintelor vio-
lenţă şi nonviolenţă. 

VIOLÉNȚĂ, violențe, s. f. 1. Însușirea, caracterul a ceea ce este 
violent (1); putere mare, intensitate, tărie. 2. Lipsă de stăpânire 
în vorbe sau în fapte; vehemență, furie. 3. Faptul de a 
întrebuința forța brutală; constrângere, violentare; siluire; încăl-
care a ordinii legale. ♦ Faptă violentă, impulsivă. [Pr.: -vi-o-] – 
Din fr. violence, lat. violentia, it. violenza.  
Sursa: DEX '98 (1998) |  
VIOLÉNȚĂ s. 1. agresivitate, brutalitate, duritate, impulsivita-
te, nestăpânire. (O ~ temperamentală.) 2. v. răutate. 3. v. forță. 
4. v. vehemență. 5. impetuozitate, înfocare, vehemență. (Se 
apără, ripostează cu ~.) 6. v. intensitate. Sursa: Sinonime (2002) 
NONVIOLÉNȚĂ s. f. Doctrină social-politică care neagă nece-
sitatea violenței ca mijloc de acțiune politică. [Pr.: -vi-o-] – Din 
fr. non-violence. Sursa: DEX '98 (1998)   
NONVIOLÉNȚĂ ~e f. Neaplicare a violenței în relațiile dintre 
oameni și dintre state. [G.-D. nonviolenței; Sil. -vi-o-] /<fr. non-
violence  Sursa: NODEX (2002)   
NONVIOLÉNȚĂ s.f. Concepție social-politică utopică, care 
opune luptei revoluționare autoperfecționarea morală, armonia 
dintre clase [Pron. -vi-o- / cf. fr. non-violence]Sursa: DN (1986)   
 Analizând definiţiile  anterioare ale cuvintelor violenţă 
şi nonviolenţă ajungem în mod cert   la concluzia cunoscutului 
actor şi regizor, Edward James Olmos, care pune accent pe 
ansamblul de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea for-
mării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale sau fizice ale 
copiilor, atunci când face următoarea afirmaţie Educaţia este 
un vaccin contra violenţei. 
Drept urmare, programul etwinning, această alternativă educaţi-
onală deschisă la distanţă , reprezintă metoda optimă de a  gasi 

un vaccin contra violenţei, 
prin elaborarea de proiecte 
de prevenire combatere a 
fenomenului de violenţă 
şcolară şi implentarea lor 
atât în şcoala noastră cât şi 
în şcolile din întreaga lume. 

  

Nonviolenţa într-o lume a violenţei 
Combaterea violenţei prin programele etwinning 

Bodescu Raluca Paula, Şcoala Gimnazială nr.3 “Alexandru Moruzi”, Pechea, jud. Galaţi 
Lupu Mădălina, Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna”, Galaţi, jud. Galaţi 
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 Un astfel de proiect este şi proiectul nostru etwinning 
„Nonviolenţa într-o lume a violenţei”, care vizează găsirea de 
strategii de prevenţie împotriva violenţei în cadrul şcolii şi nu 
numai. Statisticile oficiale raportează o creştere dramatică a 
fenomenului în ultimele două decenii şi, drept urmare, a deve-
nit tot mai evidentă în rândul adolescenţilor şi în şcoli . În fie-
care zi, mass-media prezintă diverse scene de violenţă ce apar 
în şcoală, de la forme mai uşoare până la formele cele mai 
violente. Deci, e de datoria noastră să identificăm factorii ge-
neratori de violenţă şcolară şi să sugerăm activităţi care pot fi 
desfăşurate în cadrul unei strategii de prevenire şi combatere a 
violenţei.        
 Scopul principal al acestui proiect nu este unul nou, 
dar cu toate acestea este încă nerezolvat: prevenirea şi comba-
terea violenţei şi a comportamentelor nesănătoase în familie, 
şcoli şi societate. O primă etapă a procesului de funcţionare 
este reprezentată de conştientizarea formelor de manifestarea 
ale violenţei şcolare şi factorii generatori ai acestora, urmată 
de elaborarea de strategii de prevenire a violenţei. În acest 
sens, pe parcursul întregului proiect, elevii  vor încerca să dez-
volte relaţii pozitive şi să discute pe această temă pentru a găsi 
metode de combatere şi ameliorare a violenţei în şcoală. Ca un 
prim pas în vederea atingerii acestui obiectiv aceştia vor com-
pleta fraza: “Violenţa este ...”, generându-se astfel versurile 
poeziei cu acelaşi titlu.                       
Activităţile cuprinse în acest proiect sunt reprezentate de: 
 1. Un concurs informativ despe violenţă           
 2. "Creează, imaginează-ţi, joacă-te şi cântă într-o 
lume nonviolentă" -  expoziție de desene, poezii, cântece, ese-
uri, prezentari powerpoint şi postere                                         
 3. "Oscarul pentru cel mai bun film despre nonvio-
lenţă" când se va înmâna premiul pentru cel mai bun scurtme-
traj realizat pe acestă temă.    
 După cum se poate observa, până la sfârşitul proiec-
tului, elevii vor fi  actori, scenarişti, pictori celebri în această 
utopică lume nonviolentă. Vom face schimb de filme, 
prezentari powerpoint şi multe fotografii prin intermediul in-
ternetului şi vom încerca să comunicăm cât mai des posibil. 
 În această lume a violenței, elevii Col. de Ind. Ali-
mentară “Elena Doamna”, Galaţi şi ai Şc. Gimn.  „Alexandru 
Moruzi”, Pechea,  au compus poezii și au dezbătut această 
temă care pare a fi inepuizabilă, tema sintetizată în proiectul 
“Nonviolența într-o lume a violenței”, proiect coordonat de 
domnișoara profesor Mădălina Lupu. Elevii claselor a XII-a B, 
a XII-a E și a XI-a C au demarat timid această activitate de 
combatere a violenței prin realizarea de poezii menite să sur-
prindă brutalitatea ființei umane. Debutul acestui proiect a 
avut loc la începutul lunii octombrie 2011 și se realizează în 
colaborare cu o școala din Turcia, proiect ce a primit deja o 
diplomă eTwinning și ce urmează a fi continuat. 

“Violenţa este tot ceea ce desfigureaza condiţia 
umană.”                                             Costel Zăgan 

Bibliografie:                                                                                            
Ilut, P., Valori atitudini si comportamente sociale – Teme actuale de 
psihosociologie, Iasi, editura Polirom, 2004;                                                                          
Neculau ,A. , (coord.), ,,Violenţa în mediul şcolar ‘’, Ed. Polirom , Iaşi , 
1996 ;                                             Ş o i t u 
L ., Hăvârneanu C.-,,Agresivitatea în şcoală ‘’ -
Iaşi, Institutul European , 2001 ; 



Proiectul United in Diversity în care am fost cooptat 
de către colegii din Marea Britanie şi Polonia, îşi propune să 
realizeze o poveste în jurul unui personaj care se va plimba în 
fiecare şcoală şi ţară integrate în proiect. Elevii vor putea ast-
fel, prin intermediul limbii engleze, să se manifeste creativ şi 
să împărtăşească frînturi din cultura şi civilizaţia proprie. Pro-
dusul final al acestui proiect va fi o poveste creată şi ilustrată 
de elevi. Pe parcurs, chatul, jurnalul, documentele ataşate şi 
toate celelalte activităţi propuse vor antrena toţi participanţii. 
Rezumatul proiectului: Proiectul e-twinning “United in 
diversity”  reuneşte mai multe ţări care îşi propun să compare, 
sa găsească  similitudini şi diferenţe, să celebreze şi să 
ȋmpărtăşească elemente comune şi specifice. Scopul lui este sa 
promoveze respectul şi înţelegerea faţă de individ şi valorile 
comune. Alături de cele zece ţări implicate direct (Marea 
Britanie, Romania, Franta, Slovacia, Turcia, Franta, Grecia, 
Polonia, Italia, Spania), ne vom bucura de sprijinul tuturor 
elevilor şi cadrelor didactice din şcoală, a comunităţii locale, a 
reprezentanţilor  Bibliotecii “V.A.Urechia” şi ai Bibliotecii 
Franceze “Eugene Ionesco”, cu care avem o colaborare 
deosebită.  
Limba proiectului: Engleza 
Vârsta elevilor:  7–14 ani 
Teme:Elemente de cultură şi civilizaţie, Folclor specific 
fiecărei ţări: tradiţii şi obiceiuri, poveşti, basme. 
- Realizarea de proiecte: tradiţii şi obiceiuri, legende şi basme, 
gastronomie 
Discipline:  învăţământ primar, Geografie, Informatică/TIC, 
Istorie, Limbi străine, Limbă şi literatură, Studii europene 
Instrumente utile: Video şi audio conferinţe, e-mail, fo-
rum,blog, documente word, Powerpoint, video, fotografii, dese-
ne, jurnal de proiect, TwinSpace, Web publishing. 
Obiective: 
- Să identifice indicatorii culturali comuni, dar şi specifici pen-
tru fiecare ţară: istorie, geografie, tradiţii şi obiceiuri, gastrono-
mie, valori culturale. 
- Să împărtăşească valorile identificate prin produsele realizate: 
scrisori, materiale word sau PPT, jurnale, blog. 
- Să-şi dezvolte competenţele de comunicare. 
- Să stimuleze creativitatea elevilor, vizând, în special, grupul 
de elevi, metoda proiectelor, schimbul de idei, realizarea feed-
backului; 
- Să stimuleze elevii cu cerinţe educative speciale să-şi descope-
re si să-şi dezvolte abilităţile in domeniul artistic-plastic. 
- Să exploateze şi să valorifice aspectului ludic al activităţilor 
desfăşurate.  
- Să promoveze metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii, 

utilizând TIC, instrumente şi aplicaţii 
Web şi social media. 

United In Diversity 

Prof. Irina-Luiza Melnic 
Şcoala Gimnazială nr. 18 Galaţi 
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Activităţi:  Fiecare ţară  implică un grup de 26-28 elevi cu 
vârste cuprinse intre 7-14 ani pentru care se propune un set de 
activităţi lunare, având ca scop familiarizarea cu elemente de 
cultură specifice fiecărei ţări, cu asemănări şi deosebiri ȋntre 
tradiţii şi obiceiuri, activităţi comune. Se va amenaja un spaţiu 
bine definit acestui proiect 
 Noiembrie: cunoaşterea partenerilor: schimb de scri-
sori, galerie de fotografii, mascota; schimb de informaţii in 
format video/ PPT (ţara, regiunea, şcoala); crearea de bloguri 
pentru a împărtăşi idei, impresii, conversaţii, forum; amenaja-
rea panourilor “Colţul e-twinning”.   
 Decembrie: schimb de felicitări de Craciun (se trimit 
prin poştă), descrierea tradiţiilor naţionale şi specifice fiecărei 
regiuni şi fiecărei familii, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
 Ianuarie: schimb de scrisori/ e-mail/ blog: activităţi 
de zi cu zi, stil de viaţă;     
 Februarie. Martie: festivaluri, sărbători naţionale, 
celebrarea altor tradiţii şi obiceiuri de primăvara ilustrate in 
calendare, desene, creaţii literare.   
 Aprilie: schimb de felicitări de Paşti; sărbatori/ festi-
valuri specifice fiecărei ţări; activităţi specifice fiecărei şcoli: 
scrisori/ mail/ blog.    
 Mai: scrisori/ email/ blog: descrierea oraşului, simbo-
luri ale oraşului/ regiunii     
 Rezultate aşteptate:            
- Realizarea unei  galerii conţinând fotografii,  felicitări,  
schimb de mascote                  
- Dezvoltarea abilităţilor, competenţelor elevilor in domeniul 
cultural artistic şi TIC: materiale video, PPT, blog, forum, 
calendare, desene, creaţii literare, etc.                  
- Promovarea valorilor comune la nivelul partenerilor impli-
caţi: decidenţi, oameni ai şcolii, familiile elevilor.               
- Atragerea efectivă a copiilor în organizarea activităţilor 
extracurriculare comune, conducând la creşterea numerică şi 
calificativă a acestor activităţi.                 
- Realizarea blogului proiectului pe care se postează imagini, 
prezentări şi filmuleţe cu activităţile derulate.           
Rezultate şi impact— Proiectul se doreşte a fi o experienţă de 
colaborare europeană în care profesorii şi elevii îşi vor dezvol-
ta propriile abilităţi educaţionale.             
Impactul asupra copiilor:                   
- Creşterea interesului pentru lectură;                 
- Respectul faţă de ideile altora;                  
- Acceptarea diversităţii culturale.            
Impactul asupra profesorilor:                  
-Îmbunătăţirea metodelor didactice utilizate la clasă;                 
- Comunicarea în limba engleză s-a ȋmbunătăţit;                
- Dobândire deprinderi TIC.  
      
 Bibliografie               
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up loads /2012/08/2010_Ghid_e twinning_f ina l .pdfh t tp : / /
www.etwinning.ro/Publicatie_eTwinning_2010.pdfUlrich, Catalina, 
“Managementul Clasei De Elevi – învatarea Prin Cooperare”, Editura 
Corint, Bucuresti, 2000; Cerghit, Ioan, (Coord.), “Perfectionarea 
Lectiei în Scoala Moderna”, Edp, BucCollier, Gerald, “The Manage-
ment Of Peer – Group Learning”, Society For Research Into Higher 
Education, Surrey, 1983;uresti, 1988; 

       Venind din culturi diferite, avem şansa să ne integrăm 
într-o societate multiculturală, care favorizează sentimentul 
de a fi în realitatea cotidiană, o individualitate de sine 
stătătoare. Comunitatea eTwinning facilitează accesul 
cadrelor didactice la un mediu virtual de colaborare şi de 
schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la 
activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările 
europene.  

http://www.etwinning.ro/Publicatie_eTwinning_2010.pdfUlrich


          Există elevi cărora le place să înveţe, există elevi 
cărora le place să înveţe ceva nou şi există elevi cărora le 
place să înveţe ceva diferit.  Mie şi colegilor mei ne place 
să ne implicam în diferite proiecte. Unul dintre acestea, 
United in Diversity, proiectul propus de d-na prof. Irina 
Melnic în octombrie 2012 ni s-a părut un mod de a face 
lucrurile puţin altfel.  
 Deşi am mai participat şi la alte proiecte, în ca-
drul cărora am desenat, am corespondat în mediul virtual 
şi am realizat video-conferinţe cu alţi elevi din Portugalia, 
Italia şi Spania, am răspuns la fel de prompt ca de obicei. 
Ni s-a prezentat proiectul şi ce obiective trebuiau atinse, 
astfel că ne-am  pus pe treabă şi am făcut cunostinţă cu 
partenerii pe e-twinning: Marea Britanie, Franţa, Slovacia, 
Turcia, Franţa, Grecia, Polonia, Italia, Spania.  Astfel, ne-
am împărţit sarcinile: am format mai multe grupe: unii au 
strâns informaţii despre România, Moldova, Galaţi şi 
şcoala noastră, dar şi elemente de tradiţie şi obiceiuri de 
iarnă, materiale pe care le-am folosit în realizarea prezen-
tărilor PPT., alţii s-au ocupat de corespondenţă. Am facut 
schimb de scrisori îintre elevi în care am prezentat câte 
ceva despre noi, familiile noastre, hobby-uri, activităţi 
zilnice sau planuri de viitor, toate acestea fiind postate pe  
Twin Space. 
  Cea mai importantă etapă a fost realizarea pachetelor 
surpriză trimise tuturor partenerilor. Noi am confecţionat 
felicitări, desene, am ales un simbol de iarnă specific ţării 
noastre şi am făcut o fotografie cu echipa de proiect. Toa-
tă lumea s-a implicat foarte mult şi voiam ca totul să de-
curgă conform planului pe care ni l-am făcut. Astfel, după 
sărbătorile de iarnă am reîmprospătat Colţul Comenius în 
care am  adăugat conţinutul pachetelor primite de la cele-
lalte ţări, imagini, scrisori, felicitări şi urări de bine. 
 De curând am luat legătura cu colegii noştri din 
Marea Britanie cu care am realizat o video-conferinţă pe 
Skype. Am vorbit, la început mai timid, dar apoi am fost 
încurajaţi de faptul că, practic, nu a existat o barieră de 
limbă, fiind felicitaţi pentru cunoştinţele noastre de limba 
engleză şi pentru abilităţile de comunicare.  

Proiectele e-twining, un alt fel de a învăţa 
                       Lucaci Ramona, Axente Lucian 

Şcoala Gimnazială nr 18 Galaţi 
        Coordonator: Prof. Irina Melnic 
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              eTwinning este o acțiune a Comisiei Europene dedicată 
parteneriatelor și colaborărilor dintre școli din Europa,  coordo-
nată de European Schoolnet şi face parte din Programul de În-
văţare pe tot parcursul vieţii – Componenta Comenius. Acţiunea 
eTwinning a fost lansată în 2005, cu scopul iniţial de a facilita 
parteneriatele între instituţii de învăţământ preuniversitar din 
Europa. Ulterior, scopurile acţiunii s-au consolidat, platforma 
etwinning.net devenind o comunitate a şcolilor din Europa, reu-
nind peste 163.000 de cadre didactice din peste 93.000 de şcoli. 
            Societatea în care trăim astăzi, aflată în permanentă as-
censiune spre dezvoltare, s-a schimbat aproape radical, aducând 
cu sine atât evoluția tehnologiilor informării și comunicării, dar 
și, implicit, mediul în care îşi desfăşoară activitatea structurile 
Info-documentare. 
             Mediul electronic are consecinţe asupra noastră, a tutu-
ror, determinându-ne să ţinem pasul cu mediul informaţional 
aflat într-o continuă şi rapidă schimbare, să reușim cu toții să 
facem faţă nevoilor privind educaţia noastră continuă și adapta-
bilitate, flexibilitate la Tehnologie, Informare și Comunicare 
(Cultură). 
              Programul eTwinning contribuie la realizarea obiecti-
velor UE de a îmbunătăți competențele digitale și învățarea prin 
colaborare între colegi. 
              eTwinning a generat în ţara noastră proiecte educaţio-
nale relevante, creative şi motivante, atât pentru elevi şi profe-
sori, cât şi pentru echipa de coordonare la nivel naţional  care 
poate observa efectele pozitive ale implementării acestei  com-
ponente a programului Învăţare pe tot parcursul vieţii. 
             Majoritatea proiectelor au însemnat noi experienţe de 
învăţare, noi practici didactice menite să motiveze elevii, să 
încurajeze implicarea acestora şi să faciliteze dezvoltarea de noi 
competenţe şi atitudini. 
 Aceste proiecte au un potenţial extraordinar de trans-
fer,putând fi valorificate de alte cadre didactice  cu alte grupuri 
de elevi,putând fi adaptate  la contextele proprii,la resursele şi 
interesele specifice. 
           Creative Kids (Copii creativi) este un astfel proiect al 
cărui fondator sunt şi  care a pornit de la ideea că interesul şi 
creativitattea copiilor poate fi stimulată prin diverse metode 
implicându-i în procesul educaţional. 
           Proiectul se adresează elevilor de 7-12 ani  şi are ca scop  
stimularea creativităţii elevilor prin activităţi specifice folosind 
metode ludice si creative de a colecta idei, de a rezolva proble-
me şi de a lua decizii experimentând diferenţele lor de gândire 
şi comportament. Ţinând cont de individualitatea lor, precum şi 
de diferenţele dintre ei, aceştia devin conştienţi şi înţeleg faptul 
că acest lucru poate fi o sursă bogată de învăţare. 
           În acest proiect au fost implicaţi 44 de parteneri din mai 
multe ţări (Grecia, Turcia, Bulgaria, Spania, Germania, Italia, 
Portugalia), dar şi din România. 
           Cadrele didactice alături de elevi s-au implicat activ pe 
toată durata proiectului utilizând creativ şi eficient TwinSpace- 

eTwinning – alternativă educaţională la distanţă 
 

prof. înv. primar Ciolacu Mihaela, Şc.Nr.17, Galaţi 
                                                                 înv. Ştefan Jenica, Şc.Nr.17, Galaţi 
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ul, Jurnalul de proiect, blog-ul şi au comunicat prin email-uri 
pentru a face schimb de idei. Astefel, cu ocazia marilor eveni-
mente de Crăciun, Sf.Nicolae, 8 Martie, Sf Paşti  elevii au 
postat activităţi şi lucrări deosebite, scurte filme, dar şi materi-
ale powerpoint creative, pline de imaginaţie, realizate în teh-
nici diferite şi folosind cele mai diverse materiale. 
              Elevii români au prezentat într-un mod inedit cele 
mai atractive tablouri, colaje, picturi care au atras aprecieri din 
partea colegior din ţările partenere. 
               În urma unei bune colaborări între parteneri şi a 
schimbului de experienţă, cadrele didactice şi-au îmbunătăţit 
metodele didactice la clasă, iar elevii au avut ocazia de a–şi 
dezvolta competenţele de comunicare în special în limba en-
gleză, şi-au îmbogăţit vocabularul  ţinând legătura prin cores-
pondenţă cu elevii din ţările partenere. 
             Proiectul nu a fost conceput doar pentru cei implicaţi, 
ci şi pentru cei care, voluntar sau involuntar, au descoperit  
existenţa lui pe platforma etwinning sau blog. 
           Cea mai mare provocare a fost să facem schimb de 
adrese şi să ne trimitem reciproc cărţi poştale cu imagini din 
ţara noastră scrise deasemeni în limba engleză. 
         Proiectul a primit Certificatul naţional de calitate (NQL) 
şi  Certficatul european de calitate (EQL) precum şi un 
Certficat de calitate Etwinning pentru elevi.  

 Ca în toate proiectele eTwinning, accentul s-a pus  pe 
dezvoltarea comunicării interpersonale, pe dezvoltarea creati-
vităţii elevilor  şi pe folosirea mijloacelor informatizate. 
                 Activităţile de lucru în echipe, responsabilităţile 
asumate de fiecare în parte (elev sau profesor) şi schimbul de 
informaţii au reprezentat o modalitate foarte bună de a învăţa 
şi de a creşte atât în plan personal, cât şi pe plan profesional. 
              Acest proiect poate fi extins, adaptat sau prelungit  
creaţiile elevilor fiind apreciate şi admirate permanent. 
 



Titlul: Cultură şi artă naţională în 
context european 

 
Rezumatul proiectului:                          
 Preocupaţi de nevoia de sin-
cronizare cu ritmul de dezvoltare a 
celorlalte comunităţi europene am 
adoptat modele şi clişee culturale 
care însă nu ne definesc ca naţiune 
pe fiecare dintre noi. Farmecul 
aparteneţei la marea familie a ţărilor 
europene vine din posibilitatea de a 
descoperi specificul identităţii fiecă-
rei naţiuni. Am intrat cu mare viteză 
în epoca globalizării şi am uitat ceea 
ce ne face să fim unici, deosebiţi. Se 
impune să cultivăm în sufletele tine-
rilor dorinţa de a duce mai departe 
mesajul, arta tradiţională, obiceiurile 
în vederea asigurării continuităţii. 
Dansul popular, poezia, legendele îşi 
găsesc loc întotdeauna în inimile 
oamenilor. 

Elevii din şcolile partenere 
din ţări diferite descoperă informaţii 
despre cultura şi civilizaţia altor co-
munităţi, se pot influenţa şi pot 
adopta o atitudine tolerantă faţă de 
manifestările culturale ale acestora. 
Limba de lucru a proiectului: en-
gleza 
Intervalul de vârstă şi numărul 
elevilor participanţi la proiect: 15 
de elevi cu vârsta între 16-19 ani din 
fiecare unitate şcolară din ţările par-
tenere.      
Temele abordate: cultură, literatu-
ră, istorie, teatru, limbă străină, geo-
grafie. 
Scopul proiectului este de a motiva 
în principal pe elevi să învețe limba 
engleză într-un mod non-tradițional. 
Proiectul oferă tinerilor posibilitatea 
de a contacta pe colegii lor care pro-
vin din zone diferite și de a stabili 
noi prietenii. Prin expunerea lor, 
aceştia diseminează istoria, literatura 

și cultura națională a unui public larg și 
divers şi învaţă să accepte şi să aprecie-
ze diferenţele interetnice.  
 
Obiective                                                  
-interacţiunea cu alţi tineri pentru un 
schimb de idei, eficient;                            
- informarea și prezentarea obiceiurile 
și mesteşugurile naţionale;                           
-valorificarea potenţialului creator al 
elevilor în procesul instructiv-educativ 
şi extracurricular. 

