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Cuvânt înaintea eTwinnerilor de azi $i de mâine
S d ruie ti copiilor o vacan#
i, totodat , prilejul de a înv #a o limb
str in sunt ceea ce orice profesor î i
dore te. Poate ve#i întreba ce ne mai
poate motiva pe noi, cei mari, în aceste
zile în care înv # mântul este pus la
zid, ce ne mai face s ne dorim în continuare s vedem sclipirea inocent a
dorin#ei în ochii de copil. S$ vedem
ceea ce se cheam$ dorin#$ ca atunci
când construiesc cu propiile lor mânu#e
felicit$ri de Cr$ciun pentru prietenii lor
francofoni din Grecia, Spania, Italia,
Germania, Finlanda i, chiar, din alte
col#uri ale României.
Etwinning este oportunitatea
de care aveam eu nevoie s pot continua ceea ce îmi doream pentru coala
mea. Pot s spun c un model solicitat
profesorului de ast zi con#ine, printre
multe altele, bun tate i caritate,
autoexaminare, renun#are la
autoritarism. Pedagogul trebuie s fie
ferm convins de faptul c elevul î i va
manifesta capacit #ile gra#ie efortului
pe care îl va depune; s nu uite c
discipolii pot atinge un nivel bun de
preg tire i c ace tia î i vor
demonstra adev rata natur doar atunci
când vor indeplini o munc pe placul
lor. Iat ce aduce twinspace în fa#a
copiilor mei–completarea pe care avem
nevoie s$ o respir$m, atât eu cât i ei.

Cu demnitate i cu modestie,
ca un gr dinar care s de te valori,
dar i ca un chirurg care elimin
concep#iile gre ite, profesorul este
obligat s nu se limiteze la ob#inerea
unor rezultate cu elevii buni, dar s
le acorde ajutor i copiilor dificili,
utilizând diferite forme de educa#ie.
Comunicarea la diferite nivele !i
supravegheat din umbr de c tre
profesor este linie directoare în cadrul tuturor parteneriatelor etwinning.
Pentru o atitudine corect , libertatea
este necesar în aceea i m sur ca i
oxigenul. Dar a a cum oxigenul din
aer, separat de azot, ne-ar mistui
plamânii, la fel i libertatea, separat

de activitate i responsabilitate, ar
ruina copilul din punct de vedere
moral.
Pe lâng motiva ia ap rut ca
un plus în fa#a elevilor, colaborarea
dincolo de grani ele fizice ale rii
devine una adus mai aproape decât ne
putem imagina – este o alegere pe care
o recomand tuturor dasc lilor. Încerca#i i ve#i ob#ine înc un motor mult
necesar nou acum!
V doresc mult succes !i o
alegere etwinning de bun augur!
Cu gânduri bune i cu speran# semnez
eu, un dasc l al zilelor noastre,
prof. Violeta M z roaie,
Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu’’
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eTwinning - un pas spre proiectele interna'ionale educa#ionale
prof. Crang$ Cleopatra
Liceul teoretic Murfatlar, Constan a
„Înv #area colaborativ asistat de cele mai recente tehnologii informatice, a$a cum este $i tehnologia multitouch, reprezinta una dintre cele mai promi# toare inova#ii in demersurile de imbun t #ire a procesului de predareînv #are. Nu numai c aceast abordare încurajeaz elevii s lucreze în echip pentru rezolvarea exerci#iilor $i proiectelor care combin cuno$tin#e din mai multe discipline, dar contribuie în acela$i timp la diversificarea $i cre$terea gradului de atractivitate al activit #ilor de înv #are” (Tiberiu Velter, Director General Unitatea de Management
al Proiectelor cu Finan#are Extern$ din cadrul M.E.N. din Romania).
Una din modalit$#ile prin care elearning a fost implementat$ în sistemul
românesc de înv$#$mânt este
participarea colilor române ti la
proiectele i programele educa#ionale
europene care urm$resc promovarea
colabor$rii la distan#$ pentru schimburi
de bune practici între sisteme de
înv$#$mânt, sus#inerea parteneriatelor
colare i dezvoltarea profesional$ a
cadrelor didactice. Cu fiecare an,
num$rul colilor, cadrelor didactice i
elevilor care sunt implica#i în derularea
unor astfel de proiecte i parteneriate
cre te semnificativ. Experien#ele
acumulate prin participarea la acestea
au un impact pozitiv semnificativ
asupra actualiz$rii i moderniz$rii
metodelor i strategiilor didactice din
înv$#$mântul românesc.
Un exemplu în acest sens îl reprezint$
ac#iunea eTwinning – parte component$
a Programului de înv$#are pe parcursul
întregii vie#i al Comisiei Europene.
Programul ,,eTwinning” a fost lansat în
2005 i se adreseaz$ tuturor colilor din
înv$#$mântul preuniversitar, tuturor
profesorilor, indiferent de disciplina
predat$, directorilor de unit$#i colare i
inspectorilor colari. Platforma
electronic$ pe care programul o pune la
dispozi#ia utilizatorilor ofer$
posibilitatea desf$ ur$rii de proiecte cu
un grad înalt de originalitate care
valorific$ atât accesul la noile
tehnologii, cât i schimbul de idei i
bune practici între coli apar#inând unor
sisteme diferite de înv$#$mânt. Datorit$
oportunit $ #ilor de comunic are,
colaborare i înv$#are pe care le ofer$,
proiectele realizate de coli prin acest
program pot fi folosite cu succes ca
suporturi ale metodelor i strategiilor
didactice moderne.

Proiectele europene constituie astfel o
modalitate atractiv$ i eficient$ prin care
elevii si profesorii lucreaz$ împreun$,
identific$ i rezolv$ probleme, înva#$
aplicând sau utilizând spa#ii din afara colii
pentru a realiza aplica#ii practice. Ele
r$spund necesit$#ii centr$rii activit$#ilor
educative pe dezvoltarea de competen#e
pentru secolul XXI – comunicare, civism,
cooperare, a înv$#a s$ înve#i, gândire critic$,
competen#e digitale etc.
O modalitate prin care lucrul în echip$ în
cadrul unui proiect european poate fi
valorificat didactic la clas$ este înv #area
prin colaborare.
Inv$'area colaborativ$ se refer$ la o
înv$'are social$ (i interactiv$ unde procesele
de grup prevaleaz$ în fa'a înv$'$rii
individuale. Din aceast$ perspectiv$,
activit$'ile au îcurajat dezvoltarea mai
multor aptitudini, cum ar fi: fixarea unui
scop comun, munca în echip$ i distribuirea
unui rol fiec$rui membru al grupului,
capacitatea de a înv$'a unul de la altul i
unul cu altul. Abilit$'ile sociale sunt
dezvoltate prin aderarea copiilor la numele
grupului, care pot fi predefinite de cadrul
didactic sau autodefinite de grup.
Rezolvarea sarcinilor încurajeaz$
exprimarea copiilor în cadrul grupului din

care fac parte, gândirea critic$, munca
în echip$.
Spa#iul virtual eTwinning ofer$ un
num$r de instrumente de colaborare i
comunicare, inclusiv un canal de chat
privat, deschis non-stop (elevii pot
discuta cu partenerii lor chiar i dup$
terminarea orelor de curs, într-un
mediu online securizat), o cutie
po tal$, forumuri i un calendar.
Materialele proiectului pot fi, de
asemenea, stocate în directoare i
arhive de fi iere, iar cadrele didactice
i elevii pot face schimb de informa#ii
cu ajutorul spa#iului virtual
eTwinning.
Procesul de stabilire de rela#ii
interpersonale este o dimensiune
fundamental$ a proiectelor eTwinning
i trebuie luat în serios. Prin
intermediul s$u, rela#iile ating un
nivel mai profund, mult peste nivelul
superficial al exerci#iilor lingvistice
sau al proces$rii de informa#ii de
natur$ strict academic$, în care
contextul cultural individual r$mâne
ascuns. O abordare simplist$
echivaleaz$ cu ignorarea unui aspect
important al înv$#$rii interculturale,
aspect ce poate aduce satisfac#ii mari.
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Educa'ia *i noile tehnologii
Prof. Iuliana Tomescu, *coala Gimnazial$ Nr. 128, Bucure(ti
Prof. Georgeta Oprea, *coala Gimnazial$ Nr. 128, Bucure(ti
Importan#a noilor tehnologii pentru educa#ie este larg recunoscut , devenind, în ultimele decenii, un lait-motiv al
discursului despre educa#ie la toate nivelurile – curriculum $i practica didactic , formarea cadrelor didactice, dezvoltarea institu#iilor $colare, politici educa#ionale sau administrarea sistemului de înv # mânt . S-au înregistrat progrese semnificative: dotarea $colilor cu tehnologie informatic , racordarea la internet, dezvoltarea de soft educa#ional, elaborarea de materiale suport $i furnizarea de activit #i de formare pentru cadrele didactice. Foarte multe programe sau proiecte au urm rit promovarea noilor tehnologii în educa#ie. Un exemplu în acest sens îl reprezint ac#iunea eTwinning – parte component a Programului de înv #are pe parcursul întregii vie#i al Comisiei Europene.
ETwinning a fost lansat la 14 ianuarie 2005, cu scopul ini#ial de a facilita parteneriatele între institu#ii de înv$#$mânt preuniversitar din Europa.
Ulterior, scopurile ac#iunii s-au consolidat, platforma etwinning.net devenind o comunitate a colilor din Europa, reunind peste 65000 de cadre didactice. Începând din octombrie 2007,
programul eTwinning a început s$ fie
derulat i în România. Pân$ la 15 septembrie 2009, peste 3800 de cadre
didactice din Romania din aproximativ 2700 de institu#ii de înv$#$mânt sau înscris pe platforma eTwinning.
Num$rul proiectelor în care au participat cadrele didactice din #ara noastr$,
într-un interval relativ scurt, a fost de
peste 1600. Scopul principal al ac#iunii eTwinning este acela de a facilita
comunicarea i colaborarea între coli
din #$rile membre ale Uniunii Europene, implicând cadrele didactice i elevii în activit$#i noi de înv$#are: crearea de diverse produse educa'ionale
care implic$ utilizarea noilor tehnologii i în elaborarea c$rora colaboreaz$
cu echipe din alte #$ri. Pe termen lung,
se urm$re te îmbun$t$#irea competen#elor de utilizare a noilor tehnologii
(atât în cazul cadrelor didactice cât i
în cazul elevilor), îmbun$t$#irea comunic$rii în limbi str$ine (competen#$
de baz$ în Uniunea European$ comunicarea în cel pu#in dou$ limbi
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str$ine), cunoa terea i dialogul intercultural.
În cea mai mare parte, cadrele didactice participante la eTwinning sus#in
c$ motiva#ia pentru rezolvarea sarcinilor de înv$#are s-a îmbun$t$#it.
Elevii au manifestat un interes sporit de a lucra la computer pentru
realizarea
proiectelor
colaborative. Metodele de predare
bazate pe TIC s-au diversificat, devenind mai eficiente i mai motivante
nu numai pentru elevii i profesorii
participan#i la proiectele derulate, dar
i pentru al#i elevi i profesori din
coal$,
unii
dintre
ace tia
manifestându- i dorin#a de a începe
s$ lucreze la un astfel de proiect.
Majoritatea elevilor români
doresc s$ utilizeze mai mult computerul i Internetul pentru lec#ii la diferite discipline, in cadrul eTwinning, deoarece apar activit$#i
inovatoare precum: implicarea elevilor din mai multe #$ri în elaborarea
împreun$ a unei prezent$ri a #$rilor
lor, pornind de la elemente comune
i elemente diferen#iatoare; analiza
consecin#elor deciziilor pe care le
adopt$m în via#a de zi cu zi i discutarea lor în grup, luând în calcul i
elemente de specific cultural; realizarea unor experimente tiin#ifice i
discutarea observa#iilor împreun$ cu
colegi din alte #$ri, etc.

Reguli pentru integrarea TIC în
activitatea didactic$:
1. Fii sigur c$ de#ii controlul asupra
materialului, atât din punct de
vedere al con#inututlui, cât i al
formei, chiar dac$ te sprijin$ un
specialist în TIC.
2. F$-#i un plan pe hârtie, separat de
materialul aflat pe suport digital.
3. Scopul i forma prezent$rii s$-#i
fie foarte clare
4. Nu fii sedus de stilul atractiv
tehnologiei moderne, fie ea video
sau audio, i nu face din aceasta un
scop în sine. Concentreaz$-te asupra
mesajului/a ideii principale i a
limbajului adecvate varstei/gradului
de în#elegere al elevului.
5. Un bun prezentator nu are
nevoie de o prezentare complicat$
tehnic. E mai important s$ fie
atractiv$ prin idee, mod de
structurare i grad de interactivitate.
De exemplu, o prezentare trebui
s$-l fac$ pe elev s$ gândeasc$, nu
trebuie s$ fie doar o în iruire rapid$
i ame#itoare de slide-uri.
6. Mai presus de orice, concentrarea
trebuie s$ fie asupra elevului i a
nevoilor lui de înv$#are. Cel mai
mare pericol în orice proiect de
predare-înv$#are care include i TIC
e s$ fie centrat mai mult pe
tehnologie/creativitate, nu pe elevulreceptor i pe nevoile lui de
înv$#are.
7. În coal$, succesul tipului de
predare bazat pe TIC se m$soar$
prin satisfacera nevoii de înv$#are.
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Educa'ia *i noile tehnologii
Prof. Iuliana Tomescu, *coala Gimnazial$ Nr. 128, Bucure(ti
Prof. Georgeta Oprea, *coala Gimnazial$ Nr. 128, Bucure(ti
Cercet$rile facute în ultima vreme privind eficien#a înv$#$rii, relev$ faptul c$ nu exist$ diferen#e
semnificative între rezultatele ob#inute prin înv$#$mânt tradi#ional, „fa#$ în fa#$“, sau prin înv$#$mânt
la distan#$ i în mod special prin înv$#are electronic$. Tehnologia digital$ produce anumite schimb$ri
ale mediului de înv$#are prin posibilit$#ile de utilizare a dimensiunilor sale pedagogice (dup$ Peters,
Otto, „Learning with New Media in Distance
Education“, 2003):
-varietate pedagogic$ (se poate utiliza pentru aplicarea diverselor paradigme educa#ionale: behaviorism, cognitivism, constructivism);
-spa#iu de înv$#are virtual (mult mai eficient decât
spa#iul de înv$#are real, creeaz$ posibilitatea ca
informa#iile de transmis s$ fie scoase din context,
s$ fie accesibilizate, vizualizate, simulate procesual, deci materialul devine mai atractiv i mai u or
de în#eles);
- autonomie în înv$#are (cursan#ii î i petrec timpul
utilizând informa#ia, nu c$utând-o);
-individualizarea înv$#$rii, absen#a grupurilor de
elevi/studen#i care înva#$ împreun$ (caracteristic$
dep$ it$ în prezent cu ajutorul teleconferin#elor sau
cu ajutorul discu#iilor on-line), respectarea ritmului
propriu de lucru al fiec$ruia;
-comunicarea în ambele sensuri (ceea ce face deosebirea între înv$#$mântul la distan#$ i utilizarea
tehnologiei pentru a ajuta înv$#area tradi#ional$.
Deficien#ele din formarea continu$ sunt
con tientizate i resim#ite ca o surs$ pentru propriile vulnerabilit$#i chiar de c$tre cadrele didactice.
R$spunzând unei astfel de necesit$#i, training-ul
on-line poate reprezenta o ofert$ modern$ i
flexibil$ de preg$tire care s$ sus#in$ i s$ dezvolte
profesionalismul autentic al cadrelor didactice
prin: punerea la dispozi#ia cursan'ilor a aplicabilit$#ii imediate i specifice a con#inutului, ghidarea
profesorilor spre practic$ reflexiv$ i utilizarea
perspectivelor multiple, abordarea înv$#$rii ca efort
de colaborare între formator-tutore i cursant, asigurarea bazei pentru propria direc#ionare i înv$#are continu$, valorificarea experien#ei profesionale.
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Se poate spune, îns$, c$ nu atât utilizarea noilor tehnologii ar fi o
problem$ major$, ci modul în care sunt acestea folosite de c$tre copii,
de orice vârst$ ar fi ace(tia. De aceea, recomand$rile vizeaz$
urm$toarele aspecte ( dupa Olimpius Istrate) :
- Utilizarea computerelor de la o vârst$ fraged$ (înainte de 9-10 ani)
trebuie f$cut$ sub supravegherea p$rin#ilor sau a cadrului didactic;
- Folosirea moderat$ a noilor tehnologii ( i ar trebui inclus aici i
televizorul), cu o limit$ bine stabilit$ de timp de utilizare – în timp,
durata poate cre te de la mai pu#in de o or$ (la 6 ani) la dou$-trei ore pe
zi (la 14 ani);
- Utilizarea aplica#iilor sigure, a softului educa#ional cu real$ valoare
pentru înv$#are i adaptate vârstei psihologice a copilului/ elevilor;
- Utilizarea Internetului numai dup$ ce p$rin#ii sau cadrele didactice
fac configur$rile necesare pentru accesul securizat al copiilor la paginile
de pe Internet;
P$rin#ii trebuie s$ se asigure c$ noile tehnologii nu devin un
scop în sine pentru copil, ci c$ acesta în#elege rolul acestora de
instrument pentru comunicare, informare, formare de deprinderi, joac$.
Desigur, unele dintre aceste recomand$ri necesit$ interven#ii de
durat$ i fermitate în aplicarea principiilor. Mai ales, o atitudine
adecvat$ fa#$ de noile tehnologii se construie te prin exemplul constant
din partea p$rin#ilor i a educatorilor. Nu i se va cere copilului ceea ce
p$rin'ii nu respect$: dac$ p$rintele se joac$ la computer pân$ noaptea
târziu, e pu#in probabil ca un copil s$ adopte un comportament diferit;
dac$ înv$#$toarea pune accentul pe utilizarea în sine a computerului i
nu pe ceea ce aduc softurile educa#ionale i Internetul pentru atingerea
obiectivelor de înv$#are i de formare de competen#e, e pu#in probabil ca
elevii s$ perceap$ computerul doar ca pe un instrument de munc$
intelectual$. Ce-i drept, acest instrument de munc$ intelectual$ este unul
complex i avansat, iar utilizarea sa deplin$, atât de necesar$ în via#a
profesional$ i social$ de la momentul în care copiii de ast$zi vor intra
pe pia#a muncii, solicit$ exerci#iu, responsabilitate, echilibru.

Bibliografie
1. Istrate, Olimpius – Efecte si rezultate ale utiliz rii TIC în
educa#ie în Lucr$rile Conferin#ei Na#ionale de Înv$#$mânt Virtual , Edi#ia a VIII-a, 29 octombrie – 31 octombrie 2010, Tehnologii Moderne în Educatie si Cercetare, Editura Universit$#ii
din Bucure ti, 2010;
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Educa ia nonformal$
Prof. Iuliana TRA+C-, Dumitra IVAN
+c. gimnazial$ ”Gh. Popescu” M$rgineni-Slobozia, jud. Olt
Educa#ia nonformala înseamn orice ac#iune organizat în afara sistemului $colar, prin care se formeaz
o punte între cuno$tintele predate de profesori $i punerea lor în practic .
Acest tip modern de instruire elimin stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse $i al temelor obligatorii.
Înseamna pl cerea de a cunoa$te $i de a te dezvolta.
Obiectivele
educa iei
nonformale
Obiectivele educa#iei nonformale nu urm$resc s$ exclud$
modul tradi#ional de educa#ie, ci s$ completeze instruirea pur
teoretic$ prin activit$#i atractive, la care sa aib$ acces un num$r cât mai mare de tineri.
Acestea sunt:
- completarea orizontului de cultur$ din diverse domenii;
- crearea de condi#ii pentru formarea profesional$;
- spriijinul alfabetiz$rii grupurilor sociale defavorizate;
- asigurarea unui mediu propice exers$rii i cultiv$rii diferitelor înclina#ii, aptitudini i capacit$#i
Caracteristicile educa iei nonformale
În prim$ instan#$, specific educa#iei nonformale este locul în care ea se desf$ oar$: într-un cadru institu#ionalizat,
dar în afara colii. Caracteristice acestui tip de educa#ie sunt
activit$#ile care contribuie la perfec#ionarea individual$. Educatorul nonformal trebuie s$ de#in$ mai mult$ flexibilitate,
adaptabilitate i rapiditate, dar i un entuziasm r$sunator.
Ac#iunile corespund strict intereselor, aptitudinilor si dorin#elor participan#ilor. In plus, doritorii nu sunt obliga#i s$ se
al$ture programului i nu primesc calificative oficiale. Totu i, în func#ie de formele de instruire nonformal$, exist$ i
situa#ii în care sunt acordate diplome $i certificate de absolvire.
Tipurile de educa ie nonformal$
Educa#ia nonformal$ se împarte în dou$ tipuri principale,
variind în func#ie de activit$#ile specifice:
- activit #i extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri
sportive si artistice, concursuri, olimpiade etc.
- activit #i extra$colare: proiecte de ecologie i formare civic$, excursii, ac#iuni social-culturale (în clubul elevilor, la
muzeu, la teatru, în biblioteci etc)

Educa#ia nonformal$ înso#e te cu succes formarea
educa#ional$ a tinerilor i ramane una dintre variantele
optime pentru sus#inerea pl$cerii de cunoa tere i de
afirmare profesional$.
R$sfoind multe din documentele importante, rapoarte de
la întâlniri, seturi de recomand$ri ale unor departamente
importante ale Consiliului Europei, deseori ve#i g$si
urm$toarele cuvinte care apar frecvent:
- economia modern$ bazat$ pe cunoa tere (KnowledgeBased Economy)
-societatea modern$ multicultural$ (Multicultural Society)
- promovarea egalit$#ii i tendin#a spre integrarea social$ a
tuturor p$r#ilor societ$#ii – incluziunea social$ (Social
Equality and Social Inclusion) sau
- conceptul de educa#ie care const$ în înv$#area pe tot
parcursul vie#ii (Lifelong Learning Process).
Europa se confrunt$ cu provoc$rile epocii moderne, care
constau în schimbarea conceptului economic, dar i în
schimbarea componen#ei societ$#ii, care acum este
multietnic$ în multe #$ri ale Europei. Ca o consecin#$
inevitabil$ a acestor schimb$ri, se ajunge la schimbarea
conceptului de educa#ie, care se transform$ într-unul
modern ce presupune “înv$#area pe tot parcursul vie#ii”.
Europa î i exprim$ convingerea c$ educa#ia formal$ nu mai
este capabil$ s$ dea r$spunsuri la aceste provoc$ri folosind
exclusiv for#ele i valorile proprii, ci are nevoie de “o
fortificare în sensul practic$rii educa#iei
nonformale” (Raportul Comitetului de Cultur$ i Educa#ie
din cadrul Consiliului Europei, anul 1999).Conceptul
modern de educa#ie
prive te educa#ia ca "Lifelong
Process", adic$ un proces de înv$#are care se desf$ oar$ pe
tot parcursul vie#ii.

În ce const$ importan a educa iei nonformale, mai ales în compara ie cu educa ia formal$?
”Educa#ia formal$ i nonformal$ sunt complementare. Ele coexist$. Elementele uneia se pot reg$si în cealalt$” (raportul
Grupului de lucru pentru Educa#ia nonformal$, din cadrul Consiliului Europei, anul 2001).
Complementaritatea este cuvântul cheie care marcheaz$ pozi#ia european$ dominant$ privind rela#ia dintre educa#ia
nonformal$ i formal$ i care arat$ cât de mare importan#$ se acord$ ast$zi educa#iei nonformale. Direc#ia pentru Tineret i
Sport din cadrul Consiliului Europei subliniaz$ importan#a educa#iei nonformale prin câteva aspecte- În cadrul conceptului
modern de educa#ie (înv$#area pe tot parcursul vie#ii), educa#ia nonformal$ este o completare important$ a educa#iei formale. Urm$rind principiul anselor egale, educa#ia nonformal$ are un rol important în oferirea cuno tin#elor suplimentare pentru minorit$#ile dezavantajate care nu au posibilitatea s$ urmeze colarizarea formal$. Educa#ia nonformal$ se consider$ aici
a fi un fel de “a doua ans$ la educa#ie” (second chance school); ea modific$ i completeaz$ cuno tin#ele care sunt dobândite în cadrul sistemului de colarizare formal$, luând în considerare atât componen#a multicultural$ a societ$#ii, specificul
#$rilor aflate în tranzi#ie, cerin#ele pie#ei, cât i necesitatea de dobândire a abilit$#ilor practice de via#$ pentru a face fa#$ provoc$rilor în contextul social mai amplu.
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Educa ia nonformal$
Prof. Iuliana TRA+C-, Dumitra IVAN
+c. gimnazial$ ”Gh. Popescu” M$rgineni-Slobozia, jud. Olt
Din documentele europene importante privind educa#ia nonformal$, se poate observa încercarea de transformare a importan#ei modului nonformal de educa#ie în
formularea mai concret$ i mai constructiv$ a anumitor
seturi de recomand$ri pentru guvernele #$rilor membre
ale Uniunii Europene. În documentele mini trilor europeni de tineret, ale Comitetului European pentru Tineret
i ale Comisiei Europene se accentueaz$ importan#a recunoa terii statutului educa#iei nonformale în #$rile membre
ale Uniunii Europene. În unele p$r#i, accentul este pus
mai mult pe promovarea valorilor (promovarea anselor
egale pentru to#i, a societ$#ii civile i a drepturilor omului), iar în alte p$r#i pe importan#a stabilirii calit$#ii educa#iei nonformale la nivel european. Când este vorba de
tineret, Comisia European$ în programele sale destinate
acestui grup #int$ (YOUTH Program) î i stabile te scopul
ca prin educa#ia nonformal$ s$ se aib$ în vedere necesit$#ile tinerilor, dar i ale celor care lucreaz$ cu ei, s$ li se
acorde informa#iile necesare, anumite traininguri, cuno tin#e i abilit$#i dobândite prin educa#ia nonformal$.
Exist$ i ini#iative ca tinerii din întreaga Europ$ s$ stabileasc$ leg$turi între ei i s$ devin$ mai puternici. Sunt
cunoscute trei ac#iuni în acest sens:
- Youth Exchanges,
- European Voluntary Service
- Youth Initiatives.
Comitetul Mini trilor din cadrul Consiliului Europei a dat i anumite recomand$ri concrete #$rilor membre (în consecin#$, aceasta se refer$ i la România) în
leg$tur$ cu promovarea
i acreditarea educa#ia
nonformal$. Urmeaz$ câteva dintre aceste recomand$ri,
par#ial explicate i parafrazate:

1. Având în vedere c$ educa#ia nonformal$ este ast$zi o parte
din procesul fundamental de promovare a înv$#$rii pe tot
parcursul vie#ii (Lifelong Learning Process), se recomand$
dezvoltarea unor standarde eficiente de recunoa tere a
educa#iei nonformale ca fiind partea esen#ial$ a educa#iei
generale – înainte de toate, se refer$ la calitatea îns$ i a
procesului educativ în cadrul educa#iei nonformale.
2. Se pune accent pe importan#a încuraj$rii progresului
educa#iei nonformale oferind informa#ii i exemple de bun$
practic$, metode i realiz$ri în educa#ie ca i formarea listei de
abilit$#i, experien#e i cuno tin#e (ca rezultat al înv$#$rii)
asimilate
prin
educa#ia
nonformal$
3. Se recomand$ promovarea anselor egale pentru to#i tinerii,
cu referire special$ la grupurile sociale dezavantajate, prin
crearea de condi#ii egale de educa#ie prin educa#ia
nonformal$ , cu scopul ca ace ti oameni tineri s$ dezvolte
complet poten#ialul pe care îl au i s$ se mic oreze diferen#ele
sociale i discriminarea social$.
4. Se recomand$ încurajarea oamenilor tineri s$ contribuie la
promovarea valorilor precum cet$#enia activ$, drepturile
omului, toleran#$, dreptate social$, dialogul între genera#ii,
pace i în#elegere intercultural$.
5. Prin activit$#ile educa#iei nonformale tinerii trebuie s$ fie
încuraja#i s$ participe mai activ în via#a social$, mai ales în
#$rile care sunt în tranzi#ie.
6. Promovarea dialogului dintre participan#i, implica#i în
educa#ia nonformal$ i educa#ia formal$ i încurajarea unei
în#elegeri mai bune a diferitelor abord$ri în educa#ie, în
diferite #$ri europene.
7. Asigurarea tuturor resurselor (atât a celor umane, cât i a
celor financiare) de care este nevoie ca educa#ia nonformal$
s$ devin$ un element important al politicii na#ionale de tineret.

REFERIN/E:
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 perfec#ionare profesional$ a celor angaja#i în sistemul colar în anul 2002/2003, Belgrad, 2002,
Ministerul Educa#iei i Sportului al Republicii Serbia.
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CLASA CREATIVO NOUA ABORDARE A ÎNV-0-MÂNTULUI ACTUAL
Prof. Burtoiu Daniela - Colegiul Na#ional Alexandru Odobescu Pite(ti
Prof. Dinculescu Simona - Colegiul Na#ional Alexandru Odobescu Pite(ti
Revolu'ia digital$ ofer$
oportunit$'i importante în domeniul educa'iei, elevii putând
înv$'a oriunde (i oricând, putând
interac'iona cu al'i tineri ai celorlalte '$ri, informa'ia fiind liber$ (i
gratuit$.
Un portal care a demarat
proiecte de tip parteneriat este
eTwinning. Aceste proiecte au
reu(it s$ uneasc$ atât profesorii,
cât (i elevii tuturor '$rilor membre
UE.
Noile tehnologii devin
provoc$ri cu care profesorii se
confrunt$ din ce în ce mai mult.
Îns$, aceasta este o necesitate
pentru a dezvolta la elevi
competen'e necesare secolului al
XXI-lea. Un aspect important îl
va constitui schimbarea s$lilor de
clas$ conven'ionale în laboratoare
echipate cu instrumente digitale
TIC de ultim$ or$. Atunci vom
putea vorbi de schimbarea stilurilor de predare (i de înv$'are.
Acest lucru presupune o sal$ de
clas$ interactiv$, un program de
digitizare a manualelor (colare,
adaptarea curriculumului pentru a
permite integrarea TIC în cadrul
tuturor disciplinelor.
Totodat$, adaptarea la
tablete, la aplica'ii mobile, re'ele
de socializare (i con'inut digital
va avea un efect însemnat asupra
elevilor din întreaga lume. În
schimb, în clas$ trebuie s$ apar$
softuri interactive, plan(e digitale,
dot$ri (i echipamente High Tech
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pentru ca educa'ia s$ fie în pas cu era
digital$. S$lile de clas$ creative sunt inovatoare medii de înv$'are, promovând
colaborarea, personalizarea (i provocarea
înv$'$rii creative. Aceste s$li de clas$ includ toate tipurile de înv$'are formal$ (i
informal$.
S$ nu uit$m c$ pe lâng$ avantajele acestor instrumente TIC, apar (i dezavantaje precum folosirea în exces a calculatorului, individualizarea înv$'$rii, costuri ridicate. Totu(i, este un pas înainte
pentru viitorul societ$'ii, pentru deschiderea a noi domenii (i revolu'ionarea celor
vechi.

Proiectele eTwinning (i
Comenius sunt o provocare pentru
fiecare profesor (i elev, reprezentând progresul intercultural (i
(tiin'ific.
Un exemplu de astfel de
instument digital este utilizarea ,,clasei Dojo’’ pentru motivarea elevilor, mai eles pentru stimularea elevilor supradota'i care
(i ei pot fi predispu(i la evitarea
sarcinilor dificile. Clasa Dojo este
o aplica'ie gratuit$ în care se pot
recompensa elevii cu rezultate
deosebite, dar se pot eviden'ia (i
unele sc$deri de poten'ial.
O alt$ important$ latur$ a erei digitale o reprezint$ codurile QR,
coduri care pot fi citite cu ajutorul
telefoanelor mobile (i pot fi folosite în (coli în scopuri academice.
Totodat$ avem posibilitatea cu
ajutorul QR Treasure Hunt Generator s$ putem crea propriile coduri QR.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p53956/home
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AVANTAJE +I DEZAVANTAJE ALE CURSURILOR ON-LINE
Prof. Rî noveanu Nicoleta
Prof. Popa Georgeta
G.P.P.NR.10 Buz$u
Cursurile on-line sunt ideale
pentru persoanele cu un program de
lucru foarte înc$rcat sau pentru persoanele care c$l$toresc foarte mult.
Primul pas pentru a participa la un
curs este crearea unui cont personal
de acces. Crearea conturilor este gratuit$. Odat$ înregistrat ca utilizator al
sistemului, po#i alege cursurile la care
sa te înscrii. În formularul de înscriere sunt solicitate o serie de date care
vor fi utilizate in momentul eliber$rii
diplomelor. De aceea, este bine sa fie
completate corect toate datele pentru
ca nu pot fi f$cute modific$ri ulterioare. Diploma va fi eliberat$ cu
datele ce au fost introduse. Toate
datele furnizate sunt confiden#iale.
Avantajele sus#inerii cursurilor on-line:
, Educa#ia on-line aduce unele îmbun$t$#iri /avantaje în rela#ia dintre
profesori/studen#i;
, Colaborarea: este considerata a fi
punctul forte al educa#ie on-line;
, Conectivitate: studen#ii pot s$
schimbe date i informa#ii atât între
ei, cât i cu profesorii, utilizând email-ul i alte mijloace de tip conferin#$;
, Partajare de cuno tin#e: poate fi
mai bine realizat publicând informa#ia în format electronic i distribuindo prin web;
, Focalizare asupra studentului: în
timp ce profesorii joac$ un rol cheie
în crearea i organizarea cursurilor,
studen#ii determin$ direc#ia acestora
prin participare i prin realizarea de
diverse activit$#i. De asemenea, studen#ii trebue s$ descopere singuri
con#inutul cursului i s$ realizeze
diferitele teme i proiecte, profesorii
definind numai scopul, facilitând sau
gestionând procesul de înv$#are;
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, Accesul în timp real la cuno tin#e, de ori- Dezavantajele $i impedimentele curunde i oricând. Dac$ înv$#$mântul tradi#ional
este organizat pe grupe de vârst$, cel on-line
este organizat pe subiecte; la acela i curs online, pot particip$ studen#i de vârste, preg$tire,
experien#$ profesional$ diferite, provenind din
toate zonele globului;
, nu sunt necesare cheltuieli de deplasare,
nici întreruperea activit$#ii profesionale curente;
, permite cursantului sa decid$ singur asupra
con#inutului relevant pentru el, asupra timpului pe care îl poate dedica înv$#$rii i ritmului
în care parcurge informa#ia;
, Asigur$ evaluarea cuno tin#elor la sfâr itul
fiec$rui modul i chiar redarea unor statistici
asupra calit$#ii acestora;
, Con#inutul de curs, precum i rezultatele
participan#ilor pot fi stocate i consultate oricând;
, Con#inutul se poate actualiza u or (cu excep#ia materialelor multimedia);
, Capacitatea de-a lega resurse în mai multe
formate;
, Poate fi un mod eficient de furnizare a materialelor de curs;
, Poten#ial de acces larg - de exemplu, pentru
studen#i cu norma redusa sau angaja#i;
, Poate încuraja o înv$#are mai activ$ i mai
independent$;
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, Acces, 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/49invatarea-online-e-learning-prezentaregenerala

surilor on-line
- costul ridicat al echipamentelor tehnice si al softului (studiile realizate
indic$ faptul c$ preg$tirea unui curs
on-line este mai costisitoare decât cea
a unuia tradi#ional, în echipa de
"construire" a unui curs intrând persoane specializate în web design i
design instruc#ional);
- cursul poate fi eficient atunci când
dotarea cu calculatoare este corespunz$toare, când conexiunile la Internet
exist$ i sunt rapide;
- timpul necesar preg$tirii i facilit$rii
unui curs on-line este mult mai mare
decât pentru un curs tradi#ional;
- schimb$ri de mentalitate, l$rgirea
viziunii manageriale i ac#iuni hot$râte în sprijinul penetr$rii tehnologiilor
informa#ionale i comunica#ionale în
colile de pe întreaga suprafa#$ a #$rii,
la toate disciplinele de înv$#$mânt i
la toate nivelurile de colarizare, ac#iune de perspectiv$, de lung$ durat$,
sus#inut$ de voin#a politic$ i de acordul participan#ilor la ac#iune;
Comparând avantaje/dezavantaje
ajungem la concluzia ca aceasta metod$ de înv$#are este util$, atractiv$,
îns$ nu se poate spune c$ va ajunge s$
înlocuiasc$ metodele tradi#ionale de
înv$#$mânt. Cursurile on-line vin s$
îmbun$t$#easc$ nivelul de cuno tin#e
al celor ce le utilizeaz$, ofer$ acestora
posibilitatea ob#inerii de certificate
mai mult sau mai pu#in valoroase i
ele reprezint$ o component$ pozitiv$
a multitudinii de informa#ie ce poate
fi g$sit$ pe Internet.
S i t e - u l
h t t p : / /
www.brainbench.com ofer$ test$ri
on-line gratuite, dar i cu plata, din
mai multe domenii. Majoritatea sunt
din domeniul IT: HTML, Adobe
Dreamweaver, Flash, Windows 95,
98, 2000, Adobe Photoshop etc.
Compania Brainbench ofer$ certific$ri interna#ionale în cazul ob#inerii
notei de trecere pentru fiecare curs in
parte. De asemenea, din ce în ce mai
multe universit$#i includ cursuri online si sisteme de înv$#are la distan#$.
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Revolu ie în educa ie - E-learningul
Prof. coord. Iuliana Dumitrescu,
Colegiul Na ional “I. L. Caragiale” Bucure!ti

Defini#ie: Un sistem de eLearning (de formare la distan# sau educa#ie virtual ) const într-o experien# planificat de predare-înv #are, organizat de o
institu#ie ce furnizeaz mediat materiale într-o ordine secven#ial $i logic
pentru a fi asimilate de elevi $i studen#i în maniera proprie. Medierea se realizeaz prin modalit #i diverse, de la material pe dischet sau CD (eventual prin
coresponden# ), la tehnologii de transmitere a con#inuturilor prin Internet.
În sens larg, prin elearning (sau elearning) se întelege totalitatea situatiilor
educationale în care se utilizeaz$ semnificativ mijloacele tehnologiei informa#iei i
comunic$rii. Termenul, preluat din literatura anglo-saxon$, a fost extins de la sensul
primar, de înv$#$re prin mijloace electronice, acoperind acum aria de intersec#ie a
ac#iunilor educative cu mijloacele informatice moderne. Definit astfel, mai mult ca eeducation, conceptul e-learning interfereaz$ i se suprapune pe o multitudine de termeni ai experientelor didactice: instruire
asistat$/ mediat$ de calculator, online
learning/ education, instruire prin multimedia etc.
Sub denumirea de software didactic/ educational, o gam$ larg$ de materiale
electronice (pe suport digital/ multimedia)
sunt dezvoltate pentru a simplifica procesul
de educatie: harti, dictionare, enciclopedii,
filme didactice, prezentari în diverse formate, carti (e-books), teste, tutoriale, simul$ri, software ce formeaz$ abilit$#i, software de exersare, jocuri didactice etc.
Computerul i materialele electronice/ multimedia sunt utilizate ca suport în
predare, înv$#$re, evaluare sau ca mijloc de
comunicare (pentru realizarea unor sarcini
individuale etc).
În sens restrâns, elearning-ul reprezint$ un
tip de educa#ie la distant$, ca experien#$
planificat$ de predare-înv$#$re organizat$
de o institu#ie ce furnizeaz$ materiale întro ordine secven#ial$ i logic$ pentru a fi
asimilate de elevi i studen#i într-o manier$
proprie. Medierea se realizeaz$ prin noile
tehnologii ale informa#iei i comunic$rii în special prin Internet.
Internetul constituie atât mediul de distribu#ie al materialelor, cât i canalul de comunicare între actorii implica#i.
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Func#ional, doar la nivelul înv$#$mântului superior i în educa#ia adultilor, sistemul de instruire prin Internet adapteaza
componentele demersului didactic tradi#ional: planificare, con#inut specific i
metodologie, interac#iune, suport i evaluare.
Cre terea continu$ a volumului
de informa#ii i utilizarea tehnologiilor
moderne necesit$ acumularea
i
întelegerea unui numar tot mai mare de
cuno tin#e i de informa#ii, de c$tre tot
mai multi oameni.
Tehnicile moderne de înv$#are,
pentru a fi eficiente, trebuie s$ aib$ un
anumit grad de interactivitate cu subiectul uman i s$ transmit$ informa#ia pe
mai multe canale (text, sunet i imagine)
într-o manier$ asociat$. Forma nu trebuie s$ fie excesiv de variat$, dar suficient
de adaptat$ con#inutului, pentru a transmite ideile cât mai firesc.
Înv$#area cu ajutorul calculatorului a cunoscut o rapid$ dezvoltare datorit$ posibilit$#ilor hardware, care au
crescut spectaculos în ultimul timp. Principalele motive care au stat la baza acestei dezvolt$ri au fost generate de interfa#a prietenoas$ i de posibilit$#ile oferite
de domenii noi, cum ar fi Internetul,
Inteligen#a Artificial$.
E-learning-ul nu reprezint$
altceva decât o modalitate nou$ de a
privi procesul de înv$#are. De fapt, elementele de fond ramân acelea i, doar
mijlocul de schimb i însu ire al cuno tin#elor se schimb$, sistemul informatic
aducând noi elemente: libertatea de a
înva#a în locul i momentul dorit. R$d$cinile acestui sistem educa#ional se g$sesc în înv$#$mantul la distan#$,
putându-se crea adev$rate “s$li virtuale”.

