
Animaţia basmelor - proiect eTwinning 
 

prof. Mihaela MELINTE, 
 Colegiul Tehnic „Traian Vuiaˮ Galaţi 

 
Tehnica animaţiei utilizată mai ales în domeniul literaturii, facilitează vizualizarea a ceea ce 

citesc elevii, creându-le astfel modele mentale care le permit înţelegerea intrigii, identificarea 

personajelor, a locului de desfăşurare a acţiunii etc. Se poate crea astfel un mediu plăcut şi atractiv 

pentru procesul instructiv-educativ; se  poate evita plictiseala şi monotonia, oferindu-se posibilitatea 

desfăşurii unor activităţi de învăţare, dintre cele mai variate, pentru elevi de niveluri diferite, în 

scopuri diverse şi în vederea dezvoltării următoarelor competenţe: ascultare, scriere, vorbire, 

comunicare etc. 

 În acest sens, începând din luna octombrie a acestuia an şcolar, Colegiul Tehnic „Traian 

Vuia” Galaţi este partener în cadrul unui proiect de tip eTwinning, numit Animation like a fairy tale. 

Acest proiect oferă oportunitatea elevilor de a crea filme, pornind de la animarea unor basme sau 

legende naţionale, utilizând diverse materiale: colaj, desen, materiale naturale, condiţia principală 

fiind subtitrarea în limba engleză a poveştii alese. Va fi un prilej pentru descoperirea specificului 

cultural din diferitele ţări europene, de asemenea, comunicând cu elevi şi profesori din ţările 

partenere toţi cei implicaţi în proiect îşi vor exersa abilităţile lingvistice într-o limbă străină. 

Coordonatorul proiectului este echipa Letoniei, aflată în parteneriat cu echipe din următoarele ţări: 

Turcia, Romania, Lituania, Spania, Republica Moldova.  

Proiectul oferă atât elevilor cât şi profesorilor coordonatori, posibilitatea de a se familiariza 

cu tehnica animaţiei, mai ales pentru o îmbunătăţire a metodelor de predare-învăţare utilizate la 

clasă. Etwinning este o platformă prin intermediul căreia profesori şi elevi din diferite ţări din 

Europa interacţionează, fac schimb de informaţii şi dezvoltă proiecte de colaborare utilizând 

tehnologiile comunicării şi ale informaţiei (TIC). Acest portal pune la dispoziţia cadrelor didactice 

instrumente online cu ajutorul cărora pot căuta parteneri, pot demara proiecte, pot face schimb de 

idei şi pot începe să colaboreze imediat, graţie gamei variate de instrumente personalizate de pe 

platformă. Schimbul de bune practici reprezintă principala atracţie a platformei.  

Colaborarea din cadrul proiectului Animation like a fairy tale va încuraja permanent respectul 

reciproc şi va înlesni apreciarea muncii fiecărei echipe partenere, mai ales că produsul cel mai bun 

va fi votat şi premiat de organizatori. Astfel, fiecare ţară parteneră va aduce la viaţă poveşti, basme 

şi legende, care îmbogăţesc, după cum se ştie, patrimoniul imaterial din fiecare ţară.   

Proiectul se va derula până în luna februarie 2015 şi va presupune animarea a trei basme, 

poveşti sau legende. Pentru început, echipa noastă a ales să realizeze un filmuleţ, valorificând o 

legendă numită: Curcubeul-brâul Ilenei Cosânzeana.  

 