 
Grup-ţintă: elevi, părinţi, cadre didac-
tice, comunitate 
Activităţi:                                                     
1. Iniţial, elevii realizează un spot video 
şi un slogan, ca formă de prezentare a 
echipei şi a unităţii şcolare pe care o 
reprezintă, pe care îl postează pe site-ul 
proiectului; 
2. Fiecare echipă realizează un album 
de fotografii, o colecţie de înregistrări 
audio și video sau  două filme de scurt 
metraj avand ca temă: 

- meșteșuguri tradiționale; 
- obiceiuri religioase (precum 

botezul, nunta, înmormântarea, sărbă-
tori religioase cu semnificație deosebi-
tă), obiceiuri folclorice (de primăvară, 
vară, toamnă și iarnă), sărbători popula-
re, obiceiuri şi tradiţii culinare. 

- folclorul muzical și artele lu-
dice.       
3. Materialele sunt prelucrate în vede-
rea promovării și conservării – realiza-
rea (montarea) a două filme de scurt 
metraj, prezentari Power Point legate de 
modul de desfaşurare a unor tipuri de 
meştesuguri tradiţionale, realizarea unui 
album foto și a  unor pliante.                                                  
4. Participanţii adresează întrebări într-
o video-conferinţă despre aspectele dis-
cutate.  
5. Se realizează o hartă comună a tradi-
ţiilor, a portului naţional şi o culegere 
de legende populare care atestă forma-
rea fiecărui popor eurean. Harta are 

accesare directă pentru fiecare ţară 
şi o legendă de prezentare în limba 
engleză. 
 
Resurse: Chat, e-mail, Forum, 
MP3, Software (Powerpoint, video, 
imagini), Jurnalul proiectului, 
Twinspace, Video-conferinţă, aparat 
foto, cameră video. 
 
Rezultate aşteptate:  

Elevii vor fi iniţiaţi în orga-
nizarea de acţiuni de promovare a 
tradiţiilor locale şi a specificului 
naţional. 
 
Evaluare: 
 Prezentarea ofertei turistice 
locale prin realizarea unui site ce va 
conține: 
- filmuleţele de scurt metraj, prezen-
tările Power-Point şi fotografiile 
realizate avînd ca temă obiceiurile, 
tradiţiile şi mesteşugurile din zonă. 
- puncte de interes turistic și perioa-
dele în care se poate asista 
(participa) la diferitele sărbători 
(obiceiuri) populare. 

Idei de proiecte 

Cultură şi artă naţională în context european  
Autor, profesor, Stoica Simona Florentina 

Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Galaţi 
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Titlul proiectului: The Movie Club 
 
Descrierea proiectului: 
     Proiectul are în vedere cercetarea 
fenomenului cinematografiei în ca-
drul unui grup de elevi. Obiectivul 
major este ca elevii aparţinând unor 
şcoli din două ţări europene să scrie 
un scenariu despre cum se face un 
film, iar grupele de elevi din fiecare 
şcoală să-l folosească în a realiza/
produce propriile filme. Iniţial, ele-
vii învaţă limbajul cinematografic şi 
caută pe Internet informaţii despre 
filmele lor preferate. Apoi, îşi creea-
ză propriile scenarii, propriile filme 
şi scriu rezumatele pentru a fi publi-
cate. 
Limba de lucru a proiectului: En-
gleza 
Intervalul de vârstă şi numărul 
elevilor participanţi la proiect: 20 
elevi cu vârsta între 15-17 ani din 
fiecare unitate şcolară din ţările par-
tenere. 
Teme abordate: Europa, limbi străi-
ne, informatica/TIC, limbă şi litera-
tură, media, artă vizuală, film, tea-
tru, muzică. 
 
Obiectivele proiectului: 
- Să utilizeze limba engleză ca limbă 
de lucru pe o anumită temă şi ca 
limbă de comunicare cu alţi colegi; 
- Să utilizeze TIC pentru a cerceta, 
crea şi  edita un film; 
- Să înveţe vocabularul legat de ci-
nema într-un mod interesant; 
- Să citească şi să caute informaţii pe 
Internet și în cărți de specialitate 
despre editarea de filme; 
- Să-şi dezvolte, în acest context, 
competenţele lingvistice puse în 
practică. 
Grup ţintă: elevi, profesori, părinţi 
Durată: 6 luni 

Instrumente: poşta electronică, chat, 
forum, mediu virtual de învăţare, publi-
caţie web, film, imagini şi desene, vi-
deo-conferin ţă ,  MP3, Software 
(Powerpoint, video, imagini), Jurnalul 
proiectului, Twinspace, IMDB, aparat 
foto, cameră video. 
 
Activităţi: 
1. Iniţial, elevii realizează un spot video 
şi un slogan prin care îşi prezintă şcoa-
la, pe care îl postează pe site-ul proiec-
tului; 
2. Fiecare echipă studiază fenomenul 
cinematografiei, ghidându-se după ur-
mătoarele repere: scenariul, regia, inter-
pretarea actorilor, lumini, efecte specia-
le, costume, istoria cinematografului; 
3. Membrii fiecărei echipe poetează 
întrebări şi răspunsuri despre diferite 
aspecte legate de fenomenul cinemato-
grafiei în mediul virtual de învăţare; 
4. În cadrul unei publicaţii web se for-
mulează şi se argumentează diferite 
opinii despre filme celebre, se întoc-
mesc topuri personale (filme de Oscar/ 
acţiune/ biografice); 
5. Cu ajutorul TIC se realizează prezen-
tări ale actorilor celebri; 
6. Se alcătuieşte un scenariu comun 
despre cum se face un film şi se stabi-
leşte tematica filmului; 
7. Fiecare echipă filmează propria pro-
ducţie care va primi şi un titlu potrivit; 
8. Filmele realizate sunt prezentate în 
cadrul unor video-conferinţe; 
9. Participanţii adresează întrebări într-
o video-conferinţă despre diferite as-
pecte legate de produsul media al cole-
gilor lor; 
10. Se completează jurnalul proiectului, 
se postează filmele pe site, se realizează 
o hartă comună a filmelor celebre pre-
ferate de membrii ambelor echipe şi un 
album web cu imagini din timpul deru-
lării proiectului. 
 
Valoare Pedagogică:                                    
    Integrate în curriculumul la decizia 

şcolii, aceste activităţi completează 
discipline ca istorie, TIC, limbă şi 
literatură, limbă străină, teatru. 
    Dezbaterile organizate în cadrul 
cercului de lectură „Pro lectura” şi 
în cadrul proiectului educativ „O 
carte într-un film”reafirmă motiva-
ţia elevilor de a învăţa limba engle-
ză, pledează pentru lucrul în echipă, 
pentru schimbul de experienţă cu 
elevi de aceeaşi vârstă din diferite 
ţări. 
      Nu în cele din urmă, impactul 
proiectului asupra activităţii didacti-
ce, este unul extrem de benefic, 
deoarece elevii devin extrem de in-
teresaţi de felul în care se face un 
film, sunt încurajaţi să lucreze în 
echipe, să realizeze personal un pro-
dus creativ. 
 
Utilizarea pedagogică a  TIC faci-
litează şi accelerează comunicarea 
între şcolile partenere, în special 
prin intermediul chat-ului. Elevii şi 
profesorii comunică, de asemenea,  
prin intermediul poştei electronice, 
trimit fotografii digitale şi publică 
pe pagina Web. 
Cu  ajutorul profesorilor, elevii cre-
ează fişiere referitoare la conţinutul 
proiectului şi realizează prezentări 
PowerPoint pe care le transmit elec-
tronic colegilor lor din ţările parte-
nere. Acest proces este folosit pen-
tru crearea unui DVD: “A Movie 
about …”. Site-ul permite un 
schimb important de idei cu privire 
la tema realizării filmului. 
 Elevii vizitează pagini web relevan-
te pentru desfășurarea activităților 
de cercetare, fac o prezentare prin 
mijloace electronice a informațiilor 
colectate, redactează scenarii comu-
ne despre cum se face un film și 
creează filme în funcție de mesajele 
scrise pe chat sau pe mail, încercând 
să respecte sugestiile primite la în-
trebările pe care le-au scris. 

Idei de proiecte 

The Movie Club  
Autor, profesor, Codreş Carmen - Mariana 

Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu”, Galaţi 
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Rezultate aşteptate: Elevii vor fi 
iniţiaţi în realizarea unor filme de 
45-50 de minute care să respecte 
regulile producerii  unui film, scena-
riul, indicaţiile de regie, jocul actori-
lor etc. 
  
Evaluare 
- Prezentarea cercetării legate de 
cinematografie prin realizarea unui 
site ce va conține imagini, filmuleţe, 
prezentări Power-Point despre repe-
rele importante ale acestui fenomen; 
- Realizarea unui scenariu comun 
despre modul în care să realizeze 
filmul şi producerea produsului me-
dia propriu-zis. 
 
Impact 
  Cunoaşterea la un nivel su-
perior a limbii engleze şi consolida-
rea interesului elevilor pentru învă-
ţarea limbilor străine sunt elemente-
le dobândite pe parcursul proiectu-
lui. 
 Elevii manifestă plăcere şi 
interes în a căuta pe  Internet, în dez-
voltarea abilităţilor  TIC, care le per-
mit să-și îmbunătățească modul de 
utilizare a paginilor Web ale proiec-
tului, cum ar fi construirea şi posta-
rea de mesaje, crearea unor subiecte 
de discuţii, a unor fişiere, identifica-
rea resurselor relevante pentru tema 
studiată, corespunzătoare proiectului 
eTwinning. 
 Acest tip de activitate moti-
vează elevii și le dezvoltă capacita-
tea de a comunica și de a folosi TIC. 
Îmbogățirea curriculum-ului cu in-
formaţii despre cinematografie, des-
pre limbajul cinematografic, despre 
modalitatea de a crea un film, va 
avea un mare impact asupra 
motivației și asupra formării de 
competențe în diverse domenii. De 

asemenea, se observă consolidarea mo-
tivaţiei de a învăţa limbi străine. 
 Astfel, activităţile proiectului 
constituie o oportunitate în ceea ce pri-
veşte comunicarea cu elevi şi profesori 
din Europa, fiind un pas important în 
ceea ce priveşte câştigul de experienţă, 
cunoaşterea realităţilor din alte sisteme 
de învăţământ. Integrarea tehnologiilor 
informaţionale în cadrul proiectului  
asigură posibilitatea de a crea un film, îi 
încurajează pe elevi  să-şi exprime crea-
tiv ideile. 
 Pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţilor e necesar câte un 
computer pentru fiecare dintre elevii 
implicaţi în proiect. Ideal este să se cre-
eze un campus virtual. 
 În ceea ce priveşte resursele 
temporale, este nevoie de patru ore pe 
săptămână, iar lunar, de o zi dedicată 
proiectului. 
   Acest proiect este unul inova-
tor, deoarece elevii pot performa ase-
menea actorilor îndrăgiţi şi, de aseme-
nea, pot acţiona ca regizori, producă-
tori, designeri, scenariști, cameramani, 
etc. 
   Este evident faptul că proiectul 
îi ajută pe elevi să-şi dezvolte abilităţi 
practice și de comunicare interculturală. 
 Realizarea unui film oferă ele-
vilor o experienţă care aproximează 
viaţa reală, pentru care trebuie să rezol-
ve probleme, pentru a găsi soluții. În 
aceste condiţii, munca în echipă este un 
aspect fundamental. 
 În cadrul echipelor,  învaţă să 
asculte părerile celorlalţi, atât ale cole-
gilor  de clasă, cât şi ale celor virtuali, 
învaţă să-şi organizeze şi să-şi distribu-
ie sarcinile. 
 Cel mai mare impact pentru 
cadrele didactice este schimbul de aces-
te noi competențe care sporesc interesul 
și motivaţia de a studia noţiuni în plus 
faţă de cele din programa de limbă şi 

literatură, cum ar fi cinematografia, 
teatrul, arta și istoria. 

Idei de proiecte 
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I. Titlul proiectului: Obiceiuri si 
tradiții gastronomice în Europa 
II. Rezumatul proiectului (o scurtă 
descriere) :  
 Proiectul îşi propune să popu-
larizeze obiceiurile şi tradiţiile gastro-
nomice româneşti şi din Europa în con-
textul cetăţeniei active.       
III. Limba de lucru a proiectului : 
limba engleză și franceză 
IV. Intervalul de vârstă şi numărul 
elevilor implicaţi în proiect: 14-20 de 
ani, 20 de elevi 
V. Temele abordate (conţinuturi ale 
învăţării): : artă gastronomică, istorie 
gastronomică,  geografie gastronomică, 
religie gastronomică. Influențele tărilor 
vecine asupra bucătăriei românești, 
avându-se în vedere participarea tineri-
lor din următoarele tări: Ungaria, Bul-
garia, Moldova, Ucraina, Serbia și Tur-
cia, Grecia. 
VI. Instrumentele care vor fi utilizate 
(de ex., conferinţe audio sau video, 
email, clase virtuale, forum, chat 
etc.): Blog, foto, video, audio, forum, 
chat 
VII. Obiectivele propuse : 
1. valorizarea trăsăturilor fundamentale 
ale gastronomiei  ţărilor participante ; 
2. influenţele etnicilor asupra bucătării-
lor în diferite zone ale ţării ;  
3. cunoaşterea celorlalte bucătării euro-
pene ;  
4. promovarea propriei culturi gastro-
nomice ;  
5. promovarea unei limbi străine ca 
mijloc indispensabil de comunicare ; 
VIII. Metodologia – activităţile şi mo-
dul de lucru; 
     Proiectul de va derula pe parcusul 
unui an şcolar sau calendaristic. In fie-
care lună (în cazul în care există), şcoli-
le vor prezenta atât câte o sărbătoare 
specifică ţării respective, cât şi impor-
tanţa sa în acea comunitate (sărbători ale 
etnicilor, Crăciunul, Paştele, Rusaliile, 
Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, 
Rusaliile etc). Elevii se vor întâlni şi vor 
realiza concursuri gastronomice specifi-
ce ţărilor participante. 
   Participanții împărțiți în echipe vor 

pregăti o mâncare tradițională, cum se pri-
cep ei mai bine. 
   Culegerea de rețete tradiționale specifice 
fiecărei tări participante și editarea de 
broșuri pentru a fi împărțite echipelor parti-
cipante. Iată câteva exemple:  
1. Ungaria  … aşadar 
- Gulaşul, tocăniţa de vită la ceaun 
(bográcsgulyás) sau supa (gulyásleves), 
mâncarea etalon a     Ungariei, ar fi de ne-
conceput fără paprika şi chimen. 
2. Influenţa turcă în bucătăria românească 
- În domeniul alimentaţiei, avem din limba 
turcă cuvintele: cafea, caimac, caşcaval, 
ciulama, ciorbă, ghiveci, iahnie, iaurt, mu-
saca, pastramă, pilaf, rachiu, sarma, tele-
mea, trufanda, tutun, afion, revac, salep. Al. 
Rosetti ne spune şi denumirile unor vase de 
bucătărie precum: cazan, farfurie, tavă, 
tingire. 
3. Influenţa slavă în bucătărie 
- “Din vechea slavă avem cuvântul pos-
mag, care vine de la posmagŭ, şi care este 
sinonim cu cuvântul regional biscfit, luat 
din rusă”, ne spune Marius Sala. Varianta 
fonetică biscvit şi varianta morfologică 
biscuite sunt regionale. 
   “Plescaviţa este o specialitate sârbească, 
tremenul fiind românizat, venind de la sâr-
bescul pljeskavica.  Aici am să fac o paran-
teză să vă spun că pleşcaviţa arată ca un 
hamburger, doar că sosurile şi carnea sunt 
preparate cu alte ingrediente şi condimente, 
şi se poate servi şi pe farfurie, nu doar în 
chiflă. Şi, să vă dau un pont, când treceţi 
prin Timişoara, neapărat să mergeţi în com-
plexul Studenţesc, pentru că acolo e cea 
mai bună plescaviţa de la noi. Am mâncat 
şi în Croaţia, dar e puţin diferită. 
Tot din slavă mai avem termenul lobodă şi 
verbul a prăji, care vine din cuvântul slav 
pražiti, precum şi cuvântul cocoş, care vine 
de la vechiul slav kokošĭ." 
IX. Rezultatele aşteptate (descrise în 
principal prin produsele activităţilor). 
1. Analiza corectă a influenţelor culturale , 
gastronomice din diferite ţări , prin identifi-
carea diferenţelor şi asemănărilor; 
2. Implicarea tinerilor în vederea susţinerii 
unor conversaţii într-o limbă străină, la un 
nivel minim; 
3. Crearea de prietenii cu tinerii din Euro-
pa; 

4. Îmbunătăţirea competenţelor privind 
lucrul cu calculatorul; 
5. Realizarea unui portofoliul cu foto-
grafii și crearea unei broșuri ale prepa-
ratelor gastronomice specifice tărilor 
participante; 
6. Diversificarea metodelor activ parti-
cipative pentru profesori; 

Idei de proiecte 
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ARGUMENT: 
 În condiţiile actuale, „lumea 
chimiei” trebuie înţeleasă în sens  
larg, prin „experimentarea” unor 
situaţii cât mai reale din viaţă. Ele-
vul, ca individ al societaţii în care 
trăieşte, trebuie pregătit pentru a 
face faţă provocărilor din viaţa de zi 
cu zi  şi pentru a proba competenţele 
dobândite prin studiul chimiei la 
clasă. Chimia înseamnă ,,viaţă,, ştiut 
fiind faptul că nu există domeniu de 
activitate în care chimia să nu fie 
prezentă. Chimia pune bazele vieţii 
noastre viitoare prin furnizarea de 
soluţii alternative pe termen lung 
privind gestionarea energiei, protec-
ţia mediului şi protejarea planetei 
noastre. Chimia este una dintre ra-
murile ştiinţelor naturii - alături de 
matematică, fizică şi biologie. Mai 
mult ca oricare ştiinţă a naturii, chi-
mia este legată de tot ceea ce ne în-
conjoară. Prin chimie, omul şi-a 
facut viaţa mai plăcută. Tot ce ne 
înconjoară este plin de viaţă şi cu-
loare, deci este chimie. Pe baza noi-
lor  achiziţii, elevii vor putea aplica 
cunoştinţele dobândite în rezolvarea 
unor probleme calitative şi cantitati-
ve cu aplicabilitate în viaţa de zi cu 
zi. În organismele vii au loc variate 
reacţii în urma cărora din substanţe 
cu molecule simple rezultă substanţe 
cu molecule mai complicate care 
sunt transformate în substanţe cu 
molecule mai simple. Chimia are 

aplicaţii  în :a. biologie -  studiul fixării 
azotului de rădăcinile unor plante, stu-
dierea proceselor de fotosinteză; b. în 
industrie - producerea energiei electri-
ce; c. în medicină - stabilirea duratei de 
viaţă a globulelor roşii din sânge, diag-
nosticarea unor boli sau tumori. Viaţa 
oricărei celule vii nu ar fi posibilă fără 
intervenţia unor procese chimice. În 
atmosferă, în mări şi oceane, pe sol sau 
în adâncul pământului - se produc ne-
contenit procese chimice care asigură 
lumii existenţa pe care o are. 
Descrierea proiectului: 
Pornind de la aceste afirmaţii, prin care 
am arătat importanţa deosebită a chimi-
ei pentru viaţă, am încercat să demarăm 
un proiect în care imaginaţia creatoare a 
elevului să poată fi valorificată în 
activități care să le stimuleze simţul 
practic şi prin care să-şi îmbogăţească 
cunoştinţele necesare în rezolvarea unor 
probleme practice.  Învăţarea pe bază 
de proiecte dezvoltă cunoştinţe şi apti-
tudini într-o arie tematică prin sarcini 
de lucru extinse care promovează in-
vestigaţia, demonstraţii autentice ale 
produselor învăţării şi performanţele 
elevilor. Elevii  învaţă mai bine atunci 
când conceptele sau abilităţile sunt pre-
date într-un context  real, din lume, de-
cât în mod izolat; ei vor înţelege un 
concept chimic  mult mai uşor atunci 
când este aplicat în viaţa lor de zi cu zi.  
Limba de lucru a proiectului: limba 
engleză, limbile materne ale ţărilor par-
ticipante.  
Intervalul de vârstă al elevilor impli-
caţi în proiect: 12-18 ani  
Discipline implicate: chimia, fizica, 
biologia, matematica, TIC, limba engle-
ză 
Scopul proiectului: 
Valorificarea potenţialului de care dis-
pun elevii pentru a desfăşura activităţi 
creatoare şi implicarea acestora în acti-
vităţi practice, utile, din viaţa reală, pe 
baza cunoştinţelor din domeniul chimi-
ei. 

Obiective: 
- Dezvoltarea unor abilităţi de gân-
dire de rang superior prin rezolvare  
de probleme practice 
- Formarea capacităţilor de a comu-
nica, utilizând limbajul chimic 
- Comunicarea şi înţelegerea 
informatiilor prezentate sub  diferite 
forme (grafice, tabele, cuvinte) 
- Stimularea curiozităţii pentru in-
vestigarea şi descoperirea soluţiilor 
practice  legate de mediul în care 
traiesc 
- Implicarea activă  a elevilor în re-
zolvarea unor probleme  de mediu în 
colaborare cu membrii comunităţii 
locale 
- Sporirea încrederii în sine  
- Schimbul de bune practici prin 
organizare de întâlniri periodice 
(conferinţe, vizite, comunicare on-
line) 
- Formarea unei atitudini  active şi 
responsabile faţă de membrii grupu-
lui şi ai partenerilor implicaţi în pro-
iect. 
 

Idei de proiecte           

,,Chimia şi viaţa, mereu  împreună" 
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Activităţile proiectului 
Activitatea 1 - ,,Chimia şi viaţa, 
mereu  împreună" 
- lansarea proiectului în cadrul şe-
dinţei cu părinţii; 
-solicitarea implicării lor în proiect ; 
-anunțarea partenerilor ; 
-stabilirea responsabilităţilor;   

     În cadrul acestei activităţi, elevii 
participanţi la proiect vor socialize 
prin diferite căi media (colţul elevi-
lor, chat, forum, blog) în vederea 
prezentări ilor, precum şi a şcolii şi 
ţării unde trăiesc. 
 
Activitatea 2 - ,,Chimia în bucătă-
rie" 
    De cele mai multe ori preparăm 
acasă soluţii necesare pentru conser-
varea alimentelor, obţinerea siropu-
rilor, obţinerea ceaiurilor cu diverse 
arome, obţinerea lichiorurilor 
,,Prepararea unor băuturi răcorito-
re - fantezie, culoare şi un pic de 
chimie" 
,,Relaţiile dintre cantităţi – succes 
garantat în reuşita unei reţete culi-
nare” 
Elevii sunt încurajaţi să se gândeas-
că, prin brainstorming în http://
bubble.us , la reţeta de băutură răco-

ritoare preferată, la cantitățile ce trebuie 
folosite pentru această reţetă, la numă-
rul persoanelor invitate la masă; măsoa-
ră volumele şi cantităţile de substanţe 
utilizate. Rezultatele brainstormingului 
vor fi făcute cunoscute pe pagina wiki, 
pe chat, pe blog, pe portalul eTwinning, 
la colţul elevilor. 
Activitatea3 - ,,Chimia este artă,, 
,,Pictura şi limbajul culorilor,, 
,,Fotografia   -produs al chimiei,, 
,,Curcubeul culorilor în vestimentaţie,, 
     Omul şi-a îmbunătăţit si schimbat 
viaţa prin crearea materialelor de calita-
te. Chimia modernă a contribuit sub-
stanţial la creşterea calităţii vieţii, prin 
elaborarea în condiţii avantajoase a 
unei game largi de materiale: materiale 
plastice, fibre sintetice, coloranţi, săpu-
nuri, detergenţi. 
      Utilizarea coloranţilor care încântă 
ochiul şi fac ca materialele utilizate în 
pictură sau la confecţionarea de îmbră-
căminte să fie mai  atractive - echipele 

combină culorile, pictează şi reali-
zează modele de haine.  
     Vom folosi cancelaria pe tot par-
cursul proiectului, acolo vor fi plani-
ficate activitățile, vom comunica 
despre activitățile desfășurate în 
țările partenere, prezentate de fieca-
re, facem schimb de idei, informații, 
resurse, reflecții asupra activităților, 
pentru evaluarea proiectului.  
      Colţul elevilor va fi folosit pen-
tru socializare, vor transmite mesaje 
de salut şi de prezentare parteneri-
lor.  
     Vom invita partenerii de proiect-
ca profesori administratori, cu drep-
turi depline, elevii participanţi –ca 
elevi membri, iar ca vizitatori pe 
părinții elevilor implicați în proiect, 
colegi care nu participă la acest pro-
iect.  
      În spaţiul virtual etwinning al 
proiectului voi invita toţi doritorii, 
celor care ştiu deja să utilizeze plat-
forma etwinning, le voi da drepturi 
de administrator, să îşi posteze acti-
vităţile pe twinspace.  
 