Rampa de lansare eLearning a
constituit-o Internetul i tehnolodia
World Wide Web (www), interactivitatea student-instructor fiind posibil$.
E-learning este o industrie
relativ nou$ i insuficient explorat$, ce
presupune acoperirea unui set de aplica#ii i de procese vaste, bazate pe înv$#area cu ajutorul calculatorului. Elearning înseamn$ distribuirea con#inutului informa#iei pe cale electronic$
(media, Internet, Intranet), iar în tehnica de specialitate este definit$ mult
mai precis decât înv$#mântul la distanta.
Avantajele unui sistem elearning constau în posibilitatea cursantului de a- i gestiona singur timpul
aferent studiului i în flexibilitatea
sistemului ce încurajeaza stilul propriu
de înv$#are.
Din aceast$ cauz$, în ultima
perioad$ înv$#$mântul tradi#ional începe s$ piard$ teren, l$sând loc înv$#$mântului cu ajutorul calculatorului,
acest lucru datorându-se, în principal,
costului mic, flexibilit$#ii i posibilit$#ii de a l$sa pe student (cel care studiaz$) s$- i împart$ timpul liber a a cum
dore te.
Este evident ca înv$#$mântul
tradi#ional nu i i va pierde niciodat$
prerogativa dialogului direct dintre
profesor i studen#i, prin care se creeaz$ un cadru optim pentru modelarea
personalit$#ii, men#inerea mai pregnant$ a spiritului de competi#ie, dar i a
suportului psihologic reciproc. Internetul ofer$ îns$ noi oportunit$#i de instruire, c$rora nu este obligatoriu s$ li se
acorde exclusivitate.
Sarcina educa#iei i form$rii
bazate pe noile tehnologii ale informa#iei i comunic$rii nu este de a demonstra ca are rezultate imediate într-o
întrecere cu alte tipuri de sisteme educa#ionale, ci de a substitui o parte din
structurile actuale cu un nou, probabil
superior, spectru de performan#e, în
întâmpinarea schimb$rilor inerente ce
au loc în cultura i civiliza#ie.
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Revolu ie în educa ie - E-learningul
Prof. coord. Iuliana Dumitrescu,
Colegiul Na ional “I. L. Caragiale” Bucure!ti
Principiile eLearning (cunoscute i
ca înv$#are pe Internet) pot fi aplicate
în multe domenii ale vie#ii de zi cu zi,
creând organiza#ii eficiente, c$rora le
asigur$ o existen#$ lung$ i prosper$.
A adar, materialul educa#ional este
accesibil pe internet, pe o a a numit$
platform$ e-learning. Cel ce dore te
s$ înve#e pe o astfel de platform$,
intr$ pe un site specializat, se înscrie
cu datele personale de identificare i
devine utilizator. Accesul ulterior se
face pe baza unui nume de utilizator
i parol$.
Exist$ trei modele general
acceptate în lumea e-learning, dup$
cum au fost clasificate de European
Corporate e-learning, fiecare ocupând o cot$ aproximativ egal$ pe
aceast$ pia#$:
a) e-learning independent reprezint$ modelul prin care utilizatorul individual descarc$ materialul de curs de
pe internet sau îl utilizeaz$ direct de
pe CD, parcurgându-l de unul singur.
Acesta prezint$ avantajul unei cantit$#i de informa#ie foarte mare, care
poate fi accesat$ într-un timp scurt,
îns$ este foarte rigid în ceea ce prive te comunicarea instructor-cursant.
b) e-learning asincron permite doar
unui singur utilizator s$ transmit$
informa#ie la un moment dat. Un astfel de exemplu este acela în care instructorul poate s$ furnizeze informa#ia cursan#ilor, dar cursan#ii nu pot
interac#iona în timp ce primesc informa#ia. Avantajul major în acest caz
este acela c$ cursantul î i p$streaz$
facilitatea de a lucra dup$ propriul
ritm, putând îns$ ob#ine i r$spunsuri
la cererile sale într-un interval de
timp acceptabil.
c) e-learning sincron permite transferul de informa#ie cu orice alt utilizator în orice
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moment. Un exemplu este acela în care tutorele i cursan#ii transfer$ informa#ii în timpul
desf$ ur$rii cursului / seminarului, de regul$
în timp real. Acest mod este evident cel mai
performant dintre toate în ceea ce prive te
gradul de facilitare al comunic$rii, facilit$#ile
audio-video integrate creînd conceptul de
“clas$ de curs virtual$”.
Liceele i universit$#ile, având o audien#$ format$ sunt institu#ii de educa#ie superioar$ pot beneficia din plin de avantajul
conceptului eLearning prin:
- înv$#are asincron$, las$ studen#ii s$ decid$
singuri ritmul de înv$#are;
- înv$#are axat$ pe student, permite studentului
un control mai mare al programei de înv$#are;
- întegrare multimedia, punând tehnologia în
slujba noilor genera#ii;
- examene online, teste i examene care
maximizez$ eficien#a înv$#$rii i resursele
folosite
- biblioteci online, concentreaz$ în mod relevant tiin#a într-un singur loc prin leg$turi la
resurse globale pe Internet.
Unii cercetatori fac o distinc#ie între diferite tipuri de educa#ie la distan#$, acestea impunând i rolurile în cadrul institu#iei:
- institu#ii în care autorii de curs i tutorii preg$tesc materialele necesare i le distribuie;
- institu#ii în care materialele realizate în centre specializate sunt adaptate de tutori pentru
un grup #int$ specific i apoi distribuite;
- institu#ii în care tutorii distribuie materialele
realizate în alte centre f$r$ a le modifica.
General vorbind, titulatura de 'tutor' într-un
sistem de educa#ie la distan#a implic$ anumite
tipuri de sarcini, unele dintre acestea fiind
îndeplinite i prin consultare cu al#i participan#i la program:
- identificarea, alegerea i eventual programarea modalit$#ilor particulare de suport, cele
mai potrivite cu cerin#ele subiectelor predate i
nevoile cursan#ilor;
- r$spuns la întreb$ri individuale prin po t$,
telefon sau e-mail - feedbackul trebuie s$ fie
constructiv i empatic, pentru a facilita progresul în înv$#are;
- consultare cu consilierul în legatur$ cu progresul cursantului;
- actualizarea permanent$ a unor baze de date
i furnizarea informa#iilor c$tre universitate,
student sau consilier;
- evaluarea prin note a activit$#ii studen#ilor
din cadrul tutorialelor i justificarea acestora.
În cadrul unui program de formare continu$,

sarcinile tutorului se pot extinde prin
includerea urm$toarelor:
- monitorizarea i evaluarea efectelor
preg$tirii în planul profesional al cursan#ilor;
- în#elegerea naturii i culturii organiza#iei în care activeaz$ cursantul;
- promovarea înv$#$rii deschise la distan#$ i cooptarea managerilor ca
traineri;
- negocierea i identificarea nevoilor
de preg$tire la nivelul aptitudinilor
pentru înv$#are i la cel al ascensiunii
în carier$;
- planificarea programei înv$#$rii la
distan#$ relativ la nevoile de pregatire:
- identificarea i selectarea pachetului
de instruire potrivit, inclusiv adaptarea
eventuala a materialelor, negocierea cu
cursan#ii i managerul institu#iei respective privind includerea experien#ei
de munca în cadrul programului;
- orientarea cursan#ilor spre o anumit$
specializare;
- dezvoltarea capacit$#ii cursantului de
a fi productiv.
Cre terea continu$ a capacit$#ilor i
flexibilit$#ii noilor tehnologii informatice cu aplicabilitate în situa#iile educative, dublat$ de o continu$ descre tere
în cost a echipamentelor, precum i
capacitatea tehnologiilor de a facilita
func#ionarea anumitor structuri tradi#ionale ale institu#iilor - sunt argumente
ce conving factorii decizionali s$ adopte schimbarea i s$ accepte un mod
dual de organizare - acesta fiind, de
altfel, un model de educa#ie la distan#$
destul de frecvent întâlnit.
Se recomand$ ca, pentru a se
asigura capacit$#ile studentului la distan#$, instructorul s$ stabileasc$ mai
întâi o întâlnire fa#a-în-fa#a cu acesta,
în care s$ încerce i s$ îi stimuleze
motiva#ia pentru parcurgerea unui astfel de modul de instruire, s$ se asigure
de cuno tin#ele anterioare, de capacit$#ile sale, c$ toate echipamentele tehnice sunt func#ionale, pot fi utilizate de
c$tre beneficiari i s$ identifice eventualele obstacole ce ar putea s$ intervin$.
Bibliografie
www.elearning-forum.ro/resurse/b334tutor.html
http://hr-club.md/index.php?
category=396
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+coala între viziune !i misiune
Prof. Maria Petric$
Colegiul Na#ional „Alexandru Odobescu”
-coala este o institu#ie de înv$#$mânt public, unde se predau elementele de
baz$ ale principalelor discipline. Am sim#it
nevoia de a cerceta i de a da mai departe
defini#ia acestui cuvânt, „ coala”. Un cuvânt din fondul principal lexical. O simplist$ corelare de litere simbolizând fonetic
i grafic un sens aparent ordinar (cu sens
de obi nuit), familiar. Dar vai! Cât$ subtilitate i cât$ importan#$ ascuns$ în spatele
acestui cuvânt, acestui amalgam de simboluri.
Ce este coala? Ce ar trebui s$ fie
coala? O unealt$! -coala este ciocanul i
nicovala prin care trece copilul de abia
ie it din cuptorul celor apte ani de acas$.
Este un proces de modelare plastic$ asupra
gândirii, spiritului i ra#iunii colarului.
Fierul trebuie b$tut bine! Altfel apar imperfec#iuni în matri#a metalului atunci când
intr$ în contact cu apa rece ce-l finalizeaz$.
Elevul este modelat pentru a face fa#$ universului de care depinde i se folose te.
Trebuie s$ studiem structural toate componentele acestui atelier de fier$rie de la ciocan, la fier, de la cuptor, la fierar i, l$sând
la o parte joaca metaforic$, s$ începem cu
o întrebare fundamental$.
De ce? Fiecare unealt$ are un scop.
Al colii este de a facilita îndelungul proces de cunoa tere al omului pe perioada
tinere#ii. O perioad$ important$ deoarece
ea define te pe om în cele mai multe cazuri. Deci „a înv$#a” i „a cunoa te”. Se
observ$ caracterul epistemologic. -i mergând mai departe ne izbim involuntar i
brutal de o alt$ întrebare fundamental$.
Ce? Ce s$ înv$#$m? Michelangelo
Buonarroti spunea c$ fiecare bloc de piatr$
con#ine în$untru o statuie i c$ treaba
sculptorului este de a o descoperi. Sublim,
iar geometric vorbind, trasând paralele, e
treaba colii s$ g$seasc$ Einstein-ul sau
Aristotel-ul din elev. Deci problematica
num$rului i a structurii materiilor este
fundamental$. Trebuie oferit sprijin i sfat
copilului. O direc#ie, un set de semne de
circula#ie pe drumul vie#ii care s$ indice o
direc#ie: „Uite, tu e ti bun la asta! -i la
cealalt$ ai fi bun dac$ te-ai str$dui!”.
Aceast$ vorb$, aceast$ metod$,
dup$ p$rerea mea, ar trebui folosit$ ceva
mai mult în coli, în coal$ ca institu#ie,
conform defini#iei la care am convenit mai
sus. S$ nu se cread$ totu i c$ instig la un
monos pedagogic, dar nici nu simpatizez
spectrul imens de materii. Vrem oameni
împlini#i, nu enciclopedii reci cu pagini
amestecate.
Un
sistem
ce
acord$
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prioritate unor materii, dar introduce mediatic
i progresiv altele, de o importan#$ mai mic$
în func#ie de abilit$#ile i dorin#ele elevului,
este cel mai apropiat lucru de o utopie a înv$#$mântului. Vreau s$ subliniez aici termenul
mai devreme folosit i anume „dorin#ele”.
Voin#a elevului este temelia pe care se a az$
mediul studiului. Acel „eu vreau s$ devin…”
din copil$ria tuturor, dar acum deja vorbim
despre bara de fier i despre cuptor.
S$ continu$m imaginea noastr$.
Focul din cuptor proiecteaz$ umbre difuze i
mi c$toare pe pere#ii de care sunt atârnate
uneltele de trebuin#$ ale atelierului. De pilonul din lemn masiv este ag$#at un puternic
ciocan trecut prin multe. Ce lipse te? O
unealt$ este util$ pe cât este de me ter cel
care o mânuie te. Dasc$lul, înv$#$torul, profesorul. Acesta este fierarul i acesta se ocup$ de buna educare a tinerilor. Dup$ p$rerea
mea, între profesor i elev, între înv$#$tor i
cel care înva#$, trebuie s$ existe o rela#ie
bazat$ pe respect. O rela#ie de prietenie, de
cooperare.
Din date empirice am ajuns la concluzia c$ acest respect începe a se disipa, iar
cauza este, în general, elevul. Uneori se creeaz$ un fel de conflict. Trebuie s$ realiz$m
c$ de fapt este o cooperare i nu o lupt$.
Exist$ o complexitate i o diversitate în rela#ia profesor-elev deoarece fiecare fierar are
alt$ tehnic$, dar scopul este mereu o spad$
buna, o minte ager$, un elev adev$rat.
Tot vorbim despre coal$. Ce se
face-n coal$? Se înva#$! Dar unde înv$#$m
cum se înva#$? Mi se pare uimitoare existen#a
imensit$#ii de moduri în ceea ce prive te acumularea de cuno tin#e. M$ explic prin exemple: Mul#i copii tiu a ezarea i grani#ele
majorit$#ii #$rilor pentru c$ au r$sfoit atlasul
lumii sau au avut h$r#i în locul unde î i petreceau timpul când erau mai mici. Ne tiind a
citi, preluau involuntar un surplus de informa#ii pe c$ile vizuale. Al#ii au o memorie
foarte bun$ când vine vorba de acele „entit$#i
matematice” numite numere. Ace tia î i sistematizeaz$ u or informa#iile. Al#ii reu esc s$
înve#e linii melodice c$rora le atribuie cuvinte i astfel memoreaz$ enorme cantit$#i de
date. Aceste moduri de a înv$#a reprezint$
ciocanul din imaginea simbolic$ prezentat$
mai sus. Fiecare elev este diferit i studiaz$
diferit. -coala ar trebui s$ pun$ mai mult
accent pe îndemnul la autocunoa tere. S$ ne
cunoa tem pe noi în ine pentru a descoperi
acele statui din blocul de piatr$ i c$i mai
optime în procesul de dezvoltare. Dansând de
la un subiect la altul, pa ii ne-au purtat într-o
mi care circular$ descriind un cerc cu centrul
în elementul de o importan#$ imens$.

Elevul, studentul, neini#iatul. Aici sunt
prezente cele mai mari probleme în mecanismul colii, c$ci acesta este produsul
final.
Am observat cum privesc anumi#i
elevi sistemul de notare - ca pe un scop
suprem i unic al colii. De i în mare parte
notele reprezint$ cantitatea de informa#ie i
nivelul de preg$tire al elevului, este complet gre it a pune notele bune pe un piedestal mai înalt decât scopul colii în sine,
dezvoltarea individului.
Rezolvarea acestei probleme ar
reduce arhicunoscutul „copiat la teste” la
un nivel irelevant. Desigur, în teorie.
O alt$ problem$ mi se pare faptul
c$ mul#i uit$ c$ a înv$#a este un lucru bun,
rezumând cantitatea de „a ti” doar în necesitatea acumul$rii de bunuri materiale.
Ace tia uit$ de acea dragoste de în#elepciune, acea „filosofie” pre#uit$ de oameni de
la grecii Antichit$#ii i pân$ în prezent.
Setea de cunoa tere, banala curiozitate,
sunt concepte fundamentale care definesc
omul ca specie, ca entitate. A ti este mereu util, indiferent de informa#ie i domeniul în care se aplic$.
În viziunea mea, coala ar trebui
s$ asigure pe lâng$ facilitarea cunoa terii i
o integrare în societate, o ans$ la pozi#ia
în civiliza#ie. Pentru asta, integrarea unor
lec#ii cu caracter etico-moral ar fi de mare
folos.
Viziunea i misiunea sunt perspective diferite. Prin viziune, omul încearc$ s$- i îndrepte crea#ia, indiferent de natura acesteia, i pe sine spre perfec#iune,
chiar dac$ aceasta este sau nu este posibil.
În schimb, misiunea este ceva clar, cu un
anumit rol dinainte stabilit. În vederea
subiectului nostru principal, i anume coala, îmi este greu a crea ceva cu adev$rat
posibil, deoarece teoriile i problemele de
mai sus par acceptabile, respectiv rezolvabile în viziunea mea. Diferen#a dintre practic$ i teorie. Totu i, îndemn la schimbare,
la înv$#$mânt experimental, de i nu cred c$
acest termen este total potrivit. O mi care
nou$ în limitele înv$#$mântului clasic. S$
vedem mai departe de manuale, unele rupte pe la col#uri, altele cu semnificative pete
de pix; s$ vedem mai departe de catalog,
mai departe de note, s$ privim spre noi
în ine, spre ceilal#i i spre ceea ce avem de
f$cut. Cum a spus Nae Ionescu: „ coala-i
bun$, dar s$ n-o iei în serios”. Eu sunt de
acord cu aceasta afirma#ie, dar nu în sensul
de a trata cu indiferen#$ coala, ci în sensul
c$ a cunoa te înseamn$ mai mult decât
simple no#iuni colare.
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Rainbow Village
prof. Artemiza Lovin, +coala gimnazial$ nr. 29 Gala i
Proiectul Rainbow Village, marele câ tig$tor în finala eTwinning 2013, a
fost ini#iat de profesori coordonatori din Grecia i Fran#a la care au participat ca i
parteneri coli din România, Italia, Marea Britanie, Turcia, Slovacia i Polonia.
Proiectul ‘Rainbow Village’ ofer$ speran#$ i încredere în viitor. Activit$#ile
proiectului au constat în crearea unei lumi fictive, o comunitate în care elevii i-au
creat propriile legi, i-au ales propriul primar, i-au compus imnul i stema proprie
care s$ reprezinte universul utopic imaginat.
În condi#iile societ$#ii de ast$zi, succesul în educa#ie înseamn$ în primul
rând formarea elevilor ca i cet$#eni responsabili ai secolului 21. Profesorul din
coala românesc$ trebuie s$ î i asume rolul de educator în adev$ratul sens al cuvântului, deoarece elevii no tri de azi reprezint$ viitorul. De i poate suna surprinz$tor,
eu consider c$ meseria de educator este una privilegiat$, deoarece noi, formatorii,
avem privilegiul i responsabilitatea de a ne modela propriul viitor i acela al copiilor no tri. Succesul acestui proiect a fost dat de faptul c$ înva#$ elevii no#iunea de
cet$#enie activ$ în contextul unui dezastru ecologic i dezvolt$ elevilor, prin joc,
competen#e civice, de comunicare,
colaborare i, nu în ultimul rând,
competen#ele digitale, atât de necesare profesionistului de mâine. Povestea începe într-o zi apocaliptic$
pentru planeta noastr$ distrus$ din
cauza înc$lzirii globale. Elevii g$sesc o scar$ deasupra curcubeului,
urc$ i astfel aventura începe. În
colaborare cu partenerii lor de peste
hotare elevii au construit propria
comunitate, i-au luat noi identit$#i,
au desenat harta satului de dincolo
de curcubeu, au f$cut câte un model
folosind materiale reciclabile, au
organizat campanii electorale pentru alegerea primarului, au scris noi
legi, propria constitu#ie, au desenat
steagul i emblema comunit$#ii, iau ales primarul i au finalizat proiectul cu o petrecere în cadrul c$reia au g$tit dup$
re#ete culinare specifice fiec$rei #$ri pentru a celebra colaborarea lor. V$zând ceea ce
pot face elevi de 13 ani într-un spa#iu virtual îmi d$ încredere în viitorul ce se a terne în fa#a noatr$.
Toate produsele activit$#ii eTwinning sunt g$zduite de blogul proiectului:
http://therainbowvillageproject.blogspot.com.
eTwinning este o comunitate a colilor ce implic$ aproape 200.000 de cadre
didactice din Europa, fiind un program finan#at de c$tre Comisia European$, ca parte
a programului de înv$#are pe tot parcursul vie#ii al Agen#iei Executive pentru Educa#ie, Audiovizual i Cultur$.
Pagina 12
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PROIECTELE ETWINNING – CUNOA2TERE, COMUNICARE, IMPLICARE
Marinela DINU0Prof. înv. primar Liceul de Arte „Dinu Lipatti”, Pite*ti
„eTwinning a fost lansat la 14 ianuarie 2005, cu scopul ini#ial de a facilita
parteneriatele între institu#ii de înv # mânt preuniversitar din Europa. Ulterior,
scopurile ac#iunii s-au consolidat, platforma etwinning.net devenind o comunitate a $colilor din Europa.
Scopul principal al ac#iunii eTwinning este acela de a facilita comunicarea
$i colaborarea între $coli din # rile membre ale Uniunii Europene, implicând
cadrele didactice $i elevii în activit #i noi de înv #are: crearea de diverse produse educa#ionale care implic utilizarea noilor tehnologii $i în elaborarea c rora
colaboreaz cu echipe din alte # ri. Pe termen lung, se urm re$te îmbun t #irea competen#elor de utilizare a noilor tehnologii (atât în cazul cadrelor didactice cât $i în cazul elevilor), îmbun t #irea comunic rii în limbi str ine (competen# de baz
în Uniunea European - comunicarea în cel pu#in dou limbi str ine), cunoa$terea $i dialogul intercultural.
Programul eTwinning r spunde obiectivelor majore europene în domeniul promov rii $i valorific rii TIC în educa#ie,
contribuind la formarea continu a cadrelor didactice, prin ateliere de dezvoltare profesional , cursuri online, materiale
didactice $i exemple de utilizare pedagogic a TIC. De asemenea, faciliteaz $i stimuleaz cooperarea dintre $coli din întreaga Europ , schimbul de practici $i de resurse educa#ionale.” (Cursul "Introducere în eTwinning", iTeach)
Totodat$, prin implicarea elvilor în proiecte ini'iate pe eTwinning se dezvolt$ competen'e sociale (i civice. Nu trebuie s$ uit$m c$
elevii de ast$zi reprezint$ Europa de mâine, iar dobândirea acestor
competen'e serve(te scopului final el educa'iei : formarea viitrului
cet$'ean al Uniunii europene. „Competen#ele sociale i civice (CSC)
sunt transversale i se dezvolt$ trans i crosscurricular, prin proiecte
eTwinning colaborative prin Internet. Participarea la proiecte valorizeaz$ CSC i avantajele folosirii TIC: sistemul perfec#ionat de procesare i de prezentare a informa#iei didactice; efectul de multiplicare a
acesteia (sporirea volumului informa#ional); stocarea i retransmiterea
informa#iei. În plus, derularea unui proiect european implic$ participarea
la activit$#i desf$ urate în grupuri de lucru, care promoveaz$ dialogul de
idei, colaborarea pentru rezolvarea unor probleme, manifestarea capacit$#ii ac#ionale. Participan#ii iau contact cu valorile culturale ale unei alte
#$ri, prin componenta de interculturalitate. Totodat$, au loc interac#iuni
între coli i schimburi de experien#$ pe teme de interes comun, care se
finalizeaz$ cu realizarea unui produs adecvat temei proiectului: carte,
pliant, bro ur$, pagina Web, expozi#ie etc.” Toate aceste afirma'ii le
consider juste, valabilitatea lor aflând-o prin implicarea, în acest an
(colar în mai multe proiecte eTwinning, aflate în derulare.
Primul dintre ele, cel de suflet, deoarece sunt vorbitoare de
limba francez$ (i am avut fericita ocazie de a cunoa(te Fran'a (i
cet$'enii francezi, îl constituie proiectul Je te présente mon pays, ini'iat
împreun$ cu o (coal$ din localitatea Morestel. Un alt motiv pentru care
am ales Fran'a ca 'ar$ partener$ este c$, dintotdeauna, exist$ o leg$tur$
strâns$ între ea (i România în ceea ce prive(te limba, istoria, cultura. În
plus, ambele '$ri fac parte din Uniunea European$, un spa'iu deschis în
care oamenii vor s$ tr$iasc$ în unitate (i diversitate. Fiecare na'iune are
propriul mod de via'$, propriile tradi'ii, festivaluri, evenimente din via'a
lor. Pentru a îmbog$'i viziunea asupra lumii,
vom încerca s$-i înv$'$m pe copii despre
obiceiurile, tradi'iile, modul de via'$, (i lucruri specifice vie'ii (colare din fiecare 'ar$
implicat$ în proiectul Je te présente mon
pays, care se va desf$(ura pe parcursul anului (colar 2012-2013.
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Pentru fiecare lun$, a fost aleas$ o tem$. Astfel, temele alese se refer$ la:
- *coala în Fran'a *i în România;
- ora*ul meu / regiunea mea;
- tradi'ii de Cr ciun;
- iarna în Fran'a *i în România;
- specialit 'i culinare;
- Pa*tele;
- tradi'ii *i s rb tori în Fran'a *i în România;
- capitala / arta / muzica.
Elevii din ambele '$ri trimit scrisori pe aceste teme,
c$r'i po(tale, desene. Proiectul î(i propune s$ dezvolte implicarea emo'ional$, social$ (i cultural$ a
participan'ilor f$cându-i capabili s$ comunice cu
copiii într-o alt$ 'ar$, prin crea'iile lor.
Demarat la începutul anului (colar 2012 – 2013,
proiectul a fost primit cu interes de c$tre elevi, mai
ales c$ (i ei îndr$gesc limba francez$, (i posibilitatea
de a primi ni(te produse concrete, direct adresate lor
– scrisori, desene, fotografii, decora'iuni pentru pomul de iarn$, bomboane, prezentarea PowerPoint a
regiunii în care tr$iesc coresponden'ii lor – i-a încântat peste m$sur$. De asemenea, consider c$ au
în'eles necesitatea înv$'$rii unei limbi str$ine (i aplicabilitatea ei în via'a de zi cu zi, cunoa(terea acesteia oferindu-le posibilitatea de a comunica direct cu
copiii dintr-o alt$ 'ar$, de a-(i îmbog$'i cuno(tin'ele,
de cunoa(te alte realit$'i, de a-(i face prieteni.
Faptul c$ a fost o colaborare serioas$ (i fructuoas$ a
celor dou$ (coli implicate e
dovedit (i de ini'ierea unui
proiect pentru perioada verii,
d-na profesoar$ din Fran'a
acceptând propunerea de a
veni pe perioada vacan'ei pentru a organiza cursuri de limba
francez$ pentru elevii doritori.

Contraste, Nr. 9, 23 martie 2013, ISSN 2247 – 0158. Simpozionul “Etwinning—o comunitate de înv #are”

PROIECTELE ETWINNING – CUNOA2TERE, COMUNICARE, IMPLICARE
Marinela DINU0Prof. înv. primar Liceul de Arte „Dinu Lipatti”, Pite*ti

Am decis s$ implic elevii în cel de-al doilea proiect, Write a book together: the 12 European stars
have disappeared, în principal datorit$ introducerii în
programul (colar, la clasa a patra, a dou$ discipline noi
pentru elevi, istoria (i geografia. Acest proiect presupune redactarea unei compuneri, pornind de la premisa c$
stelele de pe drapelul UE au fost furate (i au ajuns în
diferite '$ri membre ale Uniunii Europene. Fiecare dintre '$rile implicate trebuie s$ redacteze un capitol al
c$r'ii în care s$ povesteasc$ modalitatea în care steaua
a fost recuperat$, prezentând cât mai multe
particularit$'i ale '$rii respective. Am considerat c$ este
o modalitate excelent$ de a integra noile cuno(tin'e de
istorie (i geografie, precum (i cele dobândite la orele de
limba (i literatura român$, legate de tredi'iile (i obiceiurile române(ti. Totodat$, traducerea textului în orele
de limba englez$, este un exerci'iu practic, menit s$ îmbog$'easc$ vocabularul
elevilor, s$ îi fac$ s$-(i însu(easc$
no'iuni gramaticale, modalit$'i de
construc'ie a frazei în limba englez$.
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De asemenea, fiecare capitol trebuie ilustrat (de
c$tre o alt$ 'ar$), ceea ce va da posibilitatea elevilor
talenta'i în domeniul artelor platice s$-(i demonstreze
talentul (i creativitatea. Cred c$ lecturarea tuturor capitolelor c$r'ii va fi primit$ cu entuziasm de c$tre elevi,
având astfel ocazia de a afla cât mai multe informa'ii
despre '$ri europene, venite din interior, povestite cu
dragoste (i inocen'$ de to'i cei implica'i în proiect.
Consider c$ cele dou$ proiecte dovedesc întradev$r atingerea scopului propus de eTwinning, dovedind c$, „atât pentru elevi, cât i pentru cadre didactice,
eTwinning reprezint$ un mediu autentic de înv$#are i
un vast domeniu unde pot experimenta i înv$#a prin
intermediul comunic$rii, prin utilizarea TIC i prin managementul de proiect.”
(Cursul "Introducere în
eTwinning", iTeach)
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Mathematical Variety
Profesor, Teodora Cosma
Colegiul Tehnic T.F. ,,Anghel Saligny”-Simeria
Portalul eTwinning ofer$ cadrelor didactice (i elevilor europeni un cadru pedagogic complex, de colaborare, de
înv$'are (i de evaluare, online, gratuit, modern.
Abord$rile bazate pe proiecte interna'ionale de colaborare educa'ional$, permit centrarea activit$'ilor pe elevi (i
valorific$ poten'ialul creativ al elevilor (i al profesorilor, din perspectiva inteligen'elor multiple, încât fiecare participant s$ ob'in$ performan'e.
De doi ani am fondat pe portal proiectul ,,Mathematical Variety”, în parteneriat cu doamna profesor Tishanna Dixon, din Londra. Am pus în
valoare toate capacit$'ile elevilor: rezolvarea de
exerci'ii (i de probleme de matematic$, rezolvarea
de exerci'ii (i de probleme practic-aplicative, realizarea de referate, desene, fotografii, colaje, postere,
plan(e, rebusuri, portofolii, aplica'ii electronice etc.
Elevii au participat cu entuziasm la activit$'i (i sau str$duit s$ realizeze materiale
cât mai reu(ite. Iat$ câteva exemple:

O realizare deosebit$ în cadrul
acestui proiect este sceneta ,,Matematica în lumea basmelor”,
pe care am realizat-o pentru clasele V
– VIII (i prin intermediul c$reia, prin
personaje de basm, am reu(it s$ stimulez capacit$'ile rezolutiv –
competitionale ale elevilor, pentru a
ob'ine performan'e. Fiecare clas$ de
elevi la care am predat matematica, a
dorit s$ îmbrace costumele (i s$ interpreteze câte un personaj, în cadrul
activit$'ilor educa'ionale ,,*coala
Altfel”. Iat$ câteva imagini:

Mai mult, am avut ocazia, prin intermediul sesiunilor de
formare online, s$ în'eleg importan'a instrumentelor Web2.0 în
realizarea materialelor pentru lec'ii, pentru comunicare (i colaborare (i pentru stimularea interesului pentru înv$'area matematicii al elevilor, pentru evaluarea performan'elor (i pentru
autoevaluarea elevilor. Am realizat blogul ,,Mathematical
Variety”, pagini wiki, pagini educa'ionale pe portalul http://
Am participat la seminarii online www.facebook.com, h$r'i conceptuale, puzzle (i imagini co(i mi-am perfec'ionat foarte mult mentate, cum se poate vedea mai jos.
modul de abordare al subiectelor
principale din cadrul lec'iilor, modul
de prezentare al materialului stimul (i
al aplica'iilor. Iat$ câteva exemple:
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Mathematical Variety
Profesor, Teodora Cosma
Colegiul Tehnic T.F. ,,Anghel Saligny”-Simeria
Portalul eTwinning ofer$ cadrelor didactice (i elevilor europeni un cadru pedagogic complex, de colaborare, de
înv$'are (i de evaluare, online, gratuit, modern.
Abord$rile bazate pe proiecte interna'ionale de colaborare educa'ional$, permit centrarea activit$'ilor pe elevi (i
valorific$ poten'ialul creativ al elevilor (i al profesorilor, din perspectiva inteligen'elor multiple, încât fiecare participant s$ ob'in$ performan'e.
În cadrul proiectului ,,Mathematical
Variety” am elaborat în fiecare an câte
dou$ fi(e de proiect, la fiecare dintre
clasele V – VIII. Con'inutul fi(elor cuprinde probleme compuse de c$tre profesor (i de c$tre elevi, propuse pentru a
fi rezolvate, curiozit$'i matematice,
probleme distractive (i probleme propuse de c$tre profesor, pentru concursul ,,Mathematical Variety”, care acum
este la edi'ia a treia. Cu fi(ele de proiect, am realizat în anul (colar 2011 –
2012 primul num$r bilingv, româno –
englez, al revistei ,,Mathematical
Variety”, ca revist$ a proiectului (f$r$ a
o comercializa).
O parte foarte dificil$, dar pasionant$,
a fost prezentarea de no'iuni matematice
(i de exerci'ii (i probleme rezolvate, în
limba englez$. Am utilizat situri de matematic$ în limba englez$ (i c$r'i, din care,
cu pricepere, am selectat no'iuni principale studiate la clas$ (i am tradus enun'uri
de probleme din ,,Gazeta Matematic$”, pe
care le-am rezolvat în limba englez$ (i leam prezentat elevilor. Am realizat multe
expozi'ii cu materialele de proiect, admirate de elevi (i de p$rin'ii acestora, încât
au dorit s$ participle la activit$'i (i elevi
din alte clase, din (coal$. I- am primit cu
drag (i au contribuit cu to'ii la
perfoman'ele grupurilor de lucru.
Din motive didactice obiective
(i subiective, nu am reu(it s$ colabor$m
cu mai multe (coli de pe portal, dar din
experien'a acumulat$, în viitor vom fi
mai comunicativi (i mai colaborativi.
Eficien'a metodei proiectelor eTwinning
(i-a certificat reu(ita prin aprecierile pe
care le-am primit (i prin rezultatele
ob'inute la înv$'$tur$ de c$tre elevi.
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Resurse de documentare:
1. http://
www.etwinning.net/ro/
pub/discover/
what_is_etwinning.htm
2. http://newtwinspace.etwinning.net
/c/portal/layout?
p_l_id=18815604.
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„eTwinning – alternativ educa ional deschis la distan ”
Apostol Ecaterina, -coala Gimnazial$ Nr. 24 Gala#i
Cadrele didact ice preocupat e mereu de nou i de perfec#ionare au
posibilit at ea de a îmbina armonios element ele t radi#ionale i aspect ele inovat oare, în condi#iile în care profesorii de azi au acces la noile t ehnologii.
Dezvolt area profesional& a cadrelor didact ice est e un proces cont inuu de înv&#are pe t ot parcursul vie#ii, de formare, de dobândire sau de îmbun&t &#ire a
compet en#elor i o modalit at e eficient & de a aj unge la o anumit & mat urit at e
i în#elepciune în profesia didact ic&.
La dezvolt area profesional& a cadrelor didact ice o cont ribu#ie import ant & o
are programul eTwinning care cont ribuie la formarea compet en#elor profesorilor de a const rui sit ua#ii de înv&#are semnificat ive, de a rezolva problemele
care apar în act ivit at ea profesional&, de a accesa informa#ia i de a o ut iliza
eficient .
eTwinning reprezint$ un exemplu
semnificativ de comunitate virtual$ de
înv$#are pentru cadre didactice, fiind în
egal$ m$sur$ orientat$ spre promovarea
noilor tehnologii, dezvoltarea competen#elor de utilizare a tehnologiei.
Programul eTwinning r$spunde obiectivelor majore europene în domeniul promov$rii i valorific$rii TIC în educa#ie, contribuind la formarea continu$ a cadrelor
didactice, prin ateliere de dezvoltare profesional$, cursuri online, materiale didactice i exemple de utilizare pedagogic$ a
TIC. Dezvoltarea profesional$ continu$
este un proces complex care include colaborare continu$ cu colegi (din alte institu#ii i din alte #$ri), participare în proiecte.
Cadrele didactice au posibilitatea de a
crea proiecte complexe, relevante pentru
elevi i bazate pe colaborare. În acest
sens, trebuie pornit de la premisa c$ fiecare proiect este o experien#$ de înv$#are, o
modalitate atractiv$ i eficient$ prin care
elevii i profesorii lucreaz$ împreun$,
identific$ i rezolv$ probleme, înva#$ aplicând.
În sens didactic, proiectul este o
metod$ de înv$#are. „Înv$#area bazat$ pe
proiect este o înv$#are în profunzime în
care copiii sunt st$pânii propriei activit$#i,
unde li se ofer$ libertatea de alegere dintro serie de posibilit$#i stabilite de cadrul
didactic împreun$ cu elevii. Acest tip de
înv$#are este proiectat$ dup$ nevoile i
interesele individuale ale fiec$rui elev,
fapt destul de greu de împlinit în toate
tipurile de activit$#i din programul colar” (Chard, Sylvia, Teaching in the Digital Age: Project-Based Learning and
Assessment Videocassette, The George
Lucas Foundation, 2002.).

Scopul principal al ac#iunii eTwinning
este acela de a facilita comunicarea i colaborarea între coli din #$rile membre ale
Uniunii Europene, implicând cadrele didactice i elevii în activit$#i noi de înv$#are: crearea de diverse produse educa#ionale
care implic$ utilizarea noilor tehnologii i
în elaborarea c$rora colaboreaz$ cu echipe
din alte #$ri.
În acest an colar m-am implicat
al$turi de elevii mei de cls. a II-a în dou$
proiecte eTwinning: “Let’s celebrate
Christmas together” i “My collection”.
În cadrul primului proiect am colaborat cu
elevi i profesori din Cipru, Italia i Polonia. Am realizat în cadrul orelor de abilit$#i
practice i educa#ie plastic$ felicit$ri i
daruri de Cr$ciun pe care le-am trimis partenerilor no tri. La rândul nostru am primit
felicit$ri de la ei. Nu pot exprima în cuvinte entuziasmul cu care au lucrat la confec#ionarea felicit$rilor i bucuria cu care le-au
primit. De i sunt mici i abia înva#$ limba
englez$, doar ca disciplin$ op#ional$, au
reu it s$ le mul#umeasc$ colegilor din alte
#$ri i s$ le ureze s$rb$tori fericite. Am
filmat aceste momente i le-am utilizat
al$turi de fotografii în realizarea prezent$rilor smilebox pe care le-am postat pe
blogul proiectului.
Bucuria lor cea mai mare a fost la
final, când le-am împ$r#it toate felicit$rile
primite. Cât de mândri au mers cu ele acas$! -i cât au fost de încânta#i s$ vad$ undeau ajuns darurile lor, urm$rind post$rile
partenerilor!

Împ$r irea felicit$rilor primite

Darurile realizate de noi
În cel de-al doilea proiect elevii au
împ$rt$ it colegilor de clas$ i din
alte #$ri despre preocup$rile lor din
afara colii i anume despre colec#iile
lor. De aceast$ dat$, ajuta#i de mine i
de p$rin#i au înc$rcat pe platforma
proiectului imagini cu obiectele lor de
colec#ie: scoici, timbre, juc$rii, figurine,etc. Prin implicarea în acest proiect
elevii au reu it s$ beneficieze de o
aten#ie sporit$ din partea p$rin#ilor,
s$- i îmbun$t$#easc$ competen#ele
digitale, s$- i petreac$ timpul liber
într-un mod pl$cut i util admirând
colec#iile celorlal#i elevi, s$- i cunoasc$ mai bine colegii de clas$.

Colec ie de figurine kinder-Andreea
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„eTwinning – alternativ educa ional deschis la distan ”
Apostol Ecaterina, -coala Gimnazial$ Nr. 24 Gala#i

Colec ia de scoici-George
În finalul proiectului to#i partenerii
implica#i vom realiza câte o colec#ie identic$ de erve#ele primite de la fiecare partener. Am convenit, noi partenerii implica#i
în proiect, s$ trimitem fiecare câte un num$r de cinci erve#ele. Pe acestea le-am
postat ini#ial pe site, apoi le-am trimis prin
po t$ c$tre colegii din Giurgiu, Turcia i
Polonia (la dou$ coli).
Pe termen lung, prin derularea
acestor proiecte se urm$re te îmbun$t$#irea
competen#elor de utilizare a noilor tehnologii (atât în cazul cadrelor didactice cât i în
cazul elevilor), dar i îmbun$t$#irea comunic$rii în limba englez$ (competen#$ de
baz$ în Uniunea European$ ). Implicarea în
aceste proiecte favorizeaz$ integrarea noilor tehnologii în procesul de înv$#are,
apropierea de celelalte #$ri participante i o
mai bun$ cunoa tere a acestora, activit$#i
curriculare comune, un cadru atractiv de
înv$#are pentru elevi i pentru profesori, o
mai mare vizibilitate a activit$#ii participan#ilor la nivel na#ional i european. De
asemenea, fiecare proiect aduce noi provoc$ri pentru profesori: diversificarea situa#iilor de înv$#are, combinarea mai multor
teme în activit$#i relevante, elaborarea de
material didactic adecvat (prezent$ri
powerpoint, blog, pagini wiki, pagini web,
alte aplica#ii). Fiind vorba de proiecte în
parteneriat cu colegi din alte #$ri, sunt necesare i alte tipuri de competen#e sau de
calit$#i decât cele didactice: toleran#$ i
comunicare intercultural$, respect reciproc,
flexibilitate, creativitate, capacitatea de a
solu#iona probleme etc.
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În acest context, este necesar ca profesorii s$ fie preg$ti#i pentru colaborare, s$ fie dispu i s$ fac$ schimb de responsabilit$#i cu al#ii, s$ î i motiveze
elevii pentru a lucra într-un mod diferit i nou, s$ st$pâneasc$ utilizarea TIC,
s$ poat$ comunica într-o limb$ str$in$, s$ aib$ competen#e de gestionare a unui
proiect.
Prin urmare, este necesar$ o preg$tire anterioar$ i o formare continu$
a cadrelor didactice pentru aceast$ activitate. Unele probleme pe care le
întâmpin$ pot fi dep$ ite prin înv$#area de la ceilal#i profesori activi pe portalul
eTwinning.
Prin derularea de proiecte eTwinning, cadrele didactice au posibilitatea
de a se familiariza cu sistemele de educa#ie din celelalte #$ri membre ale Uniunii
Europene, la care se adaug$ Norvegia, Islanda, Croa#ia, Turcia sau Macedonia.
În conceperea activit$#ilor, a modului de lucru corelat cu obiectivele
proiectului, profesorii vor avea în vedere: activit$#i i mijloace care s$ stimuleze
i s$ sus#in$ motiva#ia elevilor pe parcursul proiectului, interac#iunile dintre
elevi, atât la nivelul clasei, cât i cu elevii din alte coli, implicarea elevilor în
activit$#i prin ac#iuni mai pu#in dirijate, pentru stimularea ac#iunii independente,
a autocontrolului, autoevalu$rii i a reflec#iei asupra propriei înv$#$ri, valorificarea experien#ei anterioare a elevilor, gradarea activit$#ilor, diversificarea lor i
implicarea elevilor în stabilirea modurilor de lucru, proiectarea unor sarcini de
lucru care presupun munc$ în echip$, colaborare, asumare de responsabilit$#i.
Atât pentru elevi, cât i pentru cadre didactice, eTwinning reprezint$
un mediu autentic de înv$#are i un vast domeniu unde pot experimenta i înv$#a
prin intermediul comunic$rii, prin utilizarea TIC i prin managementul de proiect.
Rela#ia profesor – elev în cadrul proiectelor eTwinning poate dobândi
noi valen#e. Cadrele didactice pot recepta mai bine nevoile i interesele elevilor,
pot valorifica i complementariza înv$#area în spa#iul formal cu cel non-formal
i informal, timpul alocat înv$#$rii sau rezolv$rii de sarcini de înv$#are realizând
o continuare între timpul colar i timpul liber.

Bibliografie
1.Chard, Sylvia, Teaching in the Digital Age: Project-Based Learning and
Assessment Videocassette, The George Lucas Foundation, 2002
2.eTwinning în România.Online:http://www.etwinning.ro/prezentare/
index.html
3.Seceleanu, Andra, Cuco$, Constantin, Curs pentru formarea continu a
profesorilor de matematic $i $tiin#e economice în societatea cunoa$terii,
Ed.Funda#iei “Andrei 'aguna”, Constan#a, 2012
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PROIECTE ETWINNING – proiecte de colaborare între elevi
din diferite $ri
prof. CRISTINA GÎL.
Colegiul Na#ional Pedagogic Constantin Br$tescu Constan#a

Societatea modern este mediul unde se petrec modific ri continue $i complexe în competen#e, priceperi, deprinderi, cuno$tin#e, atitudini
$i valori, fapt ce plaseaz institu#iile de înv # mânt într-o pozi#ie-cheie,
implicând o imens resposabilitate social $i individual , con$tientizat $i
asumat .
Fiecare coal$ ar trebui s$ aib$ un
poten#ial ridicat de a câ tiga resurse i
credibilitate prin participarea la proiecte de cooperare. Derularea activit$#ilor de cooperare european$ contribuie la îndeplinirea misiunii colii i
conduce la dezvoltarea dimensiunii
europene în coal$ prin : educarea
tinerilor în spiritul dialogului cu al#i
tineri de vârsta lor din localitate, jude#,
Europa; dezvolt$ spiritul de echip$,
autocunoa terea, autocontrolul; promovarea valorilor na#ionale i europene, dezvoltarea comunicarii în limba
englez$; cunoa terea cultural$ a fiec$rei #$ri membre în proiect, îmbog$#irea cuno tin#elor de TIC. Abilit$#ile
formate în cadrul proiectelor derulate
sunt în concordan#$ cu cele specifice
disciplinelor cuprinse în planul de
înv$#$mânt. Caracterul inovator al
proiectelor eTwinning mobilizeaz$
cadre didactice i elevi s$ realizeze
activit$#i în colaborare cu elevi i profesori din alte #$ri utilizând chat, videoconferin#$, aplica#ii TIC, etc. Activitatea de cooperare ne înva#$ s$ iubim
i s$ c$ut$m noul, s$ fim responsabili,
s$ fim creativi, s$ lucr$m în echip$, s$
comunic$m, s$ rezolv$m dificult$#ile
împreun$, s$ ne autodep$ im.Ne propunem s$ prezent$m în continuare un
proiect eTwinning valoros derulat în
Colegiul Na#ional Pedagogic
„Constantin Br$tescu” de c$tre elevi i
profesori. Acest proiect este Forum of
Generations @ school. Partenerii proiectului au fost Colegiul nostru i
Obchodná akadémia Levice, Levice,
Slovakia. Obiectivele proiectului au
urm$rit :
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dezvoltarea unor competen#e, abilit$#i,
comportamente civice ale tinerilor în vederea stabilirii unor pun#i de leg$tur$ între
tineri
i seniori, a unui dialog
intergenera#ional, implicarea a 30 de voluntari, identificarea unor persoane în
vârst$ active care pot împ$rt$ i tinerilor
din experien#a lor, precum i preocup$rile
de zi cu zi, oferirea unor modele de via#$
tinerilor.
Persoanele în vârst$ au o experien#$ bogat$ de via#$ pe care ar împ$rt$ i-o tinerilor, dac$ li s-ar oferi aceast$ ocazie. Noua
genera#ie ar putea beneficia de aceste
sfaturi i sugestii în#elepte venite din
partea celor “greu încerca#i”. Din p$cate,
ast$zi mul#i b$trâni se confrunt$ adesea cu
singur$tate, izolare, i alte forme de
excludere social$ mai mult sau mai pu#in
vizibile. Ca atare, se impune o schimbare
a atitudinii fa#$ de persoanele în vârst$.
Aceste persoane nu ar trebui considerate
“inutile” i societatea în ansamblul ei ar
trebui s$ le recunoasc$ i s$ le dea ansa
de a- i pune în valoare poten#ialul
benefic. Genera#iile viitoare au nevoie de
timpul, grija i în#elepciunea celor care au
trecut prin via#$ cu fruntea sus.
Dintre
activit$#ile proiectului amintim:
prezentarea Colegiului, a echipei de
proiect; crearea unui logo comun al
proiectului; interviuri luate diferitelor
persoane tinere i vârstnice în leg$tur$ cu
rolul vârstnicilor în comunitate i despre
conceptul de îmb$trânire activ$; ini#ierea
unor discu#ii cu bunicii, vecinii; seniorii
înv$#$ de la tineri s$ utilizeze calculatorul
i Internetul pentru a comunica cu cei
dragi afla#i la distan#$; opinii despre via#$;
activit$#i de 1 martie i 8 martie, de Pa te
– oferim flori, dulciuri i un program
artistic bunicu#elor noastre; întâlniri cu
seniorii activi de Ziua Europei 9 Mai.
Elevii români i slovaci au creat rebus-uri
i puzzle în colaborare, apoi, le-au
rezolvat, munca în comun fiind apreciat$
de ambele echipe.
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PROIECTE ETWINNING – proiecte de colaborare între elevi
din diferite $ri
prof. CRISTINA GÎL.
Colegiul Na#ional Pedagogic Constantin Br$tescu Constan#a
Pentru realizarea activit$#ilor acestui proiect, au fost
utilizate diverse instrumente de lucru precum: Chat, email, Forum, MP3, MP4, alte aplica#ii (Powerpoint,
video, fotografii, desene, voki, animoto), Twinspace,
Videoconferin#e, Web publishing, Proprofs.Toate crea#iile tinerilor sunt disponibile în TwinSpace-ul proiectului. Elevii no tri au dovedit interes de la început fa#$
de acest proiect fiind apreciat ca unul interesant, atractiv, ce presupune voluntariat. Elevii voluntari IMPACT
Pedagogic i-au ar$tat disponibilitatea de a lucra în
proiect. Acestora li s-au ad$ugat cei mici de clasele a
VIa A i a VIII a A. Au fost foarte entuziasma#i de a
înv$#a s$ utilizeze calculatorul, aplica#ii noi, de a realiza proiecte creative, de a coopera cu colegii de clas$ cu
al#i colegi i partenerii din Slovacia. Materialele ob#inute în cadrul proiectului sunt vizibile pe blog: http://
forumofgenerationsatschool.blogspot.sk/
Evaluarea proeictului s-a realizat prin completarea unui chestionar on line de c$tre fiecare participant. un chestionar on line. Elevii Colegiului au s$rb$torit al$turi de colegii lor din Slovacia, Anul îmb$trânirii active i solidarit$#ii între genera#ii-2012.

Proiectul s-a bucurat de implicarea elevilor i a profesorilor de socio-umane, Istorie, limba englez$. Ace tia
i-au îmbun$t$#it competen#ele de comunicare în limba
englez$, TIC, competen#ele civice. Orizontul lor cultural
s-a l$rgit, precum i dorin#a de a participa i la alte proiecte eTwinning. Proiectul s-a realizat în orele de
Consiliere i orientare, Istorie-clasa a XIa, socio-umane,
limba englez$. A fost integrat orelor de curs, dar s-a
desf$ urat i în cadrul întâlnirilor extra colare ale
membrilor IMPACT Pedagogic. “Forum of
generation@school” a urm$rit consolidarea con tiin#ei
civice a tinerilor prin contribu#ia lor la dezvoltarea
valorilor culturale universale i folosirea TIC prentru
crearea unor prezent$ri, filme, comunicare, încredere în
for#e proprii, lucrul în echipe multina#ionale.
Proiectul a ob#inut locul 1 în competi#ia
na#ional$ din Slovacia. A ob#inut Quality Label i
European Label. De asemenea, s-a aflat printre finali tii
concursului european Medeea 2013 unde a fost
nominalizat ca fiind un proiect foarte bun. Recunoa terea eforturilor depuse ne a dat un sentiment de satisfac#ie
i suntem mândri s$ vedem c$ proiectele noastre sunt
apreciate.
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1* * * - Profesorul – factorul cheie în educa#ie. Simpozion interna#ional, Editura George Tofan Suceava,
Suceava, 2008;
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Programele Etwinning
Un alt model de înva are a limbii engleze
Prof. Alina Vlad
Colegiul Na ional ,,Alexandru Ioan Cuza

Participarea elevilor clasei a VII A la activit0#i în cadrul
Programelor Etwinning reprezint0 o ans0 în plus în educarea
tinerilor spre orizonturi culturale diverse i un schimb de
experien#0 benefic din perspectiva activit0#ilor educa#ionale.
Tr$im intr-o lume în care educa#ia constituie o necesitate care
trebuie promovat$ ca modalitate de a cl$di pun#i culturale între
comunit$#ile diferite ale Europei.
Noi, profesorii, suntem interesa#i s$ avem schimburi
culturale i proiecte cu al#i profesori din Europa, s$ cunoa tem
alte sisteme de înv$#$mant, s$ ne familiariz$m cu diverse
metode i tehnici noi de înv$#are pe care s$ le adapt$m la
propriile nevoi educa#ionale. Noi credem c$ dezvoltarea
resurselor umane reprezint$ o achizi#ie important$ i, de aceea,
efortul nostru constant este centrat în aceast$ direc#ie de
dezvoltare profesional$ i personal$, de motivare a elevilor
no tri care vor deveni mai încrez$tori în propriile resurse i mai
toleran#i în a accepta diversitatea cultural$ a Europei.
Dorin#a permanent$ de a fi cât mai bine preg$ti#i depinde de
diversificarea metodelor folosite i, din aceast$ perspectiv$,
proiectele interna#ionale sunt extrem de valoroase în ceea ce
prive te schimbul de idei, dialogul, rela#iile de colaborare,
perfec#ionarea cuno tin#elor de limba englez$, dezvoltarea
cultural$, noile metode i tehnici de predare, cu efecte directe,
benefice, asupra elevilor no tri i, implicit, asupra colii i
comunit$#ii în care tr$im. Elevii mei au fost entuziasti în
proiectele Etwinning. Aceast$ implicare în activit$#i comune cu
elevi din alte state europene a determinat o dezvoltare a
cuno tin#elor de limb$ strain$. În acela i timp, elevii au luat
contact cu valorile i tradi#iile europene, au înv$#at s$ le
aprecieze i, în acela i timp, s$ devin$ con tien#i de propriile
valori na#ionale. Deschiderea c$tre schimburi culturale cu alte
state europene impune, de asemenea, o dimensiune european$ în
abordarea modului de predare.
Profesorii sunt responsabili pentru formarea viitorilor
cet$#eni activi i responsabili. Ne dorim ca elevii no tri s0
cunoasc0 lumea în care tr0iesc i s0 o schimbe într-o lume mai
bun0. De aceea, încerc0m s0-i form0m nu numai în a cunoa te, a
ti, ci s0 le cultiv$m valori i atitudini pentru dezvoltarea lor ca
individualit0#i unice.
Oferind constant elevilor posibilitatea de a cunoa te alte
civiliza#ii europene prin schimbul cultural direct oferit de aceste
proiecte, le imprim0m principiile i valorile unei Europe
comune f0r0 grani#e.
Parteneriatele Etwinning au permis copiilor no tri s0
înve#e despre asem0n0rile i deosebirile culturale pe care le-au
experimentat în dezvoltarea lor în propriile lor #0ri. Ei au înv0#at
unii de la al#ii despre tradi#ii, limb0, festivaluri i art0, stiluri de
via#0 i personalit0#i. Prin proiectele Etwinning, dorim ca elevii
s0 se simt0 valoriza#i ca parte a comunit0#ii globale extinse i s$
în#eleag$ contribu#iile pe care ei le pot avea la cultura
european$. Dorim s$ descoperim lumea i lumea s$ descopere
Romania i felul nostru de a fi. Avem acelea i dorin#e de a
înv$#a, de a comunica, de a aduce noutate în via#a noastr$.
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Entuziasmul elevilor a fost debordant, ei
participând cu interes la activit$#ile propuse de partenerii
no tri: realizarea de proiecte PowerPoint cu prezentarea
colii i a elevilor participan#i, autoportrete, festival de
Halloween, re#ete tradi#ionale transpuse în engleza i
care au fost trimise partenerilor, toate reprezentând
activit0#i interesante al0turi de elevii nostri care au
în#eles pe deplin importan#a cunoa terii limbii engleze i
nevoia de a ne îmbog$#i cu secven#e din cultura popular$
a fiec$rei #$ri.
Noi speran#e, noi provoc0ri, noi experien#e ne a teapt0
în explorarea limbii engleze!!!
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PROIECTELE EDUCATIVE DERULATE LA DISTAN0Prof. Adina Veronica Fuic$
Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”, Gala'i
Raportul între tehnologia comunic$rii (i activit$'ile pe care le propune, în
general, (coala este semnificativ în cazul proiectelor educative derulate la
distan'$, permi'ând, printre altele, (i o nou$ form$ de redistribuire a termenilor,
în func'ie de criterii precum: prezen'$-virtualitate, individ-colectivitate, formalinformal. Nu trebuie ignorat faptul c$ aceste tehnologii cognitive tind s$
influen'eze din ce în ce mai mult modelele conceptuale pe baza c$rora se interpreteaz$ realitatea, iar consecin'a direct$ a acestei st$ri de fapt este concretizat$
într-un paradox: nu numai pozi'ionarea în timp (i spa'iu este tridimensional$, ci
(i pozi'ionarea în fa'a unui monitor, portal al infinitelor posibilit$'i.
În aceste condi'ii, internetul reprezint$ un spa'iu în care se pot reproduce
activit$'ile vie'ii cotidiene, într-un raport
de reciprocitate care cere disponibilitatea
de a interveni, de a alege, de a c$uta, de a
comunica, de a socializa. Fire(te c$ intruziunea sa în definirea raporturilor umane
poate crea o serie de neajunsuri, cum ar fi
volatilizarea apartenen'ei la o structur$
social$, estomparea limitei senzoriale sau
concederea libert$'ii de neasumare a
responsabilit$'ilor, cât$ vreme identitatea
se m$soar$ doar în creativitatea alegerii
unui username. Dar dincolo de aceste
detalii, complet insignifiante pentru cei
care se dedic$ serios demersurilor în care
sunt implica'i, r$mâne esen'ialul: pentru
a-(i simplifica ((i de ce s$ n-o
recunoa(tem, pentru a-(i complica, în
egal$ m$sur$) existen'a, omul are datoria,
în primul rând fa'$ de sine, de a r$spunde
provoc$rilor care s$ duc$ la dezvoltarea
sa personal$ (i profesional$. Cu atât mai
utile se fac instrumentele puse la
dispozi'ie de tehnologiile de informare (i
de comunicare, cu cât se adreseaz$ (i persoanelor de vârst$ (colar$, aflate în formare (i, deci, cu mare poten'ial de implicare. În acest sens, proiectele educative
realizate la distan'$ au meritul de a facilita
cooperarea virtual$ (i de a miza pe o eficientizare a timpului de lucru, în func'ie
de predispozi'iile (i necesit$'ile individuale ale membrilor echipelor.
Pornind de la situa'ia concret$ a implic$rii (colii noastre într-un astfel de proiect
(Institu)ii de patrimoniu cultural în Moldova ,i Dobrogea), desf$(urat la nivel
interregional, vom eviden'ia aspectele
care au dus la buna desf$(urare a demersului, insistând totodat$ pe avantajele
imediate.
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Ini#iativa demar$rii unui proiect educa#ional nu a f$cut decat s$ focalizeze într-o direc#ie comun$ preocup$rile liceenilor de a
promova, prin diversitatea mijloacelor de
care au dispus, valorile locale, atât institu#ii,
cât i oameni, tradi'ii, mentalit$'i din spa#iul
de interferen#$ cultural$ care se suprapune
pe Dun$rea de Jos.
Aria tematic$ a fost aleas$ în
func'ie de specificul local al unit$'ilor partenere din Gala'i (i Tulcea, aplicat pe domeniul cultural-artistic. Interesant este faptul c$
aceast$ ac'iune a permis experimentarea
unor noi metode didactice ce pot fi, în
esen'$, adaptate oric$rei discipline, într-o
abordare în viziune inter (i transdisciplinar$;
prin urmare, lucrurile nu s-au redus la sfera
preocup$rilor personale ale profesorilor
coordonatori (Adina Fuic$, Livia Tihanov),
ci au vizat un spectru larg de competen'e (i
deprinderi. Ca atare, elevii au fost motiva'i
s$ munceasc$ în propriul ritm, s$ lege prietenii, s$ intre în contact cu alte idei, s$
schimbe p$reri legate de istoria zonei, de
oamenii de cultur$, de tradi'ii, într-un mod
informal.
Destinatarii acestui dialog cultural
au fost elevi cu vârsta cuprins$ între 15-17
ani, majoritatea cu o viziune deja format$
asupra pasiunilor (i preocup$rilor lor, cu
spirit de ini'iativ$, creativitate (i entuziasm,
c$rora le-a pl$cut ideea flexibilit$'ii timpului, a(a încât receptivitatea lor a fost sporit$.
În diagrama desfa ur$rii au fost incluse urm$toarele activit$#i: informarea i documentarea în colaborare cu institu#iile partenere
locale, elaborarea si aplicarea unui chestio-

nar destinat elevilor care s$ verifice
importan#a cunoa terii institu#iilor i
personalita#ilor de cultur$ ale zonei
de provenien'$, discu#ii tematice,
deplas$ri pe teren, vizion$ri de materiale video, reuniuni de lucru realizate in cadrul întrunirilor de proiect,
schimburi interculturale prin vizite,
realizarea unor interviuri luate
personalit$'ilor culturale ale zonei.
Fiecare ac'iune a fost monitorizat$ (i diseminat$ în cadrul
conversa'iilor online dintre omologii
celor dou$ echipe, ale c$ror roluri au
fost clar stabilite înc$ din momentul
ini'ial.
Altfel spus, fiecare membru
al unei echipe avea de rezolvat sarcini stricte, în func'ie de domeniul
pe care trebuia s$ îl investigheze:
port, mituri locale, literatur$, teatru,
istorie (i civiliza'ie.
Toate materialele au fost
sistematizate în vederea conceperii
unui produs final comun. Ca atare,
au fost create pliante cu programul
manifest$rilor, precum i un poster
color, care a reflectat specificul
proiectului.
De asemenea, au fost realizate un calendar cultural, un CD (i
un site cu produsul rezultat precum
i cu fotografii ilustrând cele mai
importante secven#e ale manifest$rii.
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Totodat$, au ap$rut articole în
revistele colilor partenere, dar (i în alte
publica#ii de specialitate (Revista Centrului
Cultural ”Dun$rea de Jos”). Pentru a crea
site-ul proiectului, elevii au utilizat HTML
(i PHP, Macromedia Flash 8 pentru
filmule'e (i Namo WebEditor pentru galeria de imagini.
Au fost îmbucur$toare semnele
unei transform$ri pozitive în privin'a unor
elevi pentru care pu'ine lucruri constituiau
motive de entuziasm; a(a se face c$ s-a
constatat o îmbun$t$'ire a modului de organizare a timpului, o încadrare în termen
pentru rezolvarea sarcinilor cerute (i -de ce
nu?- instaurarea unei competi'ii constructive. Li s-a dezvoltat (i spiritul combativ,
pentru c$ este cu neputin'$ ca, pe parcursul
unei sesiuni de brainstorming, s$ nu ias$ la
lumin$ idei, controverse, polemici, argumente. Iar o bun$ selec'ie a lor nu ar fi
posibil$ f$r$ puterea de convingere care
p$rea a fi, pentru unii dintre ei, ultima redut$ cucerit$, de vreme ce nu cu mult timp
în urm$ se manifestaser$ mult mai pu'in,
nu pentru c$ nu ar fi avut idei, ci fiindc$ le
lipsea încrederea în for'ele proprii. Prin
urmare, au în'eles toate implica'iile unor
structuri care, pân$ în acel moment, erau
pentru ei simple stereotipii verbale: cooperarea (i lucrul în echip$.
Iat$ de ce, având punctul de plecare în aceast$ experien'$ anterioar$,
inten'ion$m s$ demar$m un proiect
eTwinning, cu atât mai mult cu cât (coala
noastr$ este înscris$ de mult$ vreme pe
platform$, iar propuneri multilaterale exist$ deja.
Documentarea
(i
urm$rirea
activit$'ilor postate ne determin$ s$ credem
c$ acesta este, f$r$ îndoial$, mijlocul ideal
de colaborare la distan'$, în vederea instituirii unor parteneriate pedagogice care,
'inând cont de similitudinile (i diferen'ele
culturale, ar fi capabile s$ ating$ urm$toarele finalit$'i: schimbul de cuno(tin'e (i de
experien'$, confruntarea strategiilor didactice
din
diversele
sisteme
ale
înv$'$mântului european, colaborarea între
(colile înfr$'ite, împ$rt$(irea (i schimbul
de p$reri, îmbog$'irea cultural$ a
participan'ilor (i, nu în ultimul rând, aprofundarea cuno(tin'elor într-o limb$ str$in$.
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În consecin) , pe m sur ce vor fi eliminate înc prezentele
prejudec )i ,i viziuni restrictive, alegerea unui sistem de colaborare
educa)ional la distan) se va valida, f r niciun dubiu, în solu)ia optim pentru dezvoltarea ulterioar a înv ) mântului care trebuie s se
adapteze strategiilor lifelong learning, atât pe componenta sa
curricular , cât ,i extracurricular . Numai a,a ,coala va ie,i din cadrul educa)iei tradi)ionale ,i va deveni independent de timp ,i de
spa)iu.
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Metode CLIL în proiectele eTwinning
Prof.inv. primar Liana Pop
Colegiul Na#ional ,,Emil Racovi#$”, Cluj-Napoca

Nu numai profesorilor de limbi str$ine le revine un rol esen#ial în
construirea unei Europe a multilingvismului. Dozând competen#ele lingvistice i cele pedagogice, profesorii de la ciclul primar le pot trezi elevilor entuziasmul pentru cunoa terea limbilor str$ine, care îi va înso#i pe
tot parcursul vie#ii. Prin activarea aptitudinilor lor naturale pentru asimilarea limbilor la o vârst$ fraged$, copiii dispun de mai mult timp pentru a
înv$#a i beneficiaz$ de o experien#$ lingvistic$ i cultural$ care contribuie la cre terea încrederii în sine i la dezvoltarea lor general$
(cognitiv$, social$,lingvistic$) i îi determin$ s$ participe activ la activit$#ile proiectelor interna#ionale.
Transformarea unei coli tradi#ionale, monolingve, într-o coal$ care s$
sus#in$ educa#ia CLIL prin proiecte interna#ionale are un impact important i
puternic asupra activit$#ilor în clas$,
organiz$rii colii, alc$tuirii curriculumului i asupra modului în care colile
interac#ioneaz$ cu lumea din afar$, pentru c$ educa#ia CLIL modific$ în mod
drastic cadrul social i de înv$#are. Cele
doua idei importante care stau la baza
cre$ri materialelor CLIL sunt abordarea
temei sudiate i faptul c$ elevii înva#$
limba prin con#inutul unei discipline.
În aceast$ lucrare se vor
prezenta metodele CLIL de predare ale
modului ,,Under the sea” abordat atât în
cadrul unui curs op#ional la clasa a II-a
cât i în cadrul unui proiect interna#ional
eTwinning care cuprinde acela i con#inut
i care le-a oferit posibilitatea cadrelor
didactice apartinând unor procese de
înv$t$mânt diferite s$ înve#e metode noi
de predare CLIL, s$ compare metodele
de evaluare CLIL i s$ le perfec#ioneze.
În plus, posibilitatea de a comunica despre acest subiect cu partenerii lor dintro coal$ din Italia a determinat îmbog$#irea cu succes a vocabularului lor în
limba englez$ i ameliorarea pronun#iei
i a fluen#ei.
Asimilarea termenilor esen#iali
referitori la viata submarin$ s-a realizat
transdisciplinar în cadrul a patru lec#ii de
abilit$#i practice care au avut ca tem$
confec#ionarea 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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Pe lâng$ pronu#area numelui
fiec$rui animal submarin în englez$
(rainbow fish, octopus, dolphin, turtle,
shark, whale etc.) elevii au trebuit s$
denumeasc$ p$r#ile componente ale
corpurilor acestora, iar cadrul didactic
a folosit aceste cuvinte de mai multe
ori pe parcursul lec#iilor. Astfel
vocabularul elevilor în limba englez$ a
fost îmbog$#it nu numai cu cuvinte ce
apar#in disciplinei cunoa terea
mediului ci i cu cele care apar#in
abilit$#ilor practice (taie, lipe te,
pliaz$, picteaz$, deseneaz$).
Exemplu: Whales made of small plastic 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.

Astfel, panoul a devenit un veritabil
material didactic pentru proiectul
eTwinning ,,Under the sea”.

Jocurile de rol, folosirea
marionetelor, dramatiz$rile diferitelor
pove ti tematice în limba englez$
reprezint$ metode atractive prin care se
poate asimila con#inutul unei discipline. În
cadrul proiectului e-twinning ,,Under the
sea” am adaptat povestea Rainbow Fish,
transformând-o într-o pies$ de teatru care
impunea folosirea repetat$ a unor elemente
de prozodie (Give away my scales? My
beautiful shining scales? No way, even you
are whales) i a cuvintelor din vocabularul
specific vie#ii submarine. Aceast$ pies$ de
teatru a stârnit într-un mod atractiv
interac#iunea natural$ în limba englez$,
asimilarea de elemente de prozodie i
pronun#ie într-o manier$ contextualizat$,
achizi#ia de vocabular i structuri noi, pe
deplin contextualizat i un sentiment de
încredere în abilitatea elevilor de a înv$#a o
limb$ str$in$. 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.

În finalul celor patru lec#ii de abilit$#i practice a existat un moment în
care munca în echip$ a fost valorificat$ la maximum, în sensul c$ elevii au
realizat un panou CLIL unde, sub fiecare animal submarin confec#ionat, au
lipit denumirea animalului în limba
englez$.

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 lec#ia de descriere a animalelor
sumarine în limba englez$. Cuvinte
ca ,,scales”, ,,tail”, ,,fish”, ,,sea”, ,,little”,
,,big”, ,,sea”, ,,ocean” au ap$rut în fiecare
descriere, propozi#iile elevilor devenind din
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ce în ce mai lungi, iar fluen a în limba
englez$ a crescut considerabil.Când profesorul g$se te un text CLIL, ca fragmentul din piesa de teatru prezentat anterior, primul lucru la care se gânde te este
cum s$-l exploateze pentru ca elevul s$i însu easc$ cu succes atât vocabularul
în limba str$in$, cât i con#inutul.
Elevii trebuie s$- i însu easc$
vocabularul pentru a în#elege con#inutul
textului prin: exerci#ii de potrivire a cuvintelor cu defini#iile acestora sau cu
imaginea corespunz$toare, rebusuri,
exerci#ii de completare a unui text lacunar, exerci#ii de ordonare a paragrafelor
pentru a forma textul studiat sau exerci#ii
de etichetare a imaginilor unui text cu
paragrafele corespunz$toare.

Profesorii parteneri ai proiectului eTwinning CLIL au creat un puzzle on line
prin care elevii trebuiau s$ asambleze în
a a fel piesle încât fiecare cuvânt scris în
englez$ s$ fie a ezat lâng$ imaginea
corespunz$toare.Ei au memorat scrierea
corect$ a cuvintelor într-un mod atractiv.
Acesta este un exerci#iu care i-a ajutat s$
ob#in$ calificative maxime la evaluarea
prin teste scrise. Toate aceste cuvinte
care fac parte din vocabularul vie#ii submarine au fost cu succes reactualizate la
începutul lec#iilor proiectului proiectului
etwinning ,,Under the sea” prin ceea ce
numim jocuri CLIL kinestetice, prin care
elevii asimileaz$ cel mai bine informa#ia
prin mi care i manipulare.Exemplu:
Digits: Elevii se a eaz$ în cerc pe podea
i, f$r$ o ordine prestabilit$, încep s$
numere de la unu la zece. Dac$ doi sau
mai mul#i copii vorbesc în acela i timp,
ies afar$ din joc i num$r$toare începe
din nou. Jocul se poate juca alternând
setul de cuvinte pronun#ate în limba
englez$. Se pot alege în loc de termenii
care denumesc numerele termeni din
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vocabularul submarin, animale din
jungl$, fructe etc.
Predarea con#inutului unei
discipline CLIL prin intermediul
cântecelor este o metod$ excelent$
care determin$ elevii s$ învete i s$
memoreze cuvinte i expresii în alt$
limb$, îi familiarizeaz$ pe ace tia cu
sunetele limbii engleze, cu ritmul i
accentul englezesc. Intonarea înso#it$
de mi c$ri a cântecului ,,Under the
sea” a fost o oportunitate pentru elevi
s$ interac#ioneze i s$ comunice în
limba englez$, le-a transmis o
atitudine pozitiv$ fa#$ de înv$#area
con#inutului proiectului în limba
enlgez$. Cuvintele din astfel
de ,,jocuri muzicale” sunt mai u or
re#inute i pronun#ate de elevi decât
dac$ ar fi înv$#ate pe de rost dintr-o
list$ de cuvinte.
Partenerii no tri eTwinning
de la Scoala Istituto Comprensivo 2Lavello, Italia, au realizat un
minivideoclip karaoke al acestui
cântec, elevii intonând cântecul
urmârind versurile afi ate pe ecran cu
ajutorul video-proiectorului.
Exerci#iile de dezvoltare a
inteligen#ei emo#ionale se pot folosi la
orice disciplin$, inclusiv în predarea
limbii engleze. De exemplu,
jocul ,,Fish salad” (Salata de pe te) se
poate folosi pentru ca elevii s$- i
însu easc$ într-un mod atractiv i
relaxant vocabularul în limba englez$
legat de animalele marine. Iat$ cum se
poate realiza o astfel de activitate de
înv$'are: Copiii stau pe scaune într-un
cerc mare. Fiec$ruia i se d$ o buc$#ic$
de hârtie pe care este scris$ denumirea
unui animal marin. Sunt cinci animale
diferite pe hârtie (shark, sea shell, star
fish, octopus, whale). Liderul grupului
st$ în mijlocul cercului i nu are scaun.
Liderul strig$ numele unui animal i
acei elevi care au pe bile#el numele
acelui animal trebuie s$- i schimbe
locul pe scaun cât mai repede posibil.
Liderul încearc$ (i el s$-(i g$seasc$ un
scaun liber i elevul care r$mâne f$r$
loc va devein liderul i astfel jocul
continu$. Un mod interesant de a
evalua elevii atât din punctul de
vedere al în#elegerii con#inutului predat, cât i al nivelului lingvistic asimi-

lat este ceea ce numesc exper#ii CLIL exerci#iile „scaffolding”. Sunt exerci#ii de e afodaj în care li se cere elevilor s$ termine
o ,,construc#ie” început$ în prealabil de
profesor, s$ descrie un obiect urm$rind un
model dat sau s$ termine propozi#iile
începute. Am folosit acest mod de a evalua
elevii în finalul proiectului etwinning ,,Under the sea”, când le-am cerut
elevilor s$ completeze ni te c$r#ile ilustrate
care descriau fiecare animal submarin. Pe
fiecare pagin$ exist$ imaginea animalului
descris i sub fiecare imagine este scris
începutul unei propozi#ii pe care elevii trebuie s$ o termine. Aceste mini-c$r#i au fost
prezentate elevilor parteneri din Italia în
cadrul ultimei conferin#e webcam care, în
final, s-a dovedid a fi o metod$ eficace de a
evalua atât con#inutul asimilat de elevi, cât
i fluen#a limbii vorbite i acurate#ea pronun#iei, precum i - în ansamblu - abilitatea
acestora de a discuta despre animalele
subacvatice.
Multiplele aspecte ale abord$rii CLIL în
cadrul cursurilor op#ionale la decizia colii
i în cadrul proiectelor colare e-twinning

sau Comenius pot prezenta numeroase
avantaje: dezvolt$ abilit$#ile de comunicare
intercultural$; îmbun$t$#e te competen#ele
lingvistice i de comunicare oral$; încurajeaz$ formarea unor interese i atitudini
multilingve; vine în completarea altor
obiecte de studiu, f$r$ a le concura; ofer$
posibilitatea studierii con#inutului din
diferite perspective; diversific$ metodele i
tipurile de predare în clas$; consolideaz$
motiva#ia i încrederea celor care studiaz$
atât în ceea ce prive te limba str$in$, cât i
obiectul predat.
Bibliografie:
1.Comenius in training Course: ,, Teaching
and Learning Strategies Using Games and
Drama activities’’.
2.Deller, S. & C. Price (2007) Teaching
Other Subjects Through English.
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A trecut aproape un an (i
jum$tate de când am f$cut primii pa(i
pe site-ul eTwinning.net. În acest
timp am finalizat patru proiecte.
Primul proiect, „Reading ebooks - an alternative for classical
reading, destinat elevilor între 14 (i
18 ani (i reunind contribu'iile a
treisprezece parteneri (Cehia, Spania,
Portugalia, Italia, Croa'ia, Fran'a,
Slovakia, Slovenia, România), a avut
ca scop îmbun$t$'irea dezvolt$rii
generale a adolescen'ilor, încurajând
lectura ca baz$ pentru înv$'area
ulterioar$, pe toat$ durata vie'ii
Proiectul destinat elevilor între 14 (i
18 ani (i reunind contribu'iile a 13
parteneri, având posibilitatea de a
comunica în dou$ limbi (englez$ (i
francez$), a avut
ca scop
îmbun$t$'irea dezvolt$rii generale a
adolescen'ilor, încurajând lectura ca
baz$ pentru înv$'area ulterioar$, pe
toat$ durata vie'ii. Într-o lume
dominat$ de concuren'a dintre massmedia (i calculator, elevul nu se mai
apleac$ asura lecturii c$r'ilor. Pentru
formarea la elevi a abilit$'ilor de
lector activ (i critic, capabil de
discern$mânt, ne-am gândit la
remedierea problemei prin realizarea
unei alian'e între carte (i internet. Am
abordat
urm$toarele
teme:
compararea lecturii c$r#ilor în format
fizic cu cea a lecturii c$r'ilor în
format digital, modalitatea de
evaluare
i
de
selectare
a
informa#iilor i noile metode i
instrumente de lucru furnizate de
internet,
cultivarea
interesului
elevului pentru lectura c$r'ilor
virtuale/tip$rite.
Prin
modalit$'ile
de
dezvoltare a competen'elor de
lectur$, proiectul citat apar'ine zonei
noilor educa'ii, oferind solu'ii pentru
câteva dintre provoc$rile actuale din
sistemul educa'ional. Centrarea pe
elev, ca subiect al activit$'ilor
planificate, a presupus respectarea
unor exigen'e ale înv$'$rii durabile,
cum sunt: utilizarea unor metode
active care pot contribui la stimularea
actului lecturii, gestionarea eficient$
a informa'iilor ob'inute prin lectur$
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în vederea dezvolt$rii personale,
dezvoltarea competen'elor digitale prin
realizarea unor activit$'i care au ca scop
formarea la elevi a deprinderii de a folosi
internetul ca surs$ de documentare (i de
informare.
Stimularea interesului elevilor
pentru actul lecturii într-o lume în
permanent$ transformare, modul în care
elevii percep rela#ia dintre carte i
internet, dintre modalit$#ile tradi#ionale
de informare i de documentare i cele
moderne, sunt întreb$ri la care am
încercat s$ d$m cele mai potrivite
r$spunsuri în cadrul activit$'ilor acestui
proiect. Am c$utat s$ form$m un cititor
reflexiv, capabil s$ în'eleag$ c$ cite(te
nu numai pentru a dobândi cuno(tin'e;
lectura, la fel ca (i scrierea, îi asigur$
în'elegerea (i capacitatea de interpretare
a mesajelor la toate disciplinele.
Activit$'ile planificate se integreaz$ în
curriculum.
Activit 'ile proiectului s-au
bazat pe o colaborare fructuoas$ între
(colile partenere care a oferit beneficii
educa'ionale participan'ilor. Elevii au
postat scurte recenzii ale c$r'ilor/
jurnalelor (vituale/tip$rite) citite plus
traduceri de poezie, profesorii au
publicat documente informative. Astfel,
am aflat despre existen'a unor cataloage
de bibliotec$, diverse ghiduri de
orientare,
manuale,
programe
educa#ionale, romane interactive, jocuri
i versiuni computerizate din literatura
„clasic$” – toate acestea dovedindu-se
mult mai eficiente i mai u or de folosit
prin intermediul modelelor digitale.
Publica'iile online au împânzit Europa,
iar elevii/profesorii le-au prezentat, dup$
ce le-au citit. Organizarea unor
schimburi de opinii/ unei dezbateri,
completarea unui chestionar despre
lectura c$r'ilor digitale/tradi'ionale,
alc$tuirea unui poster (prezentarea unor
desene) pornind de la trei-cinci poezii
eminesciene, descrierea unui târg/salon
de carte din (colile/ora(ele/'$rile
partenerilor au contribuit la realizarea
unui climat favorabil colabor$rii între
(colile partenere.
Elevii/profesorii parteneri au
utilizat în mod creativ resursele oferite
de spa'iul virtual al proiectului,
”cancelaria”, col'ul elevilor (i jurnalul de
proiect.

Instrumentele utilizate ( blogul,
wiki, chat-ul, forumul, file-archive, image
gallery), ca (i apelul constant la
mijloacele web 2.0, au contribuit la
identificarea rolului lecturii la dezvoltarea
personal$. Dac$ în privin#a instrumentelor
educa#ionale, se prefer$ din ce în ce mai
mult varianta digital$ – lec#ii i exerci#ii
interactive, text, elemente vizuale i
muzicale combinate –, p$rerile despre
noile tehnologii computerizate aplicate
lecturii sunt împ$r#ite, între cei care
prefigureaz$ „moartea” c$r#ii i cei care
v$d cele dou$ planuri coexistând, c$ci nu
se mai poate pune problema ignor$rii sau
neg$rii vehemente a modific$rilor aduse
de era digital$ în toate domeniile, inclusiv
în literatur$.
Metod$ complex$ de studiu, de
dezvoltare a unor competen'e, valori (i
atitudini, lectura (fie c$ este vorba despre
cartea electronic$, ori de cartea tip$rit$)
reprezint$ un excelent cadru de
con(tientizare, de asumare (i de
dezvoltare a unui mod propriu de
înv$'are. Mai mult, lectura este un
instrument prin care elevul are acces la
experien'a omenirii pe tot parcursul vie'ii.
În acest sens, proiectul poate continuat în
liceul nostru (i poate fi implementat în
orice (coal$.
Consider c$ acest proiect a
reprezentat o prim$ provocare pentru
echipa noastr$, datorit$ leg$rii actului
lecturii de interesele grupului-'int$,
descoperirea pl$cerii lecturii prin punerea
în prim plan a ”drepturilor” cititorilor,
prin preluarea deprinderilor elevului care
cite(te într-un cadru extracurricular ceea
ce dore(te, utilizând noile tehnologii.
Proiectul ” ASOUVENIR FOR
ME? THANKS!”, ini'iat de Melita
(Croa'ia) (i Florica (România), având 15
parteneri, se adreseaz$ elevilor cu vârsta
între 12-19 ani (i are drept obiective:
identificarea/împ$rt$(irea experien'elor
l e g a t e d e prez e ntarea / pr i mi r e a
suvenirurilor, derularea unor cercet$ri/
investiga'ii cu privire la suvenirurile/
brandurile na'ionale (i locale,
descoperirea multiplelor semnifica'ii ale
suvenirului, cunoa(terea unor culturi
diferite, comunicarea în limba englez$ cu
ajutorul noilor tehnologii (TIC).
Nu întotdeauna valoarea
material$ a suvenirului (ca obiect, dar,
semn care evoc$ o amintire) este cea care
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influen'eaz$ rela'iile dintre
oameni; de cele mai multe ori,
semnifica'ia gestului, simbolul suvenirului ac'ioneaz$ benefic asupra
reac'iilor omului culturii
tradi'ionale, dar (i contemporane.
Cercetarea interdisciplinar$ a suvenirului din cadrul acestui proiect subliniaz$ conota'iile lui
predominant simbolice, receptarea
lui ca vehicul (i, totodat$, creator,
el însu(i, de noi valori culturale.
Fiecare dintre noi a d$ruit (i a
primit suveniruri în cadrul unor
vizite virtuale.
Proiectul a vizat dezvoltarea abilit$'ii de gândire critic$ a
elevilor de vârsta adolescen'ei asupra multiplelor semnifica'ii (i valori ale suvenirului, ca obiect,
amintire, dar, liant între persoane
apar'inând unor culturi diferite,
care vor s$ înve'e (i s$ cunoasc$
mai mult despre sine (i despre
ceilal'i. Abilitatea de via'$ urm$rit$
a oferit în acela(i timp elevilor
posibilitatea de a realiza activit$'i
împreun$, de a colabora la realizarea de sarcini, ceea ce a contribuit
la ameliorarea performan'elor.
Astfel, s-au transmit, s-au
consolidat cuno(tin'e din varii
domenii, conducând la o reflec'ie
asupra suvenirului, la realizarea de
sarcini integrate privind analiza
suvenirului, ca fapt de via'$, la
sensibilizarea elevilor (i la interpretarea actului de a primi/d$rui un
suvenir. Printre competen'ele cheie
europene vizate în cadrul acestui
proiect se num$r$: sensibilizarea (i
expresia cultural$, a înv$'a s$
înve'i, utilizare TIC, comunicarea
într-o limb$ str$in$.
Proiectul ”Let’s introduce
our culture”, având public-'int$
elevii cu vârsta între 12 (i 18 ani (i
a fost realizat de zece (colipartenere. Punând accent pe
competen'a de sensibilizare (i exPagina 27

presie cultural$, proiectul vizeaz$ împ$rt$(irea unor cuno(tin'e despre
cultura popular$ contemporan$ ca parte important$ a istoriei europene,
estimând c$ elevii vor fi con(tientiza asem$n$rile (i deosebirile dintre
'$rile europene, vor utiliza limba englez$ ca mijloc de comunicare întrun climat prietenos (i c$lduros, vor aprecia importan'a exprim$rii creative a ideilor, experien'elor (i emo'iilor printr-o serie de medii, inclusiv
muzica, dansul, literatura (i artele vizuale.
Activit 'ile derulate au avut în vedere promovarea
particularit$'ilor regionale (i bogata diversitate cultural$ (i a tradi'iilor
'$rilor de provenien'$ ale (colilor partenere. Am colaborat la realizarea
prezent$rilor cu (colile partenere (elevii au conceput materialele privind
Anul Nou, muzica, dansul, alegând balada Miori)a ca reprezentativ$ pentru români) (i am c$utat s$ post$m materialele la timp, pentru o mai bun$
gestionare a activit$'ilor desf$(urate. Am postat materiale video legate de
o întâlnire cu un profesor pensionar, precum (i impresiile elevilor legate
de acest eveniment în cadrul activit$'ii de prezentare a conversa'iilor în
limba matern$.
În cadrul activit$'ilor proiectului, am observat c$ (colile partenere se mândresc cu patrimoniul bogat de valori, printre care se num$r$
respectarea diversit$'ii culturale, lingvistice (i religioase (i o îmbinare a
tradi'iei cu postmodernitatea.
Proiectul `„Let’s share our culture!” a reunit contribu'iile a
paisprezece parteneri din zece '$ri (i a avut în vedere promovarea
particularit$'ilor regionale (i bogata diversitate cultural$ (i a tradi'iilor
'$rilor de provenien'$ ale (colilor partenere.
Activit 'ile proiectului (prezentarea (colilor/a ora(elor/a '$rilor,
riturile de trecere – na(terea, nunta, înmormântarea-, costumele
tradi'ionale, tradi'ii de Cr$ciun, explorarea patrimoniului cultural) au
eviden'iat importan'a culturii populare, a patrimoniului cultural european.Am avut ocazia s$ împ$rt$(im informa'ii, p$reri, comentarii cu
privire la importan'a suvenirului ca pilon al culturii europene (i ca marc$
identitar$ a fiec$rei '$ri. Folosirea instrumentelor web 2.0 a cerut în mod
constant participarea activ$ a partenerilor, colaborarea lor (i, pentru
aceasta, consider$m c$ sunt motivante.
Domeniul major în care s-a încadrat demersul nostru este prepararea tranzi'iei elevului de la (coal$ la via'a activ$, punându-i la
dispozi'ie instrumentele necesare unei percep'ii juste a mesajelor. Posibilitatea de a continua colaborarea cu partenerii no(tri, men'inerea
rela'iilor de colaborare (i de schimb de informa'ii vor contribui la formarea de viitori cet$'eni responsabili, cu abilit$'i legate de valori personale, deschiderea unei diversit$'i de orizonturi culturale.
Consider c$ eTwinning reprezint$ o poart$ spre lumea educa'iei
europene, pentru a intra în contact, a face schimb de idei i de exemple
practice.
Surse:
www.eTwinning.net
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Comunitate a $colilor europene, sus#in tor al înv # rii pe tot parcursul vie#ii, excelent profesor pentru profesori, platforma eTwinning este $i va r mâne cadrul de referin# în ce prive$te colaborarea, parteneriatul $colar sus#inut la nivel interna#ional. Utilizator al platformei înc din 2008, am avut ocazia de a descoperi $i utiliza resursele puse
la dispozi#ie, am înv #at într-adev r lucruri noi $i utile, nu am regretat niciun minut petrecut în fa#a calculatorului.
eTwinning ofer$, printre altele,
pre#ioasa oportunitate de a participa în
cadrul activit$#ilor de formare continu$
– eTwinning Learning Labs - organizate
periodic, pe tot parcursul anului colar.
Acestea dezbat problematica actual$ a
proiectelor educa#ionale asociate
utilizarii tehnologiei informa#ionale i a
comunic$rii, instrumentele care fac posibil$ colaborarea efectiv$, dar i dezvoltarea noastr$ profesional$.
2012 a fost Anul European al
Îmb trânirii Active $i Solidarit #ii între
Genera#ii, drept urmare, eTwinning a
propus un eveniment de înv$#are intitulat „Înv #area intergenera#ional pentru eTwinning”, sus#inut de c$tre expert
Daniela Arghir Bunea. În cadrul acestui atelier, am avut de îndeplinit mai
multe sarcini de lucru individuale (teme
de reflec#ie, realizarea unui Voki, realizarea unor alte aplica#ii utilizând instrumente web 2.0, etc.) sau în echip$
(conceperea unui proiect de colaborare
pe tema înv$#$rii intergenera#ionale).
Beneficiile particip$rii în cadrul
unui astfel de atelier au fost cele imediate (dezvoltarea competen#elor în ce prive te manipularea resurselor/aplica#iilor
web, conceperea unui proiect de colaborare educa#ional$), dar i cele ob#inute
în timp (colegii din atelier au devenit
parteneri în proiectul conceput i implementat la nivelul unit$#ilor de înv$#$mânt).
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Astfel, în momentul de fa#$, proiectul educa#ional intitulat "Bunicul, nepotul $i oglinda
vie#ii"- Proiect de înv$#are intergenera#ional$
pentru persoane cu vârsta cuprins$ între 3 i
100 (MGP 32100) este în derulare, activit$#ile
sale constituind prilej de exersare i dezvoltare
a competen#elor profesionale necesare comunic$rii/colabor$rii, planific$rii, organiz$rii i sus#inerii activit$#ilor. Prezentarea proiectului de
colaborare educa#ional$
interna#ional$ p$rin#ilor
pre colarilor a constituit
evenimentul de deschidere oficial$ a colabor$rii i
de implicare în realizarea
acestuia, impactul fiind
major. Iat$ prezentarea proiectului:
Obiective urm$rite:
- Încurajarea înv$#$rii printr-o varietate de activit$#i comune care încurajeaz$ transferul de
cuno tin#e, împ$rt$ irea preocup$rilor i a experien#ei de via#$;
- îmbog$#irea cuno tin#elor referitoare la: s$n$tate i nutri#ie, sporturi, gr$din$rit, literatur$,
utilizarea TIC;
- stimularea dialogului între diferite genera#ii
pe diferite teme în scopul identific$rii punctelor
de vedere comune, ce
ne place/displace,
etc.; stabilirea unor
rela#ii constructive
între participan#i;
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- dezvoltarea creativit$#ii, a competen#e-

lor de cooperare, dar i a încrederii în
sine, a sim#ului utilit$#ii prin participarea activ$ în cadrul activit$#ilor proiectului;
- realizarea unei expozi#ii de art$;
- participarea ca voluntar în diferite activit$#i;
- încurajarea reflec#iei asupra avantajelor/dezavantajelor vârstei pentru o mai
bun$ în#elegere a societ$#ii, a mecanismului acesteia, a nevoii de incluziune
social$;
- împ$rt$ irea preferin#elor în ce prive te literatura (sportul, hobby, etc);
- crearea unor momente de interac#iune,
"activitate împreun$" între copii i
vârstnici
Activit #i propuse:
1. “Dansând în oglind !”- activitate de
spargere a ghe#ii;
2. “Spune-mi ce m nânci ca s -#i spun
cine e$ti!”- dezbatere asupra nutri#iei i
importan#a sa pentru s$n$tate;
3. “S cin m împreun !”- activitate
practic$ (prepararea re#etei favorite);
4. "Arat -mi la ce e$ti bun! "– competi#ie – demonstrarea unei îndemân$ri deosebite în a face ceva;
5.“Via#a prin teatru!”- dramatizarea
unor situa#ii reale de via#$;
6.“Ador s colec#ionez/gr din resc/
pescuiesc!/ Locul meu preferat din ora$,
programul TV favorit, etc.”- împ$rt$ irea hobby-urilor, preferin#elor;
7. “TIC $i istoria sa!”- exersarea utiliz$rii unor aplica#ii utile;
8. "Inimi voluntare "– realizarea unor
lucr$ri ce vor face parte dintr-o expozi#ie cu vânzare;
9. "Cite$te$te-mi/spune-mi o poveste"copiii ascult$, expun o poveste, recit$ o
poezie, iar adul#ii o ilustreaz$ (desen,
pictur$, colaj, lucr$ri 3D).
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Rezultate a!teptate:
- s$ cre$m bune rela#ii între persoane de vârste diferite;
- s$ afl$m cum tr$iesc oameni
de diferite vârste din alte #$ri;
- cartea de re#ete a proiectului;
- program de fitness pentru toate
vârstele
- CD-uri cu prezent$ri PPT despre parteneri ai proiectului cu
hobby-urile, interesele lor, colec#ii;
- “Pove tile noastre despre via#$!”- video
- ziarul proiectului;
- expozi#ie cu vânzare în scop caritabil;
- expozi#ie cu texte, poezii, desene, alte lucr$ri
Avantajele particip rii în cadrul proiectelor
eTwinning:
1. Identificarea unor pun#i de colaborare interna#ional$;
2. O nou$ abordare a procesului de predare-înv$#areevaluare;
3. Integrarea principiilor educa#iei interculturale, acceptarea diversit$#ii, servicii educa#ionale de calitate;
4. Aplicarea unor noi metodologii în scopul dezvolt$rii creativit$#ii, abilit$#ilor de cooperare, de comunicare;
5. Utilizarea eficient$ a Tehnologiei Informa#ionale i
de Comunicare;
6. Viziune asupra educa#iei i tendin#ele acesteia în
Europa;
7. Promovarea imaginii unit$#ii de înv$#$mânt;
8. Recunoa tere na#ional$ i interna#ional$ a muncii în
cadrul unui proiect, prin ob#inerea certificatelor de
calitate.
eTwinning este acel curcubeu multicultural
care ofer$ fiec$rui european preocupat de educa#ia de
calitate ansa de a fi mereu la curent cu nout$#ile
acestui domeniu mereu în schimbare, ansa de a- i
îndeplini visul: de a
educa genera#iile nu
pentru ieri, ast$zi sau
mâine, ci pentru acel
viitor, pe care cu to#ii
ni-l dorim mai bun.
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Instit. Dimofte Gherghina-Gina
-coala Gimnazial$ „Sfântul Nicolae”, Vîn$tori