Idei de proiecte           
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Argument 
Ocrotirea mediului înseamnă, 

mai întâi de toate, restrângerea şi înlătu-
rarea cauzelor care conduc la poluarea şi 
degradarea acestuia. Analizând impactul 
omului asupra mediului vom percepe 
realitatea înconjurătoare ca pe un mediu 
de viaţă şi vom acţiona pentru îngrijirea 
şi protecţia mediului. 
Scopul 

Proiectul prevede realizarea şi 
distribuirea de materiale informativ-
educative pe teme ecologice destinate 
mai multor grupuri ţintă de elevi şi pro-
fesori.                                                        
- Participarea la acţiuni de conştientizare 
a grupurilor din comunitatea locală, 
precum şi de promovarea voluntariatu-
lui;                                                            
- Conştientizarea efectelor negative ale 
acţiunii omului asupra mediului. 
Obiective generale: 
- Schimbarea atitudinii şi comportamen-
tului elevilor şi locuitorilor oraşului 
asupra importanţei mediului în viaţa 
fiecărui individ 
- Promovarea activităţilor de voluntariat 
- Conştientizarea efectelor negative ale 
acţiunii omului asupra mediului                      
- Promovarea dialogului şi comunicării 
cu semenii 
 - Dezvoltarea spiritului de colabora-
re,dezvoltarea capacităţii de a lucra în 
echipă împreună cu elevi din alte ţări, 
vorbitori de limbă engleză sau franceză. 
Obiective specifice:                                 
- promovarea ideii de voluntariat în rân-
dul tinerilor;                                             
- stimularea creativităţii;                           
- activităţi de informare şi colaborare şi 
schimb de experienţă în domeniu cu 
elevi din alte ţări, vorbitori de limba 
engleză sau franceză;                                

-creşterea gradului de informare a elevilor şi locuitorilor cu privire la necesitatea 
unui comportament eco-civic adecvat.                               
- necesitatea unui comportament eco-civic adecvat. 
Grupul ţintă: Grupuri de elevi voluntari de la Col. Tehnic ,,Aurel Vlaicu” Galaţi 
Durata: un an şcolar 
Beneficiari: elevi, cadre didactice, membri ai comunităţii locale  
Resurse materiale: calculator şi imprimantă, videoproiector, aparat de fotografiat 
şi camera video; 
Rezultate aşteptate 
 - elevi mai bine informaţi în legatură cu colectarea şi valorificarea deşeurilor; 
- elevi capabili de a lucra în echipă, cu spirit civic, având capacităţi sporite de co-
municare,  colaborare şi schimb de experienţă într-o limbă de circulaţie 
Produse ale elevilor: afişe şi pliante, 
album cu fotografii, chestionare, prezen-
tări Power – Point 
Evaluare: chestionare, portofolii, intervi-
uri 
Diseminarea 
Platforma eTwinning ; 
Simpozion şi ateliere de informare 
eTwinning ; 
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Motto  : 
“Lo cul de şeurilor nu este în cas .   
F  un pas intel igent : colecteaz  
deşeurile şi  apoi valorif ic -le!” 

Activitatea   

Lansare invitaţie elevi, 
accesare platformă 

Lansarea echipelor de corespondenţă prin 
prezentarea echipei de  elevi care vor 
participa la activităţi. 

Prezentarea gradului de 
poluare a apei în zona 
geografică căreia îi 
aparţine participantul la 
schimbul de informaţie 

Descrierea posibilităţilor de monitorizare a 
poluării apei, aerului şi solului; 

Participări ale voluntarilor la activităţi de 
determinare a gradului de poluare 

Prezentarea gradului de 
poluare a aerului în zona 
geografică căreia îi 
aparţine participantul la 
schimbul de informaţie 

Descrierea posibilităţilor de monitorizare a 
poluării apei, aerului şi solului; 

Participări ale voluntarilor la activităţi de 
determinare a gradului de poluare 

Prezentarea gradului de 
poluare a solului în zona 
geografică căreia îi 
aparţine participantul la 
schimbul de informaţie 

Descrierea posibilităţilor de monitorizare a 
poluării apei, aerului şi solului; 

Participări ale voluntarilor la activităţi de 
determinare a gradului de poluare 

Descrie ce hobby-uri ai Prezentare/susţinerea cu imagini, fotografii, 
planşe, postere, desene a hobby-ului 
enunţat. 

Schimb de informaţii Informări privind schimbările climatice din 
regiunile din care fac parte. 

Prezentarea biodiversităţii 
locale zona geografică 
căreia îi aparţine 
participantul 

Promovarea frumuseţilor biodiversităţii 
locale prin realizarea unor postere 



    Rezumatul proiectului: proiect 
transcurricular de promovare a 
valorilor culturale locale, de dovedire 
a competențelor lingvistice și de lucru 
manual.     
    Temele sunt centrate pe utilizarea 
materialelor din mediul înconjurător, 
pe utilizarea calculatorului și a 
cunoștințelor generale legate de 
sarbătoarea pascală. Scopul său 
principal este promovarea tradițiilor 
locale, în diversitatea lor. Principalul 
partener va fi o școală sau două, cu 
elevi de același nivel dintr-una sau mai 
multe țări partenere, vorbitoare de 
limba franceză. Ca rezultat final 
principal va fi un blog care să 
promoveze activitățile proiectului și să 
sensibilizeze școlile partenere cu 
privire la diversitatea și frumusețea 
tradițiilor transpuse prin ochii copiilor.  
        Argument: Tehnicile de 
informare din ziua de astăzi 
încurajează schimburile culturale și 
pedagogice de la kilometri distanță. 
Fiecare țară are un specific cultural 
interesant și în mare parte diferit. 
Acesta funcționează ca o carte de 
vizită ce invită la intercunoaștere și la 
repect reciproc. Tradițiile pascale de 
astăzi tind să se piardă din diferite 
cauze. De aceea, am dorit ca, prin 
intermediul acestui proiect, să renască 
bucuria copiilor de a creea singuri 
decorațiuni pentru zilele pascale, fără 
a mai fi tentați să le cumpere din 
comerț. Iar în același timp să înțeleagă 
faptul că și alți copii, de altă 
naționalitate, pot fi creativi utilizând 
aceleași tehnici de lucru sau altele noi. 
Parteneri: școli din mediul rural din 
țările partenere, caminul cultural, 
biblioteca locală 
Limba de lucru a proiectului: 
franceză - română 
Intervalul de vârstă a elevilor 
implicaţi în proiect: 10-14 ani 
Temele abordate (conţinuturi ale 
învăţării): vocabularul sărbătorilor, 
actele de limbaj legate de felicitări, 
urări și descriere personală, descrierea 
unui obiect, exprimarea preferințelor, 
a vorbi despre activități curente, 

realizarea de 

materiale decorative legate de Sărbătorile 
pascale 
Instrumentele care vor fi utilizate : e-
mail, clase virtuale, forum, blog, poșta, 
aparatul foto-video, diverse materiale 
decorative, tablou A3, aplicații ca : 
Glogster,  
Obiectivele propuse:  
- împărtășirea valorilor culturale ale fiecărei 
tări participante; 
- identificarea avantajelor comunicării 
interculturale între țările partenere; 
-creșterea interesului pentru cunoaștere al 
elevilor; 
- utilizarea cunoștințelor lingvistice 
acumulate din limba franceză; 
- motivarea învățării limbii române de către 
țara parteneră; 
- stimularea creativității celor implicați; 
- dezvoltarea competențelor de socializare și 
de lucru manual; 
- realizarea unei broșuri electronice cu 
imaginile produselor realizate de elevi; 
- identificarea asemanarilor și diferențelor 
culturale de nivel local și de practică școlară 
pe baza analizei produselor activităților; 
- realizarea unor clipuri video prezentând 
pașii în realizarea unui produs; 
Activitățile și modul de lucru: 
1. Tradițiile pascale la noi - Realizarea unui 
fișier Powerpoint cu tradițiile pascale din 
zonele țărilor partenere - ca material 
informativ - ce se va prezenta apoi în cadrul 
proiectului. Principalul scop al acestuia este 
să scoată în evidență diferențele și 
asemănările dintre tradiții și motivele pentru 
care acestea au apărut. 
2. Urează-mi în limba ta  - elevii unei țări 
realizează felicitări pascale în limba lor și le 
vor trimite concomitent țării partenere, 
împreuna cu un tablou A3 în care și-au lăsat 
amprenta palmelor, sub forma țării lor, 
incluzând și diverse mesaje de amiciție. 
3. Decorații pascale – realizarea unor 
materiale decorative diversificate : machete, 
ouă decorate, ghirlande, tablouri, pahare sau 
căni decorate. Elevii vor da dovadă de 
creativitate și originalitate. Vor utilza 
tehnici decorative diversificate, pentru a 
ilustra diversitatea lor, precum și utilizarea 
lor în cadrul școlii. Fiecare lucrare va fi 
fotografiată în detaliu pentru a fi pusă în 
valoare. Se vor utiliza cel puțin 7 tehnici 
diferite de lucru din fiecare școală: pictura  
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pe sticlă, tehnica origami, imprimeria, 
pictura pe hartie, tehnica machetării, 
tehnica modelajului, pictura pe ouă cu 
ceară sau cu acuarelă, etc. Pentru 
mesajele de pe obiectele decorative, 
fiecare școală va utiliza felicitările din 
limba celeilalte școli. 
4. Decorații pascale franco-române - 
realizarea unui blog al proiectului în 
care va fi publicată fiecare lucrare 
decorativă, cu o mică descriere, în 
ambele limbi. În acest spațiu virtual, 
este invitat fiecare elev participant să 
aprecieze, să își exprime preferințele cu 
privire la produsele elevilor parteneri.  
5. E rândul tău – fiecare țară parteneră 
va realiza cel puțin două clipuri ale unor 
produse realizate de elevi, care să 
ilustreze specificul țării respective. Apoi 
va invita elevii țării partenere să 
realizeze aceleași produse, după care să 
le posteze pe blog. 
6. Să ne cunoaștem mai bine – crearea 
unui profil de utilizator pentru fiecare 
elev participant la proiect, în vedere 
schimbului de idei între elevi. Fiecare 
elev se va descrie pe scurt, cu fraze 
simple. Apoi va fi invitat să posteze ori 
de câte ori dorește pe acest blog. 
7. Micii artiști europeni - crearea unui 
grup virtual pe facebook în vederea 
socializării ulterioare. Membrii grupului 
sunt invitați să posteze poze cu ocazia 
sărbătorilor pascale din familie sau din 
comunitate. Scopul principal este 
cunoașterea tradițiilor celorlalți precum 
și evidențierea avantajelor comunicării 
interculturale între țările partenere. 
8. Decorând împreună de Paște – 
creearea unui Glogster cu principalele 
momente ale proiectului. 
Rezultate așteptate: galerie foto 
reprezentativă, clipuri video ilustrative 
și ușor de înțeles, un blog atractiv, o 
pagină de facebook apreciată de cât mai 
multi colegi ai celor implicați, machete 
și obiecte decorative pentru clasele 
școlilor partenere. 
Sitografie: 
http://www.etwinning.net/fr/pub/
collaborate/modules.htm 
http://www.lexiophiles.com/francais/
paques-en-france-religion-repas-de-fete-
et-chocolats 

http://www.etwinning.net/fr/pub/
http://www.lexiophiles.com/francais/


Temele abordate (conţinuturi ale 
învăţării) 
1. Protejarea mediului înconjurător; 
2. Arta în ochii copiilor; 
3. Cunoaşterea vieţii şi operelor unor 
pictori celebri; 
4. Compuneri şi poezii imaginative pe 
baza unor lucrări aparţinând acestor  
pictori; 
5. Tradiţiile şi obiceiurile specifice 
ţărilor participante; 
6. Realizarea unei expoziţii virtuale 
cu tablouri din seminţe şi mărgele 
prin tehnica colajului. 
Instrumentele care vor fi utilizate: 
email, clase virtuale, forum, blog, 
webquest etc. 
Obiectivele propuse: 
- Identificarea factorilor culturali spe-
cifici zonei din fiecare ţară implicată 
în proiect; 
- Împărtăşirea valorilor culturale iden-
tificate; 
- Realizarea unei broşuri electronice 
cu imagini  realizate în timpul proiec-
tului în colaborare cu factori şcolari 
din ţările implicate în proiect; 
- Stimularea gustului pentru lectură, a  
creativităţii, atât la nivelul cadrelor 
didactice în privinţa metodelor peda-
gogice folosite, cât şi la nivelul elevi-
lor, prin realizarea schimbului de idei; 
- Dezvoltarea competenţelor de socia-
lizare; 
- Identificarea asemănărilor şi diferen-
ţelor culturale de nivel local şi de 
practică şcolară pe baza analizei pro-
duselor activităţilor. 
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Metodologia – activităţile şi modul 
de lucru: 
1. Natura dăruieşte şi inspiră - vizi-
tă la gradina botanică  un urma căre-
ia se realizează un material comun 
în  PowerPoint cu imagini  din gră-
dinile botanice ale fiecărei ţări par-
tenere având la bază speciile de flori 
şi arbori specifice fiecărei ţări.  
2. Pictori celebri - lucrări celebre 
văzute prin de copil - elevii vor mer-
ge  în vizită la muzee de artă pentru 
a cunoaşte viaţa şi opera marilor 
pictori din ţara lor. Ei vor  realiza  
un colaj de picturi reprezentative 
pentru fiecare ţara însoţite de texte 
imaginative. 
3. Tradiţii şi obiceiuri - se are în 
vedere cunoaşterea atât de elevii 
şcolilor partenere, cât şi de elevii 
şcolii noastre, a obiceiurilor şi tradi-
ţiilor  specifice ţărilor lor. În acest 
sens se va realiza o expoziţie virtua-
lă cu desene şi tablouri realizate prin 
diferite  tehnici (colaj, acuarelă, cre-
ion) reprezentând obiceiuri şi tradiţii 
păstrate de-a lungul timpului. 

 

Rezultatele aşteptate: galerie foto, 
cipuri video, PPT, blog, cod de nor-
me pentru protejarea mediului etc. 
Rezumatul proiectului: proiect 
transcurricular, de formare de de-
prinderi, acumulare de cunoştinţe, 
promovare a valorilor tradiţionale. 
Temele sunt centrate pe aspecte le-
gate de literatură, artă  plastică. Pro-
iectul are la bază colaborarea  cu 
grupuri de elevi din diferite  şcoli 
din Italia, Belgia şi Franţa centrată 
pe arta vizuală. 
Limba de lucru a proiectului: en-
gleză 
Intervalul de vârstă a elevilor im-
plicaţi în proiect: 10-15 ani 
 



 Rezumatul proiectului:      
Vă propunem un proiect e-twinning 
de educaţie civică, o lecţie de istorie 
şi de civilizaţie care va rămâne, 
sperăm în suflet, dar şi în memoria 
afectivă a elevilor noştri. Acest 
proiect  are ca scop o mai bună cuno-
aştere a Europei şi a locuitorilor ei, 
îmbogăţirea cunoştintelor elevilor şi, 
de ce nu, eliminarea unor prejudecăţi 
privind anumite ţări. Proiectul se va 
derula  până la sfârşitul anului şcolar, 
fiecare lună fiind abordată de câte o 
ţară europeană dintre cele participante 
la proiect – România, Franţa, Grecia, 
Italia (de exemplu, luna decembrie 
aparţine României, etc). Pe tot par-
cursul lunii respective, partenerii vor 
derula (în acelaşi timp) activităţi leg-
ate de cultură, istorie, muzică, tradi-
ţiile fiecarei ţări în parte, înlesnind 
astfel cunoaşterea reciprocă a part-
enerilor. Astfel, elevii noştri vor avea 
ocazia să cunoască rând pe rând toate 
ţările Europei, să facă comparaţii şi să 
elimine prejudecăţi. 
 Limba de lucru a proiectu-
lui: limba franceză 
 Vârsta elevilor implicaţi în 
proiect:  6-18 ani 
 Temele abordate: : Artă, 
Cetăţenie europeană, Geografie, Isto-
rie, Limbi străine, Muzică, Studii so-
ciale/Sociologie, Teatru. 
 Instrumente utile: Confer-
inţă audio-video, Chat, e-mail, Forum, 
Jurnal de proiect, alte programe 
(Powerpoint, video, fotografii şi de-
sene), TwinSpace, mediu virtual de 
învăţare (comunităţi, clase virtuale), 
Web publishing etc. 
 Obiective:               
Prezentul proiect are ca obiective: 
- cunoaşterea mai bună a Europei şi a 
locuitorilor ei;             
- îmbogăţirea culturii generale a ele-
vilor;                                                       
- depăşirea prejudecăţilor privitoare la 

anumite ţări  
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europene participante la acest proiect. 
Metodologia – activităţile şi modul 
de lucru 
 Fiecare şcoală parteneră în 
proiect implică un grup de 25-30 de 
elevi, cu vârste între 7-18 ani, care 
realizează activităţi lunare menite să 
faciliteze schimbul de tradiţii şi obi-
ceiuri legate de sărbători naţionale şi 
internaţionale importante. Totodată, 
şcolile vor prezenta celorlalţi parte-
neri şi activităţi specifice fiecărei 
şcoli, dezvoltate la nivel naţional sau 
chiar local (prilejuite de sărbători 
naţionale diverse – Crăciun, Paşte 
etc, sărbători locale – ziua oraşului), 
precum şi alte realizări ale colaborării 
şcolii cu familiile elevilor şi comuni-
tatea locală. În acest sens, avem în 
vedere parteneriate locale cu Biblio-
teca franceză “Eugene Ionesco”, 
Centrul Maternal Nova 2002 etc. În 
şcoală se va amenaja “colţul proiec-
tului”, un panou pe care să fie expuse 
unele dintre produsele realizate de 
elevi în cadrul proiectului. 
Decembrie 2012: cunoaşterea parte-
nerilor: schimb de scrisori, galerie de 
fotografii; activităţi de voluntariat 
prilejuite de sărbătorirea Crăciunului; 
schimb de informaţii în format video/ 
PPT (ţara, regiunea, şcoala); crearea 
de bloguri pentru a schimba idei, im-
presii, conversaţii, forum; amenajarea 
panoului “Colţul e-twinning”. 
Ianuarie 2013: descrierea tradiţiilor 
naţionale specifice fiecărei regiuni şi 
fiecărei familii, cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă; schimb de scrisori/ e-mail/ 
blog: activităţi de zi cu zi, stil de via-
ţă. 
Martie 2013: festivaluri, sărbători 
naţionale şi internaţionale – Ziua in-
ternaţională a femeii, Ziua mamei, 
celebrarea altor tradiţii şi obiceiuri de 
primăvara ilustrate în calendare, feli-
citări, desene, creaţii literare. 
Aprilie 2013: activităţi specifice fie-
cărei şcoli (activităţi extracurriculare  

desfăşurate în Săptămâna “Să ştii 
mai multe, să fii mai bun”), mail/ 
blog, colţul proiectului, fotografii 
etc. 
Mai 2013: schimb de felicitări de 
Paşte; sărbători/ festivaluri specifice 
fiecărei ţări; activităţi specifice fie-
cărei scoli: scrisori/ mail/ blog. 
Iunie 2013: activităţi ale diverselor 
şcoli prilejuite de Ziua internaţiona-
lă a copilului, fotografii, mail/blog, 
reactualizarea colţului proiectului. 
Rezultate preconizate: 
 Lucrările elevilor noştri 
(documente word, ppt, desene, foto-
grafii, cântece, video, audio) vor fi 
publicate pe pagina web a proiectu-
lui pe care o vom crea şi administra. 
Fiecare partener va avea, astfel, po-
sibilitatea să-şi privească ţara prin 
ochii “străinilor”.  



Titlul proiectului: Femeia - eterna 
poveste  
Rezumatul proiectului : Proiectul îşi 
propune să evidenţieze importanţa 
femeii în societate, să ilustreze 
implicarea femeii în diferite domenii 
de activitate, să familiarizeze elevii cu 
drepturile şi obligaţiile acestora, şi să 
etaleze farmecul degajat dintr-un 
caracter puternic dar şi sensibil în 
acelaşi timp.  
Limba de lucru a proiectului – itali-
ană-română 
Intervalul de vârstă a elevilor impli-
caţi : 14-18 ani 
Perioada desfăşurării : 8 luni 
Temele abordate ( conţinuturi ale 
învăţării ) 
1. Locul femeii în societate 
2. Dicţionar onomastic 
3. Ipostaze ale feminităţii 
4. Imaginea femeii reflectată în artă 
5. Exemple de bune practici – în 

trecut 
6. Exemple de bune practici – în 

zilele noastre 
Instrumentele utilizate : email, clase 
virtuale, forum, blog, webquest 
Obiective propuse : 
- Stimularea creativităţii, atât la nive-
lul cadrelor didactice în privinţa meto-
delor pedagogice folosite, cât şi la 
nivelul elevilor, prin realizarea schim-
bului de idei; 
- Dezvoltarea competentelor de socia-
lizare; 
- Realizarea unei reviste 
- Realizarea unui blog 
- Realizarea unei campanii de comba-
tere a discriminării a femeilor 
- Impărtăşirea valorilor culturale iden-
tificate; 
- Realizarea unui spectacol ce valori-
fică înclinaţiile participanţilor spre 
domeniile artistice 
Metodologia – activităţile şi modul 
de lucru 
1. Locul femeii în societate – tre-
cut şi prezent  

    Pe baza documentelor literare şi 
administrative, participanţii vor arăta 
ce loc şi ce rol a jucat femeia în soci-
etatea în care trăiesc (prezentare cro-
nologică), ilustrând  şi aspecte legis-
lative (drepturi şi obligaţii) - prezen-
tări pps, referate 
2. Zeiţe din mitologii; Semnificaţia 
celor mai cunoscute nume femini-
ne din cele două culturi – prezentări 
pps, realizarea unui dicţionar ono-
mastic, audiţii ale pieselor muzicale 
avand ca titlu nume  feminine. 
3. Sărbători dedicate femeii – se 
vor evidenţia semnificaţiile zilelor de 
1-8 martie , se vor confecţiona mărţi-
şoare, felicitări şi alte cadouri pentru 
mame. „Mărţişoare culturale”  pro-
pune ca alternativa a clasicelor 
martisoare , o invitatie la un specta-
col de teatru, cinematografie sau 
spectacol muzical a unei prezenţe 
feminine importante din viaţa fiecă-
rui participant, urmând ca  impresiile 
de la acest eveniment sa fie ulterior 
prezentate într-un eseu personal. 
4. Imaginea femeii reflectată în 
artă – vizualizarea online a unor ga-
lerii de artă celebre sau albume ale 
pictorilor şi sculptorilor  importanţi  
care au imortalizat chipuri feminine, 
operele devenind cunoscute în lumea 
întreagă. 
5. Eroine celebre în literatură – 

prezentări pps, 
lectura unor 
fragmente lite-
rare, dramatiza-
re, citate cele-
bre despre fe-
mei. Vor fi pre-
zentate eroine 
din opere epice 
şi dramatice, 
vor fi urmărite 
fragmente din 
filme sau piese 
de teatru în 
care eroinele 
prind viaţă gra-

ţie unor actriţe talentate. 
6. Femei celebre care au schimbat 
lumea – Participanţii vor alege câte 
un model care impune o anumită 
conduită de viaţă, motivând alege-
rea , apoi ca exemple de bune prac-
tici vor fi  prezentate contribuţii im-
portante aduse de femei  puternice 
care au reuşit să schimbe cursul isto-
riei sau al ştiinţei prin invenţiile pe 
care le-au adus. Realizarea unui spot 
publicitar care combate discrimina-
rea dintre bărbaţi si femei. 
7. Femei de succes din zilele noas-
tre – sunt prezentate realizări nota-
bile ale femeilor în diverse domenii 
de activitate : sportiv, cinematogra-
fic, muzical, moda, jurnalism, medi-
cal, politic . Realizarea unei reviste. 
8. „ Femeia- eterna poveste ” – 
spectacol închinat femeii, în care 
participanţii îşi vor valorifica aptitu-
dinile: expoziţie de picturi sau dese-
ne, interpretarea unor melodii perso-
nale sau consacrate, lectura unor 
creaţii proprii,  vizionarea unor dan-
suri cu coregrafie proprie, etc . 
Rezultate aşteptate: galerie foto, 
clipuri video, PPT, blog, realizarea 
unei biblioteci virtuale cu materiale-
le utilizate pe parcursul derulării 
proiectului, revistă, mărţişoare, feli-
citări.  

Idei de proiecte 

FEMEIA – eterna poveste 
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 În ultima vreme, societatea 
românească  pare să fie din ce în ce mai 
aproape de tot ce înseamnă păstrarea 
valorilor spirituale, a tradiţiilor folclori-
ce, în special. Motivaţia este cât se poa-
te de simplă dacă ne gândim la faptul 
că, mai nou, s-a înregistrat un adevărat 
exod de turişti străini care vor să intre în 
contact direct cu spiritualitatea româ-
nească, cu atât mai mult cu cât Europa 
şi forurile ei administrative aferente, 
merg spre cultivarea unei vieţi sănătoa-
se, a unui trai bazat pe culturi bio, pe 
ecologizarea mediului înconjurător. 
România pare să fie cadrul propice 
acestor proiecte, cu precizarea că de 
multe ori, ne lipseşte iniţiativa, curajul 
de a arăta lumii ce avem şi ce putem 
realiza, valorificând tradiţii, obiceiuri 
(în special cele agrare), cultivând extin-
derea achiziţiilor noastre în afara ţării. 
 Într-o lume în care modernita-
tea pare “a aşeza” într-un con de umbra 
tradiţia, se simte nevoia unei accentuări 
tot mai profunde a valorilor folclorului 
nostru, pentru că numai astfel putem 
rezista în faţa “asediului” schimbărilor 
contemporane care nu sunt întotdeauna 
binevenite. Opinia ar putea fi uşor susţi-
nută şi explicată, dacă ne gândim la 
faptul că satul românesc a fost dintot-
deauna leagănul civilizaţiei, el a fost cel 
care  a dat temeinice valori spirituale. 
Acolo,viaţa se măsoară în alte dimensi-
uni, lumea se opreşte parcă din mersul 
ei nebunesc, pentru a face loc tradiţiei, 
miturilor, universului culturii populare. 
Satul este locul în care obiceiurile şi 
riturile     şi-au păstrat semnificaţiile 
originare, au găsit cadrul propice desfă-
şurării lor, dar tot el, satul, a fost cel 
care s-a arătat deschis schimbărilor, le-a 
acceptat şi le-a preluat ca atare. 
 Obiceiurile şi riturile străvechi 
permit înţelegerea modului de viaţa 
traditională; la rândul lor deţin anumite 
norme comportamentale specifice. 
 Marile culturi ale lumii au ple-
cat tot de la valorificarea miturilor stră-
vechi, a unor obiceiuri ce au devenit 
pretext de prezentare culturală a unui 
popor sau altul. Întreaga literatură cultă 

se bazează pe ast-

fel de repere mitologice, care par să 
dezvolte latura autentică a poporului 
respectiv, să existe posibile analogii 
între literaturile mai multor ţări. Un 
studiu recent în domeniu a demonstrat 
că cele mai multe ritualuri şi obiceiuri 
sunt legate de agricultură, de plugărit, 
lucru determinat atât de caracteristicile 
mediului folcloric propriu, cât şi de 
miracolul oferit de natură, de zeul na-
turii care moare şi învie. Cercetările au 
mers pe ideea unei analogii între obi-
ceiurile agarare şi cele familiale. Aces-
te obiceiuri ce ţin de momentele esen-
ţiale din viaţa omului- naştere, nuntă, 
înmormântare- şi-au gasit un punct 
comun în sistemul social al obiceiuri-
lor calendaristice, cu precădere în obi-
ceiurile agrare. Ritualurile de fertilitate 
sunt cele care care fac legătura între 
cele două categorii de obiceiuri. Identi-
ficarea Pământului-Mamă, cu cea a 
ipostazei femeii, oferă interpretari ine-
dite. Acest subiect a fost pe deplin dez-
bătut în lucrarea lui Dumitru Pop 
”Obiceiuri agrare în tradiţia populară 
românească”, dar nu a fost omis nici 
de Mircea Eliade în numeroasele lui 
studii de gen. Folosind mitemul pă-
mântului-părinte  drept etalon al unei 
cercetări pe temă, este relevantă sim-
bolistica pe  care mentalitatea populară 
o atribuie pământului, ca factor zămis-
litor, perpetuu germinativ, fără a eluda 
practicile aferente obiceiurilor calenda-
ristice. 
 Aşadar, fondul cultural-
folcloric al ţării noastre este suficient 
de vast şi de complex, astfel încât să 
permita cunoaşterea lui, nu numai la 
nivel teoretic cât şi practic, de către 
ţările europene cu care noi intram în 
contact. A devenit o tradiţie să vorbim 
de înfrăţirea între şcoli rurale, comuni-
tăţi săteşti, toate mergând pe ideea cu-
noaşterii aprofundate a unor valori 
autentice, specifice, dar nu trebuie să 
uităm faptul că demersul ar putea avea 
şi o altă conotatie. Etwinning oferă 
posibiltatea de a sublinia nuanţa cultu-
rală a acestor legături stabilite aparent 
formale, care să vina în sprijinul unor 
viitoare proiecte pe temă, care să con-
ducă în mod inerent la schimburi inter-

culturale, la analogii de natură folclo-
rică. Nevoia de cultură, de nou, este 
premisa de la care plecăm în momen-
tul în care facem un astfel de demers. 
Prioritară este în acest sens obţinerea 
de parteneriate europene care să per-
mită întoarcerea la tradiţie, la valori 
inestimabile care au căzut însă pradă 
modernităţii cu tot ceea ce presupune 
ea. 
    Valoarea unui astfel de proiect stă 
în primul rând în dorinţa asiduă de a 
cunoaşte, de a învăţa şi preţui fondul 
autohton al unui popor, pentru că în el 
stă baza culturii de orice gen. Ori, 
simpla cercetare folclorica pe un re-
gistru restrâns nu face să fie suficient 
de elocvente rezultatele obţinute. Cer-
cetarea trebuie să se extindă şi la nive-
lul ţărilor vecine şi nu numai, acest 
lucru constituind şi o dezvoltare ine-
rentă a unei posibile baze turistice. De 
exemplu, turistul englez va fi cu atat 
mai interesat de valorile noastre folc-
lorice, ritualice, cu cât va beneficia de 
o cunoaştere temeinică şi complexă a 
acestor lucruri, înainte să ajungă pe 
teritorul ţării noastre. Aşadar, partene-
riatele europene fac posibile astfel de 
legături între ţări şi culturi, fiind vorba 
de o anume reciprocitate a intereselor. 
 Foarte puţini europeni ştiu 
care sunt valorile ascunse ale satului 
romanesc, cu atat mai puţin au  infor-
maţiile  cu privire la ritualuri agarare, 
familiale, ce întreţin, într-o formă sau 
alta, specificul naţional, care asigură 
nevoile culturale ale unei ţări care 
oricum s-a facut cunoscută prin pro-
movarea non-valorii mai degra-
bă,decât a valorii ei. Şcoala româneas-
că, prin proiectele sale educative, poa-
te asigura o colaborare strânsă între 
ţările Europei, reliefând aspecte de 
ordin cultural, etic şi, nu în ultimul 
rând, valoric. 
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 De câte ori nu am căutat începu-
tul şi sfârşitul dulcelui grai moldovenesc 
care pare să vină dincolo de timpuri să 
străbată lumea, să aducă lumina cunoaşte-
rii de sine, să ne definească pe noi, ca 
popor. Nu de puţine ori m-am întrebat 
care este adevăratul nostru paşaport spre 
Europa. Am fi tentaţi să spunem cultura, 
dar care cultură? Aceea care trimite către 
filozofii semiotice complicate sau cultura 
aceea populară, care defineşte o naţiune 
întreagă? Răspunsul vine de la Creangă al 
nostru care prin opera lui realizează radio-
grafia unui popor întreg. Acolo este gra-
iul, acolo este inima moldoveanului, acolo 
este viaţa însăşi…cu bune, cu rele, cu tot! 
Dar cine îl ştie pe Creangă? Poate tu, co-
pile cu părul bălai ce treci prin lumea bas-
melor lui, asemenea soarelui prin negura 
vieţii, poate tu, învăţăcelule, ce abia acum 
descoperi tainele scrisului, ale cititului, 
ale lumii, în genere! Dar, cât de săraci 
trebuie să fii voi, cei care dincolo de gra-
niţele ţării nu aţi auzit de Nică al nostru, 
nu aţi avut şansa să porţi cu tine zâmbete-
le copilăriei sale! 
 Într-o lume prea grăbită parcă să 
fugă spre nou, apare şansa unei 
interelaţionări culturale care face posibilă 
cunoaşterea lumii poveştilor sale şi în ţara 
lui Shakespeare, şi în cea  a lui 
Baudelaire! Etwinning l-a adus pe Crean-
gă mai aproape de tine, de noi, l-a făcut să 
străbată graniţa dincolo de Humuleşti şi 
să ajungă prin intermediul unor inimi care 
încă mai tresaltă la auzul poveştilor de 
neuitat care au încântat atâtea copilării şi 
suflete! 
Am ales să vorbim în lucrarea noastră de 
lumea minunată a personajelor lui Crean-
gă, dragul nostru humuleştean, cel la care 
plăcerea vorbei e atât de mare încât parcă 
şi acum, la un secol după dispariţia sa, 
opera îi rămâne  atât de vie stârnind încă 
emoţii şi interpretări diverse. 
  Unii dintre cititori, cei neavizaţi 
desigur, consideră că literatura lui e faci-
lă, copilăroasă, că poveştile sale sunt bune 
pentru adormit copiii. În lucrarea de faţă 
vom încerca să demonstrăm contrariul 
fără a avea în schimb pretenţia că vom 
analiza exhaustiv lumea personajelor 
crengiste. 

 Vom porni la drum cu un cu-
noscut basm -,,Povestea lui Harap-Alb” 
deoarece la o primă lectură, naivă, desi-
gur, e o simpla poveste. Personajul prin-
cipal este supus unui drum iniţiatic, pe 
care îl va întreprinde nu singur, ci în 
tovărăşia calului năzdrăvan, iar desăvâr-
şirea lui spirituală  se va produce graţie 
unui rău necesar,, cel care are rolul de a-l 
transformă pe naivul fecior de crai într-
un tânăr apt de a deveni împărat. 
 Ştim cu toţii basmul aşa că vom 
analiza câteva din scenele cheie încer-
când totodată să contrazicem teza con-
form căreia ,,Povestea lui Harap-Alb” 
e ,,uşoară”. 
 Un ajutor major obţine fiul cra-
iului de la Sfânta Duminică, care apare 
în basm în chip de cerşetoare. Graţie 
sfaturilor sale înţelepte e capabil să trea-
că cu bine de probele maturizării la care 
este supus. Prima dintre probe este cea a  
podului, care simbolizează trecerea la o 
alta etapă a vieţii ea făcându-se într-un 
singur sens: ,,trecerea primejdioasă de la 
un mod de existenţă la altul: (…) de la 
imaturitate la maturitate.”  
Câţi dintre cititorii lui Creangă s-ar fi 
gândit la acest lucru? Am fost cu toţii 
copii, cititori naivi prin excelenţă, am 
văzut opera lui ca fiind facilă, pe înţele-
sul nostru, dar iată că, odată cu anii de 
şcoală, perspectivele ni se schimbă, sun-
tem deprinşi în cei patru ani de liceu să 
privim cu alţi ochi lucrurile, să le pătrun-
dem, să le interpretăm sensurile, să ne 
transformăm în cititori activi şi avizaţi. 
Urmează apoi, în ordine strict cronologi-
că,  trecerea prin pădurea –labirint, spa-
ţiu al morţii şi al regenerării, deoarece 
pentru mezin se va încheia o etapă şi va 
începe o alta. Datorită vicleniei Spânu-
lui, crăişorul este păcălit, furându-i-se 
identitatea odată cu coborârea în fântână. 
De aici încolo se va numi Harap-Alb iar  
iniţierea sa va începe. Îi va întâlni pe 
Împăratul Verde şi pe fetele acestuia şi 
va fi supus unor seturi de probe dificile 
care îi vor testa calităţile. Pentru că se 
dovedeşte comunicativ şi prietenos, se 
bucură de ajutorul celor cinci eroi hime-
rici, nişte arătări ciudate care stârnesc 
hazul. Numai beneficiind de ajutorul lor, 
al Sfintei Duminici, al albinelor şi al 
furnicilor precum şi al calului năzdrăvan, 

eroul nostru reuşeşte să se iniţieze. În 
finalul basmului, echilibrul e din nou 
restabilit, tânărul îşi recapătă identitatea 
şi primeşte răsplata binemeritată 
(împărăţia unchiului şi fata Împăratului 
Roş de soţie). Nunta şi faptul că îşi 
schimbă statutul social devenind împă-
rat sunt elementele care confirmă matu-
rizarea cu succes a tânărului,  din acest 
punct de vedere basmul putând fi inter-
pretat ca un roman al formării 
(bildungsroman). 
Iată că în aparenţă o poveste pentru 
adormit copiii, basmul se dovedeşte a fi 
un text mult mai subtil, în care pot fi 
identificate simboluri la care nu ne-am 
fi aşteptat. 
 Un alt erou, aceeaşi surpriză! 
Nică, ,,copilul universal”, aşa cum a 
fost catalogat de criticul G. Călinescu, 
este din punctul nostru de vedere unic, 
individual, asemenea  fiecărui om: este 
unic în felul său. Nica e un fricos incu-
rabil, lucru uşor sesizabil din scena  
urmăririi de către cei doi ,,hojmalăi” în 
sâmbăta procitaniei, îi e frică şi atunci 
când părintele Ioan aduce Calul  Bălan, 
în seara în care merg cu plugul şi sunt 
izgoniţi de la popa Oşlobanu, când bagă 
mâna în scorbură şi dă de creasta pupe-
zei sau când este urmărit de mătuşa 
Mărioara căreia îi fură cireşele. Eroul 
are şi momente în care dă dovadă de 
cruzime atunci când omoară muştele cu 
ceaslovul, când chinuie mâţele sau cap-
turează pupăza ţinând-o sechestrată. 
Este nepăsător la problemele altora. 
Fiind găzduit de Irinuca cea săracă, la 
Broşteni, îi produce femeii pagube în-
semnate pentru ca apoi să fugă ca un 
laş; este şi un mare gurmand care se 
bucură de adevărate festinuri, fie cu 
ocazia unor sărbători religioase (de Paş-
te, la hramul bisericii, în ajun), fie 
atunci când  se mulţumeşte cu ,,linchitul 
grosciorului de pe deasupra oalelor”. 
Este şi un mare mincinos  acest lucru 
putând fi sesizat în momentul în care , 
întrebat fiind care e scopul vizitei lui, 
pretextează că a venit să-l ia pe vărul 
său , Ion, la scăldat, neprecizând de fapt 
adevărata intenţie, aceea de a mânca 
cireşe. 
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 Iată că în aparenţă o poveste 
pentru adormit copiii, basmul se dovedeş-
te a fi un text mult mai subtil, în care pot 
fi identificate simboluri la care nu ne-am 
fi aşteptat. 
 Un alt erou, aceeaşi surpriză! 
Nică, ,,copilul universal”, aşa cum a fost 
catalogat de criticul G. Călinescu, este din 
punctul nostru de vedere unic, individual, 
asemenea  fiecărui om: este unic în felul 
său.     
 Nică e un fricos incurabil, lucru 
uşor sesizabil din scena  urmăririi de către 
cei doi ,,hojmalăi” în sâmbăta procitaniei, 
îi e frică şi atunci când părintele Ioan adu-
ce Calul  Bălan, în seara în care merg cu 
plugul şi sunt izgoniţi de la popa 
Oşlobanu, când bagă mâna în scorbură şi 
dă de creasta pupezei sau când este urmă-
rit de mătuşa Mărioara căreia îi fură cire-
şele.     
 Eroul are şi momente în care dă 
dovadă de cruzime atunci când omoară 
muştele cu ceaslovul, când chinuie mâţele 
sau capturează pupăza ţinând-o sechestra-
tă. Este nepăsător la problemele altora. 
Fiind găzduit de Irinuca cea săracă, la 
Broşteni, îi produce femeii pagube însem-
nate pentru ca apoi să fugă ca un laş; este 
şi un mare gurmand care se bucură de 
adevărate festinuri, fie cu ocazia unor 
sărbători religioase (de Paşte, la hramul 
bisericii, în ajun), fie atunci când  se mul-
ţumeşte cu ,,linchitul grosciorului de pe 
deasupra oalelor”. Este şi un mare minci-
nos  acest lucru putând fi sesizat în mo-
mentul în care , întrebat fiind care e sco-
pul vizitei lui, pretextează că a venit să-l 
ia pe vărul său , Ion, la scăldat, nepreci-
zând de fapt adevărata intenţie, aceea de a 
mânca cireşe. 
 Am remarcat până 
acum ,,calităţile” prin care Nică se distin-
ge ca personaj literar. Eroul lui Creangă 
este un fricos crud, leneş şi chiulangiu de 
la treburile gospodăreşti, ipocrit, lacom şi 
uneori chiar nepăsător. El  poate însă  
deveni ,,la nevoie” şi silitor pentru a o 
impresiona pe Smărăndiţa, harnic pentru a 
se face remarcat de Măriuca (toarce atât 
de mult încât este poreclit Ion Torcălău) 
sau curajos în două situaţii: când fuge din 
clasă şi  când scote şoarecele din sânul 
Măriucăi. 

 Dacă analizăm acţiunile la care 
participă Nică, constatăm că acesta se 
dovedeşte a fi  un individ puternic, dar 
neechilibrat, de unde concluzia că ar 
aparţine temperamentului coleric. Perso-
najul se face remarcat printr-o serie de 
trăsături negative (lene, ipocrizie, lăco-
mie, cruzime, nepăsare), însă ca orice 
persoană, Nică are şi părţi bune care se 
evidenţiază doar atunci când vrea ero-
ul:hărnicia şi curajul. Punctul său forte 
este inteligenţa. 
 Considerăm că, deşi copil ca şi 
ceilalţi, Nică este un năzdrăvan pus pe 
şotii care, contrar altor copii, simulează 
foarte bine în orice situaţie şi, mai mult 
decât atât, nu-şi regretă faptele. 
 Creangă nu povesteşte copilăria 
copilului universal, deşi între copilăria sa 
şi a celorlalţi există similitudini, ci îşi 
povesteşte propria copilărie, iar acest 
lucru îl face să devină melancolic.  
 Veselia lui vine din limbaj, căci 
humuleşteanul este un maestru al zicerii. 
 Nu l-am ales pe  Creangă în-
tâmplător, ci datorită importanţei sale în 
literatura română, întrucât face parte 
alături de Eminescu, Caragiale şi Slavici 
din perioada marilor clasici, pentru că, 
deşi iniţial este privit ca un scriitor popo-
ral, este aşezat cu timpul acolo unde îi 
este locul, adică într-o poziţie fruntaşă, 
cel care reuşeşte să-l reabiliteze fiind 
criticul G.Călinescu. Şi nu întâmplător 
pentru că s-au observat similitudini între 
operele humuleşteanului nostru şi cele ce 
aparţin literaturii universale, referindu-
ne aici la scriitorul francez Francois 
Rabelais, autorul operei ,,Gargantua şi 
Pantagruel”. La ambii scriitori regăsim o 
jovialitate enormă care merge până la 
confuzie, care traduce spiritul ludic al 
unui popor sau altul. Creangă este un 
european prin fiecare cuvânt al scrierii 
sale, pentru că acolo, în paginile poleite 
cu suflet şi cântec stă de fapt valoarea 
poporului nostru, inestimabilă şi insufici-
ent exploatată de rigorile culturale si 
spirituale europene. 
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Etwin-mania prin România 

Toţi virtualii trăiesc bucuria. 

We are togheter again, 

Impreună cântăm un refren: 

Noi ne împrietenim, noi călătorim, 

Noi ne distrăm, noi ne avântăm, 

In lumea virtuală  eTwin 

Numai un click de-ai da 

Google în noua ta lume te va redirecţiona. 

Creaţii ale elevilor 

eTwin-mania prin România 
Iftode Roxana Marina, elevă în clasa a VIII-a 
 la Colegiul Naţional ,,Costache Negri’ Galaţi 

Coordonator, Prof. Violeta Măzăroaie, 
 Colegiul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu’’ Galaţi 

Page 52 

Contraste, Nr. 9, 23 mart ie 2013, ISSN 2247 – 0158. Simpozionul “Etwinnin g—o comuni tate de învăţare” 

          Conectez internetul, deschid o nouă pagină Google, 

tastez rapid, aproape devenindu-mi un reflex necondiţionat, 

apoi ridic ochii înspre ecranul luminos. Cobor scările abrupte, 

deschid scârţâind uşa şi intru în noua lume din care fac parte, 

eTwinning. 

 Zeci de persoane noi, străine, mi se alătură şi, cu fie-

care secundă trecută, ajungem să ne cunoaştem. Atunci, ţările 

se contopesc şi zecile de naţionalităţi devin una, etwinniană. 

Descoperim neştiutul, ne împărtăşim secrete 

personale ori tradiţii şi obi-

ceiuri naţionale, ce 

diferă chiar şi de la 

un grad la celălalt 

al latitudinii. Că-

lătorim virtual 

dintr-un capăt 

în celălat al Europei, 

neavând paşaportul vizat, doar cu o po-

ză frumos conturată într-un profil. Şi aşa, virtual, călăto-

rim prin toată lumea, la braţ cu toţi etwinnienii ce ne însoţesc 

în descoperirea lumii a doua, plină de prieteni noi, idei de 

împartăşit, socializare şi distracţie. Nu e nevoie de ani ca să 

cunoaştem întreaga lume, doar de un cont personal 

pe care să-l deschidem atunci când vrem să trecem graniţele 

şi când vrem să aterizăm într-o altă ţară. Aşa, cu zece Mb de 

internet vizităm şi Franţa şi Marea Britanie şi ne ghidăm cu 

imaginaţie şi eTwin... 

 Clipesc brusc, mă uit în jur, apoi mă deconectez şi 

închid calculatorul, puţin obosită după călătoria la Paris... 



Elaborarea amplă a unui proiect şi  
Temeinicia pregătirii teoretice îşi arată utilitatea prin discuţiile purtate pe  
WIKI, prin rezolvarea unui JIGSAW sau cu un puzzle în CLASTOOLS. 
Iniţiativa şi lucrul în echipă sunt litere de lege, chiar dacă este să lucrezi pe  
NET şi să vorbeşti într-o limbă, alta decât cea a mamei tale, Franceză sau Engleză ; 
NETWork poartă cu sine o reţea.  
Itinerariul îţi e clar trasat prin VOICETHREAD sau poţi să-l vezi pe MOODLE, 
Nicicând nu fu mai plăcut să călatoreşti şi să împărtăşeşti din cea ce ştii sau ce-ar fi să afli dacă  
GOOGLE e mai tare decât tine şi toţi prietenii tăi eTwinneri. 
 
O lume minunată, plină de fantezie şi imaginaţie 
 
Carte deschisă către univers şi lumea pare mică dacă 
Orice distanţă e o apăsătură de tastă,  
Mărimea nu mai contează aici sau dincolo, 
Unde toată suflarea este aproape şi departe în acelaşi timp, 
Nicicând nu le poţi şti pe toate, dar mereu ai lângă tine   
Ideea, 
Timpul comprimat, 
Aerul parisiano-londonez într-un melange perfect cu 
Tăria caracterului individual sau de grup 
Eterogen mai mult sau mai puţin. 
 
 
D 
E 
  
 
Întrebare suferim cu toţii , la doctor 
TWINSPACE  
Născocind tratare şi-n radiografie să ne  
Vedem pe CHAT într-un profil aşa de felul  
Ăsta cum numai VOKI poate să ne dea. 
Ţintă spre ţărmuri navigăm cu grupul şi, spre a noastră 
Amintire, deschidem un JURNAL cu gânduri  
Risipite în cele patru colţuri ale lumii - 
Ecosistem păstrat într-o madeleină proustiană…  

Creaţii ale elevilor 

Facerea 
 

Andreea Nicoleta Mînzu, elevă la Colegiul Naţional ,,Costache Negri’’ 
Coordonator, prof. Violeta Măzăroaie, Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu’’ 
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       A fost odată ca nicioda-
tă un tărâm despre care se 
povesteşte şi în zilele de azi. 
Un tărâm minunat şi surprin-
zător, vizitat de pitici mai 

mici şi mai mari şi de zâne şi feţi logofeţi care îşi 
doresc să ştie şi să afle cât mai multe. 