Dezvoltarea profesional$ a cadrelor didactice
este un proces continuu de înv$#are pe tot parcursul vie#ii,
de formare, de dobândire sau de îmbun$t$#ire a competen#elor i o modalitate eficient$ de a ajunge la o anumit$
maturitate i în#elepciune în profesia didactic$. Ac#iunea
eTwinning faciliteaz$ accesul profesorilor la un mediu
virtual de colaborare i de schimb de experien#$, la parteneriate cu al#i profesori i la activit$#i de formare profesional$, al$turi de colegi din #$rile europene.
eTwinning sprijin$ proiectele de colaborare dintre
cel pu#in dou$ coli din cel pu#in dou$ #$ri europene. Ele
stabilesc un parteneriat i folosesc tehnologia informa#iei
i comunic$rii (TIC) pentru a derula un proiect pedagogic
relevant. În eTwinning, colile comunic$ i colaboreaz$
prin internet. Nu exist$ subven#ii i nu sunt necesare
întâlnirile fa#$ – în - fa#$.
Prin derularea de proiecte eTwinning, cadrele
didactice au posibilitatea de a se familiariza cu sistemele
de educa#ie din celelalte #$ri membre ale Uniunii
Europene, din Norvegia, Islanda, Croa#ia, Turcia sau Fosta
Republic$ Iugoslav$ a Macedoniei. De asemenea, fiecare
proiect aduce noi provoc$ri pentru profesori: crearea unui
mediu atractiv de înv$#are, diversificarea situa#iilor de
înv$#are, combinarea mai multor teme în activit$#i
relevante, elaborarea de material didactic adecvat
(prezent$ri Powerpoint, blog, pagini wiki, pagini web, alte
aplica#ii). Fiind vorba de proiecte în parteneriat cu colegi
din alte #$ri, sunt necesare i alte tipuri de competen#e sau
de calit$#i decât cele didactice: toleran#$ i comunicare
intercultural$, respect reciproc, flexibilitate, creativitate,
capacitatea de a solu#iona probleme etc.
M-am înscris pe portalul eTwinning în data de 22
noiembrie 2011 gândindu-m$ c$ proiectele interna#ionale
ar fi urm$torul pas în perfec#ionarea mea didactic$ i c$ ar
fi pl$cut s$ pot fi partener, la început, sau chiar propun$tor
al unui proiect - în viitor – pe platform$. Înc$ de la început
am avut acces la instrumentele eTwinning, care m-au
ajutat s$ g$sesc parteneri, s$ comunic i s$ colaborez cu ei.
Am ales din multitudinea de oportunit$#i de proiecte pe
cele care mi se potriveau mie i elevilor mei. Astfel am
fost partener în proiectele: 12 Monate gefüllt mit
eTwinning - 12 months full of eTwinning (43 parteneri) –
care a câ tigat Quality Label, A living map of the world
(47 parteneri), An exchange of hand made Easter cards and
comparing Easter traditions (18 parteneri), White
Christmas (31 parteneri), Snowman – funny person (11
parteneri). Împreun$ cu elevii am descoperit ora e cu
frumuse#ile i tradi#iile lor, am înv$#at numele lunilor
anului în multe limbi, am realizat o hart$ a lumii din c$r#i
po tale. Toate au reprezentat un cadru atractiv de înv$#are
pentru elevi dar i pentru mine. De un real folos mi-au fost
exemplele de bun$ practic$ g$site pe platform$.
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În anul colar 2012 –
2013 am ales s$ derulez împreun$ cu elevii mei – clasa
preg$titoare – proiectul
eTwinning Global Christmas
Greetings. Datorit$ vârstei
fragede a copiilor provocarea
a fost cu atât mai mare. Proiectul a constat în a trimite
fiec$rei coli partenere o felicitare de Cr$ciun în interiorul
c$reia trebuia scris “Cr$ciun
fericit” i “La mul#i ani” în
limba matern$. Au fost preferate felicit$rile tradi#ionale,
f$cute de elevi i care s$ ilustreze tradi#iile noastre de Cr$ciun. Surpriza cea mai mare a
constituit-o num$rul de parteneri -114. În aceste condi#ii au
fost acceptate
i e-cards
(felicit$ri virtuale).
Instrumentele utilizate - email, materiale Powerpoint,
video, poze, desene,
Twinspace au servit atingerii
scopurilor proiectului:
- s facem schimb de ur ri de
Cr ciun cu $coli din întreaga
Europ , utilizând limba matern $i limba englez ;
- s ne familiariz m cu tradi#iile de Cr ciun din diferite # ri
ale Europei.
Rezultatele a$teptate au fost:
- fiecare $coal prime$te o
colec#ie de felicit ri de Cr ciun cu ur rile scrise de elevi în
limba matern ;
- copiii scriu ur ri de Cr ciun
în limba matern $colilor partenere;
- panou tematic realizat în
$coal .
Am prezentat proiectul elevilor i cu inocen#a specific$
vârstei s-au implicat total în
realizarea felicit$rilor.
Fiecare elev i-a ales din
lista de coli pe cele în care
doreau s$ ajung$ felicit$rile
lor. Am beneficiat i de implicarea p$rin#ilor care i-au sus#inut copiii prin trimiterea

plicurilor la adresele
corespunz$toare. De i fiecare
elev a trimis c$tre 2 adrese, nu
am reu it s$ acoperim num$rul
total i în consecin#$ am trimis
i felicit$ri virtuale tuturor
celorlal#i parteneri. Am scanat
felicit$ri realizate de elevi pe
care le-am trimis apoi prin email.
Incredibil$ a fost reac#ia
copiilor când au început s$
soseasc$ felicit$ri de la
parteneri: uimire, bucurie,
chiote… Suspans la
deschiderea plicurilor. Din nou
uimire, fericire… “Uaaaau!!!”
Pentru ca s$ se bucure mai
mult de roadele muncii lor am
realizat un panou tematic pe
care am expus felicit$rile, pe
m$sur$ ce soseau.
A fost nevoie de munc$, timp,
dar rezultatele au meritat orice
efort. De i elevii sunt cei mai
mici din coal$ deja întreab$
când vom mai primi ve ti de la
copii din alte #$ri. Le-am
promis c$ pentru Pa ti vom
avea un nou proiect.
Ac#iunea eTwinning
se adreseaz$ nu doar colii ci i
comunit$#ii. Înfr$#irea online a
colilor poate fi înso#it$ de
înfr$#irea comunit$#ilor. Unele
localit$#i au decis s$ se
"înfr$#easc$" i s$ completeze
comunicarea
i cooperarea
online prin alte proiecte vizite, activit$#i culturale
pentru adul#i etc.
Ar fi interesant ca din
dorin#a copiilor de a cunoa te
lumea s$ se nasc$ un astfel de
proiect de mare amploare:
“Vîn$tori – localitate înfr$#it$
cu …”.
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eTwinning - alternativ$ educa ional$ la îndemâna tuturor
Instit. Dimofte Gherghina-Gina
-coala Gimnazial$ „Sfântul Nicolae”, Vîn$tori

Proiectele educa#ionale sau
constituie o modalitate atractiv$ i
care elevii
i profesorii lucreaz$
identific$ i rezolv$ probleme, înva#$

socioGlobal
Christmas
greetings

educa#ionale
eficient$
prin
împreun$,
aplicând
sau

utilizând spa#ii din afara
colii pentru a realiza

aplica#ii practice. Fiecare
proiect este o experien#$
de înv$#are. În toate
proiectele eTwinning,
atât elevii, cât i cadrele
didactice trebuie s$
foloseasc$ o limb$ str$in$ pentru comunicarea cu partenerii, iar limba matern$ pentru
comunicarea la nivel local. În mod direct sau indirect, toate proiectele eTwinning ar trebui s$
determine ameliorarea competen#elor de comunicare ale elevilor, în sensul competen#elor
lingvistice, de utilizare a unei limbi str$ine, dar i în sens social, de comunicare
interpersonal$.
Prin participarea la proiecte de eTwinning, elevii au posibilitatea s$ comunice cu
colegi din Europa, s$ afle elemente de specific cultural sau de specific al educa#iei din #$rile
partenere.
Parteneriatele eTwinning au o
puternic$
dimensiune cultural$. Elevii se
familiarizeaz$,
în mod direct sau indirect cu elemente
culturale
specifice altor #$ri – tradi#ii, obiceiuri,
stil de via#$. În
acela i timp, constituie un spa#iu de
manifestare a
propriei culturi.
La intersec#ia
dintre
aceste
dou$ aspecte,
elevii i profesorii au posibilitatea de a con tientiza
importan#a cunoa terii celuilalt, a respect$rii identit$#ilor
i valorilor proprii.
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eTwinning - Country to Country
prof. Lazaric Anca - -c. Gimn. “-tefan cel Mare” Bistri#a
prof. Nelca Mirela - -c. Gimn. “-tefan cel Mare” Bistri#a
+coala româneasc este într-o continu schimbare. Sistemul românesc
de înv # mânt se dezvolt urmând modelul $colilor europene. Acest lucru este
dovedit $i prin apari#ia alternativelor educa#ionale (Step by step, Montessori,
Waldorf etc). Accentul cade tot mai des pe implicarea activ a elevilor în toate
activit #ile $colare $i extra$colare. Contextul social actual ne oblig s utiliz m
frecvent mijloacele TIC (Information and Communication Technologies), atât
Platforma eTwinning
vine în întâmpinarea
acestor cerin#e înc$ din
14 ianuarie 2005, ca parte a Programului de Înv$#are Permanent$ a Comisiei
Europene.
ETwinning se adreseaz$ atât cadrelor
didactice, cât i elevilor. Ofer$ un mediu virtual prin care tot personalul unei
coli poate comunica, colabora, poate
dezvolta proiecte al$turi de parteneri
din colile europene. ETwinning î#i d$
sentimentul c$ faci parte din marea
comunitate a colilor europene.
ETwinning este o mare “familie”.Are
peste 170000 de membri i peste 5324
de proiecte active. Platforma
etwinning.net ofer$:
instrumente pedagogice care integreaz$ noile tehnologii în procesul de înv$#are;
-apropierea de celelalte #$ri participante i mai buna cunoa tere a acestora;
-implicarea în activit$#i curriculare
comune;
-participarea profesorilor la o re#ea
european$ i oportunit$#i pentru dezvoltare profesional$, prin colaborarea
în proiecte interna#ionale i prin participarea la seminarii interna#ionale de
formare/ schimburi de experien#$; -un
cadru atractiv de înv$#are pentru elevi
i pentru profesori;
-recunoa terea oficial$ i o mai mare
vizibilitate a activit$#ii participan#ilor
la nivel na#ional i european;
-premii anuale i certificate na#ionale
i europene de calitate pentru cele mai
bune proiecte.
S$ faci parte dintr-un proiect
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eTwinning este o
experien#$ plin$
de satisfac#ii. Gra#ie
eTwinning,
elevii dobândesc
un rol important în
planificarea
i
desf$ urarea proiectelor, în consemnarea
activit$#ii de parteneriat.
Elevii devin lideri activi prin responsabilizarea personal$ i implicare în tot ceea ce
înseamn$ desf$ urarea unui proiect. Proiectele eTwinning au demonstrat indubitabil c$ elevilor le place s$ intre în leg$tur$ cu colegi din alte #$ri, indiferent de
gradul de complexitate al proiectului.
“Teachers’ rooms” (camerele profesorilor) faciliteaz$ discu#ii informale între
profesori pe teme de interes comun. În
clipa când deveni#i membru eTwinning,
face#i parte dintr-o comunitate de mii de
colegi asemenea voastr$. To#i ace tia v$
împ$rt$ esc interesul pentru o educa#ie
mai bun$, mai dinamic$ i neîngr$dit$,
precum i entuziasmul pentru colaborare
european$. Ideile, recomand$rile, produsele i resursele voastre devin un bun al
întregii comunit$#i.
Rezultatele ob inute în cadrul
eTwinning sunt recunoscute la nivel
na#ional i european. Proiectele reu ite
pot primi Certificate de calitate sau pot
câ tiga un Premiu european. Dar cel mai
important e c$ vei fi considerat un cadru
didactic creativ i inovator de c$tre colegii europeni. To#i eTwinner-ii trebuie s$
apar#in$ unei coli. Acest lucru va fi
atestat la nivel na#ional, de c$tre Birourile Na#ionale de Asisten#$.
Membrii comunit$#ii eTwinning trebuie
s$ respecte un cod de conduit$: f$r$
SPAM i flexibilitate maxim$. Atât profesorii, cât i elevii sunt în siguran#$ în

comunitatea eTwinning. ETwinning ofer$ posibilitatea muncii în echip$. U n
proiect
eTwinning îi înva#$ pe profesori i elevi c$ în
echip$ totul este mai u or de realizat.
TwinSpace este platforma pe care colile o pot
folosi pentru a lucre la proiectele lor. Ea ofer$
diverse posibilit$#i de a comunica i colabora: o
camer$ de chat privat$, forum, mailbox, un calendar, posibilitatea arhiv$rii materialelor.
ETwinning este în stâns$ colaborare cu
un num$r de organiza#ii interna#ionale- cunoscute ca “eTwinning friends”-pentru a pune la
dispozi#ia colilor membre o arie bogat$ de resurse i sprijin în activit$#ile de colaborare.
“Prietenii eTwinning” variaz$ de la programe
ale Uniunii Europene la ONG-uri interna#ionale. Dintre ace tie putem aminti: Eco-Schools,
Hope, Scientix, Euroclio, Insafe etc.
ETwinning ne ofer$ posibilitatea de a
explora tot ceea ce înseamn$ s$ fii un membru
al comunit$#ii colilor europene, ne ofer$ ansa
s$ împ$rt$ im experien#e cu colegii profesori
din Europa întreag$, ne ofer$ ansa de a participa la proiecte pe diverse teme, ne înv$#a cum
profesorii i elevii pot avea roluri de însemn$tate egal$ în dezvoltarea unei sarcini atunci când
se munce te în echip$.
În prezent suntem implica#i într-un
proiect eTwinning numit COUNTRY TO
COUNTRY, al$turi de dou$ coli din Croa#ia i
Letonia. 11 elevi din coala noastr$ lucreaz$ cu
pl$cere la realizarea materialelor pe care le posteaz$ pe site-ul eTwinning. Ace tia sunt elevi
deosebi#i: Ioana Moldovan, Horia -irlincan,
Alex Bota, Bianca Danci, Adrian Vaida (VI A),
Patricia Priscorni#$, Alexandra Câmpean, Teodor Suciu (VI C), Alexandra Pîslariu, Larisa
Moga, Iustin Ganea, Edina Kerekes (VII C),
coordona#i de prof. Anca Lazaric i ajuta#i de
prof. Mirela Nelca. Ei corespondeaz$ pe un
forum cu partenerii lor din celelalte coli, îns$
realizeaz$ i activit$# stabilite anterior:
-This is who we are-au postat deja un film în
care se prezint$ i o prezentare power point
despre coala noastr$, despre ora i unul despre
România;
-Our holiday diaries- despre tradi#ii;
-We can do this- fiecare grup de elevi propune
celorlalte dou$ grupuri s$ realizeze dou$ sarcini
(legate de #ara din care face parte-tradi#ii, istorie, cultur$ etc);
-Best wishes booklet- elevii formeaz$ grupuri cu
na#ionalit$#i diferite; fiecare grup propune 15
ur$ri (în 4 limbi) pe teme primite anterior. Apoi
realizeaz$ un album pe care îl vor posta pe site.
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eTwinning- un mod eficient de colaborare
Gaiu Mariana
Colegiul Na#ional Alexandru Ioan Cuza, Gala#i
Gândit$ ca o comunitate european$ online, platforma
eTwinning se adreseaz$ tuturor profesorilor din colile europene participante la acest proiect care doresc s$ se intâlneasc$
într-un spa#iu virtual pentru a comunica , a face schimb de idei
i a lucra împreun$. Ideea de baz$ o reprezint$, a adar, colaborarea între reprezentan#ii unor spa#ii culturale diferite, astfel c$,
putem spune, c$ profitând de facilit$#ile online oferite de portalul eTwinning e ca i cum am participa ‘live’ la un curs de lung$ durat$ despre sistemele i practicile educa#ionale existente
în întreaga Europ$, despre ceea ce înseamn$ i ofer$ educa#ia în
diferite spa#ii europene. Colaborarea presupune comunicare i
reciprocitate, iar implicarea în via#a acestei comunita#i ofer$
avantaje i oportunita#i tuturor participan#ilor.
Pentru profesori eTwinning înseamn$ un spa#iu cu
resurse infinite de idei, un mijloc facil de rela#ionare cu colegii
europeni i stabilire a unor parteneriate, ceea ce reprezint$, în
esen#a, un mijloc de dezvoltare profesional$ dar i personal$
în acela i timp. Pentru elevi eTwinning înseamn$ crearea unor
oportunit$#i de înv$#are informale prin care ace tia î i pot dezvolta competen#e variate precum i utilizarea instrumentelor
Web disponibile în acest moment i atât de dragi lor;
blogurile, paginile wiki i podcasturile pot fi exploatate cu
u urin#$ pentru a face înv$#area cât mai pl$cut$.
Instrumentele prin intermediul c$rora profesorii pot
beneficia de experien#a colegilor care contribuie la construirea
acestei comunit$#i sunt variate: Learning Events/Evenimente
de Inva#are, Workshopuri/Ateliere de Lucru, Grupuri Tematice de lucru, eTwinning Projects/Proiecte.
Learning Events/Evenimente de Inva#are- sunt de
fapt cursuri online de scurt$ durat$ (de câteva zile pân$ la dou$ s$pt$mâni) care trateaz$ teme extrem de variate , sunt conduse de un expert solicitând contribu#ii cu activit$#i concrete
de inv$#are din partea profesorilor participan#i precum i discu#ii între ace tia în jurul temei abordate.
Grupuri de lucru Tematice- platforme de lucru de
mai mici dimensiuni în cadrul uria ei platforme eTwinning
constituite în jurul unei idei, platforme în cadrul c$rora
etwinnerii discut$ i lucreaz$ împreun$ la anumite subiecte i
activit$#i i î i împ$rt$ esc provoc$rile specifice domeniului de
activitate din care provin. Un grup exist$ atâta timp cât exist$
activitate în cadrul s$u, iar pentru asta propunerea de sarcini
variate i interesante este de o importan#$ covâr itoare. Acesta
este, de regul$, rolul moderatorului grupului, eTwinner experimentat i dedicat; exist$ îns$ posibilitatea ca fiecare membru
s$ propun$ activit$#i în cadrul grupului- oricine consider$ c$
poate oferi tehnici, metode sau exemple concrete care merit$
s$ fie aduse la cuno tin#$ i împ$rt$ ite de întreaga comunitate
european$ o poate face. Etwinning devine astfel i un mijloc
de reflec#ie i investiga#ie a propriei activit$#i didactice.
eTwinning Projects/Proiecte- reprezint$, în primul
rând, modalit$#i prin care elevii pot fi responsabiliza#i prin
implicarea activ$ în activit$#i de înv$#are care dep$ esc cadrul
normal al unei lec#ii desf$ urate în clas$, oportunit$#i prin care
elevii î i pot valorifica abilit$#i extrem de variate, oportunit$#i
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de colaborare folosind ICT, reu ind astfel s$ transform$m tehnologia într-un aliat al procesului de educa#ie, ceea ce, de regul$, nu se întâmpl$.
Rezultatul procesului de descoperire, comunicare i
colaborare pe care îl presupune activitatea pe eTwinning este
progresul înregistrat în practicile didactice i de înva#are. Poate c$ beneficiul major al lucrului în echip$ pe care îl implic$
eTwinning este elementul de creativitate introdus finalmente
în spa#iul clasei i al orelor tradi#ionale. În cadrul Grupurilor ai
c$ror membri sunt, profesorii europeni lucreaz$ intens – fac
schimb de exemple, practici, tehnici , activit$#i i metode de
predare i înva#are în cadrul unor sarcini de lucru concrete
fixate, de regul$, de moderatorul grupului. Se ofer$ link-uri
c$tre site-uri ce s-au dovedit utile în activitatea proprie. Se
vizualizeaz$ rezultatele muncii altor colegi, se fac aprecieri i
comentarii.
Profesorii î i valorific$ ideile proprii dar în acela i
timp preiau solu#iile altor colegi i le adapteaz$ la situa#iile de
inv$#are proprii. Se creeaz$ astfel un mediu de lucru stimulativ
i atractiv - resurse, activit$#i, idei de zi cu zi din întreaga Europ$ sunt aduse laolalt$ i puse la dispozi#ia oric$rui profesor
care dore te s$ stimuleze latura creativ$ a elevilor s$i dar i a
sa personal$.
O astfel de experien#$ de colaborare o reprezint$ proiectul Multilingual Posters-un proiect eTwinning destinat
elevilor de gimnaziu, desf$ urat în semestrul al II-lea, an colar 2011-2012, în cadrul c$ruia elevii au realizat postere tematice diverse folosind elemente de vocabular specific limbilor
#$rilor participante. Pentru aceasta, fiecare coal$ partener$ a
selectat i a participat cu expresii, cuvinte i structuri specifice
temelor stabilite împreun$, folosindu-se apoi de contribu#iile
tuturor pentru a crea postere multilingviste i a promova în
acest sens diferen#ele culturale de ordin lingvistic. Un astfel de
poster, în format electronic, este cel de mai jos (autor: Savin
Andrei, CNAIC):
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Nonviolen a într-o lume a violen ei
Combaterea violen ei prin programele etwinning
Bodescu Raluca Paula, -coala Gimnazial$ nr.3 “Alexandru Moruzi”, Pechea, jud. Gala#i
Lupu M$d$lina, Colegiul de Industrie Alimentar$ “Elena Doamna”, Gala#i, jud. Gala#i
Un astfel de proiect este i proiectul nostru etwinning
“Violen#a este tot ceea ce desfigureaza condi#ia
„Nonviolen#a
într-o lume a violen#ei”, care vizeaz$ g$sirea de
uman .”
Costel Z$gan
Pentru a utiliza corect conceptele
i teoriile privind problematica violen#ei i a nonviolen#ei într-o lume
inevitabil violent$, vom analiza mai
întâi defini#ia din dic#ionarul explicativ al limbii române a cuvintelor violen#$ i nonviolen#$.
VIOLÉN5., violen'e, s. f. 1. Însu(irea, caracterul a ceea ce este
violent (1); putere mare, intensitate, t$rie. 2. Lips$ de st$pânire
în vorbe sau în fapte; vehemen'$, furie. 3. Faptul de a
întrebuin'a for'a brutal$; constrângere, violentare; siluire; înc$lcare a ordinii legale. 6 Fapt$ violent$, impulsiv$. [Pr.: -vi-o-] –
Din fr. violence, lat. violentia, it. violenza.
Sursa: DEX '98 (1998) |
VIOLÉN5. s. 1. agresivitate, brutalitate, duritate, impulsivitate, nest$pânire. (O ~ temperamental$.) 2. v. r$utate. 3. v. for'$.
4. v. vehemen'$. 5. impetuozitate, înfocare, vehemen'$. (Se
ap$r$, riposteaz$ cu ~.) 6. v. intensitate. Sursa: Sinonime (2002)
NONVIOLÉN5. s. f. Doctrin$ social-politic$ care neag$ necesitatea violen'ei ca mijloc de ac'iune politic$. [Pr.: -vi-o-] – Din
fr. non-violence. Sursa: DEX '98 (1998)
NONVIOLÉN5. ~e f. Neaplicare a violen'ei în rela'iile dintre
oameni (i dintre state. [G.-D. nonviolen'ei; Sil. -vi-o-] /<fr. nonviolence Sursa: NODEX (2002)
NONVIOLÉN5. s.f. Concep'ie social-politic$ utopic$, care
opune luptei revolu'ionare autoperfec'ionarea moral$, armonia
dintre clase [Pron. -vi-o- / cf. fr. non-violence]Sursa: DN (1986)
Analizând defini#iile anterioare ale cuvintelor violen#$
i nonviolen#$ ajungem în mod cert la concluzia cunoscutului
actor i regizor, Edward James Olmos, care pune accent pe
ansamblul de m$suri aplicate în mod sistematic în vederea form$rii i dezvolt$rii însu irilor intelectuale, morale sau fizice ale
copiilor, atunci când face urm$toarea afirma#ie Educa#ia este
un vaccin contra violen#ei.
Drept urmare, programul etwinning, aceast$ alternativ$ educa#ional$ deschis$ la distan#$ , reprezint$ metoda optim$ de a gasi
un vaccin contra violen#ei,
prin elaborarea de proiecte
de prevenire combatere a
fenomenului de violen#$
colar$ i implentarea lor
atât în coala noastr$ cât i
în colile din întreaga lume.
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strategii de preven#ie împotriva violen#ei în cadrul colii i nu
numai. Statisticile oficiale raporteaz$ o cre tere dramatic$ a
fenomenului în ultimele dou$ decenii i, drept urmare, a devenit tot mai evident$ în rândul adolescen#ilor i în coli . În fiecare zi, mass-media prezint$ diverse scene de violen#$ ce apar
în coal$, de la forme mai u oare pân$ la formele cele mai
violente. Deci, e de datoria noastr$ s$ identific$m factorii generatori de violen#$ colar$ i s$ suger$m activit$#i care pot fi
desf$ urate în cadrul unei strategii de prevenire i combatere a
violen#ei.
Scopul principal al acestui proiect nu este unul nou,
dar cu toate acestea este înc$ nerezolvat: prevenirea i combaterea violen#ei i a comportamentelor nes$n$toase în familie,
coli i societate. O prim$ etap$ a procesului de func#ionare
este reprezentat$ de con tientizarea formelor de manifestarea
ale violen#ei colare i factorii generatori ai acestora, urmat$
de elaborarea de strategii de prevenire a violen#ei. În acest
sens, pe parcursul întregului proiect, elevii vor încerca s$ dezvolte rela#ii pozitive i s$ discute pe aceast$ tem$ pentru a g$si
metode de combatere i ameliorare a violen#ei în coal$. Ca un
prim pas în vederea atingerii acestui obiectiv ace tia vor completa fraza: “Violen#a este ...”, generându-se astfel versurile
poeziei cu acela i titlu.
Activit$ ile cuprinse în acest proiect sunt reprezentate de:
1. Un concurs informativ despe violen#$
2. "Creeaz , imagineaz -#i, joac -te $i cânt într-o
lume nonviolent " - expozi'ie de desene, poezii, cântece, eseuri, prezentari powerpoint i postere
3. "Oscarul pentru cel mai bun film despre nonviolen# " când se va înmâna premiul pentru cel mai bun scurtmetraj realizat pe acest$ tem$.
Dup$ cum se poate observa, pân$ la sfâr itul proiectului, elevii vor fi actori, scenari ti, pictori celebri în aceast$
utopic$ lume nonviolent$. Vom face schimb de filme,
prezentari powerpoint i multe fotografii prin intermediul internetului i vom încerca s$ comunic$m cât mai des posibil.
În aceast$ lume a violen'ei, elevii Col. de Ind. Alimentar$ “Elena Doamna”, Gala#i i ai -c. Gimn. „Alexandru
Moruzi”, Pechea, au compus poezii (i au dezb$tut aceast$
tem$ care pare a fi inepuizabil$, tema sintetizat$ în proiectul
“Nonviolen)a într-o lume a violen)ei”, proiect coordonat de
domni(oara profesor M$d$lina Lupu. Elevii claselor a XII-a B,
a XII-a E (i a XI-a C au demarat timid aceast$ activitate de
combatere a violen'ei prin realizarea de poezii menite s$ surprind$ brutalitatea fiin'ei umane. Debutul acestui proiect a
avut loc la începutul lunii octombrie 2011 (i se realizeaz$ în
colaborare cu o (coala din Turcia, proiect ce a primit deja o
diplom$ eTwinning (i ce urmeaz$ a fi continuat.
Bibliografie:
Ilut, P., Valori atitudini si comportamente sociale – Teme actuale de
psihosociologie, Iasi, editura Polirom, 2004;
Neculau ,A. , (coord.), ,,Violen#a în mediul colar ‘’, Ed. Polirom , Ia i ,
1996 ;
- o i t u
L ., H$vârneanu C.-,,Agresivitatea în
coal$ ‘’ Ia i, Institutul European , 2001 ;
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United In Diversity
Venind din culturi diferite, avem $ansa s ne integr m
într-o societate multicultural , care favorizeaz sentimentul
de a fi în realitatea cotidian , o individualitate de sine
st t toare. Comunitatea eTwinning faciliteaz
accesul
cadrelor didactice la un mediu virtual de colaborare $i de
schimb de experien# , la parteneriate cu al#i profesori $i la
activit #i de formare profesional , al turi de colegi din # rile
europene.
Proiectul United in Diversity în care am fost cooptat
de c$tre colegii din Marea Britanie i Polonia, î i propune s$
realizeze o poveste în jurul unui personaj care se va plimba în
fiecare coal$ i #ar$ integrate în proiect. Elevii vor putea astfel, prin intermediul limbii engleze, s$ se manifeste creativ i
s$ împ$rt$ easc$ frînturi din cultura i civiliza#ia proprie. Produsul final al acestui proiect va fi o poveste creat$ i ilustrat$
de elevi. Pe parcurs, chatul, jurnalul, documentele ata ate i
toate celelalte activit$#i propuse vor antrena to#i participan#ii.
Rezumatul proiectului: Proiectul e-twinning “United in
diversity” reune te mai multe #$ri care î i propun s$ compare,
sa g$seasc$ similitudini i diferen#e, s$ celebreze i s$
mp$rt$ easc$ elemente comune i specifice. Scopul lui este sa
promoveze respectul i în#elegerea fa#$ de individ i valorile
comune. Al$turi de cele zece #$ri implicate direct (Marea
Britanie, Romania, Franta, Slovacia, Turcia, Franta, Grecia,
Polonia, Italia, Spania), ne vom bucura de sprijinul tuturor
elevilor i cadrelor didactice din coal$, a comunit$#ii locale, a
reprezentan#ilor Bibliotecii “V.A.Urechia” i ai Bibliotecii
Franceze “Eugene Ionesco”, cu care avem o colaborare
deosebit$.
Limba proiectului: Engleza
Vârsta elevilor: 7–14 ani
Teme:Elemente de cultur$ i civiliza#ie, Folclor specific
fiec$rei #$ri: tradi#ii i obiceiuri, pove ti, basme.
- Realizarea de proiecte: tradi#ii i obiceiuri, legende i basme,
gastronomie
Discipline: înv$#$mânt primar, Geografie, Informatic$/TIC,
Istorie, Limbi str$ine, Limb$ i literatur$, Studii europene
Instrumente utile: Video i audio conferin#e, e-mail, forum,blog, documente word, Powerpoint, video, fotografii, desene, jurnal de proiect, TwinSpace, Web publishing.
Obiective:
- S$ identifice indicatorii culturali comuni, dar i specifici pentru fiecare #ar$: istorie, geografie, tradi#ii i obiceiuri, gastronomie, valori culturale.
- S$ împ$rt$ easc$ valorile identificate prin produsele realizate:
scrisori, materiale word sau PPT, jurnale, blog.
- S$- i dezvolte competen#ele de comunicare.
- S$ stimuleze creativitatea elevilor, vizând, în special, grupul
de elevi, metoda proiectelor, schimbul de idei, realizarea feedbackului;
- S$ stimuleze elevii cu cerin#e educative speciale s$- i descopere si s$- i dezvolte abilit$#ile in domeniul artistic-plastic.
- S$ exploateze i s$ valorifice aspectului ludic al activit$#ilor
desf$ urate.
- S$ promoveze metode i tehnici moderne de lucru cu elevii,
utilizând TIC, instrumente i aplica#ii
Web i social media.
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Prof. Irina-Luiza Melnic
-coala Gimnazial$ nr. 18 Gala#i
Activit$ i: Fiecare #ar$ implic$ un grup de 26-28 elevi cu
vârste cuprinse intre 7-14 ani pentru care se propune un set de
activit$#i lunare, având ca scop familiarizarea cu elemente de
cultur$ specifice fiec$rei #$ri, cu asem$n$ri i deosebiri ntre
tradi#ii i obiceiuri, activit$#i comune. Se va amenaja un spa#iu
bine definit acestui proiect
Noiembrie: cunoa terea partenerilor: schimb de scrisori, galerie de fotografii, mascota; schimb de informa#ii in
format video/ PPT (#ara, regiunea, coala); crearea de bloguri
pentru a împ$rt$ i idei, impresii, conversa#ii, forum; amenajarea panourilor “Col#ul e-twinning”.
Decembrie: schimb de felicit$ri de Craciun (se trimit
prin po t$), descrierea tradi#iilor na#ionale i specifice fiec$rei
regiuni i fiec$rei familii, cu ocazia s$rb$torilor de iarn$.
Ianuarie: schimb de scrisori/ e-mail/ blog: activit$#i
de zi cu zi, stil de via#$;
Februarie. Martie: festivaluri, s$rb$tori na#ionale,
celebrarea altor tradi#ii i obiceiuri de prim$vara ilustrate in
calendare, desene, crea#ii literare.
Aprilie: schimb de felicit$ri de Pa ti; s$rbatori/ festivaluri specifice fiec$rei #$ri; activit$#i specifice fiec$rei coli:
scrisori/ mail/ blog.
Mai: scrisori/ email/ blog: descrierea ora ului, simboluri ale ora ului/ regiunii
Rezultate a!teptate:
- Realizarea unei galerii con#inând fotografii, felicit$ri,
schimb de mascote
- Dezvoltarea abilit$#ilor, competen#elor elevilor in domeniul
cultural artistic i TIC: materiale video, PPT, blog, forum,
calendare, desene, crea#ii literare, etc.
- Promovarea valorilor comune la nivelul partenerilor implica#i: deciden#i, oameni ai colii, familiile elevilor.
- Atragerea efectiv$ a copiilor în organizarea activit$#ilor
extracurriculare comune, conducând la cre terea numeric$ i
calificativ$ a acestor activit$#i.
- Realizarea blogului proiectului pe care se posteaz$ imagini,
prezent$ri i filmule#e cu activit$#ile derulate.
Rezultate !i impact— Proiectul se dore te a fi o experien#$ de
colaborare european$ în care profesorii i elevii î i vor dezvolta propriile abilit$#i educa#ionale.
Impactul asupra copiilor:
- Cre terea interesului pentru lectur$;
- Respectul fa#$ de ideile altora;
- Acceptarea diversit$#ii culturale.
Impactul asupra profesorilor:
-Îmbun$t$#irea metodelor didactice utilizate la clas$;
- Comunicarea în limba englez$ s-a mbun$t$#it;
- Dobândire deprinderi TIC.
Bibliografie
h t t p : / / n o u 2 . i s e . r o / w p - c o n t e n t /
uploads/2012/08/2010_Ghid_etwinning_final.pdfhttp://
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 Management Of Peer – Group Learning”, Society For Research Into Higher
Education, Surrey, 1983;uresti, 1988;
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Proiectele e-twining, un alt fel de a înv$ a
Lucaci Ramona, Axente Lucian
-coala Gimnazial$ nr 18 Gala#i
Coordonator: Prof. Irina Melnic

Exist$ elevi c$rora le place s$ înve#e, exist$ elevi
c$rora le place s$ înve#e ceva nou i exist$ elevi c$rora le
place s$ înve#e ceva diferit. Mie i colegilor mei ne place
s$ 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 p$rut un mod de a face
lucrurile pu#in altfel.
De i am mai participat i la alte proiecte, în cadrul c$rora am desenat, am corespondat în mediul virtual
i am realizat video-conferin#e cu al#i elevi din Portugalia,
Italia i Spania, am r$spuns la fel de prompt ca de obicei.
Ni s-a prezentat proiectul i ce obiective trebuiau atinse,
astfel c$ ne-am pus pe treab$ i am f$cut cunostin#$ cu
partenerii pe e-twinning: Marea Britanie, Fran#a, Slovacia,
Turcia, Fran#a, Grecia, Polonia, Italia, Spania. Astfel, neam împ$r#it sarcinile: am format mai multe grupe: unii au
strâns informa#ii despre România, Moldova, Gala#i i
coala noastr$, dar i elemente de tradi#ie i obiceiuri de
iarn$, materiale pe care le-am folosit în realizarea prezent$rilor PPT., al#ii s-au ocupat de coresponden#$. Am facut
schimb de scrisori îintre elevi în care am prezentat câte
ceva despre noi, familiile noastre, hobby-uri, activit$#i
zilnice sau planuri de viitor, toate acestea fiind postate pe
Twin Space.
Cea mai important$ etap$ a fost realizarea pachetelor
surpriz$ trimise tuturor partenerilor. Noi am confec#ionat
felicit$ri, desene, am ales un simbol de iarn$ specific #$rii
noastre i am f$cut o fotografie cu echipa de proiect. Toat$ lumea s-a implicat foarte mult i voiam ca totul s$ decurg$ conform planului pe care ni l-am f$cut. Astfel, dup$
s$rb$torile de iarn$ am reîmprosp$tat Col#ul Comenius în
care am ad$ugat con#inutul pachetelor primite de la celelalte #$ri, imagini, scrisori, felicit$ri i ur$ri de bine.
De curând am luat leg$tura cu colegii no tri din
Marea Britanie cu care am realizat o video-conferin#$ pe
Skype. Am vorbit, la început mai timid, dar apoi am fost
încuraja#i de faptul c$, practic, nu a existat o barier$ de
limb$, fiind felicita#i pentru cuno tin#ele noastre de limba
englez$ i pentru abilit$#ile de comunicare.
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eTwinning – alternativ$ educa ional$ la distan $
prof. înv. primar Ciolacu Mihaela, -c.Nr.17, Gala#i
înv. -tefan Jenica, -c.Nr.17, Gala#i
eTwinning este o ac'iune a Comisiei Europene dedicat$
parteneriatelor (i colabor$rilor dintre (coli din Europa, coordonat$ de European Schoolnet i face parte din Programul de Înv$#are pe tot parcursul vie#ii – Componenta Comenius. Ac#iunea
eTwinning a fost lansat$ în 2005, cu scopul ini#ial de a facilita
parteneriatele între institu#ii de înv$#$mânt preuniversitar din
Europa. Ulterior, scopurile ac#iunii s-au consolidat, platforma
etwinning.net devenind o comunitate a colilor din Europa, reunind peste 163.000 de cadre didactice din peste 93.000 de coli.
Societatea în care tr$im ast$zi, aflat$ în permanent$ ascensiune spre dezvoltare, s-a schimbat aproape radical, aducând
cu sine atât evolu'ia tehnologiilor inform$rii (i comunic$rii, dar
(i, implicit, mediul în care î i desf$ oar$ activitatea structurile
Info-documentare.
Mediul electronic are consecin#e asupra noastr$, a tuturor, determinându-ne s$ #inem pasul cu mediul informa#ional
aflat într-o continu$ i rapid$ schimbare, s$ reu(im cu to'ii s$
facem fa#$ nevoilor privind educa#ia noastr$ continu$ (i adaptabilitate, flexibilitate la Tehnologie, Informare (i Comunicare
(Cultur$).
Programul eTwinning contribuie la realizarea obiectivelor UE de a îmbun$t$'i competen'ele digitale (i înv$'area prin
colaborare între colegi.
eTwinning a generat în #ara noastr$ proiecte educa#ionale relevante, creative i motivante, atât pentru elevi i profesori, cât i pentru echipa de coordonare la nivel na#ional care
poate observa efectele pozitive ale implement$rii acestei componente a programului Înv$#are pe tot parcursul vie#ii.
Majoritatea proiectelor au însemnat noi experien#e de
înv$#are, noi practici didactice menite s$ motiveze elevii, s$
încurajeze implicarea acestora i s$ faciliteze dezvoltarea de noi
competen#e i atitudini.
Aceste proiecte au un poten#ial extraordinar de transfer,putând fi valorificate de alte cadre didactice cu alte grupuri
de elevi,putând fi adaptate la contextele proprii,la resursele i
interesele specifice.
Creative Kids (Copii creativi) este un astfel proiect al
c$rui fondator sunt i care a pornit de la ideea c$ interesul i
creativitattea copiilor poate fi stimulat$ prin diverse metode
implicându-i în procesul educa#ional.
Proiectul se adreseaz$ elevilor de 7-12 ani i are ca scop
stimularea creativit$#ii elevilor prin activit$#i specifice folosind
metode ludice si creative de a colecta idei, de a rezolva probleme i de a lua decizii experimentând diferen#ele lor de gândire
i comportament. 7inând cont de individualitatea lor, precum i
de diferen#ele dintre ei, ace tia devin con tien#i i în#eleg faptul
c$ acest lucru poate fi o surs$ bogat$ de înv$#are.
În acest proiect au fost implica#i 44 de parteneri din mai
multe #$ri (Grecia, Turcia, Bulgaria, Spania, Germania, Italia,
Portugalia), dar i din România.
Cadrele didactice al$turi de elevi s-au implicat activ pe
toat$ durata proiectului utilizând creativ i eficient TwinSpacePagina 37

ul, Jurnalul de proiect, blog-ul i au comunicat prin email-uri
pentru a face schimb de idei. Astefel, cu ocazia marilor evenimente de Cr$ciun, Sf.Nicolae, 8 Martie, Sf Pa ti elevii au
postat activit$#i i lucr$ri deosebite, scurte filme, dar i materiale powerpoint creative, pline de imagina#ie, realizate în tehnici diferite i folosind cele mai diverse materiale.
Elevii români au prezentat într-un mod inedit cele
mai atractive tablouri, colaje, picturi care au atras aprecieri din
partea colegior din #$rile partenere.
În urma unei bune colabor$ri între parteneri i a
schimbului de experien#$, cadrele didactice i-au îmbun$t$#it
metodele didactice la clas$, iar elevii au avut ocazia de a– i
dezvolta competen#ele de comunicare în special în limba englez$, i-au îmbog$#it vocabularul #inând leg$tura prin coresponden#$ cu elevii din #$rile partenere.
Proiectul nu a fost conceput doar pentru cei implica#i,
ci i pentru cei care, voluntar sau involuntar, au descoperit
existen#a lui pe platforma etwinning sau blog.
Cea mai mare provocare a fost s$ facem schimb de
adrese i s$ ne trimitem reciproc c$r#i po tale cu imagini din
#ara noastr$ scrise deasemeni în limba englez$.
Proiectul a primit Certificatul na#ional de calitate (NQL)
i Certficatul european de calitate (EQL) precum i un
Certficat de calitate Etwinning pentru elevi.

Ca în toate proiectele eTwinning, accentul s-a pus pe
dezvoltarea comunic$rii interpersonale, pe dezvoltarea creativit$#ii elevilor i pe folosirea mijloacelor informatizate.
Activit$#ile de lucru în echipe, responsabilit$#ile
asumate de fiecare în parte (elev sau profesor) i schimbul de
informa#ii au reprezentat o modalitate foarte bun$ de a înv$#a
i de a cre te atât în plan personal, cât i pe plan profesional.
Acest proiect poate fi extins, adaptat sau prelungit
crea#iile elevilor fiind apreciate i admirate permanent.
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Idei de proiecte

Cultur$ !i art$ na ional$ în context european
Autor, profesor, Stoica Simona Florentina
Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Gala#i
Titlul: Cultur $i art na#ional în (i cultura na'ional$ a unui public larg (i
divers i înva#$ s$ accepte i s$ apreciecontext european
ze diferen#ele interetnice.
Rezumatul proiectului:
Preocupa#i de nevoia de sin- Obiective
cronizare cu ritmul de dezvoltare a -interac#iunea cu al#i tineri pentru un
celorlalte comunit$#i europene am schimb de idei, eficient;
adoptat modele i cli ee culturale - informarea (i prezentarea obiceiurile
care îns$ nu ne definesc ca na#iune (i meste ugurile na#ionale;
pe fiecare dintre noi. Farmecul -valorificarea poten#ialului creator al
apartene#ei la marea familie a #$rilor elevilor în procesul instructiv-educativ
europene vine din posibilitatea de a i extracurricular.
descoperi specificul identit$#ii fiec$rei na#iuni. Am intrat cu mare vitez$ Grup- int$: elevi, p$rin#i, cadre didacîn epoca globaliz$rii i am uitat ceea tice, comunitate
ce ne face s$ fim unici, deosebi#i. Se Activit$ i:
impune s$ cultiv$m în sufletele tine- 1. Ini#ial, elevii realizeaz$ un spot video
rilor dorin#a de a duce mai departe i un slogan, ca form$ de prezentare a
mesajul, arta tradi#ional$, obiceiurile echipei i a unit$#ii colare pe care o
în vederea asigur$rii continuit$#ii. reprezint$, pe care îl posteaz$ pe site-ul
Dansul popular, poezia, legendele î i proiectului;
g$sesc loc întotdeauna în inimile 2. Fiecare echip$ realizeaz$ un album
oamenilor.
de fotografii, o colec#ie de înregistr$ri
Elevii din colile partenere audio (i video sau dou$ filme de scurt
din #$ri diferite descoper$ informa#ii metraj avand ca tem$:
despre cultura i civiliza#ia altor co- me(te(uguri tradi'ionale;
munit$#i, se pot influen#a i pot
- obiceiuri religioase (precum
adopta o atitudine tolerant$ fa#$ de botezul, nunta, înmormântarea, s$rb$manifest$rile culturale ale acestora. tori religioase cu semnifica'ie deosebiLimba de lucru a proiectului: en- t$), obiceiuri folclorice (de prim$var$,
gleza
var$, toamn$ (i iarn$), s$rb$tori populaIntervalul de vârst$ !i num$rul re, obiceiuri i tradi#ii culinare.
elevilor participan i la proiect: 15
- folclorul muzical (i artele lude elevi cu vârsta între 16-19 ani din dice.
fiecare unitate colar$ din #$rile par- 3. Materialele sunt prelucrate în vederea promov$rii (i conserv$rii – realizatenere.
Temele abordate: cultur$, literatu- rea (montarea) a dou$ filme de scurt
r$, istorie, teatru, limb$ str$in$, geo- metraj, prezentari Power Point legate de
grafie.
modul de desfa urare a unor tipuri de
Scopul proiectului este de a motiva me tesuguri tradi#ionale, realizarea unui
în principal pe elevi s$ înve'e limba album foto (i a unor pliante.
englez$ într-un mod non-tradi'ional. 4. Participan#ii adreseaz$ întreb$ri întrProiectul ofer$ tinerilor posibilitatea o video-conferin#$ despre aspectele disde a contacta pe colegii lor care pro- cutate.
vin din zone diferite (i de a stabili 5. Se realizeaz$ o hart$ comun$ a tradinoi prietenii. Prin expunerea lor, #iilor, a portului na#ional i o culegere
ace tia disemineaz$ istoria, literatura de legende populare care atest$ formarea fiec$rui popor eurean. Harta are
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accesare direct$ pentru fiecare #ar$
i o legend$ de prezentare în limba
englez$.
Resurse: Chat, e-mail, Forum,
MP3, Software (Powerpoint, video,
imagini), Jurnalul proiectului,
Twinspace, Video-conferin#$, aparat
foto, camer$ video.
Rezultate a!teptate:
Elevii vor fi ini#ia#i în organizarea de ac#iuni de promovare a
tradi#iilor locale i a specificului
na#ional.
Evaluare:
Prezentarea ofertei turistice
locale prin realizarea unui site ce va
con'ine:
- filmule#ele de scurt metraj, prezent$rile Power-Point i fotografiile
realizate avînd ca tem$ obiceiurile,
tradi#iile i meste ugurile din zon$.
- puncte de interes turistic (i perioadele în care se poate asista
(participa) la diferitele s$rb$tori
(obiceiuri) populare.
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Idei de proiecte

The Movie Club
Autor, profesor, Codre Carmen - Mariana
Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu”, Gala#i
Titlul proiectului: The Movie Club
Descrierea proiectului:
Proiectul are în vedere cercetarea
fenomenului cinematografiei în cadrul unui grup de elevi. Obiectivul
major este ca elevii apar#inând unor
coli din dou$ #$ri europene s$ scrie
un scenariu despre cum se face un
film, iar grupele de elevi din fiecare
coal$ s$-l foloseasc$ în a realiza/
produce propriile filme. Ini#ial, elevii înva#$ limbajul cinematografic i
caut$ pe Internet informa#ii despre
filmele lor preferate. Apoi, î i creeaz$ propriile scenarii, propriile filme
i scriu rezumatele pentru a fi publicate.
Limba de lucru a proiectului: Engleza
Intervalul de vârst$ !i num$rul
elevilor participan i la proiect: 20
elevi cu vârsta între 15-17 ani din
fiecare unitate colar$ din #$rile partenere.
Teme abordate: Europa, limbi str$ine, informatica/TIC, limb$ i literatur$, media, art$ vizual$, film, teatru, muzic$.
Obiectivele proiectului:
- S$ utilizeze limba englez$ ca limb$
de lucru pe o anumit$ tem$ i ca
limb$ de comunicare cu al#i colegi;
- S$ utilizeze TIC pentru a cerceta,
crea i edita un film;
- S$ înve#e vocabularul legat de cinema într-un mod interesant;
- S$ citeasc$ i s$ caute informa#ii pe
Internet (i în c$r'i de specialitate
despre editarea de filme;
- S$- i dezvolte, în acest context,
competen#ele lingvistice puse în
practic$.
Grup int$: elevi, profesori, p$rin#i
Durat$: 6 luni

Pagina 39

Instrumente: po ta electronic$, chat,
forum, mediu virtual de înv$#are, publica#ie web, film, imagini i desene, video-conferin#$, MP3, Software
(Powerpoint, video, imagini), Jurnalul
proiectului, Twinspace, IMDB, aparat
foto, camer$ video.
Activit$ i:
1. Ini#ial, elevii realizeaz$ un spot video
i un slogan prin care î i prezint$ coala, pe care îl posteaz$ pe site-ul proiectului;
2. Fiecare echip$ studiaz$ fenomenul
cinematografiei, ghidându-se dup$ urm$toarele repere: scenariul, regia, interpretarea actorilor, lumini, efecte speciale, costume, istoria cinematografului;
3. Membrii fiec$rei echipe poeteaz$
întreb$ri i r$spunsuri despre diferite
aspecte legate de fenomenul cinematografiei în mediul virtual de înv$#are;
4. În cadrul unei publica#ii web se formuleaz$ i se argumenteaz$ diferite
opinii despre filme celebre, se întocmesc topuri personale (filme de Oscar/
ac#iune/ biografice);
5. Cu ajutorul TIC se realizeaz$ prezent$ri ale actorilor celebri;
6. Se alc$tuie te un scenariu comun
despre cum se face un film i se stabile te tematica filmului;
7. Fiecare echip$ filmeaz$ propria produc#ie care va primi i un titlu potrivit;
8. Filmele realizate sunt prezentate în
cadrul unor video-conferin#e;
9. Participan#ii adreseaz$ întreb$ri întro video-conferin#$ despre diferite aspecte legate de produsul media al colegilor lor;
10. Se completeaz$ jurnalul proiectului,
se posteaz$ filmele pe site, se realizeaz$
o hart$ comun$ a filmelor celebre preferate de membrii ambelor echipe i un
album web cu imagini din timpul derul$rii proiectului.

colii, aceste activit$#i completeaz$
discipline ca istorie, TIC, limb$ i
literatur$, limb$ str$in$, teatru.
Dezbaterile organizate în cadrul
cercului de lectur$ „Pro lectura” i
în cadrul proiectului educativ „O
carte într-un film”reafirm$ motiva#ia elevilor de a înv$#a limba englez$, pledeaz$ pentru lucrul în echip$,
pentru schimbul de experien#$ cu
elevi de aceea i vârst$ din diferite
#$ri.
Nu în cele din urm$, impactul
proiectului asupra activit$#ii didactice, este unul extrem de benefic,
deoarece elevii devin extrem de interesa#i de felul în care se face un
film, sunt încuraja#i s$ lucreze în
echipe, s$ realizeze personal un produs creativ.

Utilizarea pedagogic$ a TIC faciliteaz$ i accelereaz$ comunicarea
între colile partenere, în special
prin intermediul chat-ului. Elevii i
profesorii comunic$, de asemenea,
prin intermediul po tei electronice,
trimit fotografii digitale i public$
pe pagina Web.
Cu ajutorul profesorilor, elevii creeaz$ fi iere referitoare la con#inutul
proiectului i realizeaz$ prezent$ri
PowerPoint pe care le transmit electronic colegilor lor din #$rile partenere. Acest proces este folosit pentru crearea unui DVD: “A Movie
about …”. Site-ul permite un
schimb important de idei cu privire
la tema realiz$rii filmului.
Elevii viziteaz$ pagini web relevante pentru desf$(urarea activit$'ilor
de cercetare, fac o prezentare prin
mijloace electronice a informa'iilor
colectate, redacteaz$ scenarii comune despre cum se face un film (i
creeaz$ filme în func'ie de mesajele
scrise pe chat sau pe mail, încercând
s$ respecte sugestiile primite la înValoare Pedagogic$:
Integrate în curriculumul la decizia treb$rile pe care le-au scris.
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The Movie Club
Autor, profesor, Codre Carmen - Mariana
Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu”, Gala#i

Rezultate a!teptate: Elevii vor fi
ini#ia#i în realizarea unor filme de
45-50 de minute care s$ respecte
regulile producerii unui film, scenariul, indica#iile de regie, jocul actorilor etc.
Evaluare
- Prezentarea cercet$rii legate de
cinematografie prin realizarea unui
site ce va con'ine imagini, filmule#e,
prezent$ri Power-Point despre reperele importante ale acestui fenomen;
- Realizarea unui scenariu comun
despre modul în care s$ realizeze
filmul i producerea produsului media propriu-zis.
Impact
Cunoa terea la un nivel superior a limbii engleze i consolidarea interesului elevilor pentru înv$#area limbilor str$ine sunt elementele dobândite pe parcursul proiectului.
Elevii manifest$ pl$cere i
interes în a c$uta pe Internet, în dezvoltarea abilit$#ilor TIC, care le permit s$-(i îmbun$t$'easc$ modul de
utilizare a paginilor Web ale proiectului, cum ar fi construirea i postarea de mesaje, crearea unor subiecte
de discu#ii, a unor fi iere, identificarea resurselor relevante pentru tema
studiat$, corespunz$toare proiectului
eTwinning.
Acest tip de activitate motiveaz$ elevii (i le dezvolt$ capacitatea de a comunica (i de a folosi TIC.
Îmbog$'irea curriculum-ului cu informa#ii despre cinematografie, despre limbajul cinematografic, despre
modalitatea de a crea un film, va
avea un mare impact asupra
motiva'iei (i asupra form$rii de
competen'e în diverse domenii. De
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asemenea, se observ$ consolidarea mo- literatur$, cum ar fi cinematografia,
tiva#iei de a înv$#a limbi str$ine.
teatrul, arta (i istoria.
Astfel, activit$#ile proiectului
constituie o oportunitate în ceea ce prive te comunicarea cu elevi i profesori
din Europa, fiind un pas important în
ceea ce prive te câ tigul de experien#$,
cunoa terea realit$#ilor din alte sisteme
de înv$#$mânt. Integrarea tehnologiilor
informa#ionale în cadrul proiectului
asigur$ posibilitatea de a crea un film, îi
încurajeaz$ pe elevi s$- i exprime creativ ideile.
Pentru desf$ urarea în bune
condi#ii a activit$#ilor e necesar câte un
computer pentru fiecare dintre elevii
implica#i în proiect. Ideal este s$ se creeze un campus virtual.
În ceea ce prive te resursele
temporale, este nevoie de patru ore pe
s$pt$mân$, iar lunar, de o zi dedicat$
proiectului.
Acest proiect este unul inovator, deoarece elevii pot performa asemenea actorilor îndr$gi#i i, de asemenea, pot ac#iona ca regizori, produc$tori, designeri, scenari(ti, cameramani,
etc.
Este evident faptul c$ proiectul
îi ajut$ pe elevi s$- i dezvolte abilit$#i
practice (i de comunicare intercultural$.
Realizarea unui film ofer$ elevilor o experien#$ care aproximeaz$
via#a real$, pentru care trebuie s$ rezolve probleme, pentru a g$si solu'ii. În BIBLIOGRAFIE:
aceste condi#ii, munca în echip$ este un
1. Manual eTwinning - published in
aspect fundamental.
În cadrul echipelor, înva#$ s$ April 2007 by: Central Support Service
asculte p$rerile celorlal#i, atât ale cole- for eTwinning, European Schoolnet;
gilor de clas$, cât i ale celor virtuali,
2. Simona Velea (coord.) - Valorificaînva#$ s$- i organizeze i s$- i distriburea noilor tehnologii pentru parteneriie sarcinile.
Cel mai mare impact pentru ate $colare - eTwinning
cadrele didactice este schimbul de aceste noi competen'e care sporesc interesul Ghid pentru profesori, Bucure ti, 2009
(i motiva#ia de a studia no#iuni în plus
fa#$ de cele din programa de limb$ i
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,,Obiceiuri

!i tradi ii gastronomice în Europa"
prof. Ple(a Emilia
Colegiul Tehnic de Alimenta'ie (i Turism ,,Dumitru Mo'oc"Gala'i

I. Titlul proiectului: Obiceiuri si
tradi)ii gastronomice în Europa
II. Rezumatul proiectului (o scurt$
descriere) :
Proiectul î$i propune s popularizeze obiceiurile $i tradi#iile gastronomice române$ti $i din Europa în contextul cet #eniei active.
III. Limba de lucru a proiectului :
limba englez ,i francez
IV. Intervalul de vârst$ !i num$rul
elevilor implica i în proiect: 14-20 de
ani, 20 de elevi
V. Temele abordate (con inuturi ale
înv$ $rii): : art gastronomic , istorie
gastronomic , geografie gastronomic ,
religie gastronomic . Influen)ele t rilor
vecine asupra buc t riei române,ti,
avându-se în vedere participarea tinerilor din urm toarele t ri: Ungaria, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Serbia ,i Turcia, Grecia.
VI. Instrumentele care vor fi utilizate
(de ex., conferin e audio sau video,
email, clase virtuale, forum, chat
etc.): Blog, foto, video, audio, forum,
chat
VII. Obiectivele propuse :
1. valorizarea tr s turilor fundamentale
ale gastronomiei # rilor participante ;
2. influen#ele etnicilor asupra buc t riilor în diferite zone ale # rii ;
3. cunoa$terea celorlalte buc t rii europene ;
4. promovarea propriei culturi gastronomice ;
5. promovarea unei limbi str ine ca
mijloc indispensabil de comunicare ;
VIII. Metodologia – activit$ ile !i modul de lucru;
Proiectul de va derula pe parcusul
unui an colar sau calendaristic. In fiecare lun$ (în cazul în care exist$), colile vor prezenta atât câte o s$rb$toare
specific$ #$rii respective, cât i importan#a sa în acea comunitate (s$rb$tori ale
etnicilor, Cr$ciunul, Pa tele, Rusaliile,
T$ierea Capului Sf. Ioan Botez$torul,
Rusaliile etc). Elevii se vor întâlni i vor
realiza concursuri gastronomice specifice #$rilor participante.
Participan'ii împ$r'i'i în echipe vor
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preg$ti o mâncare tradi'ional$, cum se pricep ei mai bine.
Culegerea de re'ete tradi'ionale specifice
fiec$rei t$ri participante (i editarea de
bro(uri pentru a fi împ$r'ite echipelor participante. Iat câteva exemple:
1. Ungaria … a$adar
- Gula ul, toc$ni#a de vit$ la ceaun
(bográcsgulyás) sau supa (gulyásleves),
mâncarea etalon a
Ungariei, ar fi de neconceput f$r$ paprika i chimen.
2. Influen#a turc în buc t ria româneasc
- În domeniul alimenta#iei, avem din limba
turc$ cuvintele: cafea, caimac, ca caval,
ciulama, ciorb$, ghiveci, iahnie, iaurt, musaca, pastram$, pilaf, rachiu, sarma, telemea, trufanda, tutun, afion, revac, salep. Al.
Rosetti ne spune i denumirile unor vase de
buc$t$rie precum: cazan, farfurie, tav$,
tingire.
3. Influen#a slav în buc t rie
- “Din vechea slav$ avem cuvântul posmag, care vine de la posmag8, i care este
sinonim cu cuvântul regional biscfit, luat
din rus$”, ne spune Marius Sala. Varianta
fonetic$ biscvit i varianta morfologic$
biscuite sunt regionale.
“Plescavi#a este o specialitate sârbeasc$,
tremenul fiind românizat, venind de la sârbescul pljeskavica. Aici am s$ fac o parantez$ s$ v$ spun c$ ple cavi#a arat$ ca un
hamburger, doar c$ sosurile i carnea sunt
preparate cu alte ingrediente i condimente,
i se poate servi i pe farfurie, nu doar în
chifl$. -i, s$ v$ dau un pont, când trece#i
prin Timi oara, neap$rat s$ merge#i în complexul Studen#esc, pentru c$ acolo e cea
mai bun$ plescavi#a de la noi. Am mâncat
i în Croa#ia, dar e pu#in diferit$.
Tot din slav$ mai avem termenul lobod$ i
verbul a pr$ji, care vine din cuvântul slav
pražiti, precum i cuvântul coco , care vine
de la vechiul slav kokoš:."
IX. Rezultatele a!teptate (descrise în
principal prin produsele activit$ ilor).
1. Analiza corect a influen#elor culturale ,
gastronomice din diferite # ri , prin identificarea diferen#elor $i asem n rilor;
2. Implicarea tinerilor în vederea sus#inerii
unor conversa#ii într-o limb str in , la un
nivel minim;
3. Crearea de prietenii cu tinerii din Europa;

4. Îmbun t #irea competen#elor privind
lucrul cu calculatorul;
5. Realizarea unui portofoliul cu fotografii ,i crearea unei bro,uri ale preparatelor gastronomice specifice t rilor
participante;
6. Diversificarea metodelor activ participative pentru profesori;

BIBLIOGRAFIE:
http://etwinning.ro/
http://ec.europa.eu/dgs/
education_culture/documents/
publications/handbook_ro.pdf
http://www.restaurant-duna.ro/desprenoi.html
http://www.tinact.ro/files_docs/
ongtiafestfinal.pdf
h t t p : / / m a m e b u n e . r o /
index.php/2011/12/23/influenta-turcain-bucataria-romineasca/
h t t p : / / m a m e b u n e . r o /
index.php/2013/01/04/influenta-slavadin-domeniul-bucatariei-romanesti/

Contraste, Nr. 9, 23 martie 2013, ISSN 2247 – 0158. Simpozionul “Etwinning—o comunitate de înv #are”

Idei de proiecte

,,Chimia !i via a, mereu împreun$"
Autor: prof. Tudorancea Ani oara
Colegiul Tehnic « Aurel Vlaicu », Gala#i

ARGUMENT:
În condi#iile actuale, „lumea
chimiei” trebuie în#eleas$ în sens
larg, prin „experimentarea” unor
situa#ii cât mai reale din via#$. Elevul, ca individ al societa#ii în care
tr$ie te, trebuie preg$tit pentru a
face fa#$ provoc$rilor din via#a de zi
cu zi i pentru a proba competen#ele
dobândite prin studiul chimiei la
clas$. Chimia înseamn$ ,,via#$,, tiut
fiind faptul c$ nu exist$ domeniu de
activitate în care chimia s$ nu fie
prezent$. Chimia pune bazele vie#ii
noastre viitoare prin furnizarea de
solu#ii alternative pe termen lung
privind gestionarea energiei, protec#ia mediului i protejarea planetei
noastre. Chimia este una dintre ramurile tiin#elor naturii - al$turi de
matematic$, fizic$ i biologie. Mai
mult ca oricare tiin#$ a naturii, chimia este legat$ de tot ceea ce ne înconjoar$. Prin chimie, omul i-a
facut via#a mai pl$cut$. Tot ce ne
înconjoar$ este plin de via#$ i culoare, deci este chimie. Pe baza noilor achizi#ii, elevii vor putea aplica
cuno tin#ele dobândite în rezolvarea
unor probleme calitative i cantitative cu aplicabilitate în via#a de zi cu
zi. În organismele vii au loc variate
reac#ii în urma c$rora din substan#e
cu molecule simple rezult$ substan#e
cu molecule mai complicate care
sunt transformate în substan#e cu
molecule mai simple. Chimia are
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aplica#ii în :a. biologie - studiul fix$rii
azotului de r$d$cinile unor plante, studierea proceselor de fotosintez$; b. în
industrie - producerea energiei electrice; c. în medicin$ - stabilirea duratei de
via#$ a globulelor ro ii din sânge, diagnosticarea unor boli sau tumori. Via#a
oric$rei celule vii nu ar fi posibil$ f$r$
interven#ia unor procese chimice. În
atmosfer$, în m$ri i oceane, pe sol sau
în adâncul p$mântului - se produc necontenit procese chimice care asigur$
lumii existen#a pe care o are.
Descrierea proiectului:
Pornind de la aceste afirma#ii, prin care
am ar$tat importan#a deosebit$ a chimiei pentru via#$, am încercat s$ demar$m
un proiect în care imagina#ia creatoare a
elevului s$ poat$ fi valorificat$ în
activit$'i care s$ le stimuleze sim#ul
practic i prin care s$- i îmbog$#easc$
cuno tin#ele necesare în rezolvarea unor
probleme practice. Înv$#area pe baz$
de proiecte dezvolt$ cuno tin#e i aptitudini într-o arie tematic$ prin sarcini
de lucru extinse care promoveaz$ investiga#ia, demonstra#ii autentice ale
produselor înv$#$rii i performan#ele
elevilor. Elevii înva#$ mai bine atunci
când conceptele sau abilit$#ile sunt predate într-un context real, din lume, decât în mod izolat; ei vor în#elege un
concept chimic mult mai u or atunci
când este aplicat în via#a lor de zi cu zi.
Limba de lucru a proiectului: limba
englez$, limbile materne ale #$rilor participante.
Intervalul de vârst$ al elevilor implica i în proiect: 12-18 ani
Discipline implicate: chimia, fizica,
biologia, matematica, TIC, limba englez$
Scopul proiectului:
Valorificarea poten#ialului de care dispun elevii pentru a desf$ ura activit$#i
creatoare i implicarea acestora în activit$#i practice, utile, din via#a real$, pe
baza cuno tin#elor din domeniul chimiei.

Obiective:
- Dezvoltarea unor abilit$#i de gândire de rang superior prin rezolvare
de probleme practice
- Formarea capacit$#ilor de a comunica, utilizând limbajul chimic
- Comunicarea i în#elegerea
informatiilor prezentate sub diferite
forme (grafice, tabele, cuvinte)
- Stimularea curiozit$#ii pentru investigarea i descoperirea solu#iilor
practice legate de mediul în care
traiesc
- Implicarea activ$ a elevilor în rezolvarea unor probleme de mediu în
colaborare cu membrii comunit$#ii
locale
- Sporirea încrederii în sine
- Schimbul de bune practici prin
organizare de întâlniri periodice
(conferin#e, vizite, comunicare online)
- Formarea unei atitudini active i
responsabile fa#$ de membrii grupului i ai partenerilor implica#i în proiect.
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,,Chimia !i via a, mereu împreun$"
Autor: prof. Tudorancea Ani oara
Colegiul Tehnic « Aurel Vlaicu », Gala#i
Activit$ ile proiectului
Activitatea 1 - ,,Chimia $i via#a,
mereu împreun "
- lansarea proiectului în cadrul edin#ei cu p$rin#ii;
-solicitarea implic$rii lor în proiect ;
-anun'area partenerilor ;
-stabilirea responsabilit$#ilor;

În cadrul acestei activit$#i, elevii
participan#i la proiect vor socialize
prin diferite c$i media (col#ul elevilor, chat, forum, blog) în vederea
prezent$ri ilor, precum i a colii i
#$rii unde tr$iesc.
Activitatea 2 - ,,Chimia în buc t rie"
De cele mai multe ori prepar$m
acas$ solu#ii necesare pentru conservarea alimentelor, ob#inerea siropurilor, ob#inerea ceaiurilor cu diverse
arome, ob#inerea lichiorurilor
,,Prepararea unor b uturi r coritore - fantezie, culoare $i un pic de
chimie"
,,Rela#iile dintre cantit #i – succes
garantat în reu$ita unei re#ete culinare”
Elevii sunt încuraja#i s$ se gândeasc$, prin brainstorming în http://
bubble.us , la re#eta de b$utur$ r$coPagina 43

ritoare preferat$, la cantit$'ile ce trebuie
folosite pentru aceast$ re#et$, la num$rul persoanelor invitate la mas$; m$soar$ volumele i cantit$#ile de substan#e
utilizate. Rezultatele brainstormingului
vor fi f$cute cunoscute pe pagina wiki,
pe chat, pe blog, pe portalul eTwinning,
la col#ul elevilor.
Activitatea3 - ,,Chimia este art ,,
,,Pictura $i limbajul culorilor,,
,,Fotografia -produs al chimiei,,
,,Curcubeul culorilor în vestimenta#ie,,
Omul i-a îmbun$t$#it si schimbat
via#a prin crearea materialelor de calitate. Chimia modern$ a contribuit substan#ial la cre terea calit$#ii vie#ii, prin
elaborarea în condi#ii avantajoase a
unei game largi de materiale: materiale
plastice, fibre sintetice, coloran#i, s$punuri, detergen#i.
Utilizarea coloran#ilor care încânt$
ochiul i fac ca materialele utilizate în
pictur$ sau la confec#ionarea de îmbr$c$minte s$ fie mai atractive - echipele

combin$ culorile, picteaz$ i realizeaz$ modele de haine.
Vom folosi cancelaria pe tot parcursul proiectului, acolo vor fi planificate activit$'ile, vom comunica
despre activit$'ile desf$(urate în
'$rile partenere, prezentate de fiecare, facem schimb de idei, informa'ii,
resurse, reflec'ii asupra activit$'ilor,
pentru evaluarea proiectului.
Col#ul elevilor va fi folosit pentru socializare, vor transmite mesaje
de salut i de prezentare partenerilor.
Vom invita partenerii de proiectca profesori administratori, cu drepturi depline, elevii participan#i –ca
elevi membri, iar ca vizitatori pe
p$rin'ii elevilor implica'i în proiect,
colegi care nu particip$ la acest proiect.
În spa#iul virtual etwinning al
proiectului voi invita to#i doritorii,
celor care tiu deja s$ utilizeze platforma etwinning, le voi da drepturi
de administrator, s$ î i posteze activit$#ile pe twinspace.
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,,PROIECT ECOLOGIC’’
Prof. Anca Angelica Onu, Colegiul Tehnic,,Aurel Vlaicu’’, Gala i

Motto :
“Locul de eurilor nu este în cas .
F un pas inteligent: colecteaz
de eurile i apoi valorific -le!”
Argument
Ocrotirea mediului înseamn$,
mai întâi de toate, restrângerea i înl$turarea cauzelor care conduc la poluarea i
degradarea acestuia. Analizând impactul
omului asupra mediului vom percepe
realitatea înconjur$toare ca pe un mediu
de via#$ i vom ac#iona pentru îngrijirea
i protec#ia mediului.
Scopul
Proiectul prevede realizarea i
distribuirea de materiale informativeducative pe teme ecologice destinate
mai multor grupuri #int$ de elevi i profesori.
- Participarea la ac#iuni de con tientizare
a grupurilor din comunitatea local$,
precum i de promovarea voluntariatului;
- Con tientizarea efectelor negative ale
ac#iunii omului asupra mediului.
Obiective generale:
- Schimbarea atitudinii i comportamentului elevilor i locuitorilor ora ului
asupra importan#ei mediului în via#a
fiec$rui individ
- Promovarea activit$#ilor de voluntariat
- Con tientizarea efectelor negative ale
ac#iunii omului asupra mediului
- Promovarea dialogului i comunic$rii
cu semenii
- Dezvoltarea spiritului de colaborare,dezvoltarea capacit$#ii de a lucra în
echip$ împreun$ cu elevi din alte #$ri,
vorbitori de limb$ englez$ sau francez$.
Obiective specifice:
- promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor;
- stimularea creativit$#ii;
- activit$#i de informare i colaborare i
schimb de experien#$ în domeniu cu
elevi din alte #$ri, vorbitori de limba
englez$ sau francez$;
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-cre terea gradului de informare a elevilor i locuitorilor cu privire la necesitatea
unui comportament eco-civic adecvat.
- necesitatea unui comportament eco-civic adecvat.
Grupul int$: Grupuri de elevi voluntari de la Col. Tehnic ,,Aurel Vlaicu” Gala#i
Durata: un an colar
Beneficiari: elevi, cadre didactice, membri ai comunit$#ii locale
Resurse materiale: calculator i imprimant$, videoproiector, aparat de fotografiat
i camera video;
Rezultate a!teptate
- elevi mai bine informa#i în legatur$ cu colectarea i valorificarea de eurilor;
- elevi capabili de a lucra în echip$, cu spirit civic, având capacit$#i sporite de comunicare, colaborare i schimb de experien#$ într-o limb$ de circula#ie
Produse ale elevilor: afi e i pliante,
album cu fotografii, chestionare, prezent$ri Power – Point
Evaluare: chestionare, portofolii, interviuri
Diseminarea
Platforma eTwinning ;
Simpozion i ateliere de informare
eTwinning ;

Activitatea
Lansare invita#ie
accesare platform$

elevi,

Prezentarea gradului de
poluare a apei în zona
geografic$
c$reia
îi
apar#ine participantul la
schimbul de informa#ie
Prezentarea gradului de
poluare a aerului în zona
geografic$
c$reia
îi
apar#ine participantul la
schimbul de informa#ie
Prezentarea gradului de
poluare a solului în zona
geografic$
c$reia
îi
apar#ine participantul la
schimbul de informa#ie
Descrie ce hobby-uri ai
Schimb de informa#ii
Prezentarea biodiversit$#ii
locale zona geografic$
c$reia
îi
apar#ine
participantul

Lansarea echipelor de coresponden#$ prin
prezentarea echipei de elevi care vor
participa la activit$#i.
Descrierea posibilit$#ilor de monitorizare a
polu$rii apei, aerului i solului;
Particip$ri ale voluntarilor la activit$#i de
determinare a gradului de poluare
Descrierea posibilit$#ilor de monitorizare a
polu$rii apei, aerului i solului;
Particip$ri ale voluntarilor la activit$#i de
determinare a gradului de poluare
Descrierea posibilit$#ilor de monitorizare a
polu$rii apei, aerului i solului;
Particip$ri ale voluntarilor la activit$#i de
determinare a gradului de poluare
Prezentare/sus#inerea cu imagini, fotografii,
plan e, postere, desene a hobby-ului
enun#at.
Inform$ri privind schimb$rile climatice din
regiunile din care fac parte.
Promovarea frumuse#ilor biodiversit$#ii
locale prin realizarea unor postere
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Diversitatea tradi'iilor pascale în viziunea copiilor
Autor : prof. Ivanov Ecaterina, Liceul Tehnologic,
« Tudor Vladimirescu », Comuna: Tudor Vladimirescu, Jude'ul: Gala'i
Rezumatul proiectului: proiect
transcurricular de promovare a
valorilor culturale locale, de dovedire
a competen'elor lingvistice (i de lucru
manual.
Temele sunt centrate pe utilizarea
materialelor din mediul înconjur$tor,
pe utilizarea calculatorului (i a
cuno(tin'elor generale legate de
sarb$toarea pascal$. Scopul s$u
principal este promovarea tradi'iilor
locale, în diversitatea lor. Principalul
partener va fi o (coal$ sau dou$, cu
elevi de acela(i nivel dintr-una sau mai
multe '$ri partenere, vorbitoare de
limba francez$. Ca rezultat final
principal va fi un blog care s$
promoveze activit$'ile proiectului (i s$
sensibilizeze (colile partenere cu
privire la diversitatea (i frumuse'ea
tradi'iilor transpuse prin ochii copiilor.
Argument:
Tehnicile
de
informare din ziua de ast$zi
încurajeaz$ schimburile culturale (i
pedagogice de la kilometri distan'$.
Fiecare 'ar$ are un specific cultural
interesant (i în mare parte diferit.
Acesta func'ioneaz$ ca o carte de
vizit$ ce invit$ la intercunoa(tere (i la
repect reciproc. Tradi'iile pascale de
ast$zi tind s$ se piard$ din diferite
cauze. De aceea, am dorit ca, prin
intermediul acestui proiect, s$ renasc$
bucuria copiilor de a creea singuri
decora'iuni pentru zilele pascale, f$r$
a mai fi tenta'i s$ le cumpere din
comer'. Iar în acela(i timp s$ în'eleag$
faptul c$ (i al'i copii, de alt$
na'ionalitate, pot fi creativi utilizând
acelea(i tehnici de lucru sau altele noi.
Parteneri: (coli din mediul rural din
'$rile partenere, caminul cultural,
biblioteca local$
Limba de lucru a proiectului:
francez$ - român$
Intervalul de vârst$ a elevilor
implica i în proiect: 10-14 ani
Temele abordate (con#inuturi ale
înv$#$rii): vocabularul s$rb$torilor,
actele de limbaj legate de felicit$ri,
ur$ri (i descriere personal$, descrierea
unui obiect, exprimarea preferin'elor,
a vorbi despre activit$'i curente,
realizarea
de
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materiale decorative legate de S$rb$torile
pascale
Instrumentele care vor fi utilizate : email, clase virtuale, forum, blog, po(ta,
aparatul foto-video, diverse materiale
decorative, tablou A3, aplica'ii ca :
Glogster,
Obiectivele propuse:
- împ$rt$(irea valorilor culturale ale fiec$rei
t$ri participante;
- identificarea avantajelor comunic$rii
interculturale între '$rile partenere;
-cre(terea interesului pentru cunoa(tere al
elevilor;
- utilizarea cuno(tin'elor lingvistice
acumulate din limba francez$;
- motivarea înv$'$rii limbii române de c$tre
'ara partener$;
- stimularea creativit$'ii celor implica'i;
- dezvoltarea competen'elor de socializare (i
de lucru manual;
- realizarea unei bro(uri electronice cu
imaginile produselor realizate de elevi;
- identificarea asemanarilor (i diferen'elor
culturale de nivel local (i de practic$ (colar$
pe baza analizei produselor activit$'ilor;
- realizarea unor clipuri video prezentând
pa(ii în realizarea unui produs;
Activit$'ile *i modul de lucru:
1. Tradi)iile pascale la noi - Realizarea unui
fi(ier Powerpoint cu tradi'iile pascale din
zonele '$rilor partenere - ca material
informativ - ce se va prezenta apoi în cadrul
proiectului. Principalul scop al acestuia este
s$ scoat$ în eviden'$ diferen'ele (i
asem$n$rile dintre tradi'ii (i motivele pentru
care acestea au ap$rut.
2. Ureaz -mi în limba ta - elevii unei '$ri
realizeaz$ felicit$ri pascale în limba lor (i le
vor trimite concomitent '$rii partenere,
împreuna cu un tablou A3 în care (i-au l$sat
amprenta palmelor, sub forma '$rii lor,
incluzând (i diverse mesaje de amici'ie.
3. Decora)ii pascale – realizarea unor
materiale decorative diversificate : machete,
ou$ decorate, ghirlande, tablouri, pahare sau
c$ni decorate. Elevii vor da dovad$ de
creativitate (i originalitate. Vor utilza
tehnici decorative diversificate, pentru a
ilustra diversitatea lor, precum (i utilizarea
lor în cadrul (colii. Fiecare lucrare va fi
fotografiat$ în detaliu pentru a fi pus$ în
valoare. Se vor utiliza cel pu'in 7 tehnici
diferite de lucru din fiecare (coal$: pictura

pe sticl$, tehnica origami, imprimeria,
pictura pe hartie, tehnica machet$rii,
tehnica modelajului, pictura pe ou$ cu
cear$ sau cu acuarel$, etc. Pentru
mesajele de pe obiectele decorative,
fiecare (coal$ va utiliza felicit$rile din
limba celeilalte (coli.
4. Decora)ii pascale franco-române realizarea unui blog al proiectului în
care va fi publicat$ fiecare lucrare
decorativ$, cu o mic$ descriere, în
ambele limbi. În acest spa'iu virtual,
este invitat fiecare elev participant s$
aprecieze, s$ î(i exprime preferin'ele cu
privire la produsele elevilor parteneri.
5. E rândul t u – fiecare 'ar$ partener$
va realiza cel pu'in dou$ clipuri ale unor
produse realizate de elevi, care s$
ilustreze specificul '$rii respective. Apoi
va invita elevii '$rii partenere s$
realizeze acelea(i produse, dup$ care s$
le posteze pe blog.
6. S ne cunoa,tem 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 s$ posteze ori
de câte ori dore(te pe acest blog.
7. Micii arti,ti europeni - crearea unui
grup virtual pe facebook în vederea
socializ$rii ulterioare. Membrii grupului
sunt invita'i s$ posteze poze cu ocazia
s$rb$torilor pascale din familie sau din
comunitate. Scopul principal este
cunoa(terea tradi'iilor celorlal'i precum
(i eviden'ierea avantajelor comunic$rii
interculturale între '$rile partenere.
8. Decorând împreun de Pa,te –
creearea unui Glogster cu principalele
momente ale proiectului.
Rezultate a*teptate: galerie foto
reprezentativ$, clipuri video ilustrative
(i u(or de în'eles, un blog atractiv, o
pagin$ de facebook apreciat$ de cât mai
multi colegi ai celor implica'i, machete
(i obiecte decorative pentru clasele
(colilor partenere.
Sitografie:
http://www.etwinning.net/fr/pub/
collaborate/modules.htm
http://www.lexiophiles.com/francais/
paques-en-france-religion-repas-de-feteet-chocolats
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Comunic$m prin art$
Prof. Gabriela Avram !i prof. Petri a Ilie,
+coala Gimnazial$ nr. 2 Barcea, Gala i

Temele abordate (con inuturi ale
înv$ $rii)
1. Protejarea mediului înconjur$tor;
2. Arta în ochii copiilor;
3. Cunoa terea vie#ii i operelor unor
pictori celebri;
4. Compuneri i poezii imaginative pe
baza unor lucr$ri apar#inând acestor
pictori;
5. Tradi#iile i obiceiurile specifice
#$rilor participante;
6. Realizarea unei expozi#ii virtuale
cu tablouri din semin#e i m$rgele
prin tehnica colajului.
Instrumentele care vor fi utilizate:
email, clase virtuale, forum, blog,
webquest etc.
Obiectivele propuse:
- Identificarea factorilor culturali specifici zonei din fiecare #ar$ implicat$
în proiect;
- Împ$rt$ irea valorilor culturale identificate;
- Realizarea unei bro uri electronice
cu imagini realizate în timpul proiectului în colaborare cu factori colari
din #$rile implicate în proiect;
- Stimularea gustului pentru lectur$, a
creativit$#ii, atât la nivelul cadrelor
didactice în privin#a metodelor pedagogice folosite, cât i la nivelul elevilor, prin realizarea schimbului de idei;
- Dezvoltarea competen#elor de socializare;
- Identificarea asem$n$rilor i diferen#elor culturale de nivel local i de
practic$ colar$ pe baza analizei produselor activit$#ilor.
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Metodologia – activit$ ile !i modul
de lucru:
1. Natura d ruie$te $i inspir - vizit$ la gradina botanic$ un urma c$reia se realizeaz$ un material comun
în PowerPoint cu imagini din gr$dinile botanice ale fiec$rei #$ri partenere având la baz$ speciile de flori
i arbori specifice fiec$rei #$ri.
2. Pictori celebri - lucr$ri celebre
v$zute prin de copil - elevii vor merge în vizit$ la muzee de art$ pentru
a cunoa te via#a i opera marilor
pictori din #ara lor. Ei vor realiza
un colaj de picturi reprezentative
pentru fiecare #ara înso#ite de texte
imaginative.
3. Tradi#ii $i obiceiuri - se are în
vedere cunoa terea atât de elevii
colilor partenere, cât i de elevii
colii noastre, a obiceiurilor i tradi#iilor specifice #$rilor lor. În acest
sens se va realiza o expozi#ie virtual$ cu desene i tablouri realizate prin
diferite tehnici (colaj, acuarel$, creion) reprezentând obiceiuri i tradi#ii
p$strate de-a lungul timpului.