Într-o lume diferită acest ţinut ar fi fost de 
basm, dar, în zilele noastre, îl numim 
TWINSPACE. Aici se înalţă falnic un castel pe 
care cei mai mulţi  îl ştiu sub numele de 
ETWINNING. El nu este un castel ca toate cele-
lalte, are multe camere şi multe coridoare, iar îm-
păratul care locuieşte aici se numeşte INTERNET. 
Acest împărat nu are copii şi, cu toate că are o 
vârstă destul de înaintată, a chemat membrii din 
consiliul de administraţie TEHNE să îl ajute 
să formeze câteva echipe care să se ocupe 
de vizitatorii ce urmează să vină la castel şi 
în grădina acestuia. Am uitat să vă spun că 
grădina era atât de mare că putea găzdui 
mulţi copii şi putea să le ofere multă distrac-
ţie şi amuzament, dar mai ales îi ajuta să îşi 
facă prieteni.     
 Dar sunt convinsă că nu înţelegeţi 
de ce vă povestesc despre acest loc de vis şi 
ce legătură am eu cu el. E simplu dacă mă 
lăsăţi să vă prezint o perioadă de câteva luni 
din anul trecut, un an minunat pentru mine şi prie-
tenii mei. Într-o zi cineva a venit şi ne-a spus des-
pre o o călătorie peste mări şi ţări, într-o lume fee-
rică şi o lume plină de provocări. Ne-am strâns 
mai mulţi, cam douăzeci de feţi frumoşi şi zâne cu 
păr de aur sau nu, şi am plecat în călătorie.     
 Ca să trecem prin portalul dintre cele două 
lumi am primit fiiecare câte O PAROLĂ ŞI UN 
USER, cuvinte magice fără de care nu am fi putut 
să ne distrăm.  Apoi am aflat că , la fel ca noi au 
mai primit permis de trecere  şi copii din Italia, 
Grecia si Belgia. Pentru început am făcut cunoş-
tinţă cu ei şi apoi am început să le povestim de pe 
la noi şi ei de pe la ei. Ce minunat era să afli des-
pre alte ţări, despre cum sărbătoresc ei Crăciunul 
şi Anul Nou, despre Sărbătorile de Paşti sau alte 
zile in care ei ies cu familia sau cu colegii de la 
şcoală. Nici noi nu am stat pe gânduri şi le-am  

Creaţii ale elevilor 

A fost odată ETWINNING,  că dacă n-ar fi nu s-ar mai povesti 
Andreea Daniela Ani, elevă la  Colegiul Naţional ,,Costache Negri’’ Galaţi 

Ioana Gavrilă, elevă la  Colegiul Naţional ,,Costache Negri’’ Galaţi 
Coordonator, prof. Violeta Măzăroaie, Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu’’ Galaţi 
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spus de Dragobete sau de 8 
Martie, de zilele noastre fee-
rice şi au fost bucuroşi să 
afle că multe dintre obiceiu-
rile noastre se asemănau cu 
ale lor, că mâcărurile noastre 
sunt foarte delicioase şi că 
felul în care ne petreceam 
noi timpul liber era chiar 
plăcut. Şi lor le place sportul 
sau să citească, în vacanţe merg, ca şi noi, la mare, la munte 
sau la bunici şi rude, am aflat cu îi cheamă pe părinţi şi câţi 
fraţi şi câte surori au.                                    
 Toate astea nu ar fi fost posibile dacă împăratul din 
TWINSPACE nu ne-ar fi lăsat să zburdăm prin castel şi nu ne-
ar fi dat tot ce ne trebuia ca să călătorim fără să simţim obo-

seala.     Eu închei aici şi vă las aşa cum se 
incheie toate basmele noastre ale românilor: 
 Împăratul mai trăieşte încă şi aşteaptă 
copii mai mici şi mai mari să îl viziteze, căci 
tare mândru mai este el de toată avuţia, că o fi 
BLOGul sau WIKI, sau VOKI sau ... mai ştiu 
eu ce, că multe mai sunt şi eu ştiu că aţi prefe-
ra să plecaţi deja spre el  aşa că nu vă mai ţin 
decât să vă spun: CĂLĂTORIE PLĂCUTĂ 
ŞI PRIETENIE ADEVĂRATĂ!  
  Totuşi, vă mai reţin un mi-
nut ... Am auzit de la Cineva mai mare decât 

noi că exista întotdeauna o persoană care scria despre peripeţi-
ile noastre într-un JURNAL de călatorie, asta aşa, ca să rămâ-
nă mărturie că am fost 
şi noi pe ACOLO. 

 

 

         
 

 

 



Proiectele 
internaţio-
nale din 
cadrul învă-
ţământului 
preuniver-
sitar au atât 
m i s i u n e a 
dezvoltării 
caracterului 
sociabil al 
elevilor, cât 

şi cea a integrării noilor tehnologii în metoda de studiu, prin 
prisma imaginaţiei, activităţilor extraşcolare, şi nu în ultimul 
rând, prin prisma prieteniei ce se stabileşte uneori involuntar 
între membrii noii comunităţi formate. 

Platforma de activităţi este nemarginită, fondurile 
există şi ar fi de prisos să amintim entuziasmul elevilor. 
Deci, tot ce rămâne de făcut este aplicarea pentru un proiect. 
Succesul unor astfel de acţiuni de grup, derulate în şcoală, ce 
implică atât elevi, cadre didactice, cât şi părinţi, depind pe de 
o parte, de claritatea structurării planurilor de acţiune, de 
relevanţa acestora, iar pe de altă parte, de motivaţia, coeziu-
nea şi nivelul de responsabilitate al celor implicaţi. 

Astfel, acel mediu ambiant monoton devine spaţiul 
concret, interactiv, în cadrul căruia membrii profită de video-
conferinţe şi diferite acţiuni ce se vor derula împreună cu 
celelalte şcoli implicate. Să luăm ca exemplu proiectul deru-
lat pe platforma TwinSpace, ,,1,2,3…toi et moi”, realizat pe 
perioada anului şcolar 2011- 2012 (la care am participat şi 
eu). El a debutat în perioada Crăciunului, am distribuit felici-
tări tuturor membrilor, şi am decorat împreună sălile de curs 
din incinta Colegiului Naţional ,,Costache Negri’’ Galaţi  în 
spiritul lui Moş Crăciun şi al tuturor spiriduşilor săi.  

Învăţarea este garantată şi timpul petrecut în cadrul 
programului, de neuitat. Mă pot mândri acum cu o experienţă 
acumulată, că ştiu să urez: ,,Un an nou fericit!” în şapte limbi 
şi că mi-am exersat franceza şi greaca în timp real. 

Pe lângă efectul datorat studiului individual, celui 
de acasă, celui „serios” există şi o consecinţă datorată impli-
cării în activităţile comune, din timpul liber sau din proiect, 
cele „în joacă” dar, care au un impact la fel de important 
asupra şcolarilor. Totodată, se observă o reală evoluţie în 
cazul elevilor care nu au avut până acum ocazia să se expri-
me. Odată ajunşi în cadrul unui proiect de o asemenea am-
ploare, elevii mai timizi îşi înving temerile şi reuşesc atât să 
se exprime foarte bine în diferite limbi, cât şi să contribuie în 
mod admirabil la cerinţe.  
 
 

Creaţii ale elevilor 

Virtualul supus umanului 
Popescu Ofelia, Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri’’ Galaţi 

Profesor coordonator, Violeta Măzăroaie, Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu’’  
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Este clar că odată formată comunitatea din cadrul 
proiectului începe procesul de studiu. Puterea unei astfel de 
comunităţi de învăţare este vădit superioară, sprijinind creş-
terea si dezvoltarea atât intelectuală, cât şi personală a mem-
brilor săi. Această adevărată stare de sinergie duce la un re-
zultat final al cunoştinţelor acumulate şi împărtăşite mult 
superior faţă de implicarea independentă, individuală cu ma-
terialul de studiu.   

   Încântaţi de împletirea aceasta dintre tehnologie, 
educaţie, joacă şi imaginaţie, elevii învaţă involuntar anumite 
aspecte pe care în lumina unei ore de cincizeci de minute, 
plictisitoare, nu numai că nu le-ar fi reţinut, ci poate nici nu 
ar fi fost dornici să le discute. Internetul determină schimba-
rea naturii interacţiunilor, recomfigurarea spaţiului social. 
Calculatorul are potenţialul de a revoluţiona însăşi natura 
învăţării, devenind un veritabil mediu de manifestare si de 
comunicare. Iată astfel, cum grupul de adolescenţi rockeri, 
noncomformişti, a dezbătut tema tradiţiilor româneşti într-
una din activităţile extraşcolare din proiectul eTwinning 
amintit mai sus. Îmbinarea dintre joc şi şcoală este cu mult 
mai atractivă când în spatele implicării în  acest gen de acti-
vităţi (dezbateri, videconferinţe) se ascund anumi-
te ,,recompense” care variază de a o simplă ieşire împreună 
până la obţinerea Etichetei Naţionale.  

Beneficiile 
sunt clare: indiferent 
că vorbim despre cele 
academice, sociale sau 
psihologice, ele există, 
de aceea angajatorii în 
ziua de astăzi caută un 
salariat care să fie sau 
să fi fost implicat într-
un astfel de proiect.  

Construirea 
diversităţii de înţelegere, gândirea critică şi proiectarea pro-
fesorului într-o lumină pozitivă, implicarea sa ca un orice alt 
membru cu drepturi şi îndatoriri conduc la dezvoltarea într-
un mod unic a individului participant. 
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Creaţii ale elevilor 

“Etwinnig - povestea unei idei” 
IT-STORY. Gândurile unui liceean împovărat cu patima viitorului 

 
Elev, Cristina Chitaru, Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu” 

       Prof.coordonator, Mariana Rusu 

         M-am gândit să scriu o poveste, 
care să înceapă ca orice poveste, cu 
…”a fost o dată ca niciodată “. Dar, 
nu, despre studiu, pasiune sau nou, 
nu poţi vorbi niciodată la trecut! 
Aşa că, o să mă mulţumesc cu …”a 
fost o dată şi nu se va termina aici 
povestea noastră a celor care nu 
vrem să cădem în păcatul învăţării 
tradiţionale, anoste şi seci, care deja 
ne etichetează în tipare, tipologii şi 
alte categorii de gen. Eu, elevul se-
colului XXI vreau să am posibilita-
tea să ofer şi să primesc informaţia, 
să pot să creez, fără să fiu încorsetat 
de norme şi rigori, să pot să spun 
prietenului meu italian sau englez 
sau francez cât de frumoasă este 
poezia lui Nichita sau cum e să tră-
ieşti patru ani de liceu sub aura unui 
Moromete autentic. Aş fi curios  să 
aflu dacă ei se bucură de astfel de 
personaje care să le marcheze dru-
mul devenirii, să-i înveţe ce este 
morala, familia sau comunitatea. 
 Eu, liceanul secolului XXI  
văd învăţământul ca pe un tot uni-
tar, în care progresul înseamnă 
schimb de cultură, de valori şi idei. 
Etwinning îmi oferă posibilitatea să 
transform povestea aceasta în reali-
tate, să fie “visul nostru, din toate 
cel frumos”. Aş vrea ca povestea 
mea să fie povestea fiecărui tânăr 
dornic să cunoască, să înveţe, să 
asimileze, să ofere şi să creadă. Din 
punctul meu de vedere, aceasta tre-
buie să fie misiunea Etwinning. 
Noi, Europa, Cultura  sunt trei cu-
vinte care să caracterizeze acţiunile 
viitorului. 
 Si pentru că preambulul a 
fost făcut, dorinţele mele se vor 
concretiza într-o scrisoare adresată 
prietenului meu imaginar, de profe-
sie ”it-ist”, adolescent şi el ! 

 

Scrisoare către un prieten  
 
 
 
 Aş vrea să depăşesc  convenienţele unei astfel de abordări, pentru 
că, dragă prietene, te cunosc, mai bine decât crezi tu şi mai puţin decât 
cred eu. Eşti Tu si totuşi eşti asemenea Mie, un rebel al zilelor nostre, 
care încă mai speră, încă mai visează şi încă mai cunoaşte! Ce-mi spui? 
Că nu mă cunoşti? OOO, chiar foarte bine, dragă prietene! Nu erai tu 
acela care–l căuta pe Baudelaire? Vezi că ştiu? Cum? Simplu! pentru că, 
iată, chiar atunci, eu încercam să-l înţeleg pe Bacovia, ăsta al meu! Nu 
erai tu cel care încerca să înţeleagă pasiunea pentru arhitectură a lui 
Balzac? Ei bine, şi eu l-am însoţit pe Călinescu pe strada lui Costache 
Giugiuveanu, încercând să aflu unde l-am mai intalnit? Acum, mi-am 
adus aminte! Literatura ta nu-mi este străină! Nu-i aşa ca într-o zi nu te-
ai putut desprinde de monitor, încercând să cunoşti specificul ţării mele? 
O zi mi-a luat şi mie să aflu despre istoria Parisului tău! Ţi se pare dificil 
graiul meu? Întreab-o pe profa de franceză cât i-a luat să mă înveţe care-
i treaba cu accentul tău? (apropos, dificilă misiune). 
 Ei bine, dragă prietene, după cum observi, ne unesc şi ne separă 
în acelaşi timp,  pasiuni şi temeri comune, idealuri şi speranţe. Nu sunt 
doar ale mele sau ale tale, sunt ale nostre, tinerii unei comunităţi de învă-
ţare! 
 Zâmbeşti! Te văd, deşi nu pot, te simt, deşi n-ai crede! Ţi se pare 
iluzorie dorinţa mea, dar, da, Ştiu că într-o zi ne vom cunoaşte, dragă 
prietene, pentru că în aceea zi Etwinnig va fi  prietenul nostru  comun, 
care ne va oferi posibiltatea să fiu acolo, să fii aici, mai repede decât 
crezi! 
 Aştept, aşadar, un semn de la tine, pentru că vreau să te cunosc, 
să-ţi cunosc istoria şi ţara, să avem un limbaj comun, bazat pe dorinţa de 
cunoaştere! 
 Cu încrederea că Etwinning va face ca “mâine” să fie “azi”, îţi 
doresc să nu te părăsească nicicând patima studiului, să fii Tu în orice 
situaţie! 
 

         



Pagina 58 

Contraste, Nr. 9, 23 mart ie 2013, ISSN 2247 – 0158. Simpozionul “Etwinnin g—o comuni tate de învăţare” 

Creaţii ale elevilor 

“ETWINNING – O CASĂ DEPARTE DE CASĂ 
Dragoş Ioniţă, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Naţional ,,Costache Negri’’ Galaţi 
Coordonator, Prof. Violeta Măzăroaie, Colegiul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu’’ Galaţi 

 Dacă ar trebui să-mi rezum în puţine cuvinte 
experienţa mea, cum zicea Mircea Eliade, aş spune că jocul 
şi cunoaşterea m-au dus mereu tot mai departe, tot mai 
adânc în real. Şi totuşi, filozofia mea s-ar reduce la o 
singură dogmă: Joacă-te! Aşa a apărut ideea participării în 
proiectele eTwinning. 
 Prima dată când doamna profesoară Violeta Ma-
zaroaie a venit la noi la clasă cu această propunere, în min-
tea mea deja au încolţit idei, dar şi reţineri în legătură cu 
implicarea în acest proiect, căci nu eram un bun vorbitor de 
franceză.  
 Am aflat imediat despre coordonatele cooperării care 
erau deja fixate şi pe care le puteam ajusta dacă ar fi fost 
necesar. Aşa că membrii echipei au fost aleşi, fotografia 
grupului a fost făcută, iar ceea ce ne-a rămas era să înce-
pem marele proiect. În ce consta acest lucru? Ne-am logat 
toţi pe un site gazdă – aveam să aflăm mai târziu că se 
numea TWINSPACE, împreună cu alţi membri din alte ţări 
(ceea ce m-a încântat nespus) şi, de aici, a 
început ,,distracţia”. Ce trebuia noi să facem? Ei bine, 
pentru a socializa, din toate timpurile, a fost nevoie de un 
subiect de discuţie, aşa că fiecare membru posta pe site o 
descriere, un rezumat sau un review al unui film preferat, 
artist sau carte.  
 Fiind obişnuit cu un spirit critic nedezvoltat, am 
învăţat în cele din urmă să port conversaţii pe baza 
comentariilor postărilor internauţilor şi, văzând că nu este 
aşa de complicat precum mă aşteptam, am început să 
îndrăgesc acest proiect, această aventură într-o lume, care 
până în acel moment, îmi era necunoscută. În fiecare seară 
de dinaintea orei de franceză, mă logam pe site şi mai 
adăugam câte un review, până în ziua când am realizat că 
eTwinning este Casa mea departe de casă. Bineînţeles, 
orice activitate de socializare on-line este mult mai 
distractivă în realitate cu persoanele potrivite, deci era 
timpul pentru un up-grade, un pas înainte în sfera de 
participare şi implicare. 
      Mai târziu, doamna profesoară a venit la noi şi ne-a 
propus, ca urmare a bunei noastre colaborări eTwinning, o 
nouă aventură într-o activitate ce se numea “Jeunes en 
Roumanie”. Pentru a participa, trebuia să venim în fiecare 
zi la şcoală şi să socializăm cu pionierele venite tocmai din 
Belgia, vorbitoare de limba franceză nativă. Dacă am avut 
emoţii în legătură cu schimbul de impresii on-line, aceasta 
propunere m-a surprins. Totuşi, lucrul cel mai important 
este să nu încetezi să pui întrebări şi să vrei să afli. 
Curiozitatea are propria rațiune de a exista, aşa că mi-am 
luat ,,franceza” la purtător şi m-am înscris cu o prudenţă 
care nu mă prea caracteriza, dar de aceasta dată o simţeam 
necesară. Era o experienţă nouă şi chiar nu ştiam dacă voi 

reuşi să îi fac faţă. Din acel moment, ,,J.E.R” a devenit 
noua mea casă timp de două săptămâni, câte şase ore 
pe zi, de dimineaţă până seara. Ceea ce mi se pare 
extraordinar este că, la fel ca mine, au făcut şi mulţi 
alti colegi, dar şi că activitatea s-a desfăşurat în timpul 
vacanţei de vară, între 1 şi 15 iulie şi niciunul dintre 
noi nu şi-a părăsit spaţiul de proiect. 
În fiecare zi am venit la şcoală, cu întrebări în minte: 
,,Oare vom scrie ceva? Dacă nu voi putea vorbi 
franceza suficient de bine? Dacă fetele din Belgia nu 
mă vor înţelege? Cum ne vom descurca? Ce activităţi 
vom mai desfăşura ?”. Evident, aceste obstacole au 
fost rapid îndepărtate de atmosfera prietenoasă din 
curtea şcolii şi de activităţile atât de antrenante că nu 
îti mai venea să pleci acasă. Îmi amintesc cu drag de 
podul de flori cu care ne-am întâmpinat oaspeţii, de 
pâinea şi sarea nelipsite din tradiţionalul ,,Bun venit în 
România”. Toate acestea pentru zece tinere care 
veneau să afle cât mai multe despre noi. După 
ceremonia de primire, am beneficiat fiecare de câte o 
legitimaţie de recunoaştere a membrilor şi ni s-a urat: 
,,Călătorie plăcută pe aripile proiectului!”.  
 După aceea, activităţile desfăşurate mi s-au 
înfiripat în inima şi îmi vor aduce aminte mereu de 
vara lui 2012. Am învăţat jocuri şi cântece în franceza, 
am facut coregrafii pe şlagăre şi hituri care la vremea 
aceea erau în top, am facut o mini olimpiadă, bricolaj, 
pictură şi o vânătoare de comori care m-a încântat 
nespus. 
 Depănarea acestor amintiri îmi provoacă 
nostalgia zilelor în care chiar nu mai conta că mă 
trezeam devreme ca să vin la şcoală, căci nu doream 
decât să mă întâlnesc cu colegii şi pionierele din 
Belgia.  
 Odată cu participarea mea în aceste proiecte, mi 
s-au deschis noi orizonturi, noi uşi pe care, probabil, 
nu aş fi putut să le deschid de unul singur. Este ştiut 
că, pentru a avea succes, e necesar să  înveți. 
Descoperirea unor culturi diferite de a noastră şi 
cunoaşterea de oameni noi sunt printre cele mai 
frumoase lucruri din viaţa unui om. Singurătatea sau 
izolarea te pierd prin societate, şi, de fapt, ceea ce am 
învăţat mai bine este că, în viaţă, cheia fericirii este 
COLABORAREA şi COMUNICAREA. 
 Îi sunt recunoscător doamnei profesor Violeta 
Măzaroaie pentru implicarea în aceste călătorii în 
lumea francofonă şi, cu siguranţă, data viitoare când se 
va mai ivi ocazia, voi  accepta fără să am niciun fel de 
ezitare, căci o familie cum este cea întâlnită prin inter-
mediul platformei eTwinning mai rar găseşti. 
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Cum am învățat să evadez din mine 

 Elev: Tache – Nicolae Anca – Maria,                        
 Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu” 

 În viață totul, mare sau mic, își are funcția nece-
sară, nimic nu este întâmplător, inutil sau prea bun să fie 
adevărat. Fiecare moment pe care îl trăieşti este scris un-
deva, cu un scop și, indiferent de circumstanțe, se va întâm-
pla, silindu-te să te maturizezi, să crești, să reacționezi.  
Este numai și numai vina voastră, dacă spiritul vostru este 
prea adormit să nu observe indiciile, detaliile pe care le 
primeşte. Nu știu cum să explic mai bine, este ca şi cum 
viața te silește să cari cufere grele la tot pasul, dar tot ea îţi 
oferă și cheile care deschid comorile ce zac în ele, trebuie 
doar să fii atent unde le aruncă, să fii gata să le prinzi. 
Ccâteodată se întâmplă să te simți rău. Se întâmplă să ai 
stări de tristețe, de durere, de dezamăgire, uitându-ți eul 
înlănțuit în mirajul zilelor parfumate de fericire, pe care le 
porți în suflet ca pe o icoană, întorcându-te la ele la fiecare 
groapă pe care pasul tău o întâlnește într-un dans nebun al 
vieții. Dar nu întotdeauna această reîntoarcere în timp, la 
clipe minunate, este benefică. Deseori doare... pentru că 
vezi acolo ceea ce azi nu mai ai... și... iar doare, poate mai 
rău. 
 Rămâi singură în rugăciunea așternutului tău, în 
seri pustii de mai, așteptând să treacă, cerșind îndurare de la 
Cel de Sus, pentru că poate doar El te mai cunoaşte, și 
recunoaște, și îți mângâie durerea. Stele scăldate în foc, ce 
îți umplu vederea prin geamul azuriu de lângă pat, nasc mii 
de gânduri ce îți învelesc mintea, făcându-te să te întrebi 
cum poți păstra fericirea? Oare poți îngenunchea în revăr-
sarea ploii ei, să-i aduni stropii și să-i coși în dantela hainei 
destinului tău? Se pare că zilele frumoase se topesc, iar cele 
urâte te îngheață... 
 Mereu mi-am dorit să fiu fericită mai mult de o zi 
și, oarecum, am reușit. Dar orice miracol durează trei zile. 
Uite că eu am învățat să fac din miracol, minunea - care 
durează o eternitate. Uneori mă simt vinovată având-o. Tre-
buie doar să învâț să o mențin. 
 Știu că acum frământă în voi curiozitatea reușitei 
mele... Care este fenomenul care mi-a canalizat durerea în 
artă? Dansul este... dansul m-a găsit atunci când aveam cea 
mai mare nevoie, iar acum el este cel care mă ajută. 
 L-am descoperit lesne, cum un copil descoperă 
mersul. Ezitam să cred că îmi va fi benefic, poate tot cu 
mintea unui plod, totuși ceva îmi spunea că mă va ajuta să 
păşesc spre fericire, cum îl ajută pe el să ajungă în brațele 
care-l strigă cald: „Hai, puiul meu, vino la mama!”. 
 Era o zi banală. Pașii mă îndreptau repezi spre casă, 
lăsând în urmă porțile școlii. Trecând pe lîngă o sală de 
dans, ochii mi-au rămas ațintiți spre umbre desenate în pași 

de muzică. Nu-mi imaginam un cadru mai potrivit 
decât acela. Întunecimea orașului era luminată într-un 
mod straniu de adorabil de dansul acelor tineri. Era 
ceva mult prea puternic, care mă atrăgea și nu mă lăsa 
să plec. Pătrunsă, am dat buzna în sală.  Am zis: “De 
azi voi dansa!”. Și așa a început totul… 
 Îmi amintesc primele lacrimi… dezamăgirea 
că “eu nu pot și nu pot face pasul acesta… e prea 
greu”… și izbucneam în plâns, ruptă de lume, supărată 
pe mine, pe trupul meu…dar astfel învățam ceva, 
învățam că repetiția este mama învățăturii, învățam să 
lupt cu mine și să câștig. 
 Treptat, dansul devenea o parte din mine, o 
lume a mea în care mă refugiam ori de câte ori 
simțeam nevoia: când eram fericită, tristă, suferindă, 
îndrăgostită… mă ajuta să mă eliberez, să mă încarc cu 
o forță specială, să fiu eu. Fiecare mișcare grațioasă a 
mâinii sau a picioarelor mele în ritm de vals, tango, 
pop, r&b, conținea un sentiment, un sentiment pe care 
îl aruncam în jurul meu, rămânând fascinați până și cei 
mai experimentați dansatori de pasiunea cu care trăiesc 
dansul, chiar dacă el apăruse în viața mea de câteva 
săptămâni. 
 Deveneam profesionistă în ceea ce făceam, 
pentru că făceam totul din plăcere și asta conta cel mai 
mult. Acum viața mea era organizată perfect. Era or-
dine în tot: de la mintea și sufletul meu, până la cel 
mai mic detaliu din viața mea. Dansul mă făcea alta… 
Era momentul când ceva frumos se transforma în alt-
ceva mult mai frumos. Ajungeam să văd în lumea 
aceea cum apa arde și focul sângerează, ajungeam să 
zbor pe cer fără a mă mai împiedica de nori. 
 Și cel mai frumos moment - primul meu spec-
tacol. Pășeam timidă pe un covor, care prin finețea lui 
eclipsa mătasea și catifeaua, sau poate așa îl simțeam 
eu. Încet luminile reflectoarelor trăiau doar pentru 
mine. Eram în centrul atenției tuturor. Învățasem să-mi 
înfrâng emoțiile, să concurez… cu mine, cu alți dansa-
tori… Era momentul să-mi demonstrez mie ce pot cu 
adevărat. Și mi-am demonstrez. “Locul I” a fost al 
meu. 
 Dansul este o experiență divină, este o 
experiență de viață care te învață să te regăsești, să-i 
regăseşti pe cei de lângă tine, să-ți trăiești clipa! Mă 
simt apreciată pentru fiecare pas făcut si pentru fiecare 
cuvânt scris, pentru că, pe lângă pasiune de viață, dan-
sul m-a îndreptat sublim spre creație, și azi literele 
sunt... paşii mei de dans.  