Rezultatele a!teptate: galerie foto,
cipuri video, PPT, blog, cod de norme pentru protejarea mediului etc.
Rezumatul proiectului: proiect
transcurricular, de formare de deprinderi, acumulare de cuno tin#e,
promovare a valorilor tradi#ionale.
Temele sunt centrate pe aspecte legate de literatur$, art$ plastic$. Proiectul are la baz$ colaborarea cu
grupuri de elevi din diferite coli
din Italia, Belgia i Fran#a centrat$
pe arta vizual$.
Limba de lucru a proiectului: englez$
Intervalul de vârst$ a elevilor implica#i în proiect: 10-15 ani

Contraste, Nr. 9, 23 martie 2013, ISSN 2247 – 0158. Simpozionul “Etwinning—o comunitate de înv #are”
Idei de proiecte

L’Europe, c’est nous!
Prof. Ciobanu Daniela-Ionela, Liceul Teoretic Dun$rea Gala#i
Rezumatul
proiectului:
V$ propunem un proiect e-twinning
de educa#ie civic$, o lec#ie de istorie
i de civiliza#ie care va r$mâne,
sper$m în suflet, dar i în memoria
afectiv$ a elevilor no tri. Acest
proiect are ca scop o mai bun$ cunoa tere a Europei i a locuitorilor ei,
îmbog$#irea cuno tintelor elevilor i,
de ce nu, eliminarea unor prejudec$#i
privind anumite #$ri. Proiectul se va
derula pân$ la sfâr itul anului colar,
fiecare lun$ fiind abordat$ de câte o
#ar$ european$ dintre cele participante
la proiect – România, Fran#a, Grecia,
Italia (de exemplu, luna decembrie
apar#ine României, etc). Pe tot parcursul lunii respective, partenerii vor
derula (în acela i timp) activit$#i legate de cultur$, istorie, muzic$, tradi#iile fiecarei #$ri în parte, înlesnind
astfel cunoa terea reciproc$ a partenerilor. Astfel, elevii no tri vor avea
ocazia s$ cunoasc$ rând pe rând toate
#$rile Europei, s$ fac$ compara#ii i s$
elimine prejudec$#i.
Limba de lucru a proiectului: limba francez$
Vârsta elevilor implica i în
proiect: 6-18 ani
Temele abordate: : Art$,
Cet$#enie european$, Geografie, Istorie, Limbi str$ine, Muzic$, Studii sociale/Sociologie, Teatru.
Instrumente utile: Conferin#$ audio-video, Chat, e-mail, Forum,
Jurnal de proiect, alte programe
(Powerpoint, video, fotografii i desene), TwinSpace, mediu virtual de
înv$#are (comunit$#i, clase virtuale),
Web publishing etc.
Obiective:
Prezentul proiect are ca obiective:
- cunoa terea mai bun$ a Europei i a
locuitorilor ei;
- îmbog$#irea culturii generale a elevilor;
- dep$ irea prejudec$#ilor privitoare la
anumite #$ri
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europene participante la acest proiect.
Metodologia – activit$ ile !i modul
de lucru
Fiecare coal$ partener$ în
proiect implic$ un grup de 25-30 de
elevi, cu vârste între 7-18 ani, care
realizeaz$ activit$#i lunare menite s$
faciliteze schimbul de tradi#ii i obiceiuri legate de s$rb$tori na#ionale i
interna#ionale importante. Totodat$,
colile vor prezenta celorlal#i parteneri i activit$#i specifice fiec$rei
coli, dezvoltate la nivel na#ional sau
chiar local (prilejuite de s$rb$tori
na#ionale diverse – Cr$ciun, Pa te
etc, s$rb$tori locale – ziua ora ului),
precum i alte realiz$ri ale colabor$rii
colii cu familiile elevilor i comunitatea local$. În acest sens, avem în
vedere parteneriate locale cu Biblioteca francez$ “Eugene Ionesco”,
Centrul Maternal Nova 2002 etc. În
coal$ se va amenaja “col#ul proiectului”, un panou pe care s$ fie expuse
unele dintre produsele realizate de
elevi în cadrul proiectului.
Decembrie 2012: cunoa terea partenerilor: schimb de scrisori, galerie de
fotografii; activit$#i de voluntariat
prilejuite de s$rb$torirea Cr$ciunului;
schimb de informa#ii în format video/
PPT (#ara, regiunea, coala); crearea
de bloguri pentru a schimba idei, impresii, conversa#ii, forum; amenajarea
panoului “Col#ul e-twinning”.
Ianuarie 2013: descrierea tradi#iilor
na#ionale specifice fiec$rei regiuni i
fiec$rei familii, cu ocazia s$rb$torilor
de iarn$; schimb de scrisori/ e-mail/
blog: activit$#i de zi cu zi, stil de via#$.
Martie 2013: festivaluri, s$rb$tori
na#ionale i interna#ionale – Ziua interna#ional$ a femeii, Ziua mamei,
celebrarea altor tradi#ii i obiceiuri de
prim$vara ilustrate în calendare, felicit$ri, desene, crea#ii literare.
Aprilie 2013: activit$#i specifice fiec$rei coli (activit$#i extracurriculare

desf$ urate în S$pt$mâna “S$ tii
mai multe, s$ fii mai bun”), mail/
blog, col#ul proiectului, fotografii
etc.
Mai 2013: schimb de felicit$ri de
Pa te; s$rb$tori/ festivaluri specifice
fiec$rei #$ri; activit$#i specifice fiec$rei scoli: scrisori/ mail/ blog.
Iunie 2013: activit$#i ale diverselor
coli prilejuite de Ziua interna#ional$ a copilului, fotografii, mail/blog,
reactualizarea col#ului proiectului.
Rezultate preconizate:
Lucr$rile elevilor no tri
(documente word, ppt, desene, fotografii, cântece, video, audio) vor fi
publicate pe pagina web a proiectului pe care o vom crea i administra.
Fiecare partener va avea, astfel, posibilitatea s$- i priveasc$ #ara prin
ochii “str$inilor”.
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FEMEIA – eterna poveste
Prof. Iancu Claudia , Colegiul Tehnic “ Aurel Vlaicu” , Gala#i

Titlul proiectului: Femeia - eterna
poveste
Rezumatul proiectului : Proiectul î i
propune s$ eviden#ieze importan#a
femeii în societate, s$ ilustreze
implicarea femeii în diferite domenii
de activitate, s$ familiarizeze elevii cu
drepturile i obliga#iile acestora, i s$
etaleze farmecul degajat dintr-un
caracter puternic dar i sensibil în
acela i timp.
Limba de lucru a proiectului – italian$-român$
Intervalul de vârst$ a elevilor implica i : 14-18 ani
Perioada desf$!ur$rii : 8 luni
Temele abordate ( con#inuturi ale
înv$#$rii )
1. Locul femeii în societate
2. Dic#ionar onomastic
3. Ipostaze ale feminit$#ii
4. Imaginea femeii reflectat$ în art$
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 creativit$#ii, atât la nivelul cadrelor didactice în privin#a metodelor pedagogice folosite, cât i la
nivelul elevilor, prin realizarea schimbului de idei;
- Dezvoltarea competentelor de socializare;
- Realizarea unei reviste
- Realizarea unui blog
- Realizarea unei campanii de combatere a discrimin$rii a femeilor
- Imp$rt$ irea valorilor culturale identificate;
- Realizarea unui spectacol ce valorific$ înclina#iile participan#ilor spre
domeniile artistice
Metodologia – activit$ ile !i modul
de lucru
1. Locul femeii în societate – trecut !i prezent
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Pe baza documentelor literare i
administrative, participan#ii vor ar$ta
ce loc i ce rol a jucat femeia în societatea în care tr$iesc (prezentare cronologic$), ilustrând i aspecte legislative (drepturi i obliga#ii) - prezent$ri pps, referate
2. Zei e din mitologii; Semnifica ia
celor mai cunoscute nume feminine din cele dou$ culturi – prezent$ri
pps, realizarea unui dic#ionar onomastic, audi#ii ale pieselor muzicale
avand ca titlu nume feminine.
3. S$rb$tori dedicate femeii – se
vor eviden#ia semnifica#iile zilelor de
1-8 martie , se vor confec#iona m$r#ioare, felicit$ri i alte cadouri pentru
mame. „M$r#i oare culturale” propune ca alternativa a clasicelor
martisoare , o invitatie la un spectacol de teatru, cinematografie sau
spectacol muzical a unei prezen#e
feminine importante din via#a fiec$rui participant, urmând ca impresiile
de la acest eveniment sa fie ulterior
prezentate într-un eseu personal.
4. Imaginea femeii reflectat$ în
art$ – vizualizarea online a unor galerii de art$ celebre sau albume ale
pictorilor i sculptorilor importan#i
care au imortalizat chipuri feminine,
operele devenind cunoscute în lumea
întreag$.
5. Eroine celebre în literatur$ –

prezent$ri pps,
lectura
unor
fragmente literare, dramatizare, citate celebre despre femei. Vor fi prezentate eroine
din opere epice
i dramatice,
vor fi urm$rite
fragmente din
filme sau piese
de teatru în
care eroinele
prind via#$ gra#ie unor actri#e talentate.
6. Femei celebre care au schimbat
lumea – Participan#ii vor alege câte
un model care impune o anumit$
conduit$ de via#$, motivând alegerea , apoi ca exemple de bune practici vor fi prezentate contribu#ii importante aduse de femei puternice
care au reu it s$ schimbe cursul istoriei sau al tiin#ei prin inven#iile pe
care le-au adus. Realizarea unui spot
publicitar care combate discriminarea dintre b$rba#i si femei.
7. Femei de succes din zilele noastre – sunt prezentate realiz$ri notabile ale femeilor în diverse domenii
de activitate : sportiv, cinematografic, muzical, moda, jurnalism, medical, politic . Realizarea unei reviste.
8. „ Femeia- eterna poveste ” –
spectacol închinat femeii, în care
participan#ii î i vor valorifica aptitudinile: expozi#ie de picturi sau desene, interpretarea unor melodii personale sau consacrate, lectura unor
crea#ii proprii, vizionarea unor dansuri cu coregrafie proprie, etc .
Rezultate a!teptate: galerie foto,
clipuri video, PPT, blog, realizarea
unei biblioteci virtuale cu materialele utilizate pe parcursul derul$rii
proiectului, revist$, m$r#i oare, felicit$ri.
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VALEN/ELE SATULUI ROMÂNESC ÎN CONTEXT EUROPEAN
Prof. Rusu Mariana, Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu”, Gala#i
În ultima vreme, societatea
româneasc$ pare s$ fie din ce în ce mai
aproape de tot ce înseamn$ p$strarea
valorilor spirituale, a tradi#iilor folclorice, în special. Motiva#ia este cât se poate de simpl$ dac$ ne gândim la faptul
c$, mai nou, s-a înregistrat un adev$rat
exod de turi ti str$ini care vor s$ intre în
contact direct cu spiritualitatea româneasc$, cu atât mai mult cu cât Europa
i forurile ei administrative aferente,
merg spre cultivarea unei vie#i s$n$toase, a unui trai bazat pe culturi bio, pe
ecologizarea mediului înconjur$tor.
România pare s$ fie cadrul propice
acestor proiecte, cu precizarea c$ de
multe ori, ne lipse te ini#iativa, curajul
de a ar$ta lumii ce avem i ce putem
realiza, valorificând tradi#ii, obiceiuri
(în special cele agrare), cultivând extinderea achizi#iilor noastre în afara #$rii.
Într-o lume în care modernitatea pare “a a eza” într-un con de umbra
tradi#ia, se simte nevoia unei accentu$ri
tot mai profunde a valorilor folclorului
nostru, pentru c$ numai astfel putem
rezista în fa#a “asediului” schimb$rilor
contemporane care nu sunt întotdeauna
binevenite. Opinia ar putea fi u or sus#inut$ i explicat$, dac$ ne gândim la
faptul c$ satul românesc a fost dintotdeauna leag$nul civiliza#iei, el a fost cel
care a dat temeinice valori spirituale.
Acolo,via#a se m$soar$ în alte dimensiuni, lumea se opre te parc$ din mersul
ei nebunesc, pentru a face loc tradi#iei,
miturilor, universului culturii populare.
Satul este locul în care obiceiurile i
riturile
i-au p$strat semnifica#iile
originare, au g$sit cadrul propice desf$ur$rii lor, dar tot el, satul, a fost cel
care s-a ar$tat deschis schimb$rilor, le-a
acceptat i le-a preluat ca atare.
Obiceiurile i riturile str$vechi
permit în#elegerea modului de via#a
traditional$; la rândul lor de#in anumite
norme comportamentale specifice.
Marile culturi ale lumii au plecat tot de la valorificarea miturilor str$vechi, a unor obiceiuri ce au devenit
pretext de prezentare cultural$ a unui
popor sau altul. Întreaga literatur$ cult$
se bazeaz$ pe astPagina 49

fel de repere mitologice, care par s$
dezvolte latura autentic$ a poporului
respectiv, s$ existe posibile analogii
între literaturile mai multor #$ri. Un
studiu recent în domeniu a demonstrat
c$ cele mai multe ritualuri i obiceiuri
sunt legate de agricultur$, de plug$rit,
lucru determinat atât de caracteristicile
mediului folcloric propriu, cât i de
miracolul oferit de natur$, de zeul naturii care moare i învie. Cercet$rile au
mers pe ideea unei analogii între obiceiurile agarare i cele familiale. Aceste obiceiuri ce #in de momentele esen#iale din via#a omului- na tere, nunt$,
înmormântare- i-au gasit un punct
comun în sistemul social al obiceiurilor calendaristice, cu prec$dere în obiceiurile agrare. Ritualurile de fertilitate
sunt cele care care fac leg$tura între
cele dou$ categorii de obiceiuri. Identificarea P$mântului-Mam$, cu cea a
ipostazei femeii, ofer$ interpretari inedite. Acest subiect a fost pe deplin dezb$tut în lucrarea lui Dumitru Pop
”Obiceiuri agrare în tradi#ia popular$
româneasc$”, dar nu a fost omis nici
de Mircea Eliade în numeroasele lui
studii de gen. Folosind mitemul p$mântului-p$rinte drept etalon al unei
cercet$ri pe tem$, este relevant$ simbolistica pe care mentalitatea popular$
o atribuie p$mântului, ca factor z$mislitor, perpetuu germinativ, f$r$ a eluda
practicile aferente obiceiurilor calendaristice.
A adar, fondul culturalfolcloric al #$rii noastre este suficient
de vast i de complex, astfel încât s$
permita cunoa terea lui, nu numai la
nivel teoretic cât i practic, de c$tre
#$rile europene cu care noi intram în
contact. A devenit o tradi#ie s$ vorbim
de înfr$#irea între coli rurale, comunit$#i s$te ti, toate mergând pe ideea cunoa terii aprofundate a unor valori
autentice, specifice, dar nu trebuie s$
uit$m faptul c$ demersul ar putea avea
i o alt$ conotatie. Etwinning ofer$
posibiltatea de a sublinia nuan#a cultural$ a acestor leg$turi stabilite aparent
formale, care s$ vina în sprijinul unor
viitoare proiecte pe tem$, care s$ conduc$ în mod inerent la schimburi inter-

culturale, la analogii de natur$ folcloric$. Nevoia de cultur$, de nou, este
premisa de la care plec$m în momentul în care facem un astfel de demers.
Prioritar$ este în acest sens ob#inerea
de parteneriate europene care s$ permit$ întoarcerea la tradi#ie, la valori
inestimabile care au c$zut îns$ prad$
modernit$#ii cu tot ceea ce presupune
ea.
Valoarea unui astfel de proiect st$
în primul rând în dorin#a asidu$ de a
cunoa te, de a înv$#a i pre#ui fondul
autohton al unui popor, pentru c$ în el
st$ baza culturii de orice gen. Ori,
simpla cercetare folclorica pe un registru restrâns nu face s$ fie suficient
de elocvente rezultatele ob#inute. Cercetarea trebuie s$ se extind$ i la nivelul #$rilor vecine i nu numai, acest
lucru constituind i o dezvoltare inerent$ a unei posibile baze turistice. De
exemplu, turistul englez va fi cu atat
mai interesat de valorile noastre folclorice, ritualice, cu cât va beneficia de
o cunoa tere temeinic$ i complex$ a
acestor lucruri, înainte s$ ajung$ pe
teritorul #$rii noastre. A adar, parteneriatele europene fac posibile astfel de
leg$turi între #$ri i culturi, fiind vorba
de o anume reciprocitate a intereselor.
Foarte pu#ini europeni tiu
care sunt valorile ascunse ale satului
romanesc, cu atat mai pu#in au informa#iile cu privire la ritualuri agarare,
familiale, ce între#in, într-o form$ sau
alta, specificul na#ional, care asigur$
nevoile culturale ale unei #$ri care
oricum s-a facut cunoscut$ prin promovarea non-valorii mai degrab$,decât a valorii ei. -coala româneasc$, prin proiectele sale educative, poate asigura o colaborare strâns$ între
#$rile Europei, reliefând aspecte de
ordin cultural, etic i, nu în ultimul
rând, valoric.
Bibliografie:
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Dialectica textului lui Ion Creang în viziune european
Prof. Oanc$ Gabriela, Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu”, Gala#i
De câte ori nu am c$utat începutul i sfâr itul dulcelui grai moldovenesc
care pare s$ vin$ dincolo de timpuri s$
str$bat$ lumea, s$ aduc$ lumina cunoa terii de sine, s$ ne defineasc$ pe noi, ca
popor. Nu de pu#ine ori m-am întrebat
care este adev$ratul nostru pa aport spre
Europa. Am fi tenta#i s$ spunem cultura,
dar care cultur$? Aceea care trimite c$tre
filozofii semiotice complicate sau cultura
aceea popular$, care define te o na#iune
întreag$? R$spunsul vine de la Creang$ al
nostru care prin opera lui realizeaz$ radiografia unui popor întreg. Acolo este graiul, acolo este inima moldoveanului, acolo
este via#a îns$ i…cu bune, cu rele, cu tot!
Dar cine îl tie pe Creang$? Poate tu, copile cu p$rul b$lai ce treci prin lumea basmelor lui, asemenea soarelui prin negura
vie#ii, poate tu, înv$#$celule, ce abia acum
descoperi tainele scrisului, ale cititului,
ale lumii, în genere! Dar, cât de s$raci
trebuie s$ fii voi, cei care dincolo de grani#ele #$rii nu a#i auzit de Nic$ al nostru,
nu a#i avut ansa s$ por#i cu tine zâmbetele copil$riei sale!
Într-o lume prea gr$bit$ parc$ s$
fug$ spre nou, apare
ansa unei
interela#ion$ri culturale care face posibil$
cunoa terea lumii pove tilor sale i în #ara
lui Shakespeare, i în cea
a lui
Baudelaire! Etwinning l-a adus pe Creang$ mai aproape de tine, de noi, l-a f$cut s$
str$bat$ grani#a dincolo de Humule ti i
s$ ajung$ prin intermediul unor inimi care
înc$ mai tresalt$ la auzul pove tilor de
neuitat care au încântat atâtea copil$rii i
suflete!
Am ales s$ vorbim în lucrarea noastr$ de
lumea minunat$ a personajelor lui Creang$, dragul nostru humule tean, cel la care
pl$cerea vorbei e atât de mare încât parc$
i acum, la un secol dup$ dispari#ia sa,
opera îi r$mâne atât de vie stârnind înc$
emo#ii i interpret$ri diverse.
Unii dintre cititori, cei neaviza#i
desigur, consider$ c$ literatura lui e facil$, copil$roas$, c$ pove tile sale sunt bune
pentru adormit copiii. În lucrarea de fa#$
vom încerca s$ demonstr$m contrariul
f$r$ a avea în schimb preten#ia c$ vom
analiza exhaustiv lumea personajelor
crengiste.
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Vom porni la drum cu un cunoscut basm -,,Povestea lui Harap-Alb”
deoarece la o prim$ lectur$, naiv$, desigur, e o simpla poveste. Personajul principal este supus unui drum ini#iatic, pe
care îl va întreprinde nu singur, ci în
tov$r$ ia calului n$zdr$van, iar des$vârirea lui spiritual$ se va produce gra#ie
unui r$u necesar,, cel care are rolul de a-l
transform$ pe naivul fecior de crai întrun tân$r apt de a deveni împ$rat.
-tim cu to#ii basmul a a c$ vom
analiza câteva din scenele cheie încercând totodat$ s$ contrazicem teza conform c$reia ,,Povestea lui Harap-Alb”
e ,,u oar$”.
Un ajutor major ob#ine fiul craiului de la Sfânta Duminic$, care apare
în basm în chip de cer etoare. Gra#ie
sfaturilor sale în#elepte e capabil s$ treac$ cu bine de probele maturiz$rii la care
este supus. Prima dintre probe este cea a
podului, care simbolizeaz$ trecerea la o
alta etap$ a vie#ii ea f$cându-se într-un
singur sens: ,,trecerea primejdioas$ de la
un mod de existen#$ la altul: (…) de la
imaturitate la maturitate.”
Câ#i dintre cititorii lui Creang$ s-ar fi
gândit la acest lucru? Am fost cu to#ii
copii, cititori naivi prin excelen#$, am
v$zut opera lui ca fiind facil$, pe în#elesul nostru, dar iat$ c$, odat$ cu anii de
coal$, perspectivele ni se schimb$, suntem deprin i în cei patru ani de liceu s$
privim cu al#i ochi lucrurile, s$ le p$trundem, s$ le interpret$m sensurile, s$ ne
transform$m în cititori activi i aviza#i.
Urmeaz$ apoi, în ordine strict cronologic$, trecerea prin p$durea –labirint, spa#iu al mor#ii i al regener$rii, deoarece
pentru mezin se va încheia o etap$ i va
începe o alta. Datorit$ vicleniei Spânului, cr$i orul este p$c$lit, furându-i-se
identitatea odat$ cu coborârea în fântân$.
De aici încolo se va numi Harap-Alb iar
ini#ierea sa va începe. Îi va întâlni pe
Împ$ratul Verde i pe fetele acestuia i
va fi supus unor seturi de probe dificile
care îi vor testa calit$#ile. Pentru c$ se
dovede te comunicativ i prietenos, se
bucur$ de ajutorul celor cinci eroi himerici, ni te ar$t$ri ciudate care stârnesc
hazul. Numai beneficiind de ajutorul lor,
al Sfintei Duminici, al albinelor i al
furnicilor precum i al calului n$zdr$van,

eroul nostru reu e te s$ se ini#ieze. În
finalul basmului, echilibrul e din nou
restabilit, tân$rul î i recap$t$ identitatea
i prime te r$splata binemeritat$
(împ$r$#ia unchiului i fata Împ$ratului
Ro de so#ie). Nunta i faptul c$ î i
schimb$ statutul social devenind împ$rat sunt elementele care confirm$ maturizarea cu succes a tân$rului, din acest
punct de vedere basmul putând fi interpretat ca un roman al form$rii
(bildungsroman).
Iat$ c$ în aparen#$ o poveste pentru
adormit copiii, basmul se dovede te a fi
un text mult mai subtil, în care pot fi
identificate simboluri la care nu ne-am
fi a teptat.
Un alt erou, aceea i surpriz$!
Nic$, ,,copilul universal”, a a cum a
fost catalogat de criticul G. C$linescu,
este din punctul nostru de vedere unic,
individual, asemenea fiec$rui om: este
unic în felul s$u. Nica e un fricos incurabil, lucru u or sesizabil din scena
urm$ririi de c$tre cei doi ,,hojmal$i” în
sâmb$ta procitaniei, îi e fric$ i atunci
când p$rintele Ioan aduce Calul B$lan,
în seara în care merg cu plugul i sunt
izgoni#i de la popa O lobanu, când bag$
mâna în scorbur$ i d$ de creasta pupezei sau când este urm$rit de m$tu a
M$rioara c$reia îi fur$ cire ele. Eroul
are i momente în care d$ dovad$ de
cruzime atunci când omoar$ mu tele cu
ceaslovul, când chinuie mâ#ele sau captureaz$ pup$za #inând-o sechestrat$.
Este nep$s$tor la problemele altora.
Fiind g$zduit de Irinuca cea s$rac$, la
Bro teni, îi produce femeii pagube însemnate pentru ca apoi s$ fug$ ca un
la ; este i un mare gurmand care se
bucur$ de adev$rate festinuri, fie cu
ocazia unor s$rb$tori religioase (de Pa te, la hramul bisericii, în ajun), fie
atunci când se mul#ume te cu ,,linchitul
grosciorului de pe deasupra oalelor”.
Este i un mare mincinos acest lucru
putând fi sesizat în momentul în care ,
întrebat fiind care e scopul vizitei lui,
pretexteaz$ c$ a venit s$-l ia pe v$rul
s$u , Ion, la sc$ldat, neprecizând de fapt
adev$rata inten#ie, aceea de a mânca
cire e.
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Iat$ c$ în aparen#$ o poveste
pentru adormit copiii, basmul se dovede te a fi un text mult mai subtil, în care pot
fi identificate simboluri la care nu ne-am
fi a teptat.
Un alt erou, aceea i surpriz$!
Nic$, ,,copilul universal”, a a cum a fost
catalogat de criticul G. C$linescu, este din
punctul nostru de vedere unic, individual,
asemenea fiec$rui om: este unic în felul
s$u.
Nic$ e un fricos incurabil, lucru
u or sesizabil din scena urm$ririi de c$tre
cei doi ,,hojmal$i” în sâmb$ta procitaniei,
îi e fric$ i atunci când p$rintele Ioan aduce Calul B$lan, în seara în care merg cu
plugul i sunt izgoni#i de la popa
O lobanu, când bag$ mâna în scorbur$ i
d$ de creasta pupezei sau când este urm$rit de m$tu a M$rioara c$reia îi fur$ cireele.
Eroul are i momente în care d$
dovad$ de cruzime atunci când omoar$
mu tele cu ceaslovul, când chinuie mâ#ele
sau captureaz$ pup$za #inând-o sechestrat$. Este nep$s$tor la problemele altora.
Fiind g$zduit de Irinuca cea s$rac$, la
Bro teni, îi produce femeii pagube însemnate pentru ca apoi s$ fug$ ca un la ; este
i un mare gurmand care se bucur$ de
adev$rate festinuri, fie cu ocazia unor
s$rb$tori religioase (de Pa te, la hramul
bisericii, în ajun), fie atunci când se mul#ume te cu ,,linchitul grosciorului de pe
deasupra oalelor”. Este i un mare mincinos acest lucru putând fi sesizat în momentul în care , întrebat fiind care e scopul vizitei lui, pretexteaz$ c$ a venit s$-l
ia pe v$rul s$u , Ion, la sc$ldat, neprecizând de fapt adev$rata inten#ie, aceea de a
mânca cire e.
Am
remarcat
pân$
acum ,,calit$#ile” prin care Nic$ se distinge ca personaj literar. Eroul lui Creang$
este un fricos crud, lene i chiulangiu de
la treburile gospod$re ti, ipocrit, lacom i
uneori chiar nep$s$tor. El poate îns$
deveni ,,la nevoie” i silitor pentru a o
impresiona pe Sm$r$ndi#a, harnic pentru a
se face remarcat de M$riuca (toarce atât
de mult încât este poreclit Ion Torc$l$u)
sau curajos în dou$ situa#ii: când fuge din
clas$ i când scote oarecele din sânul
M$riuc$i.
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Dac$ analiz$m ac#iunile la care
particip$ Nic$, constat$m c$ acesta se
dovede te a fi un individ puternic, dar
neechilibrat, de unde concluzia c$ ar
apar#ine temperamentului coleric. Personajul se face remarcat printr-o serie de
tr$s$turi negative (lene, ipocrizie, l$comie, cruzime, nep$sare), îns$ ca orice
persoan$, Nic$ are i p$r#i bune care se
eviden#iaz$ doar atunci când vrea eroul:h$rnicia i curajul. Punctul s$u forte
este inteligen#a.
Consider$m c$, de i copil ca i
ceilal#i, Nic$ este un n$zdr$van pus pe
otii care, contrar altor copii, simuleaz$
foarte bine în orice situa#ie i, mai mult
decât atât, nu- i regret$ faptele.
Creang$ nu poveste te copil$ria
copilului universal, de i între copil$ria sa
i a celorlal#i exist$ similitudini, ci î i
poveste te propria copil$rie, iar acest
lucru îl face s$ devin$ melancolic.
Veselia lui vine din limbaj, c$ci
humule teanul este un maestru al zicerii.
Nu l-am ales pe Creang$ întâmpl$tor, ci datorit$ importan#ei sale în
literatura român$, întrucât face parte
al$turi de Eminescu, Caragiale i Slavici
din perioada marilor clasici, pentru c$,
de i ini#ial este privit ca un scriitor poporal, este a ezat cu timpul acolo unde îi
este locul, adic$ într-o pozi#ie frunta $,
cel care reu e te s$-l reabiliteze fiind
criticul G.C$linescu. -i nu întâmpl$tor
pentru c$ s-au observat similitudini între
operele humule teanului nostru i cele ce
apar#in literaturii universale, referindune aici la scriitorul francez Francois
Rabelais, autorul operei ,,Gargantua i
Pantagruel”. La ambii scriitori reg$sim o
jovialitate enorm$ care merge pân$ la
confuzie, care traduce spiritul ludic al
unui popor sau altul. Creang$ este un
european prin fiecare cuvânt al scrierii
sale, pentru c$ acolo, în paginile poleite
cu suflet i cântec st$ de fapt valoarea
poporului nostru, inestimabil$ i insuficient exploatat$ de rigorile culturale si
spirituale europene.
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Contraste, Nr. 9, 23 martie 2013, ISSN 2247 – 0158. Simpozionul “Etwinning—o comunitate de înv #are”

Crea#ii ale elevilor

eTwin-mania prin România
Iftode Roxana Marina, elev$ în clasa a VIII-a
la Colegiul Na#ional ,,Costache Negri’ Gala#i
Coordonator, Prof. Violeta M$z$roaie,
Colegiul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu’’ Gala#i
Conectez internetul, deschid o nou$ pagin$ Google,
tastez rapid, aproape devenindu-mi un reflex necondi#ionat,
apoi ridic ochii înspre ecranul luminos. Cobor sc$rile abrupte,
deschid scâr#âind u a i intru în noua lume din care fac parte,
eTwinning.
Zeci de persoane noi, str$ine, mi se al$tur$ i, cu fiecare secund$ trecut$, ajungem s$ ne cunoa tem. Atunci, #$rile
se contopesc i zecile de na#ionalit$#i devin una, etwinnian$.
Descoperim ne tiutul,

ne împ$rt$ im secrete

personale ori tradi#ii

Etwin-mania prin România

ceiuri na#ionale, ce

To i virtualii tr$iesc bucuria.

difer$ chiar i de la

We are togheter again,

un grad la cel$lalt

Impreun$ cânt$m un refren:

al latitudinii. C$-

Noi ne împrietenim, noi c$l$torim,

l$torim

Noi ne distr$m, noi ne avânt$m,

dintr-un cap$t

In lumea virtual$ eTwin
Numai un click de-ai da
Google în noua ta lume te va redirec iona.

i obi-

virtual

în cel$lat al Europei,
neavând pa aportul vizat, doar cu o poz$ frumos conturat$ într-un profil. -i a a, virtual, c$l$torim prin toat$ lumea, la bra# cu to#i etwinnienii ce ne înso#esc
în descoperirea lumii a doua, plin$ de prieteni noi, idei de
împart$ it, socializare i distrac#ie. Nu e nevoie de ani ca s$
cunoa tem întreaga lume, doar de un cont personal
pe care s$-l deschidem atunci când vrem s$ trecem grani#ele
i când vrem s$ ateriz$m într-o alt$ #ar$. A a, cu zece Mb de
internet vizit$m i Fran#a i Marea Britanie i ne ghid$m cu
imagina#ie i eTwin...
Clipesc brusc, m$ uit în jur, apoi m$ deconectez i
închid calculatorul, pu#in obosit$ dup$ c$l$toria la Paris...
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Facerea
Andreea Nicoleta Mînzu, elev$ la Colegiul Na ional ,,Costache Negri’’
Coordonator, prof. Violeta M$z$roaie, Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu’’

Elaborarea ampl a unui proiect i
Temeinicia preg$tirii teoretice î i arat$ utilitatea prin discu#iile purtate pe
WIKI, prin rezolvarea unui JIGSAW sau cu un puzzle în CLASTOOLS.
Ini#iativa i lucrul în echip$ sunt litere de lege, chiar dac$ este s$ lucrezi pe
NET i s$ vorbe ti într-o limb$, alta decât cea a mamei tale, Francez$ sau Englez$ ;
NETWork poart cu sine o re#ea.
Itinerariul î#i e clar trasat prin VOICETHREAD sau po#i s -l vezi pe MOODLE,
Nicicând nu fu mai pl cut s c latore&ti &i s împ rt &e&ti din cea ce &tii sau ce-ar fi s afli dac
GOOGLE e mai tare decât tine &i to#i prietenii t i eTwinneri.
O lume minunat , plin de fantezie &i imagina#ie
Carte deschis c tre univers &i lumea pare mic dac
Orice distan# e o ap s tur de tast ,
M rimea nu mai conteaz aici sau dincolo,
Unde toat suflarea este aproape &i departe în acela&i timp,
Nicicând nu le po#i &ti pe toate, dar mereu ai lâng tine
Ideea,
Timpul comprimat,
Aerul parisiano-londonez într-un melange perfect cu
T ria caracterului individual sau de grup
Eterogen mai mult sau mai pu#in.
D
E

Întrebare suferim cu to#ii, la doctor
TWINSPACE
N scocind tratare &i-n radiografie s ne
Vedem pe CHAT într-un profil a&a de felul
'sta cum numai VOKI poate s ne dea.
)int spre # rmuri navig m cu grupul &i, spre a noastr
Amintire, deschidem un JURNAL cu gânduri
Risipite în cele patru col#uri ale lumii Ecosistem p strat într-o madelein proustian …
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A fost odat ETWINNING, c dac n-ar fi nu s-ar mai povesti
Andreea Daniela Ani, elev$ la Colegiul Na ional ,,Costache Negri’’ Gala i
Ioana Gavril$, elev$ la Colegiul Na ional ,,Costache Negri’’ Gala i
Coordonator, prof. Violeta M$z$roaie, Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu’’ Gala i
A fost odat$ ca niciodat$ un t$râm despre care se
poveste te i în zilele de azi.
Un t$râm minunat i surprinz$tor, vizitat de pitici mai
mici i mai mari i de zâne i fe#i logofe#i care î i
doresc s$ tie i s$ afle cât mai multe.
Într-o lume diferit$ acest #inut ar fi fost de
basm, dar, în zilele noastre, îl numim
TWINSPACE. Aici se înal#$ falnic un castel pe
care cei mai mul#i îl tiu sub numele de
ETWINNING. El nu este un castel ca toate celelalte, are multe camere i multe coridoare, iar împ$ratul care locuie te aici se nume te INTERNET.
Acest împ$rat nu are copii i, cu toate c$ are o
vârst$ destul de înaintat$, a chemat membrii din
consiliul de administra#ie TEHNE s$ îl ajute
s$ formeze câteva echipe care s$ se ocupe
de vizitatorii ce urmeaz$ s$ vin$ la castel i
în gr$dina acestuia. Am uitat s$ v$ spun c$
gr$dina era atât de mare c$ putea g$zdui
mul#i copii i putea s$ le ofere mult$ distrac#ie i amuzament, dar mai ales îi ajuta s$ î i
fac$ prieteni.
Dar sunt convins$ c$ nu în#elege#i
de ce v$ povestesc despre acest loc de vis i
ce leg$tur$ am eu cu el. E simplu dac$ m$
l$s$#i s$ v$ prezint o perioad$ de câteva luni
din anul trecut, un an minunat pentru mine i prietenii mei. Într-o zi cineva a venit i ne-a spus despre o o c$l$torie peste m$ri i #$ri, într-o lume feeric$ i o lume plin$ de provoc$ri. Ne-am strâns
mai mul#i, cam dou$zeci de fe#i frumo i i zâne cu
p$r de aur sau nu, i am plecat în c$l$torie.
Ca s$ trecem prin portalul dintre cele dou$
lumi am primit fiiecare câte O PAROL. -I UN
USER, cuvinte magice f$r$ de care nu am fi putut
s$ ne distr$m. Apoi am aflat c$ , la fel ca noi au
mai primit permis de trecere i copii din Italia,
Grecia si Belgia. Pentru început am f$cut cuno tin#$ cu ei i apoi am început s$ le povestim de pe
la noi i ei de pe la ei. Ce minunat era s$ afli despre alte #$ri, despre cum s$rb$toresc ei Cr$ciunul
i Anul Nou, despre S$rb$torile de Pa ti sau alte
zile in care ei ies cu familia sau cu colegii de la
coal$. Nici noi nu am stat pe gânduri i le-am
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spus de Dragobete sau de 8
Martie, de zilele noastre feerice i au fost bucuro i s$
afle c$ multe dintre obiceiurile noastre se asem$nau cu
ale lor, c$ mâc$rurile noastre
sunt foarte delicioase i c$
felul în care ne petreceam
noi timpul liber era chiar
pl$cut. -i lor le place sportul
sau s$ citeasc$, în vacan#e merg, ca i noi, la mare, la munte
sau la bunici i rude, am aflat cu îi cheam$ pe p$rin#i i câ#i
fra#i i câte surori au.
Toate astea nu ar fi fost posibile dac$ împ$ratul din
TWINSPACE nu ne-ar fi l$sat s$ zburd$m prin castel i nu near fi dat tot ce ne trebuia ca s$ c$l$torim f$r$ s$ sim#im oboseala. Eu închei aici i v$ las a a cum se
incheie toate basmele noastre ale românilor:
Împ$ratul mai tr$ie te înc$ i a teapt$
copii mai mici i mai mari s$ îl viziteze, c$ci
tare mândru mai este el de toat$ avu#ia, c$ o fi
BLOGul sau WIKI, sau VOKI sau ... mai tiu
eu ce, c$ multe mai sunt i eu tiu c$ a#i prefera s$ pleca#i deja spre el a a c$ nu v$ mai #in
decât s$ v$ spun: C.L.TORIE PL.CUT.
-I PRIETENIE ADEV.RAT.!
Totu i, v$ mai re#in un minut ... Am auzit de la Cineva mai mare decât
noi c$ exista întotdeauna o persoan$ care scria despre peripe#iile noastre într-un JURNAL de c$latorie, asta a a, ca s$ r$mân$ m$rturie c$ am fost
i noi pe ACOLO.
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Virtualul supus umanului
Popescu Ofelia, Colegiul Na ional ,,Vasile Alecsandri’’ Gala i
Profesor coordonator, Violeta M$z$roaie, Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu’’

Proiectele
interna#ionale
din
cadrul înv$#$mântului
preuniversitar au atât
misiunea
dezvolt$rii
caracterului
sociabil al
elevilor, cât
i cea a integr$rii noilor tehnologii în metoda de studiu, prin
prisma imagina#iei, activit$#ilor extra colare, i nu în ultimul
rând, prin prisma prieteniei ce se stabile te uneori involuntar
între membrii noii comunit$#i formate.
Platforma de activit$#i este nemarginit$, fondurile
exist$ i ar fi de prisos s$ amintim entuziasmul elevilor.
Deci, tot ce r$mâne de f$cut este aplicarea pentru un proiect.
Succesul unor astfel de ac#iuni de grup, derulate în coal$, ce
implic$ atât elevi, cadre didactice, cât i p$rin#i, depind pe de
o parte, de claritatea structur$rii planurilor de ac#iune, de
relevan#a acestora, iar pe de alt$ parte, de motiva#ia, coeziunea i nivelul de responsabilitate al celor implica#i.
Astfel, acel mediu ambiant monoton devine spa#iul
concret, interactiv, în cadrul c$ruia membrii profit$ de videoconferin#e i diferite ac#iuni ce se vor derula împreun$ cu
celelalte coli implicate. S$ lu$m ca exemplu proiectul derulat pe platforma TwinSpace, ,,1,2,3…toi et moi”, realizat pe
perioada anului colar 2011- 2012 (la care am participat i
eu). El a debutat în perioada Cr$ciunului, am distribuit felicit$ri tuturor membrilor, i am decorat împreun$ s$lile de curs
din incinta Colegiului Na#ional ,,Costache Negri’’ Gala#i în
spiritul lui Mo Cr$ciun i al tuturor spiridu ilor s$i.
Înv$#area este garantat$ i timpul petrecut în cadrul
programului, de neuitat. M$ pot mândri acum cu o experien#$
acumulat$, c$ tiu s$ urez: ,,Un an nou fericit!” în apte limbi
i c$ mi-am exersat franceza i greaca în timp real.
Pe lâng$ efectul datorat studiului individual, celui
de acas$, celui „serios” exist$ i o consecin#$ datorat$ implic$rii în activit$#ile comune, din timpul liber sau din proiect,
cele „în joac$” dar, care au un impact la fel de important
asupra colarilor. Totodat$, se observ$ o real$ evolu#ie în
cazul elevilor care nu au avut pân$ acum ocazia s$ se exprime. Odat$ ajun i în cadrul unui proiect de o asemenea amploare, elevii mai timizi î i înving temerile i reu esc atât s$
se exprime foarte bine în diferite limbi, cât i s$ contribuie în
mod admirabil la cerin#e.
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Este clar c$ odat$ format$ comunitatea din cadrul
proiectului începe procesul de studiu. Puterea unei astfel de
comunit$#i de înv$#are este v$dit superioar$, sprijinind cre terea si dezvoltarea atât intelectual$, cât i personal$ a membrilor s$i. Aceast$ adev$rat$ stare de sinergie duce la un rezultat final al cuno tin#elor acumulate i împ$rt$ ite mult
superior fa#$ de implicarea independent$, individual$ cu materialul de studiu.
Încânta#i de împletirea aceasta dintre tehnologie,
educa#ie, joac$ i imagina#ie, elevii înva#$ involuntar anumite
aspecte pe care în lumina unei ore de cincizeci de minute,
plictisitoare, nu numai c$ nu le-ar fi re#inut, ci poate nici nu
ar fi fost dornici s$ le discute. Internetul determin$ schimbarea naturii interac#iunilor, recomfigurarea spa#iului social.
Calculatorul are poten#ialul de a revolu#iona îns$ i natura
înv$#$rii, devenind un veritabil mediu de manifestare si de
comunicare. Iat$ astfel, cum grupul de adolescen#i rockeri,
noncomformi ti, a dezb$tut tema tradi#iilor române ti întruna din activit$#ile extra colare din proiectul eTwinning
amintit mai sus. Îmbinarea dintre joc i coal$ este cu mult
mai atractiv$ când în spatele implic$rii în acest gen de activit$#i (dezbateri, videconferin#e) se ascund anumite ,,recompense” care variaz$ de a o simpl$ ie ire împreun$
pân$ la ob#inerea Etichetei Na#ionale.
Beneficiile
sunt clare: indiferent
c$ vorbim despre cele
academice, sociale sau
psihologice, ele exist$,
de aceea angajatorii în
ziua de ast$zi caut$ un
salariat care s$ fie sau
s$ fi fost implicat întrun astfel de proiect.
Construirea
diversit$#ii de în#elegere, gândirea critic$ i proiectarea profesorului într-o lumin$ pozitiv$, implicarea sa ca un orice alt
membru cu drepturi i îndatoriri conduc la dezvoltarea întrun mod unic a individului participant.
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“Etwinnig - povestea unei idei”
IT-STORY. Gândurile unui liceean împov$rat cu patima viitorului
Elev, Cristina Chitaru, Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu”
Prof.coordonator, Mariana Rusu
M-am gândit s$ scriu o poveste,
care s$ înceap$ ca orice poveste, cu
…”a fost o dat$ ca niciodat$ “. Dar,
nu, despre studiu, pasiune sau nou,
nu po#i vorbi niciodat$ la trecut!
A a c$, o s$ m$ mul#umesc cu …”a
fost o dat$ i nu se va termina aici
povestea noastr$ a celor care nu
vrem s$ c$dem în p$catul înv$#$rii
tradi#ionale, anoste i seci, care deja
ne eticheteaz$ în tipare, tipologii i
alte categorii de gen. Eu, elevul secolului XXI vreau s$ am posibilitatea s$ ofer i s$ primesc informa#ia,
s$ pot s$ creez, f$r$ s$ fiu încorsetat
de norme i rigori, s$ pot s$ spun
prietenului meu italian sau englez
sau francez cât de frumoas$ este
poezia lui Nichita sau cum e s$ tr$ie ti patru ani de liceu sub aura unui
Moromete autentic. A fi curios s$
aflu dac$ ei se bucur$ de astfel de
personaje care s$ le marcheze drumul devenirii, s$-i înve#e ce este
morala, familia sau comunitatea.
Eu, liceanul secolului XXI
v$d înv$#$mântul ca pe un tot unitar, în care progresul înseamn$
schimb de cultur$, de valori i idei.
Etwinning îmi ofer$ posibilitatea s$
transform povestea aceasta în realitate, s$ fie “visul nostru, din toate
cel frumos”. A vrea ca povestea
mea s$ fie povestea fiec$rui tân$r
dornic s$ cunoasc$, s$ înve#e, s$
asimileze, s$ ofere i s$ cread$. Din
punctul meu de vedere, aceasta trebuie s$ fie misiunea Etwinning.
Noi, Europa, Cultura sunt trei cuvinte care s$ caracterizeze ac#iunile
viitorului.
Si pentru c$ preambulul a
fost f$cut, dorin#ele mele se vor
concretiza într-o scrisoare adresat$
prietenului meu imaginar, de profesie ”it-ist”, adolescent i el !
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Scrisoare c tre un prieten