Motto: "Dansul m-a găsit, dansul mă ajută!" 
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       POVESTEA UNEI IDEI...DE GASTRONOMIE ŞI ETWINNING 
 

                                                                    
                                                                      Elev: Neagu Daniela, CTAT "Dumitru Moţoc"                 

                                                                Coordonatori: prof. Popescu Adela, prof. Roşu Cristina 

 Am vazut-o pe colega mea de bancă destul de obosită 
câteva zile la rând şi am întrebat-o ce se întâmplă, crezând că e 
vorba despre vreo problemă de sănătate. Mi-a spus că participă la 
un concurs, că, deşi învaţăm la un liceu de profil, tot i s-au părut 
dificile cerinţele, că a depăşit etapa emoţiilor maxime ale prezen-
tării produselor şi că aşteaptă rezultatul. Cum era firesc, curiozi-
tatea mea a crescut şi am vrut să aflu mai multe. 
 Se pare că a existat o colaborare între Biblioteca "V.A. 
Urechia" şi câţiva profesori universitari de la Facultatea de Ştiinţa 
şi Ingineria Alimentelor din oraş şi cuiva îi venise ideea de a 
cerceta "Lada de zestre a bunicii", plină de minunăţii culinare, 
pentru a afla mai multe despre Confluenţele gastronomice moldo-
dobrogeano-muntene şi Tradiţiile culinare din Moldova de Jos. 
 Colega mea s-a documentat, a citit mult din bibliografia 
indicată, a ales reţeta colţunaşilor cu carne din zona Moldovei şi 
sărmăluţele, le-a preparat in atelierul şcolii alături de îndrumătorii 
noştri şi de cineva foarte drag ei. Mi-a arătat şi mie prezentarea 
pregătită pentru concurs şi am rămas uimită. O reţetă obişnuită 
suna cu totul altfel la colega mea - aluatul: 2 oua, 150 g faină, 30 
ml untdelemn, tocătura: 200 g viţel, 50 g ceapă, 2 linguri        
untdelemn, 1 ou, un vârf de cuţit de piper, 20 g făină, sare, sosul: 
3 linguri untdelemn, 25 g făină, 300 ml suc de roşii, ceapă, mărar 
şi ţelină. 
"Se aleg legume mari, în culori apetisante, se spală, se înde-
părtează ce e de prisos şi nedigerabil, apoi se taie mărunţel...cât 
să stimuleze simţurile... Bucăţelele de sănătate curată se avântă în 
stropii de untdelemn auriu din tigaie, la foc mic, de care se bu-
cură până se fac molcuţe ... După ce s-au răcorit, se presară peste 
ele făina dintr-o lingură, o mână de verdeţuri aromate mărunţite, 
un praf de sare, se răstoarnă peste toate universul unui ou proas-
păt şi le amestecă două mâini dibace. Compoziţia înmiresmată se 
întoarce în tigaie dimpreună cu pieptul de la un pui dodoloţ, sau 
puţină  carne de purcel trecută prin maşina de tocat şi presărată cu 
piper, stând la foc mic preţ de o jumătate de ceas...după care se 
mai răcoreşte o ţâră... Gospodina numără vreo 15 linguri de 
făină , le răstoarnă pe rând, pe masă, într-o grămăjoară adâncită 
în mijloc, ca un cuib... În cuibul alb şi pufos încap numai bine 
două ouă proaspete de la galiţele din curte, un praf de sare, peste 
care se prelinge şi untdelemnul dintr-o lingură... Toate se ame-
stecă şi se frământă cu nădejde vreo cinci minute, cât să simtă 
gospodina că l-a pus la punct...pe vreun neprieten... Apoi, ca să 
scape de toată supărarea de până atunci, îi trage şi un toc de 
bătaie...ca să fie cum vrea ea!... Pe întinderea de pulbere albă a 
făinii se întinde coca moale într-o foaie mai grosuţă...cam 0,5 
cm... Foaia de aluat se împarte în pătrate egale, cu laturi lungi cât 
degetul cel mic de la mâna gospodinei... Pe fiecare pătrăţel, în 
mijloc,  pune gospodina câte un boţ din compoziţia cu carne şi 
legume mărunţite şi călite, apoi unge marginile cu ou bătut şi-
acela bine... Se pliază pătratele încărcate pe diagonală şi se apasă 
marginile în triunghiuri hrănitoare... Pe rând , ajung în cratiţa cu 
apă clocotită şi stau mai puţin de juma‘de ceas... În timpu‘aiesta, 

gospodina batgiucureşte prin ulei , la foc mic, o ceapă tăiată 
mărunt şi prăfuită cu o ţâră de sare fină... Peste ceapa aurie 
şi moale,gospodina mai toarnă puţin suc de roşii îndulcit 
niţel... Peste toate , gospodina toarnă în ploaie ierburi tăiate 
mărunt, să se cuprindă şi sosul de arome... Dacă e nevastă 
tânără de pe la noi, îl toarnă în sosieră, iară dacă îi bunică, îl 
pune în vas de lut ars... Colţunaşii sunt eliberaţi din chingile 
fierbinţelii şi sunt  răspândiţi pe o farfurie rotundă şi în-
tinsă...de ceramică, ori de porţelan... Aşa răsfiraţi, îi ogoi-
eşte gospodina cu ceva smântână pe fiecare în parte... Apoi, 
pentru fiecare din familie, pregăteşte gospodina câte o farfu-
rie, pe care pune porţia de colţunaşi, în care a cuprins carne, 
verdeţuri, bulboase şi grăsimi,înconjurată de sos roşiatic şi 
aromat, ca să-i sature şi să-i bucure" , scria colega mea… 
    Colega mea făcuse o întreagă poveste dintr-o reţetă de 
câteva rânduri şi mă făcuse şi pe mine să înţeleg că tot ceea 
ce învăţam noi la şcoală este o artă şi nu o tehnică. Am de-
venit mai interesată şi m-am gândit ce bine ar fi să ştim mai 
multe despre bucătăria celorlalte popoare, să ne împrietenim 
prin arta culinară, oricât de ciudat ar părea pentru unii. Chiar 
azi mi-a adus un coleg un articol decupat dintr-o publicaţie 
despre Secretul "Şomloi"-ului, un desert unguresc, căci bu-
cătăria ungurească nu înseamnă numai gulaş şi papricaş , ci 
şi deserturi deosebite şi... cine nu iubeşte dulciurile? 
    Ştiu de la prietenii mei despre eTwinning, un spaţiu vir-
tual bazat pe schimbul de valori culturale şi tradiţii, un 
spaţiu al cetăţeanului european indiferent de vârstă, în care 
poţi colabora cu profesori şi elevi din orice ţară. Nu ştiu 
dacă s-a gândit cineva până acum la un proiect pe teme de 
specific culinar al fiecărei regiuni din fiecare ţară, dar sigur 
nu sunt singura interesată de acest aspect - dovedit de multi-
tudinea de emisiuni culinare, căci "bucătăria tradiţională a 
unui popor face parte din patrimoniul său cultural, fiind in-
disolubil legată de toate elementele ce ii conferă specifici-
tate, chintesenţa datelor definitorii pentru o populaţie locu-
ind un pământ ce i-a oferit elementele nu numai pentru sat-
isfacerea simţurilor, ci şi pentru bucurarea lor". Nu fac parte 
încă din această comunitate virtuală, deşi mi-ar plăcea, dar 
cred că din colţul elevilor aş avea multe lucruri interesante 
de descoperit, mai ales că "bucătăria ţărănească, tradiţională, 
este artă eminamente feminină, comunicată o vreme pe cale 
orală, caracterizată prin diversitate şi inovaţie şi  ...pare să 
reziste asaltului modernităţii, bucătăriei moderne, profesion-
alizate." 
 
***, Ghidul gastronomic al României 2008:2000 de 
reţete,ediţia a VI-a, editura House of guides, Bucureşti, 
2007, p.5 
G. Comnea Seniatinschi, M.Gheorghe, G.Gheorghe, Arta 
culinară.Mică enciclopedie practică, Ed.Ceres 



Pagina 61 

Contraste, Nr. 9, 23 mart ie 2013, ISSN 2247 – 0158. Simpozionul “Etwinnin g—o comuni tate de învăţare” 

Creaţii ale elevilor 
VIS 

 
Elev: Neculai Angela 

Prof. coord. Fuică Adina Veronica 
Clasa a XI-a, Lic. Teoretic ”Mircea Eliade”, Galați  

Sus, doar cerul albastru 
dureros de senin, iar jos, iarba ver-
de-verde, mișcată de briza firavă 
de primavară. În zare, soarele 
imens, portocaliu, roz, roșiatic, 
violet, azuriu, galben nu. Fără gal-
ben. Apoi, scările tocite, roase de 
vreme, de ploaie, de vânt, de 
gheață, înșelătoarea gheață ce îți 
fuge de sub picioare, deși, într-o 
viață unde toate ar avea un sens, 
picioarele ar trebui să fugă de pe 
ea. Scările, coloane înalte până la 
un cer grizonat și încovoiat de tre-
cerea timpului, susținut de fețe le-
targice, de brațele și de creștetul 
lor de rocă rece. Fără emoții 
afișate, fără ochi pictați, doar 
obraji palizi, fixati pe vecie în 
aceeași pozitie. Apoi sunt eu, în 
mijlocul tuturor acestor monștri 
marmorați, o mică Alice în Țara 
Minunilor… țara din care, însă, 
lipsesc minunile; ele nu mai au loc 
de templul amintirilor apuse.  

Dacă aș fi în Andromeda, 
ar apărea un portal care m-ar duce 
oriunde altundeva. Dar așa ceva nu 
există, în primul rând pentru că eu 
aleg să fiu stăpâna visului meu și 
în al doilea rând, pentru că ar fi 
crud să stric peisajul cu o poartă 
gelatinoasă cu un amalgam de cu-
lori și mii și mii de steluțe.  

Am incercat, acum ceva 
vreme, sa evadez… evadez e un 
cuvânt grosolan. Mai degrabă, vo-
iam să schimb visul. Și am fost 
abandonată de singurătate, elibera-
tă de ea; dintr-o dată, eram printre 
ceilalți: agitație, limbi vii și moar-
te, idei, idei și… idei. De unde oa-
re să aibă lumea asta atâta spațiu, 
atâta răbdare și, mai ales, atâtea 
idei? Fețe prietenoase, zâmbete 
care nu afișau doar dinți, ci sinceri-

tate și emoție, strângeri de mână, 
promisiuni, schimburi de numere 
de telefon si… din nou.. de idei. 
 Cu un efort de voință,    
mi-am chemat visul înapoi. Sper să 
fac față acestei schimbări, pentru 
că -de ce să n-o spun?- am un mod 
ciudat (spun unii) de a mă raporta 
la lume. Mă sperie. Mă paralizea-
ză. Mă înghesuie și mă stoarce 
într-un clocot în urma căruia, dacă 
ies vie, nu mai simt la fel. Nu mai 
gândesc la fel. Rămâne doar umbra 
gândurilor de odinioară și nevoia 
de a cunoaște noua eră în care mă 
aflu.  
 Dacă ar fi să mă gândesc 
la toate lucrurile care mi s-au zis, 
atunci când cineva, întrebat sau nu, 
a vorbit despre mine, ar trebui să 
nu mă plac prea mult. Ce-i drept, 
de cele mai multe ori, nu sunt 
agreabilă. O știu și mi-o asum. Dar 
acum, printre oamenii aceștia 
deschiși la nou, mult mai împăcați 
cu ei decât sunt eu cu mine, deci, 
oarecum, superiori mie, nu trăiesc 
niciun complex.  
 Dimpotrivă, îi accept ca 
făcând parte din același joc ingeni-
os cu cel în care mă aventurez și 
eu, conștient, dar cu precauție, cu 
simțurile treze. Renunț la oricare 
alt vis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acesta îmi face bine, mă 
ajută să mă descopăr așa cum nu 
mă știam: dornică de nou, intri-
gată, imatură și cu o curiozitate 
asproape necuviincioasă. Sigur, 
mi-a trebuit o astfel de experiență 
pentru a lua un neprotocolar con-
tact cu ceea ce mă stimulează, 
mă completează, mă seduce. Aș 
vrea, totuși, ca atunci când încerc 
să mă trezesc, să nu-mi reușească 
imediat, pentru că în lumea asta 
cu idei chiar mă simt bine. Iar 
când o fi, totuși, să deschid ochii, 
aș vrea să mă întorc la marea 
mea de verde și de albastru și la 
soarele meu în toate culorile, dar 
fără galben.  
Bine te-am regasit, vis! 
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Un viitor altfel 

Elev: Duță Oana, clasa a XI-a E 

Școala: C. N. Alexandru Odobescu- Pitești 

O fărâmă de visare e mai bu-

nă decât un narcotic în doză mică. 

Visarea adoarme febrele câteodată 

prea mari ale inteligenței care se fră-

mântă și dă naștere unui abur blajin și 

proaspăt ce îndulcește contururile prea 

aspre ale gândirii pure, umple golurile 

și intervalurile și netezește 

ascunzișurile ideilor. 

Dacă viața e vis, de ce să ne 

încăpățânăm tăgăduind că visele sunt 

viața? Și tot ce e viață e adevăr. Ceea 

ce numim realitate e oare mai mult 

decât o nălucire care ne îndeamnă să 

săvârșim fapte, fiind astfel izvor de 

înfăptuiri și lucruri de seamă? 

Copilăria… mai întotdeauna 

ea trezește în sufletul omului un senti-

ment de melancolie: lumea tihnei în 

care visează gingaș și cu sfială mugu-

rul omenesc ce abia se deschide la 

viață e palidă și săracă. Vârsta de aur? 

Nu, vârsta neputinței și a sensibilității 

aproape bolnave. 

Noaptea asta ar fugi într-o 

secundă, dar nu are un drum, nu are 

nicio țintă. Mă pierd printre bucăți de 

gânduri, prin noaptea asta, prin visele 

acestea ciudate. Oare pot fi adevărate? 

Peste noapte un vis ambiguu 

mă străbate. Un vis straniu, dar foarte 

real și foarte interesant cum numai în 

filme poți avea. Dar ce se întâmplă? 

Parcă aș fi în viitor. Un viitor cu multe 

schimbări, parcă puțin ciudat. Nimic 

din jurul meu nu este la fel ca în realitate. Un oraș plin de schim-

bări, plin de lucruri magice. Mă îndrept spre o clădire. Mă opresc 

în fața ei și o analizez. Un turn uriaș ca un zgârie-nori, dar un zgâ-

rie-nori straniu, cu intrări la fiecare etaj, iar în fața intrărilor câte o 

scară pornind de jos. Stau și mă minunez, dar deodată văd în spa-

tele meu o mulțime de linii. Mă apropii… Cuget, dar nu reușesc 

să-mi dau seama. Mă apropii mai mult… Rămân uimită. Mii de 

șosele suprapuse parcă ar fi un ghem de ață. Deasupra lor zăresc 

ceva. Dar ce poate să fie? Mă apropii și mai mult și deodată apare 

în spatele meu o mașină. Mă întorc și când privesc acel obiect ră-

mân nemișcată și cu o privire uimită. Nu-mi venea să cred. Acea 

mașină plutea ca pe o baie de aburi. Închid ochii și îi redeschid. 

Aceeași imagine îmi rămâne în fața ochilor. Mă uit în jurul meu și 

văd o mulțime de mașini diferite zburând. Una oprește lângă mine 

și mă invită să urc. Cu frică, dar și curiozitate să aflu cum de poate 

exista așa ceva, urc. Pornește cu o mare viteză, mergând spre o 

destinație necunoscută. De frică, închid ochii și tresar. Când îi des-

chid, mă uit în jur și îmi dau seama că totul a fost un vis. Mă ridic 

din pat, mă uit pe fereastră și cuget la visul pe cere l-am avut. Oare 

se poate adeveri vreodată? Poate fi așa viito-

rul nostru? Acele lucruri fabuloase pot de-

veni vreodată adevărate? Doar timpul ne 

poate arăta asta, deoarece este cheia spre 

viitor. 

La propriu, într-o zi toate visele 

devin realitate. Te-ai trezit într-o dimineață 

cu toată casa plină de vise. Lângă veioză era un coșmar cu un 

zmeu urât, în bucătărie era un vis cu o zână bună, iar în baie se 

ascundeau de frică toate visele din copilărie. La ușa de la intrare te 

așteaptă visele tale pentru viitor. 

Păstrează-ți visele vii! Înțelege că pentru a realiza ceva, 

trebuie să ai credință și încredere în tine, viziune, muncă, determi-

nare și dăruire. Amintește-ți că toate lucrurile sunt posibile pentru 

cei care cred! 
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Povestea unei idei 

          
Cum se fac poveştile? 

 Din cuvinte, cum altcumva?! 

 Bine-bine, dar din cuvinte se mai face şi tema 

pentru acasă la chimie şi cartea de bucate a mamei – doar 

că mai are şi poze – şi nota de plată la telefon – aoleu, aia 

are şi cifre! 

 Ce se pune în cuvinte, ca să iasă din ele o 

poveste? 

 Zău dacă ştiu. Le-ar trebui, cred, ceva care să le 

încălzească şi să le înmoaie un pic. De unul singur, un 

cuvânt e morocănos şi ursuz. Se uită la tine urât şi-ţi 

mârâie înfundat: “Eu atât am avut de zis!” 

 Şi când sunt mai multe laolaltă ? 

 Vezi, aici se încurcă treaba. Dacă le înşiri ca 

soldăţeii la paradă sau dacă te strădui să-l pui pe fiecare 

la locul lui, ca elevii care îşi ştiu locul într-o bancă, or să 

se bucure, ce-i drept, de vecinătate şi-o să le mai treacă 

supărarea. S-ar putea chiar să-ţi zâmbească, ca vânzătorul 

de la dugheana din colţ, care te întreabă întotdeauna după 

ce îţi dă ce ai cerut: “Mai doriţi şi altceva?” Să nu te 

apuci însă, cu nici-un chip, să le răspunzi că habar n-ai ce 

vrei ! 

 Dacă vrei o poveste, dacă vrei ceea ce nu ştii şi 

nu poţi şti că vrei, lasă-le mai bine să spună ele ce au de 

spus, lasă-le să lucreze împreună. Cuvintele puse laolaltă 

îşi multiplică şi îmbogăţesc sensurile şi frumuseţea tot 

aşa cum oamenii care lucrează împreună multiplică 

raţiunea şi afectivitatea. 

Stroiu Maria, Clasa a VIII-a B, Colegiul Naţional 

Alexandru Ioan Cuza, Galaţi 

                                                                         Profesor: 

Gaiu Mariana 

             Ideea este o sclipire de moment, un fruct al 

inspirației, o stea de pe cer. Sunt la fel de multe idei 

în viața omului câte picături de ploaie într-o zi. 

 O viziune este la fel de efemeră ca o 

respirație a omului: inspiri, o simți, o modelezi, 

apoi expiri, împărtășind-o celorlalți. Împreună, mai 

multe idei se pot contopi, formând un țel, un scop 

pentru care merită să lupți. Astfel iau naștere pro-

iectele, ansamblurile de idei ale căror rost este să 

anticipeze crearea anumitor lucruri: proiecte pentru 

școală, proiecte eTwinning proiecte de construcții, 

proiecte de legi etc.   

 Conceptul păstrat secret este insignifiant și 

are destinul pecetluit. Nu poți ține o idee doar pen-

tru tine, fără să îți pierzi interesul față de ea, într-un 

final. Tocmai de aceea, ideea trebuie comunicată. 

 Trebuie să-ți dăruiești ideile asemenea unor 

cadouri, destinate imensei rețele de informații a 

lumii. Fiecare idee este o verigă indispensabilă în 

lanțul creației prin colaborare. Împreună suntem 

mai buni, mai eficienți, mai puternici, ideile noastre 

prind formă și devin idealuri, la fel cum mai mulți 

fulgi de nea se adună, formând zăpada. 

 De aceea, dragi copii, vă rog să vă eliberați 

ideile, să nu le țineți captive în sine, căci asemenea 

unor păsări din colivii, le răpiți libertatea și ferici-

rea.  

Savin Andrei                                                                              
Clasa a VIII-a B                                                                              

Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza, Galaţi                                                                             
Profesor: Gaiu Mariana 
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Literatura română în context European 

 Gîrbea Nicu, clasa a X a A, zi, 

Prof. coordonator, Gabriela Oancă 

         Învăţământul actual este deschis noilor tendinţe de 
modernizare şi de conştientizare a unor valori culturale 
care trebuie să depăşească graniţa spaţiului tău de exis-
tenţă. Astfel, scoala românească de astăzi încearcă printr-
un efort extraordinar să atingă obiectivele sistemelor de 
învăţământ European prin realizarea unor competente 
care privesc în primul rând asimilarea de cunoştinţe pro-
fesionale şi ulterior de cunoştinţe culturale. 
Într-un astfel de context literature romana pare să piardă 
teren în favoare unor domenii de larg interes, cu tentă 
comercială, care sunt departe de tot ce înseamnă spiritua-
litate şi dorinţa de cunostere.Visul meu, care de altfel este 
visul oricărui elev al secolului XXI, este acela de a putea 
să rezoneze cu tendinţele modern ale învăţământului Eu-
ropean: să avem o abordare interdisciplinară a literaturii, 
să putem să facem analogii cu personaje sau chiar texte 
din marile literturi ale lumii (franceza, rusă), să înţelegem 
factorul cultural ca pe o necessitate intrinsecă a fiecăruia 
dintre noi, să vizităm locuri care au legătură cu operele 
marilor scriitori studiaţi în cadrul şcolii româneşti. Consi-
der, de asemenea, că studiul literturii universal şi compa-
rate ar trebui să devină obligatoriu pe parcursul celor pa-
tru ani de liceu, deoarece în această perioadă, elevul este 
dominat de tot ceea ce înseamnă putere de cunoastre, des-
chidere la nou, abilitatea de a face conexiuni între lucruri 
şi idei. Nu mi se pare deloc cinstit, faptul că dor elevii 
liceelor teoretice, cu profil filologic sunt cei privilegiaţi 
în acest sens. Orice elev are dreptul la lărgirea orizontului 
cultural, iar dacă educaţia formală vine  în sprijinul 
nervoilor lui, nu pot decât să apreciez un astfel de de-
mers. 
 Concretizând această idee, trebuie să afirm faptul 
că nu de puţine ori am simţit nevoia unei paralele între tot 
ceea ce înseamnă, de exemplu, romantismul românesc şi 
cel European, cu atât mai mult cu cât Eminescu poartă 
stigmatul “ultimului mare romantic european”, informati-
ve, lacunar verificată şi care poate constitui tema unui 
potenţial studiu de caz. Acesta este doar un simplu exem-
plu, dar putem să lărgim aria discuţiilor tematice compa-
rate prin raportarea temelor studiate în cadrul programei 
clasei a IX a, liceu, zi, care sunt fragmentare  şi care plea-
că de cele mai multe ori de la modele străine consecrate 
(vezi tema “Călătoria”, abordată în cadrul textelor ”Balta 
- Albă” şi “Hanu –Ancuţei”, unde cei doi autori romani 
au valorificat modelul francez al străinului 
(Montesquieu). Sunt convins că şi în cazul altor teme este 
posibilă o astfel de abordare simetrică şi sintetică. 

    Propunerea mea ar fi ca programa clasei a IX-a, 
liceu, să cuprindă teme de sinteză, în paralel -
literatura română vs. literatura de inspiraţie euro-
peană, făcând astfel posibilă, analogia între teme, 
personaje, spaţii de acţiune, particularităţi psiholo-
gice ale personajelor exponenţiale. În acest mod, 
multe cunoştinţe pot fi asimilate mai uşor, pentru o 
perioadă mai îndelungată de timp, care invită la 
creativitate, la renunţarea la convenţii rigide de 
scriere. 
   Etwinning face ca un astfel de demers să fie reali-
zabil, tocmai pentru că programul prevede schim-
bul intercultural, corespondenta rapidă, valorifica-
rea cunoştinţelor IT ale fiecăruia dintre noi. Astfel, 
putem îmbina utilul cu plăcutul, deoarece timpul 
pterecut în faţa calculatorului poate fructificat în 
mod eficient şi rezonabil. Am simţit de multe ori 
nevoia să mă familiarizez cu tot ceea ce inseamana, 
de exemplu, cultura şi filozofia italiană, fiind des-
chis unui eventual schimb de experienţă.                                   
Sunt conştient de limitele existente, distantă, dife-
renţele de mentalitate şi personalitate, fiind câteva 
dintre  acestea. 
          Nutresc speranţa că timpul să aducă depăşi-
rea acestor bariere, posibiltatea legăturilor directe , 
concrete, fără intermedieri de orice natură! 
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Comenius ne aduce în Pisa 
Horia Şirlincan, clasa a VI-a 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Bistriţa  

A venit şi ziua plecării în Italia în cadrul pro-
iectului Comenius, Eco-Tour 2.0. Grupul Comenius al 
Palatului Copiilor Bistriţa – coordonator, prof. Iulia 
Istrate, elevii Daniela Domide, Andreea Leşan, Roxana 
Muscari, Cristian Hedeş şi eu, Horia Şirlincan, alături 
de a doua însoţitoare a noastră, prof. Ionela-Silvia 
Nuşfelean – se reuneşte în faţa Domus-ului, ca o prefi-
gurare a Domurilor italiene care ne aşteaptă. Părinţii ne 
îmbrăţişează şi… plecăm!  
 Pe autocar avem emoţii şi vorbim puţin. Încetul 
cu încetul, devenim mai deschişi... Am ajuns la aero-
port. După multă zarvă şi aglomeraţie ajungem în avi-
on, ne cuplăm centurile şi... decolăm! Unii au emoţia 
primului zbor... Timpul trece repede de tot. La un mo-
ment dat pilotul ne anunţă că mai avem câteva minute 
până în Forli. Nici nu am sesizat…  
            De la aeroport luăm un microbuz, care ne va 
duce în Florenţa. Facem câţiva paşi prin Florenţa, după 
care luam un autocar care are un etaj de unde poţi face 
poze mult mai bine (chiar am făcut multe poze!). Din 
Piaţa Michelangelo, panorama Florenţei e uimitoare! 
 Apoi, la pas, la Dom, la Palazzo Vecchio etc., 
bifăm şi alte obiective istorice, dar nu ratăm şi 
gelateriile! Afară s-a înserat. Ne uităm la ceas şi ah!.. 
trebuie să prindem trenul. Realizăm că de fapt oraşul 
are întortochierile lui, întrebăm câţiva localnici 
(prietenoşi) şi ajungem (în timp util, normal). În tren ne 
tragem puţin sufletul şi deodată conductorul anunţă: 
Pisa!  
            Turnul din Pisa!! Toţi ne îmbulzim în mulţime 
ca să ne facem poze cu el şi chiar să-l „atingem”, 
„sprijinim”… După câteva sesiuni foto vizităm celelal-
te obiective din jurul Turnului, Piaţa Domului, sau Pia-
ţa Miracolelor.  
            Elevi şi profesori din Spania, Olanda, România, 
Polonia, Grecia, Slovacia, Finlanda, Turcia şi bineînţe-
les Italia, ţara gazdă, sunt parteneri în proiectul 
Comenius: Eco-Tour 2.0. Proiectul a demarat în august 
2011, primele mobilităţi având loc în Slovacia şi Gre-
cia, în România a fost cea de-a treia întalnire de proiect, 
având ca obiectiv analiza primului an de activitate 
Comenius şi cea de-a patra mobilitate se desfaşoara aici 
în Pisa, Italia.  
 După ce zăbovim pe lângă Turnul din Pisa des-
pre care vorbeşte o lume întreagă, mergem să vedem 
locul de unde este administrat acest oraş şi anume – 
primăria. Constat cu ironie că: nu am vorbit cu primarul 
sau alţi reprezentanţi oficiali ai Bistriţei niciodată, dar 

am ajuns să schimbăm impresii cu purtatorul de cuvânt al 
primariei din Pisa. Oficialităţile ne vorbesc despre proble-
mele cu care se confruntă ei, dar cu toate acestea aspecte-
le culturale ale oraşului nu sunt neglijate. 
           Lăsăm o carte scrisă de copiii de la cercul de crea-
ţie de la Palat, „Zece teme şi-un poem” (printre care mă 
număr şi eu) şi o carte de „Poeme pentru cei care citesc în 
linişte”, a scriitorului Olimpiu Nuşfelean, la Biblioteca 
Şcolii Normale Superioare din Pisa. E una dintre cele mai 
mari biblioteci din Europa ce conţine câteva milioane de 
volume printre care şi pagini din Dante în original. Cărţi-
le, adevărată comoară, sunt bine ascunse sub cupola unor 
seifuri de metal care mă fac să mă simt ca pe Nautillius. 
 Arome îmbietoare ne răsfaţă simţurile după ce 
trecem pragul Institutului de Gastronomie G. Matteotti 
din Pisa. Aici, o sală de curs este asemănătoare cu recuzi-
ta showu-lui de televiziune MasterChef - vă dezvălui că 
am savurat o felie de pizza gătită în faţa noastră chiar de 
MasterChef-ul Italiei.  
 O nouă zi. Gazdele noastre ne invită să vizităm 
instituţia parteneră – laboratoare, amfiteatre, săli de curs; 
ne sunt prezentate reţete tradiţionale din toate ţările parte-
nere în proiect, dar ne provoacă şi la ateliere de lucru – 
prepararea caşcavalului italian. Să nu uităm că ne aflăm la 
o şcoală de gastronomie! După teoretizări, degustări sun-
tem îndemnaţi să ne implicăm efectiv în „fabricarea” unui 
caşcaval eco. Mă ofer voluntar. Brânza capătă formă, iar 
singurul regret este că trebuie lăsată la maturare. Supăra-
rea ne trece repede când aflăm că pentru prânz ne sunt 
preparate delicioase feluri de mâncare din nou, de către 
MasterChef-ul Italiei.  Seara ne prinde dansând... 
            Aerul rece al dimineţii este mai puternic, aici, pe 
fluviul Arno, pe care îl traversăm plutind cu vaporaşul. 
Când debarcăm, suntem impresionaţi de splendoarea unui 
parc natural cu pini imenşi, pe care îl străbatem până la 
Marea Mediterană. Ţinând cont că este ultima noastră 
seară în Pisa, gazdele ne-au pregătit mai multe surprize: 
un spectacol medieval în apus de soare, un concert de fan-
fară şi cina festivă (de rămas bun). Regret plecarea noas-
tră de mâine. Copiii, pe care i-am întâlnit aici, sunt copii 
activi, dornici să ajute, să schimbe impresii, sociabili şi 
politicoşi. Chiar dacă sunt din diferite colţuri ale Europei, 
îi simt ca pe nişte amici. Cu cea mai mare parte din ei am 
făcut schimb de contacte (messenger, facebook) şi sper să 
schimbam informatii, impresii şi pe viitor.          
Implicarea într-un proiect de acest gen este o primă expe-
rienţă pentru mine, pe care sper să o pot repeta. 
            La revedere, Pisa! Sper să ne revedem cât mai 
curând. 
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Moş Crăciun pentru toţi 
Ema Oprişan, Carmina Profire, Liceul Teoretic Dunărea 

Profesor coordonator: Daniela Ciobanu 

 Suntem într-o perioadă când toţi vorbesc şi 

se implică în tot felul de proiecte. Văzând ce efecte 

au acestea asupra societăţii şi a oamenilor, am de-

marat şi noi unul, la începutul lunii decembrie anul 

trecut.  

 Am fost înştiinţaţi de doamna noastră pro-

fesoară de limba engleză, Daniela Ciobanu, că 

există un centru maternal care găzduieşte fete ce 

au devenit mame din întâmplare. Unele dintre 

acestea sunt minore care, din lipsă de educaţie sau 

provenind din familii dezorganizate, au adus pe 

lume copii nevinovaţi care vor avea de suferit, 

comparându-se cu alţi copii care au o familie unită, 

un cămin calduros şi alte posibilităţi materiale. Da-

tă fiind situaţia, ne-am hotărât să mergem, în prag 

de Crăciun, să le aducem o fărâmă de fericire copi-

ilor din centru, dar şi mamelor lor.   

 Când am ajuns în acest centru maternal, ne-

au fost prezentate mamele şi apoi centrul. Am fost 

conduşi prin camere, unde am socializat atât cu 

mamele, cât şi cu cei mici – atracţia centrului, pe 

care i-am alintat cum am ştiut noi mai bine. 

 Am plecat din centru cu sentimente contra-

dictorii – fericiţi pentru picătura de bucurie pe care 

am putut să le-o aducem prin prezenţa şi darurile 

noastre, dar şi trişti, deoarece nu putem face mai 

mult în ceea ce-i priveşte. Ne-a plăcut experienţa şi 

pe viitor dorim să ne implicăm şi în alte proiecte. 
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eTwinning – povestea unei idei 

Pasiunea noastră pentru cărţi nu a început de mult timp. 
Eram tot nişte copiii în căutarea unor noi aventuri, mai frumoase, mai 
periculoase, mai aventuroase. În drumul nostru spre această comoară 
a cunoaşterii am descoperit o fiinţă care avea să ne devină cel mai bun 
prieten, cartea. 

Totul a început cu o zi obişnuită cănd a trebuit să scriem 
părerea noastră despre cărţi. Nimeni nu avea nicio idee despre ce ar 
trebui să scriem. Aşa că împreună cu colegii mei am decis să facem o 
vizită bibliotecii. Biblioteca. Pentru noi suna destul de serios şi nu 
părea ceva ce ar putea să ne captiveze. Ioana dorea să afle mai multe 
despre locurile umitoare ale acestei lumi, dar Rodica şi Alexandra 
doreau să citească despre vampiri şi alte fiinţe supranaturale. Atunci 
Irina a apărut cu o idee. Să luăm o carte şi s-o citim în maxim o 
săptămână. Am căzut de acord şi apoi am făcut un jurământ. Nu 
aveam voie să citim rezumatul de pe internet. Am fost destul de 
surprinsă a doua zi când toată clasa vorbea despre această carte. 
Pentru prima dată aveam un subiect comun de discutat. Pe holuri, în 
clasă, în laboratoare, peste tot colegii mei citeau. Încet, încet am 
început să luăm cât mai multe cărţi de la bibliotecă pentru că eram 
absolut fascinaţi despre ceea ce tocmai descoperisem. Era mult mai 
importantă chiar şi decât descoperirea Americii! Descoperisem o nouă 
lume! O lume doar a noastră. O lume în care fiecare avea o poveste. O 
poveste plină de acţiune, comedie, dramatism şi ei bine... unicorni.  

Doamna noastră dirigintă, văzându-ne atât de extaziaţi, ne-a 
arătat un proiect eTwinning « My Book, my Friend ». A adus lumea 
noastră plină de vampiri, vârcolaci, unicorni pe internet. Acolo am 
descoperit noi copiii din Croaţia şi Slovenia. Ne-am împrietenit destul 
de rapid şi am realizat că avem foarte multe în comun. Nu eram 
singurii care am fost captivaţi de poveşti. Am descoperit chiar şi noi 
cărţi. Atunci doamnele profesoare care coordonau acest proiect au 
venit cu o idee. Ce-ar fi dacă ne-am crea propriile poveşti? Ne-am 
organizat, după multe discuţii despre forma, conţinut, şi apoi am 
început. Nimeni nu ştia iniţial ce să scrie. Aşa că am propus să ne 
punem în pielea unui personaj. Şi astfel rânduri şi rânduri au început 
să curgă pe foile care erau odată albe. Am avut ocazia să ne arătăm şi 
talentele de pictori deoarece, una din activităţi a fost să creăm 
ilustraţii pentru poveştile noastre. Am renunţat la creioanele colorate 
şi ne-am aventurat în lumea minunată a aplicaţiilor oferite de internet. 
Desigur, nu ne-am oprit aici. Cu plăcere si emotie, am realizat 
postere, logo-uri, prezentări powerpoint şi mici videoclipuri, lucruri 
pe care nu le mai făcusem înainte. 

Acest proiect ne-am învăţat să fim mai uniţi şi gata mereu de 
noi aventuri. Am demonstrat că putem fi mai buni, mai inventivi, mai 
responsabili. Ne-am făcut prieteni şi am cunoscut virtual ţările 
partenere.  

Viaţa este o călătorie şi putem alege pe unde să mergem mai 
departe. Noi am ales să nu ne oprim; ne dorim să cunoaştem restul 
Europei şi să le arătăm cine suntem şi cât de frumoasă e lumea 
noastră. 

Şi totul a pornit de la o simplă idee! 
                                                       Chiroşcă    Diana 

                                    Şcoala Gimnazială Nr. 5 Galaţi 
                                    Prof. Carmen Marinescu 

Don’t go there, don’t go anywhere 
But I will go wherever I want 

Don’t need you to teach me that 
Cause I will do just what I want 

Don’t go there, don’t do that 
Not like that, just like I do 
Don’t need you or anybody 

I just want to do like me. 
I just wanna go (X5) 

[Chorus] 
I wanna meet my country and the Europe, 

please 
I wanna meet new people that I can talk to 

anywhere 
I wanna go right now and don’t return at all, 

please 
Oh, oh no, oh no, oh no no 
Drive away, don’t return 

Don’t go home, stay in France now 
Go away, don’t look back at all 

Cause the new world is waiting for you, 
So be ready for it now 

If you’ll go to Italy 
Visit Rome instantly 

If you’re gonna be in Spain 
Meet Emma, Stela and Jane 

Yes it will be fun, you’re gonna have fun 
Just enjoy yourself, like you do not care, like 

you do not care 
[Chorus] X2 

I’m gonna travel 
I’m gonna fly 

I’m gonna drive 
I’m gonn lie 

I’m gonna travel 
I’m gonna fly  
I’mgonna drive 
Gonna li-li-li-lie 

[Chorus] X2 

Alexandra Iordache şi Marina Balosin, 
Eleve în clasa a VII-a la Colegiul 

Naţional,,Costache Negri’’ Galaţi 
Coordonator, Prof. Violeta 

M z roaie, 
Colegiul Tehnologic ,,AurelVlaicu’’ 
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ETwinning-povestea unei idei (Little pieces of our history) 

Eleva Paraschiv Bianca clasa a VIII a B 
                                                                    Prof. coordonator Cristina-Iulia Gîlă  

Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanţa 

          
Proiectul eTwinning a pornit de la proverbul  

“Rădăcina învăţăturii e amară, dar rodul ei e dulce”.  Aşa am 

ajuns să împărtăşim din istoria noastră mici bucăţi altor copii 

ca şi noi şi să aflăm bucăţi de istorie naţională a altor tineri. 

Totul a început dintr-o sămânţă de inspiraţie sădită în ferti-

lul ,,sol al imaginaţiei". Atunci, sămânţa aceasta a crescut 

încetul cu încetul, dând naştere unei plante frumoase ale că-

rei flori şi roade le culegem noi, elevii. Acea sămânţă a fost 

rodul discuţiilor îndelungi purtate cu doamna profesor de 

istorie. Doamna ne-a arătat cu răbdare şi perseverenţă, o 

istorie a românilor atractivă, ne-a introdus în minunata lume 

a eTwinning, unde am cunoscut colegi minunaţi din alte ţări. 

Atunci a apărut în sufletul meu pasiunea pentru istorie, căci 

am înţeles că dacă nu-mi cunosc trecutul, nu pot înţelege 

prezentul şi nu pot anticipa viitorul.   

 Paşii în eTwinning alături de colegi şi de doamna 

profesor au continuat să mă ducă mai departe spre fascinanta 

lume a informaticii. Aici am găsit programe noi de care nici 

nu auzisem: Animoto, Voki, Voicethread şi cu ajutorul lor şi 

al videoconferinţelor, sesiunilor de chat am aflat lucruri 

mirifice despre pagini de istorie ale altor popoare. 

Sămânţa prinsese cu timpul rădăcini în 

roditorul ,,sol al imaginaţiei şi creativităţii".Tot trecutul mi-a 

fost relevat prin intermediul orelor de istorie şi al  proiectului 

eTwinning, un mare ajutor în procesul de învăţare şi 

aprofundare a culturii vii. Acesta, cu uşurinţă, a 

dezambiguizat trecutul în informaţii concrete, structurate 

logic, astfel încât să învăţăm cu plăcere, completând sarcini 

noi, răspunzând la întrebări pe forum, creând puzzle ori 

completându-le în colaborare cu partenerii noştri. Astfel, 

câştigul nostru, al tuturor a fost mult mai mare deoarece 

conversând în limba engleză, ne-am îmbogăţit vocabularul. 

 Lecţiile au fost mult mai atractive, iar noi ne 

antrenam să găsim răspunsuri la întrebări şi să desenăm, 

să cântăm împreună punând cap la cap bucăţi de istorie 

naţională care treptat s-au unit într-o istorie comună, 

istoria noastră a tuturor cetăţenilor europeni. Proiectul nu 

a avut acest impact numai asupra mea, ci şi a colegilor 

mei şi a partenerilor noştri din Grecia, Polonia, Spania şi 

Lituania, cu care am colaborat timp de aproximativ un an. 

 Proiectul nostru a dat roade astfel încât la final, 

în luna iunie, toţi am fost satisfăcuţi de rezultatul muncii 

noastre. Am participat de la început la toate momentele 

frumoase ale proiectului nostru, din faza iniţială crearea 

sa până în etapa finală: evaluarea şi sărbătorirea victoriei 

- un minunat tort eTwinning. Planta noastră a ajuns la 

maturitate şi se bucură de soare, de vară şi de aprecierea 

membrilor noştri de proiect şi a NSS România, NSS 

Grecia. În luna octombrie am primit Certificatul european 

de calitate, dovedind astfel că planta noastră a crescut 

bine şi că a dat roade.  Este o lungă poveste a unei idei 

strălucite, care a pornit de la un grup mai mic (România şi 

Grecia)  şi a ajuns să  se extindă şi să implice alte ţări, cu 

copii inimoşi dornici să colaboreze cu alţi tineri. Toţi au 

fost primiţi cu bucurie în proiect. 

Consider că eTwinning dezvoltă munca în 

echipă, colaborarea, închegarea unor prietenii,  învăţarea 

cunoştinţelor într-un mod plăcut şi atractiv. Personal, am 

constatat o evoluţie a mea, ca persoană care iubesc istoria 

şi ca artistă, deoarece am avut ocazia de a încerca diferite 

tehnici în desen, precum şi de a-mi dezvolta abilităţile de 

a  conversa în limba engleză, de a–mi dezvolta 

creativitatea utilizând noile tehnologii . 
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DOUĂ PROIECTE DEOSEBITE 

 
Maria MIHAI, 

Clasa a IV-a, Liceul de Arte „Dinu Lipatti”, Pitești 
Inv. Marinela DINUȚĂ 

         Cu siguranță, școala ar fi plictisitoare 
fără un proiect care trezește curiozitatea și 
creativitatea. Ei bine, noi avem două. Este 
vorba despre proiecte eTwinning inițiate 
de doamna învățătoare, în colaboarare cu 
alte cadre didactice din școli din țări ale 
Uniunii europene.  
 Primul despre care vreau să vă 
spun este corespondență noastră cu câțiva 
copii din Franța – JE TE PRESENTE 
MON PAYS. Ei provin din Morestel. Este 
foarte palpitant să afli despre alte țări. La 
ora de franceză, cu toții așteptăm nerăbdă-
tori să primim scrisorile corespondenților 
noștri, pentru a afla alte lucruri noi și fru-
moase despre Franța. Astfel, una dintre 
sărbătorile lor, care mie mi-a plăcut foarte 
mult, este numită La Chandeleur. Aceasta 
se sărbătorește pe 2 februarie și semnifică 
intrarea Fecioarei cu Pruncul în Templu. 
Din această dată, ziua începe să se mă-
rească în mod vizibil. Însă, acum, această 
sărbătoare și-a pierdut din semnificația 
religioasă și se numește și Ziua Clătitelor, 
forma acestora fiind asemănătoare cu aura 
sfinților și cu soarele. Cu această ocazie, 
pe data de 6 februarie, am avut la clasă un 
oaspete deosebit, o doamnă profesoară 
din Franța, pe care d-na înv. a întâlnit-o la 
Alianța Franceză din Pitești, cu care cola-
borează și care ne-a povestit mai multe 
despre această sărbătoare și ne-a adus 
chiar și clătite. 
        Al doilea proiect, preferatul meu, se 
numeste WRITE A BOOK TOGETHER – 
THE 12 EUROPEAN STARS HAVE 
DISAPPEARED. În cadrul proiectului, câte un 
copil din fiecare țară implicată în proiect scrie 
o poveste. În acea poveste (căci este vorba de 
aceeași temă), câte o stea din cele 12 
reprezentate pe steagul european ajunge în 
câte o țară și trebuie recuperată pentru a fi 
reașezată la locul ei. Protagoniștii aventurii 
trebuie să străbată locuri din țara de origine și 
să prezinte cât mai multe lucruri specifice 
culturii și tradițiilor țării respective, 
promovând astfel în Europa valorile specifice 
fiecărui popor. 
 Anul acesta va fi grozav ! 
 Și, pentru a vă dovedi cât de mult 
ne-am implicat și în acest proiect, iată 
capitolul realizat de reprezentanții României. 