A$ vrea s dep $esc convenien#ele unei astfel de abord ri, pentru
c , drag prietene, te cunosc, mai bine decât crezi tu $i mai pu#in decât
cred eu. E$ti Tu si totu$i e$ti asemenea Mie, un rebel al zilelor nostre,
care înc mai sper , înc mai viseaz $i înc mai cunoa$te! Ce-mi spui?
C nu m cuno$ti? OOO, chiar foarte bine, drag prietene! Nu erai tu
acela care–l c uta pe Baudelaire? Vezi c $tiu? Cum? Simplu! pentru c ,
iat , chiar atunci, eu încercam s -l în#eleg pe Bacovia, sta al meu! Nu
erai tu cel care încerca s în#eleag pasiunea pentru arhitectur a lui
Balzac? Ei bine, $i eu l-am înso#it pe C linescu pe strada lui Costache
Giugiuveanu, încercând s aflu unde l-am mai intalnit? Acum, mi-am
adus aminte! Literatura ta nu-mi este str in ! Nu-i a$a ca într-o zi nu teai putut desprinde de monitor, încercând s cuno$ti specificul # rii mele?
O zi mi-a luat $i mie s aflu despre istoria Parisului t u! -i se pare dificil
graiul meu? Întreab-o pe profa de francez cât i-a luat s m înve#e carei treaba cu accentul t u? (apropos, dificil misiune).
Ei bine, drag prietene, dup cum observi, ne unesc $i ne separ
în acela$i timp, pasiuni $i temeri comune, idealuri $i speran#e. Nu sunt
doar ale mele sau ale tale, sunt ale nostre, tinerii unei comunit #i de înv #are!
Zâmbe$ti! Te v d, de$i nu pot, te simt, de$i n-ai crede! -i se pare
iluzorie dorin#a mea, dar, da, +tiu c într-o zi ne vom cunoa$te, drag
prietene, pentru c în aceea zi Etwinnig va fi prietenul nostru comun,
care ne va oferi posibiltatea s fiu acolo, s fii aici, mai repede decât
crezi!
A$tept, a$adar, un semn de la tine, pentru c vreau s te cunosc,
s -#i cunosc istoria $i #ara, s avem un limbaj comun, bazat pe dorin#a de
cunoa$tere!
Cu încrederea c Etwinning va face ca “mâine” s fie “azi”, î#i
doresc s nu te p r seasc nicicând patima studiului, s fii Tu în orice
situa#ie!
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“ETWINNING – O CAS- DEPARTE DE CASDrago Ioni#$, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Na#ional ,,Costache Negri’’ Gala#i
Coordonator, Prof. Violeta M$z$roaie, Colegiul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu’’ Gala#i
Dac$ ar trebui s$-mi rezum în pu#ine cuvinte
experien#a mea, cum zicea Mircea Eliade, a spune c$ jocul
i cunoa terea m-au dus mereu tot mai departe, tot mai
adânc în real. -i totu i, filozofia mea s-ar reduce la o
singur$ dogm$: Joac$-te! A a a ap$rut ideea particip$rii în
proiectele eTwinning.
Prima dat$ când doamna profesoar$ Violeta Mazaroaie a venit la noi la clas$ cu aceast$ propunere, în mintea mea deja au încol#it idei, dar i re#ineri în leg$tur$ cu
implicarea în acest proiect, c$ci nu eram un bun vorbitor de
francez$.
Am aflat imediat despre coordonatele cooper$rii care
erau deja fixate i pe care le puteam ajusta dac$ ar fi fost
necesar. A a c$ membrii echipei au fost ale i, fotografia
grupului a fost f$cut$, iar ceea ce ne-a r$mas era s$ începem marele proiect. În ce consta acest lucru? Ne-am logat
to#i pe un site gazd$ – aveam s$ afl$m mai târziu c$ se
numea TWINSPACE, împreun$ cu al#i membri din alte #$ri
(ceea ce m-a încântat nespus)
i, de aici, a
început ,,distrac#ia”. Ce trebuia noi s$ facem? Ei bine,
pentru a socializa, din toate timpurile, a fost nevoie de un
subiect de discu#ie, a a c$ fiecare membru posta pe site o
descriere, un rezumat sau un review al unui film preferat,
artist sau carte.
Fiind obi nuit cu un spirit critic nedezvoltat, am
înv$#at în cele din urm$ s$ port conversa#ii pe baza
comentariilor post$rilor internau#ilor i, v$zând c$ nu este
a a de complicat precum m$ a teptam, am început s$
îndr$gesc acest proiect, aceast$ aventur$ într-o lume, care
pân$ în acel moment, îmi era necunoscut$. În fiecare sear$
de dinaintea orei de francez$, m$ logam pe site i mai
ad$ugam câte un review, pân$ în ziua când am realizat c$
eTwinning este Casa mea departe de cas . Bineîn#eles,
orice activitate de socializare on-line este mult mai
distractiv$ în realitate cu persoanele potrivite, deci era
timpul pentru un up-grade, un pas înainte în sfera de
participare i implicare.
Mai târziu, doamna profesoar$ a venit la noi i ne-a
propus, ca urmare a bunei noastre colabor$ri eTwinning, o
nou$ aventur$ într-o activitate ce se numea “Jeunes en
Roumanie”. Pentru a participa, trebuia s$ venim în fiecare
zi la coal$ i s$ socializ$m cu pionierele venite tocmai din
Belgia, vorbitoare de limba francez$ nativ$. Dac$ am avut
emo#ii în leg$tur$ cu schimbul de impresii on-line, aceasta
propunere m-a surprins. Totu i, lucrul cel mai important
este s$ nu încetezi s$ pui întreb$ri i s$ vrei s$ afli.
Curiozitatea are propria ra'iune de a exista, a a c$ mi-am
luat ,,franceza” la purt$tor i m-am înscris cu o pruden#$
care nu m$ prea caracteriza, dar de aceasta dat$ o sim#eam
necesar$. Era o experien#$ nou$ i chiar nu tiam dac$ voi
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reu i s$ îi fac fa#$. Din acel moment, ,,J.E.R” a devenit
noua mea cas$ timp de dou$ s$pt$mâni, câte ase ore
pe zi, de diminea#$ pân$ seara. Ceea ce mi se pare
extraordinar este c$, la fel ca mine, au f$cut i mul#i
alti colegi, dar i c$ activitatea s-a desf$ urat în timpul
vacan#ei de var$, între 1 i 15 iulie i niciunul dintre
noi nu i-a p$r$sit spa#iul de proiect.
În fiecare zi am venit la coal$, cu întreb$ri în minte:
,,Oare vom scrie ceva? Dac$ nu voi putea vorbi
franceza suficient de bine? Dac$ fetele din Belgia nu
m$ vor în#elege? Cum ne vom descurca? Ce activit$#i
vom mai desf$ ura ?”. Evident, aceste obstacole au
fost rapid îndep$rtate de atmosfera prietenoas$ din
curtea colii i de activit$#ile atât de antrenante c$ nu
îti mai venea s$ pleci acas$. Îmi amintesc cu drag de
podul de flori cu care ne-am întâmpinat oaspe#ii, de
pâinea i sarea nelipsite din tradi#ionalul ,,Bun venit în
România”. Toate acestea pentru zece tinere care
veneau s$ afle cât mai multe despre noi. Dup$
ceremonia de primire, am beneficiat fiecare de câte o
legitima#ie de recunoa tere a membrilor i ni s-a urat:
,,C l torie pl cut pe aripile proiectului!”.
Dup$ aceea, activit$#ile desf$ urate mi s-au
înfiripat în inima i îmi vor aduce aminte mereu de
vara lui 2012. Am înv$#at jocuri i cântece în franceza,
am facut coregrafii pe lag$re i hituri care la vremea
aceea erau în top, am facut o mini olimpiad$, bricolaj,
pictur$ i o vân$toare de comori care m-a încântat
nespus.
Dep$narea acestor amintiri îmi provoac$
nostalgia zilelor în care chiar nu mai conta c$ m$
trezeam devreme ca s$ vin la coal$, c$ci nu doream
decât s$ m$ întâlnesc cu colegii i pionierele din
Belgia.
Odat$ cu participarea mea în aceste proiecte, mi
s-au deschis noi orizonturi, noi u i pe care, probabil,
nu a fi putut s$ le deschid de unul singur. Este tiut
c$, pentru a avea succes, e necesar s$ înve'i.
Descoperirea unor culturi diferite de a noastr$ i
cunoa terea de oameni noi sunt printre cele mai
frumoase lucruri din via#a unui om. Singur$tatea sau
izolarea te pierd prin societate, i, de fapt, ceea ce am
înv$#at mai bine este c$, în via#$, cheia fericirii este
COLABORAREA i COMUNICAREA.
Îi sunt recunosc$tor doamnei profesor Violeta
M$zaroaie pentru implicarea în aceste c$l$torii în
lumea francofon$ i, cu siguran#$, data viitoare când se
va mai ivi ocazia, voi accepta f$r$ s$ am niciun fel de
ezitare, c$ci o familie cum este cea întâlnit$ prin intermediul platformei eTwinning mai rar g$se ti.
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Cum am înv$'at s$ evadez din mine
Motto: "Dansul m-a g sit, dansul m ajut !"
În via'$ totul, mare sau mic, î(i are func'ia necesar$, nimic nu este întâmpl$tor, inutil sau prea bun s$ fie
adev$rat. Fiecare moment pe care îl tr$ie ti este scris undeva, cu un scop (i, indiferent de circumstan'e, se va întâmpla, silindu-te s$ te maturizezi, s$ cre(ti, s$ reac'ionezi.
Este numai (i numai vina voastr$, dac$ spiritul vostru este
prea adormit s$ nu observe indiciile, detaliile pe care le
prime te. Nu (tiu cum s$ explic mai bine, este ca i cum
via'a te sile(te s$ cari cufere grele la tot pasul, dar tot ea î#i
ofer$ (i cheile care deschid comorile ce zac în ele, trebuie
doar s$ fii atent unde le arunc$, s$ fii gata s$ le prinzi.
Ccâteodat$ se întâmpl$ s$ te sim'i r$u. Se întâmpl$ s$ ai
st$ri de triste'e, de durere, de dezam$gire, uitându-'i eul
înl$n'uit în mirajul zilelor parfumate de fericire, pe care le
por'i în suflet ca pe o icoan$, întorcându-te la ele la fiecare
groap$ pe care pasul t$u o întâlne(te într-un dans nebun al
vie'ii. Dar nu întotdeauna aceast$ reîntoarcere în timp, la
clipe minunate, este benefic$. Deseori doare... pentru c$
vezi acolo ceea ce azi nu mai ai... (i... iar doare, poate mai
r$u.
R$mâi singur$ în rug$ciunea a(ternutului t$u, în
seri pustii de mai, a(teptând s$ treac$, cer(ind îndurare de la
Cel de Sus, pentru c$ poate doar El te mai cunoa te, (i
recunoa(te, (i î'i mângâie durerea. Stele sc$ldate în foc, ce
î'i umplu vederea prin geamul azuriu de lâng$ pat, nasc mii
de gânduri ce î'i învelesc mintea, f$cându-te s$ te întrebi
cum po'i p$stra fericirea? Oare po'i îngenunchea în rev$rsarea ploii ei, s$-i aduni stropii (i s$-i co(i în dantela hainei
destinului t$u? Se pare c$ zilele frumoase se topesc, iar cele
urâte te înghea'$...
Mereu mi-am dorit s$ fiu fericit$ mai mult de o zi
(i, oarecum, am reu(it. Dar orice miracol dureaz$ trei zile.
Uite c$ eu am înv$'at s$ fac din miracol, minunea - care
dureaz$ o eternitate. Uneori m$ simt vinovat$ având-o. Trebuie doar s$ învâ' s$ o men'in.
*tiu c$ acum fr$mânt$ în voi curiozitatea reu(itei
mele... Care este fenomenul care mi-a canalizat durerea în
art$? Dansul este... dansul m-a g$sit atunci când aveam cea
mai mare nevoie, iar acum el este cel care m$ ajut$.
L-am descoperit lesne, cum un copil descoper$
mersul. Ezitam s$ cred c$ îmi va fi benefic, poate tot cu
mintea unui plod, totu(i ceva îmi spunea c$ m$ va ajuta s$
p$ esc spre fericire, cum îl ajut$ pe el s$ ajung$ în bra'ele
care-l strig$ cald: „Hai, puiul meu, vino la mama!”.
Era o zi banal$. Pa(ii m$ îndreptau repezi spre cas$,
l$sând în urm$ por'ile (colii. Trecând pe lîng$ o sal$ de
dans, ochii mi-au r$mas a'inti'i spre umbre desenate în pa(i
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Elev: Tache – Nicolae Anca – Maria,
Colegiul Na#ional „Alexandru Odobescu”

de muzic$. Nu-mi imaginam un cadru mai potrivit
decât acela. Întunecimea ora(ului era luminat$ într-un
mod straniu de adorabil de dansul acelor tineri. Era
ceva mult prea puternic, care m$ atr$gea (i nu m$ l$sa
s$ plec. P$truns$, am dat buzna în sal$. Am zis: “De
azi voi dansa!”. *i a(a a început totul…
Îmi amintesc primele lacrimi… dezam$girea
c$ “eu nu pot (i nu pot face pasul acesta… e prea
greu”… (i izbucneam în plâns, rupt$ de lume, sup$rat$
pe mine, pe trupul meu…dar astfel înv$'am ceva,
înv$'am c$ repeti'ia este mama înv$'$turii, înv$'am s$
lupt cu mine (i s$ câ(tig.
Treptat, dansul devenea o parte din mine, o
lume a mea în care m$ refugiam ori de câte ori
sim'eam nevoia: când eram fericit$, trist$, suferind$,
îndr$gostit$… m$ ajuta s$ m$ eliberez, s$ m$ încarc cu
o for'$ special$, s$ fiu eu. Fiecare mi(care gra'ioas$ a
mâinii sau a picioarelor mele în ritm de vals, tango,
pop, r&b, con'inea un sentiment, un sentiment pe care
îl aruncam în jurul meu, r$mânând fascina'i pân$ (i cei
mai experimenta'i dansatori de pasiunea cu care tr$iesc
dansul, chiar dac$ el ap$ruse în via'a mea de câteva
s$pt$mâni.
Deveneam profesionist$ în ceea ce f$ceam,
pentru c$ f$ceam totul din pl$cere (i asta conta cel mai
mult. Acum via'a mea era organizat$ perfect. Era ordine în tot: de la mintea (i sufletul meu, pân$ la cel
mai mic detaliu din via'a mea. Dansul m$ f$cea alta…
Era momentul când ceva frumos se transforma în altceva mult mai frumos. Ajungeam s$ v$d în lumea
aceea cum apa arde (i focul sângereaz$, ajungeam s$
zbor pe cer f$r$ a m$ mai împiedica de nori.
*i cel mai frumos moment - primul meu spectacol. P$(eam timid$ pe un covor, care prin fine'ea lui
eclipsa m$tasea (i catifeaua, sau poate a(a îl sim'eam
eu. Încet luminile reflectoarelor tr$iau doar pentru
mine. Eram în centrul aten'iei tuturor. Înv$'asem s$-mi
înfrâng emo'iile, s$ concurez… cu mine, cu al'i dansatori… Era momentul s$-mi demonstrez mie ce pot cu
adev$rat. *i mi-am demonstrez. “Locul I” a fost al
meu.
Dansul este o experien'$ divin$, este o
experien'$ de via'$ care te înva'$ s$ te reg$se(ti, s$-i
reg$se ti pe cei de lâng$ tine, s$-'i tr$ie(ti clipa! M$
simt apreciat$ pentru fiecare pas f$cut si pentru fiecare
cuvânt scris, pentru c$, pe lâng$ pasiune de via'$, dansul m-a îndreptat sublim spre crea'ie, (i azi literele
sunt... pa ii mei de dans.
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POVESTEA UNEI IDEI...DE GASTRONOMIE +I ETWINNING
Elev: Neagu Daniela, CTAT "Dumitru Mo#oc"
Coordonatori: prof. Popescu Adela, prof. Ro u Cristina
Am vazut-o pe colega mea de banc$ destul de obosit$
câteva zile la rând i am întrebat-o ce se întâmpl$, crezând c$ e
vorba despre vreo problem$ de s$n$tate. Mi-a spus c$ particip$ la
un concurs, c$, de i înva#$m la un liceu de profil, tot i s-au p$rut
dificile cerin#ele, c$ a dep$ it etapa emo#iilor maxime ale prezent$rii produselor i c$ a teapt$ rezultatul. Cum era firesc, curiozitatea mea a crescut i am vrut s$ aflu mai multe.
Se pare c$ a existat o colaborare între Biblioteca "V.A.
Urechia" i câ#iva profesori universitari de la Facultatea de -tiin#a
i Ingineria Alimentelor din ora i cuiva îi venise ideea de a
cerceta "Lada de zestre a bunicii", plin$ de minun$#ii culinare,
pentru a afla mai multe despre Confluen#ele gastronomice moldodobrogeano-muntene i Tradi#iile culinare din Moldova de Jos.
Colega mea s-a documentat, a citit mult din bibliografia
indicat$, a ales re#eta col#una ilor cu carne din zona Moldovei i
s$rm$lu#ele, le-a preparat in atelierul colii al$turi de îndrum$torii
no tri i de cineva foarte drag ei. Mi-a ar$tat i mie prezentarea
preg$tit$ pentru concurs i am r$mas uimit$. O re#et$ obi nuit$
suna cu totul altfel la colega mea - aluatul: 2 oua, 150 g fain$, 30
ml untdelemn, toc$tura: 200 g vi#el, 50 g ceap$, 2 linguri
untdelemn, 1 ou, un vârf de cu#it de piper, 20 g f$in$, sare, sosul:
3 linguri untdelemn, 25 g f$in$, 300 ml suc de ro ii, ceap$, m$rar
i #elin$.
"Se aleg legume mari, în culori apetisante, se spal$, se îndep$rteaz$ ce e de prisos i nedigerabil, apoi se taie m$run#el...cât
s$ stimuleze sim#urile... Buc$#elele de s$n$tate curat$ se avânt$ în
stropii de untdelemn auriu din tigaie, la foc mic, de care se bucur$ pân$ se fac molcu#e ... Dup$ ce s-au r$corit, se presar$ peste
ele f$ina dintr-o lingur$, o mân$ de verde#uri aromate m$run#ite,
un praf de sare, se r$stoarn$ peste toate universul unui ou proasp$t i le amestec$ dou$ mâini dibace. Compozi#ia înmiresmat$ se
întoarce în tigaie dimpreun$ cu pieptul de la un pui dodolo#, sau
pu#in$ carne de purcel trecut$ prin ma ina de tocat i pres$rat$ cu
piper, stând la foc mic pre# de o jum$tate de ceas...dup$ care se
mai r$core te o #âr$... Gospodina num$r$ vreo 15 linguri de
f$in$ , le r$stoarn$ pe rând, pe mas$, într-o gr$m$joar$ adâncit$
în mijloc, ca un cuib... În cuibul alb i pufos încap numai bine
dou$ ou$ proaspete de la gali#ele din curte, un praf de sare, peste
care se prelinge i untdelemnul dintr-o lingur$... Toate se amestec$ i se fr$mânt$ cu n$dejde vreo cinci minute, cât s$ simt$
gospodina c$ l-a pus la punct...pe vreun neprieten... Apoi, ca s$
scape de toat$ sup$rarea de pân$ atunci, îi trage i un toc de
b$taie...ca s$ fie cum vrea ea!... Pe întinderea de pulbere alb$ a
f$inii se întinde coca moale într-o foaie mai grosu#$...cam 0,5
cm... Foaia de aluat se împarte în p$trate egale, cu laturi lungi cât
degetul cel mic de la mâna gospodinei... Pe fiecare p$tr$#el, în
mijloc, pune gospodina câte un bo# din compozi#ia cu carne i
legume m$run#ite i c$lite, apoi unge marginile cu ou b$tut iacela bine... Se pliaz$ p$tratele înc$rcate pe diagonal$ i se apas$
marginile în triunghiuri hr$nitoare... Pe rând , ajung în crati#a cu
ap$ clocotit$ i stau mai pu#in de juma‘de ceas... În timpu‘aiesta,
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gospodina batgiucure te prin ulei , la foc mic, o ceap$ t$iat$
m$runt i pr$fuit$ cu o #âr$ de sare fin$... Peste ceapa aurie
i moale,gospodina mai toarn$ pu#in suc de ro ii îndulcit
ni#el... Peste toate , gospodina toarn$ în ploaie ierburi t$iate
m$runt, s$ se cuprind$ i sosul de arome... Dac$ e nevast$
tân$r$ de pe la noi, îl toarn$ în sosier$, iar$ dac$ îi bunic$, îl
pune în vas de lut ars... Col#una ii sunt elibera#i din chingile
fierbin#elii i sunt r$spândi#i pe o farfurie rotund$ i întins$...de ceramic$, ori de por#elan... A a r$sfira#i, îi ogoie te gospodina cu ceva smântân$ pe fiecare în parte... Apoi,
pentru fiecare din familie, preg$te te gospodina câte o farfurie, pe care pune por#ia de col#una i, în care a cuprins carne,
verde#uri, bulboase i gr$simi,înconjurat$ de sos ro iatic i
aromat, ca s$-i sature i s$-i bucure" , scria colega mea…
Colega mea f$cuse o întreag$ poveste dintr-o re#et$ de
câteva rânduri i m$ f$cuse i pe mine s$ în#eleg c$ tot ceea
ce înv$#am noi la coal$ este o art$ i nu o tehnic$. Am devenit mai interesat$ i m-am gândit ce bine ar fi s$ tim mai
multe despre buc$t$ria celorlalte popoare, s$ ne împrietenim
prin arta culinar$, oricât de ciudat ar p$rea pentru unii. Chiar
azi mi-a adus un coleg un articol decupat dintr-o publica#ie
despre Secretul "-omloi"-ului, un desert unguresc, c$ci buc$t$ria ungureasc$ nu înseamn$ numai gula i paprica , ci
i deserturi deosebite i... cine nu iube te dulciurile?
-tiu de la prietenii mei despre eTwinning, un spa#iu virtual bazat pe schimbul de valori culturale i tradi#ii, un
spa#iu al cet$#eanului european indiferent de vârst$, în care
po#i colabora cu profesori i elevi din orice #ar$. Nu tiu
dac$ s-a gândit cineva pân$ acum la un proiect pe teme de
specific culinar al fiec$rei regiuni din fiecare #ar$, dar sigur
nu sunt singura interesat$ de acest aspect - dovedit de multitudinea de emisiuni culinare, c$ci "buc$t$ria tradi#ional$ a
unui popor face parte din patrimoniul s$u cultural, fiind indisolubil legat$ de toate elementele ce ii confer$ specificitate, chintesen#a datelor definitorii pentru o popula#ie locuind un p$mânt ce i-a oferit elementele nu numai pentru satisfacerea sim#urilor, ci i pentru bucurarea lor". Nu fac parte
înc$ din aceast$ comunitate virtual$, de i mi-ar pl$cea, dar
cred c$ din col#ul elevilor a avea multe lucruri interesante
de descoperit, mai ales c$ "buc$t$ria #$r$neasc$, tradi#ional$,
este art$ eminamente feminin$, comunicat$ o vreme pe cale
oral$, caracterizat$ prin diversitate i inova#ie i ...pare s$
reziste asaltului modernit$#ii, buc$t$riei moderne, profesionalizate."
***, Ghidul gastronomic al României 2008:2000 de
re#ete,edi#ia a VI-a, editura House of guides, Bucure ti,
2007, p.5
G. Comnea Seniatinschi, M.Gheorghe, G.Gheorghe, Arta
culinar$.Mic$ enciclopedie practic$, Ed.Ceres
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VIS
Elev: Neculai Angela
Prof. coord. Fuic$ Adina Veronica
Clasa a XI-a, Lic. Teoretic ”Mircea Eliade”, Gala'i

Sus, doar cerul albastru
dureros de senin, iar jos, iarba verde-verde, mi(cat$ de briza firav$
de primavar$. În zare, soarele
imens, portocaliu, roz, ro(iatic,
violet, azuriu, galben nu. F$r$ galben. Apoi, sc$rile tocite, roase de
vreme, de ploaie, de vânt, de
ghea'$, în(el$toarea ghea'$ ce î'i
fuge de sub picioare, de(i, într-o
via'$ unde toate ar avea un sens,
picioarele ar trebui s$ fug$ de pe
ea. Sc$rile, coloane înalte pân$ la
un cer grizonat (i încovoiat de trecerea timpului, sus'inut de fe'e letargice, de bra'ele (i de cre(tetul
lor de roc$ rece. F$r$ emo'ii
afi(ate, f$r$ ochi picta'i, doar
obraji palizi, fixati pe vecie în
aceea(i pozitie. Apoi sunt eu, în
mijlocul tuturor acestor mon(tri
marmora'i, o mic$ Alice în 5ara
Minunilor… 'ara din care, îns$,
lipsesc minunile; ele nu mai au loc
de templul amintirilor apuse.
Dac$ a( fi în Andromeda,
ar ap$rea un portal care m-ar duce
oriunde altundeva. Dar a(a ceva nu
exist$, în primul rând pentru c$ eu
aleg s$ fiu st$pâna visului meu (i
în al doilea rând, pentru c$ ar fi
crud s$ stric peisajul cu o poart$
gelatinoas$ cu un amalgam de culori (i mii (i mii de stelu'e.
Am incercat, acum ceva
vreme, sa evadez… evadez e un
cuvânt grosolan. Mai degrab$, voiam s$ schimb visul. *i am fost
abandonat$ de singur$tate, eliberat$ de ea; dintr-o dat$, eram printre
ceilal'i: agita'ie, limbi vii (i moarte, idei, idei (i… idei. De unde oare s$ aib$ lumea asta atâta spa'iu,
atâta r$bdare (i, mai ales, atâtea
idei? Fe'e prietenoase, zâmbete
care nu afi(au doar din'i, ci sinceriPagina 61

tate (i emo'ie, strângeri de mân$,
promisiuni, schimburi de numere
de telefon si… din nou.. de idei.
Cu un efort de voin'$,
mi-am chemat visul înapoi. Sper s$
fac fa'$ acestei schimb$ri, pentru
c$ -de ce s$ n-o spun?- am un mod
ciudat (spun unii) de a m$ raporta
la lume. M$ sperie. M$ paralizeaz$. M$ înghesuie (i m$ stoarce
într-un clocot în urma c$ruia, dac$
ies vie, nu mai simt la fel. Nu mai
gândesc la fel. R$mâne doar umbra
gândurilor de odinioar$ (i nevoia
de a cunoa(te noua er$ în care m$
aflu.
Dac$ ar fi s$ m$ gândesc
la toate lucrurile care mi s-au zis,
atunci când cineva, întrebat sau nu,
a vorbit despre mine, ar trebui s$
nu m$ plac prea mult. Ce-i drept,
de cele mai multe ori, nu sunt
agreabil$. O (tiu (i mi-o asum. Dar
acum, printre oamenii ace(tia
deschi(i la nou, mult mai împ$ca'i
cu ei decât sunt eu cu mine, deci,
oarecum, superiori mie, nu tr$iesc
niciun complex.
Dimpotriv$, îi accept ca
f$când parte din acela(i joc ingenios cu cel în care m$ aventurez (i
eu, con(tient, dar cu precau'ie, cu
sim'urile treze. Renun' la oricare
alt vis.

Acesta îmi face bine, m$
ajut$ s$ m$ descop$r a(a cum nu
m$ (tiam: dornic$ de nou, intrigat$, imatur$ (i cu o curiozitate
asproape necuviincioas$. Sigur,
mi-a trebuit o astfel de experien'$
pentru a lua un neprotocolar contact cu ceea ce m$ stimuleaz$,
m$ completeaz$, m$ seduce. A(
vrea, totu(i, ca atunci când încerc
s$ m$ trezesc, s$ nu-mi reu(easc$
imediat, pentru c$ în lumea asta
cu idei chiar m$ simt bine. Iar
când o fi, totu(i, s$ deschid ochii,
a( vrea s$ m$ întorc la marea
mea de verde (i de albastru (i la
soarele meu în toate culorile, dar
f$r$ galben.
Bine te-am regasit, vis!
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Un viitor altfel
Elev: Du'$ Oana, clasa a XI-a E
*coala: C. N. Alexandru Odobescu- Pite(ti
O f$râm$ de visare e mai bu-

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

n$ decât un narcotic în doz$ mic$.

b$ri, plin de lucruri magice. M$ îndrept spre o cl$dire. M$ opresc

Visarea adoarme febrele câteodat$

în fa'a ei (i o analizez. Un turn uria( ca un zgârie-nori, dar un zgâ-

prea mari ale inteligen'ei care se fr$-

rie-nori straniu, cu intr$ri la fiecare etaj, iar în fa'a intr$rilor câte o

mânt$ (i d$ na(tere unui abur blajin (i

scar$ pornind de jos. Stau (i m$ minunez, dar deodat$ v$d în spa-

proasp$t ce îndulce(te contururile prea

tele meu o mul'ime de linii. M$ apropii… Cuget, dar nu reu(esc

aspre ale gândirii pure, umple golurile

s$-mi dau seama. M$ apropii mai mult… R$mân uimit$. Mii de

(i

intervalurile

(i

neteze(te

ascunzi(urile ideilor.

(osele suprapuse parc$ ar fi un ghem de a'$. Deasupra lor z$resc
ceva. Dar ce poate s$ fie? M$ apropii (i mai mult (i deodat$ apare

Dac$ via'a e vis, de ce s$ ne

în spatele meu o ma(in$. M$ întorc (i când privesc acel obiect r$-

înc$p$'ân$m t$g$duind c$ visele sunt

mân nemi(cat$ (i cu o privire uimit$. Nu-mi venea s$ cred. Acea

via'a? *i tot ce e via'$ e adev$r. Ceea

ma(in$ plutea ca pe o baie de aburi. Închid ochii (i îi redeschid.

ce numim realitate e oare mai mult

Aceea(i imagine îmi r$mâne în fa'a ochilor. M$ uit în jurul meu (i

decât o n$lucire care ne îndeamn$ s$

v$d o mul'ime de ma(ini diferite zburând. Una opre(te lâng$ mine

s$vâr(im fapte, fiind astfel izvor de

(i m$ invit$ s$ urc. Cu fric$, dar (i curiozitate s$ aflu cum de poate

înf$ptuiri (i lucruri de seam$?

exista a(a ceva, urc. Porne(te cu o mare vitez$, mergând spre o

Copil$ria… mai întotdeauna

destina'ie necunoscut$. De fric$, închid ochii (i tresar. Când îi des-

ea treze(te în sufletul omului un senti-

chid, m$ uit în jur (i îmi dau seama c$ totul a fost un vis. M$ ridic

ment de melancolie: lumea tihnei în

din pat, m$ uit pe fereastr$ (i cuget la visul pe cere l-am avut. Oare

care viseaz$ ginga( (i cu sfial$ mugu-

se poate adeveri vreodat$? Poate fi a(a viito-

rul omenesc ce abia se deschide la

rul nostru? Acele lucruri fabuloase pot de-

via'$ e palid$ (i s$rac$. Vârsta de aur?

veni vreodat$ adev$rate? Doar timpul ne

Nu, vârsta neputin'ei (i a sensibilit$'ii

poate ar$ta asta, deoarece este cheia spre

aproape bolnave.

viitor.

Noaptea asta ar fugi într-o

La propriu, într-o zi toate visele

secund$, dar nu are un drum, nu are

devin realitate. Te-ai trezit într-o diminea'$

nicio 'int$. M$ pierd printre buc$'i de

cu toat$ casa plin$ de vise. Lâng$ veioz$ era un co(mar cu un

gânduri, prin noaptea asta, prin visele

zmeu urât, în buc$t$rie era un vis cu o zân$ bun$, iar în baie se

acestea ciudate. Oare pot fi adev$rate?

ascundeau de fric$ toate visele din copil$rie. La u(a de la intrare te

Peste noapte un vis ambiguu

a(teapt$ visele tale pentru viitor.

m$ str$bate. Un vis straniu, dar foarte

P$streaz$-'i visele vii! În'elege c$ pentru a realiza ceva,

real (i foarte interesant cum numai în

trebuie s$ ai credin'$ (i încredere în tine, viziune, munc$, determi-

filme po'i avea. Dar ce se întâmpl$?

nare (i d$ruire. Aminte(te-'i c$ toate lucrurile sunt posibile pentru

Parc$ a( fi în viitor. Un viitor cu multe

cei care cred!

schimb$ri, parc$ pu'in ciudat. Nimic
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Povestea unei idei
Ideea este o sclipire de moment, un fruct al
Cum se fac pove tile?

inspira'iei, o stea de pe cer. Sunt la fel de multe idei

Din cuvinte, cum altcumva?!

în via'a omului câte pic$turi de ploaie într-o zi.

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

O viziune este la fel de efemer$ ca o

pentru acas$ la chimie i cartea de bucate a mamei – doar

respira'ie a omului: inspiri, o sim'i, o modelezi,

c$ mai are i poze – i nota de plat$ la telefon – aoleu, aia

apoi expiri, împ$rt$(ind-o celorlal'i. Împreun$, mai

are i cifre!

multe idei se pot contopi, formând un 'el, un scop

Ce se pune în cuvinte, ca s$ ias$ din ele o
poveste?

pentru care merit$ s$ lup'i. Astfel iau na(tere proiectele, ansamblurile de idei ale c$ror rost este s$

Z$u dac$ tiu. Le-ar trebui, cred, ceva care s$ le

anticipeze crearea anumitor lucruri: proiecte pentru

înc$lzeasc$ i s$ le înmoaie un pic. De unul singur, un

(coal$, proiecte eTwinning proiecte de construc'ii,

cuvânt e moroc$nos i ursuz. Se uit$ la tine urât i-#i

proiecte de legi etc.

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

Conceptul p$strat secret este insignifiant (i

-i când sunt mai multe laolalt$ ?

are destinul pecetluit. Nu po'i 'ine o idee doar pen-

Vezi, aici se încurc$ treaba. Dac$ le în iri ca

tru tine, f$r$ s$ î'i pierzi interesul fa'$ de ea, într-un

sold$#eii la parad$ sau dac$ te str$dui s$-l pui pe fiecare

final. Tocmai de aceea, ideea trebuie comunicat$.

la locul lui, ca elevii care î i tiu locul într-o banc$, or s$

Trebuie s$-'i d$ruie(ti ideile asemenea unor

se bucure, ce-i drept, de vecin$tate i-o s$ le mai treac$

cadouri, destinate imensei re'ele de informa'ii a

sup$rarea. S-ar putea chiar s$-#i zâmbeasc$, ca vânz$torul

lumii. Fiecare idee este o verig$ indispensabil$ în

de la dugheana din col#, care te întreab$ întotdeauna dup$

lan'ul crea'iei prin colaborare. Împreun$ suntem

ce î#i d$ ce ai cerut: “Mai dori#i i altceva?” S$ nu te

mai buni, mai eficien'i, mai puternici, ideile noastre

apuci îns$, cu nici-un chip, s$ le r$spunzi c$ habar n-ai ce

prind form$ (i devin idealuri, la fel cum mai mul'i

vrei !

fulgi de nea se adun$, formând z$pada.
Dac$ vrei o poveste, dac$ vrei ceea ce nu tii i

De aceea, dragi copii, v$ rog s$ v$ elibera'i

nu po#i ti c$ vrei, las$-le mai bine s$ spun$ ele ce au de

ideile, s$ nu le 'ine'i captive în sine, c$ci asemenea

spus, las$-le s$ lucreze împreun$. Cuvintele puse laolalt$

unor p$s$ri din colivii, le r$pi'i libertatea (i ferici-

î i multiplic$ i îmbog$#esc sensurile i frumuse#ea tot

rea.

a a cum oamenii care lucreaz$ împreun$ multiplic$

Savin Andrei
Clasa a VIII-a B
Colegiul Na#ional Alexandru Ioan Cuza, Gala#i
Profesor: Gaiu Mariana

ra#iunea i afectivitatea.
Stroiu Maria, Clasa a VIII-a B, Colegiul Na#ional
Alexandru Ioan Cuza, Gala#i
Profesor:
Gaiu Mariana
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Literatura român$ în context European
Gîrbea Nicu, clasa a X a A, zi,
Prof. coordonator, Gabriela Oanc$
Înv$#$mântul actual este deschis noilor tendin#e de
modernizare i de con tientizare a unor valori culturale
care trebuie s$ dep$ easc$ grani#a spa#iului t$u de existen#$. Astfel, scoala româneasc$ de ast$zi încearc$ printrun efort extraordinar s$ ating$ obiectivele sistemelor de
înv$#$mânt European prin realizarea unor competente
care privesc în primul rând asimilarea de cuno tin#e profesionale i ulterior de cuno tin#e culturale.
Într-un astfel de context literature romana pare s$ piard$
teren în favoare unor domenii de larg interes, cu tent$
comercial$, care sunt departe de tot ce înseamn$ spiritualitate i dorin#a de cunostere.Visul meu, care de altfel este
visul oric$rui elev al secolului XXI, este acela de a putea
s$ rezoneze cu tendin#ele modern ale înv$#$mântului European: s$ avem o abordare interdisciplinar$ a literaturii,
s$ putem s$ facem analogii cu personaje sau chiar texte
din marile literturi ale lumii (franceza, rus$), s$ în#elegem
factorul cultural ca pe o necessitate intrinsec$ a fiec$ruia
dintre noi, s$ vizit$m locuri care au leg$tur$ cu operele
marilor scriitori studia#i în cadrul colii române ti. Consider, de asemenea, c$ studiul literturii universal i comparate ar trebui s$ devin$ obligatoriu pe parcursul celor patru ani de liceu, deoarece în aceast$ perioad$, elevul este
dominat de tot ceea ce înseamn$ putere de cunoastre, deschidere la nou, abilitatea de a face conexiuni între lucruri
i idei. Nu mi se pare deloc cinstit, faptul c$ dor elevii
liceelor teoretice, cu profil filologic sunt cei privilegia#i
în acest sens. Orice elev are dreptul la l$rgirea orizontului
cultural, iar dac$ educa#ia formal$ vine în sprijinul
nervoilor lui, nu pot decât s$ apreciez un astfel de demers.
Concretizând aceast$ idee, trebuie s$ afirm faptul
c$ nu de pu#ine ori am sim#it nevoia unei paralele între tot
ceea ce înseamn$, de exemplu, romantismul românesc i
cel European, cu atât mai mult cu cât Eminescu poart$
stigmatul “ultimului mare romantic european”, informative, lacunar verificat$ i care poate constitui tema unui
poten#ial studiu de caz. Acesta este doar un simplu exemplu, dar putem s$ l$rgim aria discu#iilor tematice comparate prin raportarea temelor studiate în cadrul programei
clasei a IX a, liceu, zi, care sunt fragmentare i care pleac$ de cele mai multe ori de la modele str$ine consecrate
(vezi tema “C$l$toria”, abordat$ în cadrul textelor ”Balta
- Alb$” i “Hanu –Ancu#ei”, unde cei doi autori romani
au valorificat modelul francez al str$inului
(Montesquieu). Sunt convins c$ i în cazul altor teme este
posibil$ o astfel de abordare simetric$ i sintetic$.
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Propunerea mea ar fi ca programa clasei a IX-a,
liceu, s$ cuprind$ teme de sintez$, în paralel literatura român$ vs. literatura de inspira#ie european$, f$când astfel posibil$, analogia între teme,
personaje, spa#ii de ac#iune, particularit$#i psihologice ale personajelor exponen#iale. În acest mod,
multe cuno tin#e pot fi asimilate mai u or, pentru o
perioad$ mai îndelungat$ de timp, care invit$ la
creativitate, la renun#area la conven#ii rigide de
scriere.
Etwinning face ca un astfel de demers s$ fie realizabil, tocmai pentru c$ programul prevede schimbul intercultural, corespondenta rapid$, valorificarea cuno tin#elor IT ale fiec$ruia dintre noi. Astfel,
putem îmbina utilul cu pl$cutul, deoarece timpul
pterecut în fa#a calculatorului poate fructificat în
mod eficient i rezonabil. Am sim#it de multe ori
nevoia s$ m$ familiarizez cu tot ceea ce inseamana,
de exemplu, cultura i filozofia italian$, fiind deschis unui eventual schimb de experien#$.
Sunt con tient de limitele existente, distant$, diferen#ele de mentalitate i personalitate, fiind câteva
dintre acestea.
Nutresc speran#a c$ timpul s$ aduc$ dep$ irea acestor bariere, posibiltatea leg$turilor directe ,
concrete, f$r$ intermedieri de orice natur$!
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Comenius ne aduce în Pisa
Horia 'irlincan, clasa a VI-a
'coala Gimnazial „'tefan cel Mare” Bistri#a

A venit i ziua plec$rii în Italia în cadrul proiectului Comenius, Eco-Tour 2.0. Grupul Comenius al
Palatului Copiilor Bistri#a – coordonator, prof. Iulia
Istrate, elevii Daniela Domide, Andreea Le an, Roxana
Muscari, Cristian Hede i eu, Horia -irlincan, al$turi
de a doua înso#itoare a noastr$, prof. Ionela-Silvia
Nu felean – se reune te în fa#a Domus-ului, ca o prefigurare a Domurilor italiene care ne a teapt$. P$rin#ii ne
îmbr$#i eaz$ i… plec$m!
Pe autocar avem emo#ii i vorbim pu#in. Încetul
cu încetul, devenim mai deschi i... Am ajuns la aeroport. Dup$ mult$ zarv$ i aglomera#ie ajungem în avion, ne cupl$m centurile i... decol$m! Unii au emo#ia
primului zbor... Timpul trece repede de tot. La un moment dat pilotul ne anun#$ c$ mai avem câteva minute
pân$ în Forli. Nici nu am sesizat…
De la aeroport lu$m un microbuz, care ne va
duce în Floren#a. Facem câ#iva pa i prin Floren#a, dup$
care luam un autocar care are un etaj de unde po#i face
poze mult mai bine (chiar am f$cut multe poze!). Din
Pia#a Michelangelo, panorama Floren#ei e uimitoare!
Apoi, la pas, la Dom, la Palazzo Vecchio etc.,
bif$m i alte obiective istorice, dar nu rat$m i
gelateriile! Afar$ s-a înserat. Ne uit$m la ceas i ah!..
trebuie s$ prindem trenul. Realiz$m c$ de fapt ora ul
are întortochierile lui, întreb$m câ#iva localnici
(prieteno i) i ajungem (în timp util, normal). În tren ne
tragem pu#in sufletul i deodat$ conductorul anun#$:
Pisa!
Turnul din Pisa!! To#i ne îmbulzim în mul#ime
ca s$ ne facem poze cu el i chiar s$-l „atingem”,
„sprijinim”… Dup$ câteva sesiuni foto vizit$m celelalte obiective din jurul Turnului, Pia#a Domului, sau Pia#a Miracolelor.
Elevi i profesori din Spania, Olanda, România,
Polonia, Grecia, Slovacia, Finlanda, Turcia i bineîn#eles Italia, #ara gazd$, sunt parteneri în proiectul
Comenius: Eco-Tour 2.0. Proiectul a demarat în august
2011, primele mobilit$#i având loc în Slovacia i Grecia, în România a fost cea de-a treia întalnire de proiect,
având ca obiectiv analiza primului an de activitate
Comenius i cea de-a patra mobilitate se desfa oara aici
în Pisa, Italia.
Dup$ ce z$bovim pe lâng$ Turnul din Pisa despre care vorbe te o lume întreag$, mergem s$ vedem
locul de unde este administrat acest ora i anume –
prim$ria. Constat cu ironie c$: nu am vorbit cu primarul
sau al#i reprezentan#i oficiali ai Bistri#ei niciodat$, dar
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am ajuns s$ schimb$m impresii cu purtatorul de cuvânt al
primariei din Pisa. Oficialit$#ile ne vorbesc despre problemele cu care se confrunt$ ei, dar cu toate acestea aspectele culturale ale ora ului nu sunt neglijate.
L$s$m o carte scris$ de copiii de la cercul de crea#ie de la Palat, „Zece teme $i-un poem” (printre care m$
num$r i eu) i o carte de „Poeme pentru cei care citesc în
lini$te”, a scriitorului Olimpiu Nu felean, la Biblioteca
-colii Normale Superioare din Pisa. E una dintre cele mai
mari biblioteci din Europa ce con#ine câteva milioane de
volume printre care i pagini din Dante în original. C$r#ile, adev$rat$ comoar$, sunt bine ascunse sub cupola unor
seifuri de metal care m$ fac s$ m$ simt ca pe Nautillius.
Arome îmbietoare ne r$sfa#$ sim#urile dup$ ce
trecem pragul Institutului de Gastronomie G. Matteotti
din Pisa. Aici, o sal$ de curs este asem$n$toare cu recuzita showu-lui de televiziune MasterChef - v$ dezv$lui c$
am savurat o felie de pizza g$tit$ în fa#a noastr$ chiar de
MasterChef-ul Italiei.
O nou$ zi. Gazdele noastre ne invit$ s$ vizit$m
institu#ia partener$ – laboratoare, amfiteatre, s$li de curs;
ne sunt prezentate re#ete tradi#ionale din toate #$rile partenere în proiect, dar ne provoac$ i la ateliere de lucru –
prepararea ca cavalului italian. S$ nu uit$m c$ ne afl$m la
o coal$ de gastronomie! Dup$ teoretiz$ri, degust$ri suntem îndemna#i s$ ne implic$m efectiv în „fabricarea” unui
ca caval eco. M$ ofer voluntar. Brânza cap$t$ form$, iar
singurul regret este c$ trebuie l$sat$ la maturare. Sup$rarea ne trece repede când afl$m c$ pentru prânz ne sunt
preparate delicioase feluri de mâncare din nou, de c$tre
MasterChef-ul Italiei.
Seara ne prinde dansând...
Aerul rece al dimine#ii este mai puternic, aici, pe
fluviul Arno, pe care îl travers$m plutind cu vapora ul.
Când debarc$m, suntem impresiona#i de splendoarea unui
parc natural cu pini imen i, pe care îl str$batem pân$ la
Marea Mediteran$. 7inând cont c$ este ultima noastr$
sear$ în Pisa, gazdele ne-au preg$tit mai multe surprize:
un spectacol medieval în apus de soare, un concert de fanfar$ i cina festiv$ (de r$mas bun). Regret plecarea noastr$ de mâine. Copiii, pe care i-am întâlnit aici, sunt copii
activi, dornici s$ ajute, s$ schimbe impresii, sociabili i
politico i. Chiar dac$ sunt din diferite col#uri ale Europei,
îi simt ca pe ni te amici. Cu cea mai mare parte din ei am
f$cut schimb de contacte (messenger, facebook) i sper s$
schimbam informatii, impresii
i pe viitor.
Implicarea într-un proiect de acest gen este o prim$ experien#$ pentru mine, pe care sper s$ o pot repeta.
La revedere, Pisa! Sper s$ ne revedem cât mai
curând.
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Mo! Cr$ciun pentru to i
Ema Opri an, Carmina Profire, Liceul Teoretic Dun$rea
Profesor coordonator: Daniela Ciobanu
Suntem într-o perioad$ când to#i vorbesc i
se implic$ în tot felul de proiecte. V$zând ce efecte
au acestea asupra societ$#ii i a oamenilor, am demarat i noi unul, la începutul lunii decembrie anul
trecut.
Am fost în tiin#a#i de doamna noastr$ profesoar$ de limba englez$, Daniela Ciobanu, c$
exist$ un centru maternal care g$zduie te fete ce
au devenit mame din întâmplare. Unele dintre
acestea sunt minore care, din lips$ de educa#ie sau
provenind din familii dezorganizate, au adus pe
lume copii nevinova#i care vor avea de suferit,
comparându-se cu al#i copii care au o familie unit$,
un c$min calduros i alte posibilit$#i materiale. Dat$ fiind situa#ia, ne-am hot$rât s$ mergem, în prag
de Cr$ciun, s$ le aducem o f$râm$ de fericire copiilor din centru, dar i mamelor lor.
Când am ajuns în acest centru maternal, neau fost prezentate mamele i apoi centrul. Am fost
condu i prin camere, unde am socializat atât cu
mamele, cât i cu cei mici – atrac#ia centrului, pe
care i-am alintat cum am tiut noi mai bine.
Am plecat din centru cu sentimente contradictorii – ferici#i pentru pic$tura de bucurie pe care
am putut s$ le-o aducem prin prezen#a i darurile
noastre, dar i tri ti, deoarece nu putem face mai
mult în ceea ce-i prive te. Ne-a pl$cut experien#a i
pe viitor dorim s$ ne implic$m i în alte proiecte.
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eTwinning – povestea unei idei
Pasiunea noastr$ pentru c$r#i nu a început de mult timp.
Eram tot ni te copiii în c$utarea unor noi aventuri, mai frumoase, mai
periculoase, mai aventuroase. În drumul nostru spre aceast$ comoar$
a cunoa terii am descoperit o fiin#$ care avea s$ ne devin$ cel mai bun
prieten, cartea.
Totul a început cu o zi obi nuit$ c$nd a trebuit s$ scriem
p$rerea noastr$ despre c$r#i. Nimeni nu avea nicio idee despre ce ar
trebui s$ scriem. A a c$ împreun$ cu colegii mei am decis s$ facem o
vizit$ bibliotecii. Biblioteca. Pentru noi suna destul de serios i nu
p$rea ceva ce ar putea s$ ne captiveze. Ioana dorea s$ afle mai multe
despre locurile umitoare ale acestei lumi, dar Rodica i Alexandra
doreau s$ citeasc$ despre vampiri i alte fiin#e supranaturale. Atunci
Irina a ap$rut cu o idee. S$ lu$m o carte i s-o citim în maxim o
s$pt$mân$. Am c$zut de acord i apoi am f$cut un jur$mânt. Nu
aveam voie s$ citim rezumatul de pe internet. Am fost destul de
surprins$ a doua zi când toat$ clasa vorbea despre aceast$ carte.
Pentru prima dat$ aveam un subiect comun de discutat. Pe holuri, în
clas$, în laboratoare, peste tot colegii mei citeau. Încet, încet am
început s$ lu$m cât mai multe c$r#i de la bibliotec$ pentru c$ eram
absolut fascina#i despre ceea ce tocmai descoperisem. Era mult mai
important$ chiar i decât descoperirea Americii! Descoperisem o nou$
lume! O lume doar a noastr$. O lume în care fiecare avea o poveste. O
poveste plin$ de ac#iune, comedie, dramatism i ei bine... unicorni.
Doamna noastr$ dirigint$, v$zându-ne atât de extazia#i, ne-a
ar$tat un proiect eTwinning « My Book, my Friend ». A adus lumea
noastr$ plin$ de vampiri, vârcolaci, unicorni pe internet. Acolo am
descoperit noi copiii din Croa#ia i Slovenia. Ne-am împrietenit destul
de rapid i am realizat c$ avem foarte multe în comun. Nu eram
singurii care am fost captiva#i de pove ti. Am descoperit chiar i noi
c$r#i. Atunci doamnele profesoare care coordonau acest proiect au
venit cu o idee. Ce-ar fi dac$ ne-am crea propriile pove ti? Ne-am
organizat, dup$ multe discu#ii despre forma, con#inut, i apoi am
început. Nimeni nu tia ini#ial ce s$ scrie. A a c$ am propus s$ ne
punem în pielea unui personaj. -i astfel rânduri i rânduri au început
s$ curg$ pe foile care erau odat$ albe. Am avut ocazia s$ ne ar$t$m i
talentele de pictori deoarece, una din activit$#i a fost s$ cre$m
ilustra#ii pentru pove tile noastre. Am renun#at la creioanele colorate
i ne-am aventurat în lumea minunat$ a aplica#iilor oferite de internet.
Desigur, nu ne-am oprit aici. Cu pl$cere si emotie, am realizat
postere, logo-uri, prezent$ri powerpoint i mici videoclipuri, lucruri
pe care nu le mai f$cusem înainte.
Acest proiect ne-am înv$#at s$ fim mai uni#i i gata mereu de
noi aventuri. Am demonstrat c$ putem fi mai buni, mai inventivi, mai
responsabili. Ne-am f$cut prieteni i am cunoscut virtual #$rile
partenere.
Via#a este o c$l$torie i putem alege pe unde s$ mergem mai
departe. Noi am ales s$ nu ne oprim; ne dorim s$ cunoa tem restul
Europei i s$ le ar$t$m cine suntem i cât de frumoas$ e lumea
noastr$.

-i totul a pornit de la o simpl$ idee!
Chiro!c$

Diana
+coala Gimnazial$ Nr. 5 Gala i
Prof. Carmen Marinescu
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Around the Europe
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 !i Marina Balosin,
Eleve în clasa a VII-a la Colegiul
Na ional,,Costache Negri’’ Gala i
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 Gîl$
Colegiul Na#ional Pedagogic „Constantin Br$tescu” Constan#a
Proiectul eTwinning a pornit de la proverbul
“R$d$cina înv$#$turii e amar$, dar rodul ei e dulce”. A a am
ajuns s$ împ$rt$ im din istoria noastr$ mici buc$#i altor copii
ca i noi i s$ afl$m buc$#i de istorie na#ional$ a altor tineri.
Totul a început dintr-o s$mân#$ de inspira#ie s$dit$ în fertilul ,,sol al imagina#iei". Atunci, s$mân#a aceasta a crescut
încetul cu încetul, dând na tere unei plante frumoase ale c$rei flori i roade le culegem noi, elevii. Acea s$mân#$ a fost
rodul discu#iilor îndelungi purtate cu doamna profesor de
istorie. Doamna ne-a ar$tat cu r$bdare i perseveren#$, o
istorie a românilor atractiv$, ne-a introdus în minunata lume
a eTwinning, unde am cunoscut colegi minuna#i din alte #$ri.
Atunci a ap$rut în sufletul meu pasiunea pentru istorie, c$ci
am în#eles c$ dac$ nu-mi cunosc trecutul, nu pot în#elege
prezentul i nu pot anticipa viitorul.
Pa ii în eTwinning al$turi de colegi i de doamna
profesor au continuat s$ m$ duc$ mai departe spre fascinanta
lume a informaticii. Aici am g$sit programe noi de care nici
nu auzisem: Animoto, Voki, Voicethread i cu ajutorul lor i
al videoconferin#elor, sesiunilor de chat am aflat lucruri
mirifice despre pagini de istorie ale altor popoare.
S$mân#a

prinsese

cu

timpul

r$d$cini

în

roditorul ,,sol al imagina#iei i creativit$#ii".Tot trecutul mi-a
fost relevat prin intermediul orelor de istorie i al proiectului
eTwinning, un mare ajutor în procesul de înv$#are

i

aprofundare

a

a

culturii

vii.

Acesta,

cu

u urin#$,

dezambiguizat trecutul în informa#ii concrete, structurate
logic, astfel încât s$ înv$#$m cu pl$cere, completând sarcini
noi, r$spunzând la întreb$ri pe forum, creând puzzle ori
completându-le în colaborare cu partenerii no tri. Astfel,
câ tigul nostru, al tuturor a fost mult mai mare deoarece
conversând în limba englez$, ne-am îmbog$#it vocabularul.
Lec#iile au fost mult mai atractive, iar noi ne
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antrenam s$ g$sim r$spunsuri la întreb$ri i s$ desen$m,
s$ cânt$m împreun$ punând cap la cap buc$#i de istorie
na#ional$ care treptat s-au unit într-o istorie comun$,
istoria noastr$ a tuturor cet$#enilor europeni. Proiectul nu
a avut acest impact numai asupra mea, ci i a colegilor
mei i a partenerilor no tri din Grecia, Polonia, Spania i
Lituania, cu care am colaborat timp de aproximativ un an.
Proiectul nostru a dat roade astfel încât la final,
în luna iunie, to#i am fost satisf$cu#i de rezultatul muncii
noastre. Am participat de la început la toate momentele
frumoase ale proiectului nostru, din faza ini#ial$ crearea
sa pân$ în etapa final$: evaluarea i s$rb$torirea victoriei
- un minunat tort eTwinning. Planta noastr$ a ajuns la
maturitate i se bucur$ de soare, de var$ i de aprecierea
membrilor no tri de proiect i a NSS România, NSS
Grecia. În luna octombrie am primit Certificatul european
de calitate, dovedind astfel c$ planta noastr$ a crescut
bine i c$ a dat roade. Este o lung$ poveste a unei idei
str$lucite, care a pornit de la un grup mai mic (România i
Grecia) i a ajuns s$ se extind$ i s$ implice alte #$ri, cu
copii inimo i dornici s$ colaboreze cu al#i tineri. To#i au
fost primi#i cu bucurie în proiect.
Consider c$ eTwinning dezvolt$ munca în
echip$, colaborarea, închegarea unor prietenii, înv$#area
cuno tin#elor într-un mod pl$cut i atractiv. Personal, am
constatat o evolu#ie a mea, ca persoan$ care iubesc istoria
i ca artist$, deoarece am avut ocazia de a încerca diferite
tehnici în desen, precum i de a-mi dezvolta abilit$#ile de
a

conversa în limba englez$, de a–mi dezvolta

creativitatea utilizând noile tehnologii .
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DOU. PROIECTE DEOSEBITE
Maria MIHAI,
Clasa a IV-a, Liceul de Arte „Dinu Lipatti”, Pite(ti
Inv. Marinela DINU0Cu siguran'$, (coala ar fi plictisitoare
f$r$ un proiect care treze(te curiozitatea (i
creativitatea. Ei bine, noi avem dou$. Este
vorba despre proiecte eTwinning ini'iate
de doamna înv$'$toare, în colaboarare cu
alte cadre didactice din (coli din '$ri ale
Uniunii europene.
Primul despre care vreau s$ v$
spun este coresponden'$ noastr$ cu câ'iva
copii din Fran'a – JE TE PRESENTE
MON PAYS. Ei provin din Morestel. Este
foarte palpitant s$ afli despre alte '$ri. La
ora de francez$, cu to'ii a(tept$m ner$bd$tori s$ primim scrisorile coresponden'ilor
no(tri, pentru a afla alte lucruri noi (i frumoase despre Fran'a. Astfel, una dintre
s$rb$torile lor, care mie mi-a pl$cut foarte
mult, este numit$ La Chandeleur. Aceasta
se s$rb$tore(te pe 2 februarie (i semnific$
intrarea Fecioarei cu Pruncul în Templu.
Din aceast$ dat$, ziua începe s$ se m$reasc$ în mod vizibil. Îns$, acum, aceast$
s$rb$toare (i-a pierdut din semnifica'ia
religioas$ (i se nume(te (i Ziua Cl$titelor,
forma acestora fiind asem$n$toare cu aura
sfin'ilor (i cu soarele. Cu aceast$ ocazie,
pe data de 6 februarie, am avut la clas$ un
oaspete deosebit, o doamn$ profesoar$
din Fran'a, pe care d-na înv. a întâlnit-o la
Alian'a Francez$ din Pite(ti, cu care colaboreaz$ (i care ne-a povestit mai multe
despre aceast$ s$rb$toare (i ne-a adus
chiar (i cl$tite.
Al doilea proiect, preferatul meu, se
numeste WRITE A BOOK TOGETHER –
THE 12 EUROPEAN STARS HAVE
DISAPPEARED. În cadrul proiectului, câte un
copil din fiecare 'ar$ implicat$ în proiect scrie
o poveste. În acea poveste (c$ci este vorba de
aceea(i tem$), câte o stea din cele 12
reprezentate pe steagul european ajunge în
câte o 'ar$ (i trebuie recuperat$ pentru a fi
rea(ezat$ la locul ei. Protagoni(tii aventurii
trebuie s$ str$bat$ locuri din 'ara de origine (i
s$ prezinte cât mai multe lucruri specifice
culturii (i tradi'iilor '$rii respective,
promovând astfel în Europa valorile specifice
fiec$rui popor.
Anul acesta va fi grozav !
*i, pentru a v$ dovedi cât de mult
ne-am implicat (i în acest proiect, iat$
capitolul realizat de reprezentan'ii României.
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The 12 European stars
have disappeared
~ Romania~
Maria MIHAI
În livada bunicului lui Robert, întreaga
familie se strânsese la adunatul merelor i
nucilor. Robert locuia în Pite ti, ora
din
jude#ul Arge . -i chiar când terminaser$ de
strâns, ap$ru Ana:
- Robert, po#i veni pu#in?
- Cu siguran#$.
Pe
Ana o cuno tea din copil$rie. Erau cei mai
buni prieteni.
- Uite ce am primit! Un mesaj!
Ana #inea strâns în mâini un plic alb$strui, cu
steagul Uniunii Europene i, dedesubt, scria
frumos i elegant "PENTRU ROBERT T. -I
ANA M.".
- Nu am vrut s$ îl deschid f$r$ tine,
zise Ana.
- E ti sigur$ c$ e pentru noi?
- Nu po ta ul mi l-a dat, ci un om
dintr-o limuzin$ neagr$ cu geamuri cenu ii. A
spus c$ e pentru mine, dac$ am 10 ani i m$
cheam$ Ana Micoiu, exager$ pu#in Ana. Dar
plicul era al lor.
- Hai s$ îl deschidem odat$! zise
Robert.
În plic era urm$torul mesaj, înso#it
de pozele celor doi, ca s$ se evite orice încurc$tur$.
"Dragi cet$'eni, sunt sigur c$ v$
întreba'i de ce a'i primit acest mesaj atât de
special. În primul rând, m$ ierta'i c$ nu am
adoptat în scriere diacriticele specifice limbii
vorbite de dumneavoastr$. V-am ales pe dumneavoastr$ în special cu încredin'area faptului
c$ v$ pricepe'i la geografie (i istorie. Dup$
cum (ti'i probabil, steagul Uniunii Europene
are 12 stele ce simbolizeaz$ perfec'iunea. Ei,
cele 12 stele au fost furate de Whisker, un ho'
renumit, cu inten'ia de a le vinde. Misiunea
voastr$ este de a g$si (i recupera una dintre
stele, care a zburat tocmai în 'ara voastr$. "
- -i nou$ ce ne iese? întreb$ Robert.
- Cite te PS-ul, r$spunse Ana. "Drag$ Robert,
întrucât m-am documentat destul despre voi
doi, (tiu c$ ai pus întrebarea "*i nou$ ce ne
iese?", întrebare în niciun caz nepoliticoas$, ci
practic$. Ei bine, aceast$ surpriz$ nu te va
dezam$gi, dar o vei afla la sfâr(itul misiunii.
Ne vom întâlni lâng$ Bra(ov, castelul Bran, la
ora 22:30, 3 noiembrie."
*****

Dup$ ce i-au f$cut bagajele, cei doi
copii i-au rugat p$rin#ii s$ îi duc$ la Bra ov.
- Am dori s$ vizit$m castelul Bran.
Putem dormi acolo? S$pt$mana viitoare nu
avem coal$ i, în plus, avem ca tem$ un proiect despre castelul Bran, ziser$ ei.
- Sigur. V-a#i f$cut bagajele? A tepta#i s$ ni le facem i noi i plec$m. Vremea va
fi frumoas$.
- Da!
- Nu avem nimic de pierdut. S$
mergem. S-au urcat în ma in$ i au plecat, de
parc$ aceast$ c$l$torie impulsiv$ ar fi fost
planificat$ de ani i, în sfâr it, condi#iile erau
prielnice pentru desf$ urarea ei.
Hotelul l-au ales rapid, chiar lâng$
castel (lucru ce îi ajuta pe copii s$ poat$ ie i
când to#i au adormit i s$ se duc$ direct la
întâlnire, f$r$ alte scuze i pretexte). Au vizitat
castelul, apoi s-au dus s$ se plimbe prin împrejurimi, au mâncat pizza i înghe#at$, au
mers la un parc de distrac#ii, au cutreierat i au
f$cut o mul#ime de poze. Apoi s-au dus la
hotel, au luat cina iar dup$ s-au dus la culcare.
Atât a teptau copiii. S-au îmbr$cat mai gros i
au plecat la castel. Mare i impun$tor, perfect
pentru întâlniri secrete. Au intrat. De i programul se încheiase, u a era deschis$. În$untru
domnea o atmosfer$ de seriozitate.
- V$ a teptam! Se auzi o voce înfrico $toare, brusc, punând cap$t t$cerii. Haide#i,
prima sal$ la dreapta. Au intrat în sal$. Ar$ta
minunat. În jurul unei mese ovale se adunaser$ o mul#ime de oameni, fiecare a ezat într-un
fotoliu mare i ro u, ce ar$ta foarte comod.
- Lua#i loc!
Pentru ei erau p$strate dou$ scaune.
Se a ezar$. Erau a a comode!
- Dup$ cum ti#i, a#i fost chema#i în mod special pentru o misiune secret$. V-am i spus pe
scurt despre ce e vorba. Deci, voi trebuie s$
g$si#i steaua. Dar noi avem o problem$: în
timp ce poli#ia îl urm$rea, el s-a speriat i i-a
c$zut steaua. Aceasta s-a spart. Prima bucat$ e
în Sarmizegetusa. -i pentru a o g$si, din partea noastr$ primi#i un detector de stea, un
teleportator, care v$ va ajuta s$ ajunge#i în
ora ul potrivit.
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Dar la fiecare misiune ave#i la
dispozi#ie doar o zi. Dar când v$ ve#i întoarce, ve#i vedea c$, pentru ceilal'i, nu a#i
întarziat nici m$car cu o secund$. Ve#i mai
primi i dou$ c$ ti cu sta#ii, care v$ vor
permite s$ comunica#i între voi. Mai sunt o
mul#ime de lucruri pe care nu le pot descrie
înc$, dar ve#i afla când ve#i deschide pachetele. Timpul ne gr$be te. Trebuie s$ plec$m. La revedere.
-i b$rbatul care îi întampinase îi
conduse spre ie ire.
*****
Când ajunser$ la ei acas$, deschiser$ pachetele. La Bran nu le deschiser$,
pentru c$ uitar$ de ele. Dar la plecare, mama Anei le spuse râzând:
- V$d c$ v-a#i cump$rat ni te
suveniruri scumpe!
-i era adev$rat, pentru c$ ambalajele erau
tare elegante! Dar mama nu zise nimic, ci
doar le puse u or în spate. A adar, ajunser$
acas$. Le despachetar$ i observar$ o mul#ime de lucruri. Acestea erau un bilet, lucrurile men#ionate mai sus, un comunicator
-în tiin#ator (CI) i un avertizator care le
spunea când teleportatorul era gata de c$l$torie. În bilet erau instruc#iunile de utilizare.
*****
Avertizatorul de teleportaj pâlpâia. Asta însemna c$ erau gata de drum. Ana
îl sun$ repede pe Robert:
- Alo? Bun$ ziua, sunt Ana.
- Bun$, Ana. Robert nu e acas$.
A plecat în vizit$ la unchiul s$u. La revedere. Vrei s$ îi transmit ceva?
- Nu, mul#umesc. La revedere.
Ana nu se d$du b$tut$ i îl sun$
prin comunicator.
- Alo?
- Cine e?
- Whisker! Cine crezi? Ana... Cum ai putut
s$ m$ la i? E ti con tient c$ eu trebuie s$
merg singur$ la Sarmizegetusa?
Avertizatorul de teleportaj pâlpâie!!!
- Ah, Ana! Scuze, îmi pare a a
r$u!
- Nu e nimic, dar te rog s$ m$
consul#i înainte s$ te duci în cealalt$ parte a
#$rii, l$sându-mi prima noastr$ misiune pe
cap! Trebuie s$ plec, dar vezi c$ o s$ te sun.
Vezi ce faci, s$ nu te aud$ unchiul t$u. Voi
avea nevoie de informa#ii. Ai un calculator
în cas$?
- Da.
- Voi avea nevoie s$ fii în fa#a lui
când te sun.
- Sigur.
- Gata. Te sun... ah, nu m$ po#i
ajuta... pentru c$ e mai complicat i... v$d
atunci. S$ vedem de unde te sun.
*****
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Vâjjjjjjjjjjj! -i Ana era în
Sarmizegetusa.
- Alo, Robert?
- Unde e ti ?
- La Sarmizegetusa. Stai pu#in c$ trebuie s$ folosesc CI-ul.
- Bun$ ziua. Sunt Ana. M$ aflu la
Sarmizegetusa. Robert nu a putut veni.
- Da. Steaua este la templul zeului
Zamolxis.
- Mul#umesc. La revedere!
- La revedere! Succes!
Ana observ$ un grup de turi ti. Îi întreb$:
- Bun$ ziua, îmi pute#i spune, v$ rog,
unde g$sesc templul zeului Zamolxis?
-Sigur. Ia-o pe strada aceea, la semafor
faci dreapta, mai mergi pu#in i ai ajuns.
Ana urm$ aceste instruc#iuni i ajunse
rapid la templu. Se tot plimba i c$uta, dar nu
g$sea buc$#ica de stea. Apoi o v$zu. Se repezi s$
o ia, dar steaua lu$ via#$ i îi zise:
- Ca s$ m$ iei, trebuie s$ r$spunzi la
trei întreb$ri:
1. Cine a locuit aici? Trebuie s$ îi i descrii.
2. Cu ce regi se mândrea poporul? Trebuie s$
spui un fapt eroic f$cut de acei regi.
3. Cum s-a ajuns de la Dacia la Romania?
-i te rog s$ fi foarte precis$, e ti elev$ i m$
a tept s$ tii r$spunsul aceste întreb$ri simple.
- În primul rând, dacii au locuit aici. 7inuta lor
era asem$n$toare cu costumul popular românesc. Erau politei ti. Principalul zeu era
Zamolxis. Erau viteji în r$zboaie. Nu erau un
popor s$rac, deoarece extr$geau aur i argint din
mun#i.
- Foarte bine.
-Poporul se mândrea cu Decebal, care a purtat
dou$ r$zboaie cu romanii. Pe primul nu l-a
ca tigat, dar i-a propus regelui roman un pact.
La început, acesta a acceptat, dar apoi
s-a r$zgandit i a atacat. Acest r$zboi l-a pierdut,
dar a preferat s$ se sinucid$ decât s$ devin$ un
sclav. Burebista a domnit între anii 82 – 44 înainte de Hristos, adic$ 38 de ani. El s-a luptat cu
cel#ii i a cucerit litoralul M$rii Negre.
- Din nou, foarte bine.
- Iar de la Dacia la România de ast$zi
s-a ajuns prin multe cuceriri i pierderi, prin
r$zboaie, prin c$s$torii, prin amestecuri. Fiecare
an i-a l$sat amprenta.
- Str$lucit. Haide s$ mergem!
Chiar atunci, transportatorul semnala
c$ trebuia s$ plece. Robert a tepta nelini tit.
- De ce nu m-ai sunat? Am pierdut
steaua, nu?
- P$i nu am avut nevoie. -tiam totul. -i nu, steaua e chiar în bra#ele mele.
- -tiam! Mul#umesc mult. Te rog s$
m$ ier#i. Nu am tiut. A fost greu?
- Poate, pu#in. Dar nu mult. Nu e nimic.
*****
Avertizatorul de teleportaj suna. Trebuia s$ se
duc$ la Alba Iulia.

S-au dus împreun$. Lucrurile s-au petrecut
cam la fel. Au g$sit steaua foarte rapid. Ea a pus
o singur$ întrebare: Pentru ce este cunoscut$
Alba Iulia? Argumenta#i.
- Alba Iulia este cunoscut$ pentru c$
aici s-a oficializat Unirea...
- Fiecare om venise la aceast$ Unire.
To#i se bucurau… Aceasta s-a petrecut la 1
decembrie 1918...
- Foarte bine. -tiu c$ mai ave#i multe
de spus, dar este destul. S$ mergem!
Iar în a a doua secund$, se aflau la Pite ti.
*****
Acesta era ultimul fragment de stea.
Celelalte buc$#i, unite, ar$tau c$ mai lipsea doar
o bucat$. Avertizatorul de teleportaj nu întarzie
s$ semnaleze. Se luar$ de mân$ i a teptar$ ca
teleportatorul s$- i fac$ treaba. Dar când Robert
deschise ochii, î i d$du seama c$ Ana nu era cu
el. Dar unde era? Era acas$.
Recunoscu locurile din copil$rie.
Scoase CI-ul din buzunar i întreb$ unde trebuia
s$ se duc$. Locul ales de stea era casa lui. Ciudat. St$tuse cu steaua în cas$ i nici nu tia! Se
apuc$ s$ caute peste tot. Era cea mai frumoas$
i mai str$lucitoare stea. Aceasta îi zise: - Eu nu
am putut alege unde s$ aterizez. De aceea am
venit aici. Dar te avertizez: nu m$ atinge! Nu
vrei s$ tii ce p$#e ti dac$ m$ atingi. Din partea
mea ai mai multe întreb$ri:
1. Ce face aceast$ #ar$ deosebit$ de altele?
2. Spune-mi ora e importante sau re edin#e de
jude#.
3. Spune-mi numele unor personalit$ti de seam$
din aceast$ #ar$. 4. Spune-mi locuri frumoase
de aici.
5. Cum se nume te fluviul care trece prin
Romania?
1.Aceast$ #ar$ este deosebit$ de altele din cauza
str$mo ilor, numi#i daci sau geto-daci.
2. Ora e importante sau re edin#e de jude# sunt
Sibiu, Cluj, Timi oara, Pite ti, Alba.
3. Tudor Arghezi, Ion Creang$, Mihai Eminescu i Otilia Cazimir. 4. Eforie Sud i Eforie
Nord, Carpa#ii, Mun#ii F$g$ra .
5.Fluviul care trece prin Romania se nume te
Dun$rea.
- Bravo. Se vede c$ nu numai Ana
înva#$. Te felicit.
Dup$ o secund$, totul era la fel cum
fusese când plecase... doar c$ el avea în mâini
bucata de stea.
- Ana! Haide s$ unim buc$#ile.
Le unir$ i v$zur$ c$ se lipesc reciproc, de parc$ nu s-ar fi spart nicicând. Era o
singur$ stea. Robert scoase CI-ul.
- Alo? Bun$ ziua! Avem ve ti bune:
am completat steaua! Este întreag$!
- Bravo! Trebuie s$ pune#i steaua pe
transportator. Ea va disp$rea, i se va duce la
noi. Atunci misiunea voastr$ este împlinit$. -i
r$splata...
- Domnule, sincer, eu nu mai vreau
nicio r$splat$!
To#i raser$. Copiii erau u ura#i c$
misiunea era îndeplinit$ i c$ totul ie ise bine.
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Prietenie
Îmi caut geam$nul, prietenul de
fiecare dat$
Îi cunosc poza, chiar (i vocea,
l-am v$zut la o videoconferin'$
A(tept cu ner$bdare s$ vorbim
de fiecare dat$
Ba, mai mult: sunt convins c$
doar el poate s$ m$ în'eleag$
Pentru c$ împ$r'im acela(i
spa'iu virtual
Care ne prime(te pe to'i cu
aceea(i c$ldur$...
De câte ori îmi înfierbânt tableta (i deschid Skype
*tiu c$ am nevoie de tine, prietene!
A(tept s$ apari, s$ pl$nuim ceva...o nou$ descoperie, un nou
instrument
Mai cool, ori ceva nou, inventat
de noi doi
S$ ar$t$m lumii întregi c$ nu
exist$ grani'e
Între europeni…
Doi poli
Noi suntem doi poli:
Eu, într-o parte a Europei
Tu, în cealalt$
*i totu(i, nimic nu ne desparte.
Internetul comprim$ distan'ele
Proiectele noastre ne aduc aproape
Atât de aproape încât m$ întreb
dac$ nu e(ti lâng$ mine
Uneori am senza'ia c$ te cunosc
mai mult decât pe orice coleg
Pe care l-am avut pân$ acum.
Numele elevului: R$zvan Petcu,
clasa a X-a C, Liceul Teoretic
„Nichita St$nescu”, Bucure(ti
Prof.coordonator: Niculina Chiper
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,,eTwinning – colaborare (i creativitate’’
Eleva: Curtean Naomi – Cristina
Clasa a VII-a C
Profesor coordonator: Cosma Teodora
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Priscorni $ Patricia, Câmpean Alexandra
Sc. Gimn. +tefan cel Mare, Bistri a
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NON-Violen a !!!
Clasa a-6-a B
-coala Gimnazial$ nr. 3 “Alexandru Moruzi”
Comuna Pechea
Proverbe :
1. Violen#a este arma celor slabi.
2. Violen#a este replica incultului.
2. Multe lucruri sunt violente dar nimic
mai violent ca omul.
4. Violen#a genereaz$, de obicei, violen#$.
5. Presa violent$ este ca zah$rul amar.
6. Educa#ia este un vaccin contra violen#ei.
De ce este necesar$ însu!irea nonviolen ei ca mod de via $?
Orice form$ de agresiune, fie manifestat$ doar la nivelul min#ii, sub form$
de gînd, înainte de a fi îndreptat$ c$tre o
alt$ persoan$ a fost atras$ i “g$zduit$” de
c$tre fiin#a noastr$. Pe lîng$ faptul c$ o
astfel de energie a agresiunii, urii, dispre#ului, ne “murd$re te “ sufletul, ea atrage
totodat$ prin rezonan#$ atitudini similare
de violen#$, ur$ i dispret din partea celor
din jur. Astfel de atitudini ostile pot crea o
nou$ reac#ie de ur$ din partea noastr$ i
astfel se intr$ într-un cerc vicios. Renun#area la violen#$ este, mai ales în zilele noastre, o modalitate de protec#ie, de supravie#uire într-o societate în care violen#a a devenit o banalitate.
Cum putem s$ ne însu!im acest principiu al non-violentei?
-tim c$ r$ul este absen#a binelui. În#elegem astfel c$, la modul profound, respectarea non–violen#ei nu presupune ab#inerea
de la a fi violent sau „a face r$u” ci implic$
„a face bine”, a iubi.
A a cum îndep$rtarea întunericului se ob#ine spontan prin prezen#a luminii,
la fel i eliminarea anumitor aspecte negative din fiin#a noastr$ se realizeaz$, în lumina legii rezonan#ei, prin concentrarea
asupra aspectelor pozitive polar opuse.
Pentru eliminarea mîniei, ne vom raporta la
o stare de calm, pentru eliminarea fricii
vom urm$ri s$ ne amplific$m curajul, pentru eliminarea orgoliului vom medita asupra st$rii de umilin#$, pentru eliminarea
agresivit$#ii putem dinamiza ideea for#$:
„întotdeauna fac numai bine tuturor”.
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Atitudini necesare aprofund rii nonviolen#ei:
Iubirea, a a cum am v$zut, este antidotul violen#ei. Mul#umirea i calmul
profund trebuiesc permanent cultivate,
c$ci agresivitatea se manifest$ mai u or
pe un fond de nemul#umire sau nelini te.
Iertarea are o valoare magic$ pentru
a dep$ i resentimentele, ranchiuna i
sup$rarea. Pentru o fapt$ rea comis$ de
al#ii oamenii cer dreptate. Pentru una
f$cut$ de ei în i i, cer îndurare i iertare. Fiin#a îns$ aspirant$ la cunoa tere de
sine i care- i face din via#$ o art$, crede c$ un r$u f$cut de ea trebuie judecat,
în timp ce pentru un r$u f$cut de al#ii
cere iertare.
Bunul-sim# presupune s$ respectam
regula „ce #ie nu-#i place, altuia nu-i
face!”. Dup$ ce reu im din plin aceasta,
trecem la pasul urm$tor: acela de a le
face celorlal#i ceea ce ne-ar pl$cea s$ ni
se fac$ nou$. Adic$, dac$ vrem s$ fim
iubi#i, s$ iubim noi mai întîi.
Fericirea Urm$rind s$ fim cît mai
mult, cît mai des i cît mai profund ferici#i vom remarca cu încîntare
alchimizarea tuturor tendin#elor agresive într-o stare de unitate cu tot ceea ce
exist$.
Credin#a în Dumnezeu poate face
miracole în absolut orice direc#ie pozitiv$ în care ne propunem s$ ne transform$m. Dar mai ales vom remarca faptul
c$ adev$rata credin#$ în Dumnezeu face
s$ dispar$ complet teama din fiin#a
uman$ i eliminînd astfel agresivitatea
ne va conduce la starea de non-violen#$.
Curajul autentic duce la eliminarea
agresivit$#ii, pentru c$ elimin$ teama.
S$ nu uit$m nici o clip$ c$ nu putem
iubi fiin#ele de care ne este team$, iar
teama – mai ales în termenii transform$rii spirituale – este o manifestare
predilect$ a egoului. Pe cei curajo i, se
spune, Dumnezeu îi ajut$.

Poezie..
STOP Violen ei
Este o lume ciudat$,
Totul bizar i f$r$-n#eles
Dar tiu c$ o dat$
Pacea va domni în univers.
Spune stop violen#ei,
Continu$ i sper$ în pace
-i totul îmi va place.
Nu mai sta pe gânduri,
Pune-#i o-ntrebare
Ce vei face oare?
Cand vor fi i lupte
Cand vor fi i arme
Care vor distruge
Care vor invinge,
Ce vei face oare
Când nu va mai fi pace?
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Crea ii ale elevilor

Povestea unei idei în dou3 capitole
Capitolul 1: Povestea unei idei

-Oare î i va mai aminti de

La discursul de mul#umire

Era odat0 un regat (mic, ce-i drept, noi? Plângea prima idee pe care a a pomenit, bineîn#eles, ideile.
cam cât sertarul Idei, personajul prota- avut-o fata. Eu sunt despre o ma i- - Mul#umesc ideilor mele, pentru
gonist al ac#iunii noastre), în care locu- nu#$ zbur$toare!
iau, foarte pline de sine, mici cocoloa e

-Pe mine m-a scris la 7 ani! scriu aceast$ carte. În cei 24 ani de

de hârtie aruncate de feti#0 în speran#a Sunt despre o familie fericit$!
g0sirii unei idei suficient de bune pen-

c$ au colaborat i m-au ajutat s$
via#$, am înva#at o lec#ie importan-

A a se h$r#uiau ideile una t$: un lucru este cu atât mai impor-

tru ca redac#ia (condus0, paradoxal, pe alta, f$când sertarul s$ vibreze. tant cu cât se unesc mai multe crechiar de mama sa) s0 îi acorde ansa În acel moment, Ida, aflat$ în vizit$ iere!
redact$rii unei car#i de debut. Vede#i la familia sa, deveni cople it$ de
voi…întrebat0, de mic0, ce vrea s$ amintiri.
devin0 când va fi mare, ea r0spundea

Eii, declara#ia aceasta a
strâns o mare de aplauze, dar Ida- i

-Imi amintesc sertarul $la! pomenea în gând “Oare chiar în#e-

mereu , cu acela i entuziasm, printre î i spuse ea în gând, desp$turind leg ei ce am vrut s$ spun??”
din#ii de lapte ce o încadreaz0 în cate- fiecare idee în parte. Acolo obi nugoria ‘ tirb0’ : “sssscriitoare!”. De iam s$ îmi arunc ideile!
când avea patru ani, Ida scria (sau mai

-(Uraaa, Uraa, suntem libe-

bine spus mâzg0lea) câte o idee re! Incepur$ ideile s$ joace. Acum
(ingenioas0, ce-i drept, pentru frageda putem s$ colabor$m, poate form$m
minte a unui copil) pe o bucat0 de hârtie. Mereu dezamagit0 de rezultatul

i noi o carte!)
-Hmmm….ar trebui s$ scriu

final, cocolo ea zdrav$n bucata (deci, o carte…î i spuse fata, inspirat$ de
implicit, ideea) i o arunca cu precizie jocul imaginar al ideilor sale.
în sertarul de lang0 fereastr0.
Pe m0sur$ ce feti#a cre tea, la Capitolul 2: -i au tr$it ferici#i pâna Bugeac Ioana Simona
fel se întâmpla i cu gr$mada de idei la adânci b$trâne#i…
din sertarul s$u (vârsta fetei i gr$mada

Cu patru ani mai târziu: Ida Clasa a VIII-a B

de hârtii fiind, desigur, m$rimi direct a absolvit (bineînteles, ca ef$ de
propor#ionale). Astfel au format, pe promo#ie) facultatea. În acest timp, Colegiul Na#ional Alexandru Ioan
când Ida (ce studia acum economia i

i-a publicat i cartea, scris$ cu aju- Cuza, Gala#i,

turismul la o universitate de prestigiu torul ideilor. Cu o dâr$ de noroc i Profesor: Gaiu Mariana
din Anglia) împlinea 20 de ani, o car- munc$ înzecit$, aceasta a primit
te…

unica ans$ în via#$ de a fi laureat$
a premiului Nobel.
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