The 12 Europ ean stars 
have disappeared  

~ Roma nia~  

Maria MIHAI 

     În livada bunicului lui Robert, întreaga 
familie se strânsese la adunatul merelor şi 
nucilor. Robert locuia în Piteşti, oraş  din 
judeţul Argeş. Şi chiar când terminaseră de 
strâns, apăru Ana:                            
 - Robert, poţi veni puţin? 
   - Cu siguranţă.        Pe 
Ana o cunoştea din copilărie. Erau cei mai 
buni prieteni.         
 - Uite ce am primit! Un mesaj!   
Ana ţinea strâns în mâini un plic albăstrui, cu 
steagul Uniunii Europene şi, dedesubt, scria 
frumos şi elegant "PENTRU ROBERT T. ŞI 
ANA M.".   
 - Nu am vrut să îl deschid fără tine, 
zise Ana.    
 - Eşti sigură că e pentru noi? 
 - Nu poştaşul mi l-a dat, ci un om 
dintr-o limuzină neagră cu geamuri cenuşii. A 
spus că e pentru mine, dacă am 10 ani şi mă 
cheamă  Ana Micoiu, exageră puţin Ana. Dar 
plicul era al lor.   
 - Hai să îl deschidem odată! zise 
Robert.     
 În plic era următorul mesaj, însoţit 
de pozele celor doi, ca să se evite orice încur-
cătură.     
 "Dragi cetățeni, sunt sigur că vă 
întrebați de ce ați primit acest mesaj atât de 
special. În primul rând, mă iertați că nu am 
adoptat în scriere diacriticele specifice limbii 
vorbite de dumneavoastră. V-am ales pe dum-
neavoastră în special cu încredințarea faptului 
că vă pricepeți la geografie și istorie. După 
cum știți probabil, steagul Uniunii Europene 
are 12 stele ce simbolizează perfecțiunea. Ei, 
cele 12 stele au fost furate de Whisker, un hoț 
renumit, cu intenția de a le vinde. Misiunea 
voastră este de a găsi și recupera una dintre 
stele, care a zburat tocmai în țara voastră. "
 - Şi nouă ce ne iese? întrebă Robert.                
- Citeşte PS-ul, răspunse Ana. "Dragă Robert, 
întrucât m-am documentat destul despre voi 
doi, știu că ai pus întrebarea "Și nouă ce ne 
iese?", întrebare în niciun caz nepoliticoasă, ci 
practică. Ei bine, această surpriză nu te va 
dezamăgi, dar o vei afla la sfârșitul misiunii. 
Ne vom întâlni lângă Brașov, castelul Bran, la 
ora 22:30, 3 noiembrie."  
 *****    

 După ce şi-au făcut bagajele, cei doi 
copii şi-au rugat părinţii să îi ducă la Braşov.
 - Am dori să vizităm castelul Bran. 
Putem dormi acolo? Săptămana viitoare nu 
avem şcoală şi, în plus, avem ca temă un pro-
iect despre castelul Bran, ziseră ei. 
 - Sigur. V-aţi făcut bagajele? Aştep-
taţi să ni le facem şi noi şi plecăm. Vremea va 
fi frumoasă.   
  - Da!                                                
 - Nu avem nimic de pierdut. Să 
mergem.  S-au urcat în maşină şi au plecat, de 
parcă această călătorie impulsivă ar fi fost 
planificată de ani şi, în sfârşit, condiţiile erau 
prielnice pentru desfăşurarea ei.  
 Hotelul l-au ales rapid, chiar lângă 
castel (lucru ce îi ajuta pe copii să poată ieşi 
când toţi au adormit şi să se ducă direct la 
întâlnire, fără alte scuze şi pretexte). Au vizitat 
castelul, apoi s-au dus să se plimbe prin îm-
prejurimi, au mâncat pizza şi îngheţată, au 
mers la un parc de distracţii, au cutreierat şi au 
făcut o mulţime de poze. Apoi s-au dus la 
hotel, au luat cina iar după s-au dus la culcare. 
Atât aşteptau copiii. S-au îmbrăcat mai gros şi 
au plecat la castel. Mare şi impunător, perfect 
pentru întâlniri secrete. Au intrat. Deşi progra-
mul se încheiase, uşa era deschisă. Înăuntru 
domnea o atmosferă de seriozitate.  
 - Vă aşteptam! Se auzi o voce înfri-
coşătoare, brusc, punând capăt tăcerii. Haideţi, 
prima sală la dreapta. Au intrat în sală. Arăta 
minunat. În jurul unei mese ovale se adunase-
ră o mulţime de oameni, fiecare aşezat într-un 
fotoliu mare şi roşu, ce arăta foarte comod. 
 - Luaţi loc! 
 Pentru ei erau păstrate  două scaune. 
Se aşezară. Erau aşa comode! 
- După cum ştiţi, aţi fost chemaţi în mod spe-
cial pentru o misiune secretă. V-am şi spus pe 
scurt despre ce e vorba. Deci, voi trebuie să 
găsiţi steaua. Dar noi avem o problemă: în 
timp ce poliţia îl urmărea, el s-a speriat şi i-a 
căzut steaua. Aceasta s-a spart. Prima bucată e 
în Sarmizegetusa. Şi pentru a o găsi, din par-
tea noastră primiţi un detector de stea, un 
teleportator, care vă va ajuta să ajungeţi în 
oraşul potrivit.  
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 Dar la fiecare misiune aveţi la 
dispoziţie doar o zi. Dar când vă veţi în-
toarce, veţi vedea că, pentru ceilalți, nu aţi 
întarziat nici măcar cu o secundă. Veţi mai 
primi şi două căşti cu staţii, care vă vor 
permite să comunicaţi între voi. Mai sunt o 
mulţime de lucruri pe care nu le pot descrie 
încă, dar veţi afla când veţi deschide pache-
tele. Timpul ne grăbeşte. Trebuie să ple-
căm. La revedere. 
 Şi bărbatul care îi întampinase îi 
conduse spre ieşire. 

***** 
 Când ajunseră la ei acasă, deschi-
seră pachetele. La Bran nu le deschiseră, 
pentru că uitară de ele. Dar la plecare, ma-
ma Anei le spuse râzând: 
 - Văd că v-aţi cumpărat nişte 
suveniruri scumpe! 
Şi era adevărat, pentru că ambalajele erau 
tare elegante! Dar mama nu zise nimic, ci 
doar le puse uşor în spate. Aşadar, ajunseră 
acasă. Le despachetară şi observară o mul-
ţime de lucruri. Acestea erau un bilet, lu-
crurile menţionate mai sus, un comunicator 
-înştiinţator (CI) şi un avertizator care le 
spunea când teleportatorul era gata de călă-
torie. În bilet erau instrucţiunile de utiliza-
re. 

***** 
 Avertizatorul de teleportaj pâlpâ-
ia. Asta însemna că erau gata de drum. Ana 
îl sună repede pe Robert: 
 - Alo? Bună ziua, sunt Ana. 
 - Bună, Ana. Robert nu e acasă. 
A plecat în vizită la unchiul său. La revede-
re. Vrei să îi transmit ceva? 
 - Nu, mulţumesc. La revedere. 
 Ana nu se dădu bătută şi îl sună 
prin comunicator. 
 - Alo? 
 - Cine e? 
- Whisker! Cine crezi? Ana... Cum ai putut 
să mă laşi? Eşti conştient că eu trebuie să 
merg singură la Sarmizegetusa?  
Avertizatorul de teleportaj pâlpâie!!! 
 - Ah, Ana! Scuze, îmi pare aşa 
rău! 
 - Nu e nimic, dar te rog să mă 
consulţi înainte să te duci în cealaltă parte a 
ţării, lăsându-mi prima noastră misiune pe 
cap! Trebuie să plec, dar vezi că o să te sun. 
Vezi ce faci, să nu te audă unchiul tău. Voi 
avea nevoie de informaţii. Ai un calculator 
în casă? 
 - Da. 
 - Voi avea nevoie să fii în faţa lui 
când te sun. 
 - Sigur. 
 - Gata. Te sun... ah, nu mă poţi 
ajuta... pentru că e mai complicat şi... văd 
atunci. Să vedem de unde te sun. 

***** 

 Vâjjjjjjjjjjj! Şi Ana era în 
Sarmizegetusa. 
 - Alo, Robert? 
 - Unde eşti ? 
 - La Sarmizegetusa. Stai puţin că tre-
buie să folosesc CI-ul. 
 - Bună ziua. Sunt Ana. Mă aflu la 
Sarmizegetusa. Robert nu a putut veni. 
 - Da. Steaua este la templul zeului 
Zamolxis. 
- Mulţumesc. La revedere! 
- La revedere! Succes! 
 Ana observă un grup de turişti. Îi în-
trebă: 
 - Bună ziua, îmi puteţi spune, vă rog, 
unde găsesc templul zeului Zamolxis? 
 -Sigur. Ia-o pe strada aceea, la semafor 
faci dreapta, mai mergi puţin şi ai ajuns. 
 Ana urmă aceste instrucţiuni şi ajunse 
rapid la templu. Se tot plimba şi căuta, dar nu 
găsea bucăţica de stea. Apoi o văzu. Se repezi să 
o ia, dar steaua luă viaţă şi îi zise: 
 - Ca să mă iei, trebuie să răspunzi la 
trei întrebări: 
1. Cine a locuit aici? Trebuie să îi şi descrii.  
2. Cu ce regi se mândrea poporul? Trebuie să 
spui un fapt eroic făcut de acei regi.  
3. Cum s-a ajuns de la Dacia la Romania?     
Şi te rog să fi foarte precisă, eşti elevă şi mă 
aştept să ştii răspunsul aceste întrebări simple. 
- În primul rând, dacii au locuit aici. Ţinuta lor 
era asemănătoare cu costumul popular româ-
nesc. Erau politeişti. Principalul zeu era 
Zamolxis. Erau viteji în războaie. Nu erau un 
popor sărac, deoarece extrăgeau aur şi argint din 
munţi. 
- Foarte bine. 
-Poporul se mândrea cu Decebal, care a purtat 
două războaie cu romanii. Pe primul nu l-a 
caştigat, dar i-a propus regelui roman un pact. 
 La început, acesta a acceptat, dar apoi 
s-a răzgandit şi a atacat. Acest război l-a pierdut, 
dar a preferat să se sinucidă decât să devină un 
sclav. Burebista a domnit între anii 82 – 44 îna-
inte de Hristos, adică 38 de ani. El s-a luptat cu 
celţii şi a cucerit litoralul Mării Negre. 
 - Din nou, foarte bine. 
 - Iar de la Dacia la România de astăzi 
s-a ajuns prin multe cuceriri şi pierderi, prin 
războaie, prin căsătorii, prin amestecuri. Fiecare 
an şi-a lăsat amprenta. 
- Strălucit. Haide să mergem! 
 Chiar atunci, transportatorul semnala 
că trebuia să plece. Robert aştepta neliniştit. 
 - De ce nu m-ai sunat? Am pierdut 
steaua, nu? 
- Păi nu am avut nevoie. Ştiam totul. Şi nu, stea-
ua e chiar în braţele mele. 
 - Ştiam! Mulţumesc mult. Te rog să 
mă ierţi. Nu am ştiut. A fost greu? 
 - Poate, puţin. Dar nu mult. Nu e ni-
mic. 

***** 
Avertizatorul de teleportaj suna. Trebuia să se 
ducă la Alba Iulia. 

  S-au dus împreună. Lucrurile s-au petrecut 
cam la fel. Au găsit steaua foarte rapid. Ea a pus 
o singură întrebare: Pentru ce este cunoscută 
Alba Iulia? Argumentaţi. 
 - Alba Iulia este cunoscută pentru că 
aici s-a oficializat Unirea... 
 - Fiecare om venise la această Unire. 
Toţi se bucurau… Aceasta s-a petrecut la 1 
decembrie 1918... 
 - Foarte bine. Ştiu că mai aveţi multe 
de spus, dar este destul. Să mergem! 
Iar în a a doua secundă, se aflau la Piteşti. 

***** 
 Acesta era ultimul fragment de stea. 
Celelalte bucăţi, unite, arătau că mai lipsea doar 
o bucată. Avertizatorul de teleportaj nu întarzie 
să semnaleze. Se luară de mână şi aşteptară ca 
teleportatorul să-şi facă treaba. Dar când Robert 
deschise ochii, îşi dădu seama că Ana nu era cu 
el. Dar unde era? Era acasă.  
 Recunoscu locurile din copilărie. 
Scoase CI-ul din buzunar şi întrebă unde trebuia 
să se ducă. Locul ales de stea era casa lui. Ciu-
dat. Stătuse cu steaua în casă şi nici nu ştia! Se 
apucă să caute peste tot. Era cea mai frumoasă 
şi mai strălucitoare stea. Aceasta îi zise: - Eu nu 
am putut alege unde să aterizez. De aceea am 
venit aici. Dar te avertizez: nu mă atinge! Nu 
vrei să ştii ce păţeşti dacă mă atingi. Din partea 
mea ai mai multe întrebări: 
1. Ce face această ţară deosebită de altele?  
2. Spune-mi oraşe importante sau reşedinţe de 
judeţ.  
3. Spune-mi numele unor personalităti de seamă 
din această ţară. 4. Spune-mi locuri  frumoase 
de aici.  
5. Cum se numeşte fluviul care trece prin 
Romania? 
1.Această ţară este deosebită de altele din cauza 
strămoşilor, numiţi daci sau geto-daci. 
2. Oraşe importante sau reşedinţe de judeţ sunt 
Sibiu, Cluj, Timişoara, Piteşti, Alba.  
3. Tudor Arghezi, Ion Creangă, Mihai Emines-
cu şi Otilia Cazimir. 4. Eforie Sud şi Eforie 
Nord, Carpaţii, Munţii Făgăraş.  
5.Fluviul care trece prin Romania se numeşte 
Dunărea. 
 - Bravo. Se vede că nu numai Ana 
învaţă. Te felicit. 
 După o secundă, totul era la fel cum 
fusese când plecase... doar că el avea în mâini 
bucata de stea. 
 - Ana! Haide să unim bucăţile. 
 Le uniră şi văzură că se lipesc reci-
proc, de parcă nu s-ar fi spart nicicând. Era o 
singură stea. Robert scoase CI-ul. 
 - Alo? Bună ziua! Avem veşti bune: 
am completat steaua! Este întreagă! 
 - Bravo! Trebuie să puneţi steaua pe 
transportator. Ea va dispărea, şi se va duce la 
noi. Atunci misiunea voastră este împlinită. Şi 
răsplata... 
 - Domnule, sincer, eu nu mai vreau 
nicio răsplată! 
 Toţi raseră. Copiii erau uşuraţi că 
misiunea era îndeplinită şi că totul ieşise bine. 
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 Prietenie 
Îmi caut geamănul, prietenul de 
fiecare dată  
Îi cunosc poza, chiar și vocea, 
l-am văzut la o videoconferință 
Aștept cu nerăbdare să vorbim 
de fiecare dată 
Ba, mai mult: sunt convins că 
doar el poate să mă înțeleagă 
Pentru că împărțim același 
spațiu virtual 
Care ne primește pe toți cu 
aceeași căldură... 
De câte ori îmi înfierbânt table-
ta și deschid Skype 
Știu că am nevoie de tine, prie-
tene! 
Aștept să apari, să plănuim ce-
va...o nouă descoperie, un nou 
instrument 
Mai cool, ori ceva nou, inventat 
de noi doi 
Să arătăm lumii întregi că nu 
există granițe 
Între europeni… 

Doi poli 
 

Noi suntem doi poli:  
Eu, într-o parte a Europei 
Tu, în cealaltă 
Și totuși, nimic nu ne desparte. 
Internetul comprimă distanțele 
Proiectele noastre ne aduc aproa-
pe 
Atât de aproape încât mă întreb 
dacă nu ești lângă mine 
Uneori am senzația că te cunosc 
mai mult decât pe orice coleg  
Pe care l-am avut până acum. 

Numele elevului: Răzvan Petcu, 
clasa a X-a C, Liceul Teoretic 
„Nichita Stănescu”, București 

Prof.coordonator: Niculina Chiper 
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,,eTwinning – colaborare și creativitate’’                                           
 Eleva:    Curtean Naomi – Cristina   Clasa a VII-a C 
  Profesor coordonator: Cosma Teodora                      
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Priscorniţă Patricia, Câmpean Alexandra 

Sc. Gimn. Ştefan cel Mare, Bistriţa 



Proverbe : 
1. Violenţa este arma celor slabi. 
2.    Violenţa este replica incultului. 
2.   Multe lucruri sunt violente dar nimic 
mai violent ca omul. 
4.    Violenţa generează, de obicei, violen-
ţă. 
5.   Presa violentă este ca zahărul amar. 
6.  Educaţia este un vaccin contra violenţei. 
 
De ce este necesară însuşirea non-
violenţei ca mod de viaţă? 
 Orice formă de agresiune, fie ma-
nifestată doar la nivelul minţii, sub formă 
de gînd, înainte de a fi îndreptată către o 
altă persoană a fost atrasă şi “găzduită” de 
către fiinţa noastră. Pe lîngă faptul că o 
astfel de energie a agresiunii, urii, dispreţu-
lui, ne “murdăreşte “ sufletul, ea atrage 
totodată prin rezonanţă atitudini similare 
de violenţă, ură şi dispret din partea celor 
din jur. Astfel de atitudini ostile pot crea o 
nouă reacţie de ură din partea noastră şi 
astfel se intră într-un cerc vicios. Renunţa-
rea la violenţă este, mai ales în zilele noas-
tre, o modalitate de protecţie, de supravie-
ţuire într-o societate în care violenţa a de-
venit o banalitate. 
Cum putem să ne însuşim acest princi-
piu al non-violentei? 
      Ştim că răul este absenţa binelui. Înţe-
legem astfel că, la modul profound, respec-
tarea non–violenţei nu presupune abţinerea 
de la a fi violent sau „a face rău” ci implică 
„a face bine”, a iubi. 
 Aşa cum îndepărtarea întunericu-
lui se obţine spontan prin prezenţa luminii, 
la fel şi eliminarea anumitor aspecte nega-
tive din fiinţa noastră se realizează, în lu-
mina legii rezonanţei, prin concentrarea 
asupra aspectelor pozitive polar opuse. 
Pentru eliminarea mîniei, ne vom raporta la 
o stare de calm, pentru eliminarea fricii 
vom urmări să ne amplificăm curajul, pen-
tru eliminarea orgoliului vom medita asu-
pra stării de umilinţă, pentru eliminarea 
agresivităţii putem dinamiza ideea forţă: 
„întotdeauna fac numai bine tuturor”. 

Atitudini necesare aprofundării non-
violenţei: 
    Iubirea, aşa cum am văzut, este anti-
dotul violenţei. Mulţumirea şi calmul 
profund trebuiesc permanent cultivate, 
căci agresivitatea se manifestă mai uşor 
pe un fond de nemulţumire sau neliniş-
te. 
     Iertarea are o valoare magică pentru 
a depăşi resentimentele, ranchiuna şi 
supărarea. Pentru o faptă rea comisă de 
alţii oamenii cer dreptate. Pentru una 
făcută de ei înşişi, cer îndurare şi ierta-
re. Fiinţa însă aspirantă la cunoaştere de 
sine şi care-şi face din viaţă o artă, cre-
de că un rău făcut de ea trebuie judecat, 
în timp ce pentru un rău făcut de alţii 
cere iertare. 
   Bunul-simţ presupune să respectam 
regula „ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i 
face!”. După ce reuşim din plin aceasta, 
trecem la pasul următor: acela de a le 
face celorlalţi ceea ce ne-ar plăcea să ni 
se facă nouă. Adică, dacă vrem să fim 
iubiţi, să iubim noi mai întîi. 
   Fericirea Urmărind să fim cît mai 
mult, cît mai des şi cît mai profund feri-
ciţi vom remarca cu încîntare 
alchimizarea tuturor tendinţelor agresi-
ve într-o stare de unitate cu tot ceea ce 
există. 
   Credinţa în Dumnezeu poate face 
miracole în absolut orice direcţie poziti-
vă în care ne propunem să ne transfor-
măm. Dar mai ales vom remarca faptul 
că adevărata credinţă în Dumnezeu face 
să dispară complet teama din fiinţa 
umană şi eliminînd astfel agresivitatea 
ne va conduce la starea de non-violenţă. 
    Curajul autentic duce la eliminarea 
agresivităţii, pentru că elimină teama. 
Să nu uităm nici o clipă că nu putem 
iubi fiinţele de care ne este teamă, iar 
teama – mai ales în termenii transfor-
mării spirituale – este o manifestare 
predilectă a egoului. Pe cei curajoşi, se 
spune, Dumnezeu îi ajută. 
 

Creaţii ale elevilor 

NON-Violenţa !!! 
Clasa a-6-a B 

Şcoala Gimnazială nr. 3 “Alexandru Moruzi” 
Comuna Pechea 
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Poezie.. 
STOP Violenţei  

 
 

  Este o lume ciudată, 
 Totul bizar şi fără-nţeles 

 Dar ştiu că o dată 
 Pacea va domni în univers. 

 Spune stop violenţei, 
 Continuă şi speră în pace 

 Şi totul îmi va place. 
 Nu mai sta pe gânduri, 

 Pune-ţi o-ntrebare 
 Ce vei face oare? 

 Cand vor fi şi lupte 
 Cand vor fi şi arme 
 Care vor distruge 
 Care vor invinge, 
 Ce vei face oare 

 Când nu va mai fi pace? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



Capitolul 1: Povestea unei idei 

Era odatǎ un regat (mic, ce-i drept, 

cam cât sertarul Idei, personajul prota-

gonist al acţiunii noastre), în care locu-

iau, foarte pline de sine, mici cocoloaşe 

de hârtie aruncate de fetiţǎ în speranţa 

gǎsirii unei idei suficient de bune pen-

tru ca redacţia (condusǎ, paradoxal, 

chiar de mama sa) sǎ îi acorde şansa 

redactării unei carţi de debut. Vedeţi 

voi…întrebatǎ, de micǎ, ce vrea să 

devinǎ când va fi mare, ea rǎspundea 

mereu , cu acelaşi entuziasm, printre 

dinţii de lapte ce o încadreazǎ în cate-

goria ‘ştirbǎ’ : “sssscriitoare!”. De 

când avea patru ani, Ida scria (sau mai 

bine spus mâzgǎlea) câte o idee 

(ingenioasǎ, ce-i drept, pentru frageda 

minte a unui copil) pe o bucatǎ de hâr-

tie. Mereu dezamagitǎ de rezultatul 

final, cocoloşea zdravăn bucata (deci, 

implicit, ideea) şi o arunca cu precizie 

în sertarul de langǎ fereastrǎ. 

 Pe mǎsură ce fetiţa creştea, la 

fel se întâmpla şi cu grămada de idei 

din sertarul său (vârsta fetei şi grămada 

de hârtii fiind, desigur, mărimi direct 

proporţionale). Astfel au format, pe 

când Ida (ce studia acum economia şi 

turismul la o universitate de prestigiu 

din Anglia) împlinea 20 de ani, o car-

te… 

 -Oare îşi va mai aminti de 

noi? Plângea prima idee pe care a 

avut-o fata. Eu sunt despre o maşi-

nuţă zburătoare! 

 -Pe mine m-a scris la 7 ani! 

Sunt despre o familie fericită! 

 Aşa se hărţuiau ideile una 

pe alta, făcând sertarul să vibreze. 

În acel moment, Ida, aflată în vizită 

la familia sa, deveni copleşită de 

amintiri.  

 -Imi amintesc sertarul ăla! 

îşi spuse ea în gând, despăturind 

fiecare idee în parte. Acolo obişnu-

iam să îmi arunc ideile! 

 -(Uraaa, Uraa, suntem libe-

re! Incepură ideile să joace. Acum 

putem să colaborăm, poate formăm 

şi noi o carte!) 

 -Hmmm….ar trebui să scriu 

o carte…îşi spuse fata, inspirată de 

jocul imaginar al ideilor sale. 

 

Capitolul 2: Şi au trăit fericiţi pâna 

la adânci bătrâneţi… 

 Cu patru ani mai târziu: Ida 

a absolvit (bineînteles, ca şefă de 

promoţie) facultatea. În acest timp, 

şi-a publicat  şi cartea, scrisă cu aju-

torul ideilor. Cu o dâră de noroc şi 

muncă înzecită, aceasta a primit 

unica şansă în viaţă de a fi laureată 

a premiului Nobel.                                                                                   
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Povestea unei idei în douǎ capitole 
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 La discursul de mulţumire 

a pomenit, bineînţeles, ideile. 

- Mulţumesc ideilor mele, pentru 

că au colaborat şi m-au ajutat să 

scriu această carte. În cei 24 ani de 

viaţă, am învaţat o lecţie importan-

tă: un lucru este cu atât mai impor-

tant cu cât se unesc mai multe cre-

iere! 

 Eii, declaraţia aceasta a 

strâns o mare de aplauze, dar Ida-şi 

pomenea în gând “Oare chiar înţe-

leg ei ce am vrut să spun??” 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Bugeac Ioana Simona 

                                                                                

Clasa a VIII-a B 

                                                                                

Colegiul Naţional Alexandru Ioan 

Cuza, Galaţi, 

Profesor: Gaiu Mariana 
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