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        Acţiunea  eTwinning  facilitează  accesul  profesorilor  la  un  mediu  virtual  de  colaborare  şi  de 
schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături 
de colegi din ţările europene. 
        În cursul anului școlar 2015‐2016, clasa noastră a participat la următoarele proiecte eTwinning:  

 
 

"European Day of languages"- 2015 
 

 
 
 

        Obiectiv: celebrarea zilei de 26 Septembrie‐ "Ziua Europeană a Limbilor", folosind limba engleză 
și limba maternă pentru a comunica cu colegii din alte școli din Europa. 
        Echipele din fiecare școală implicată în proiect, au scris cărți poștale (în limba maternă și în limba 
engleză)  trimițându‐le prin poștă,  colegilor din alte  țări europene.   Elevii  clasei noastre au  realizat  
cărți  poștale  în  limba  engleză,  stegulețe  ale    țărilor  membre  UE  și  o  machetă‐  LOGO‐ul  "Zilei 
Europene a Limbilor".  

 

 
                                                   Clasa a III‐a B, 26 Septembrie‐ "Ziua Europeană a Limbilor" 
 
 



                              "We are Union friends"/ "Suntem prietenii Uniunii" 
                                                       
                                                
         Obiective:  să  înțeleagă  că  sunt  copiii  țărilor  europene,  să  învețe  despre  țările  europene  
(capitale, steaguri etc.), să înțeleagă importanța învățării limbilor străine. 
        În  cadrul  acestui  proiect,  elevii  au  avut  ocazia  de  a‐și  îmbogăți  cunoștințele  despre  țări  din 
Europa (capitala, drapelul țărilor membre UE, obiective turistice etc.). 
        Elevii clasei noastre au realizat filmulețe video în care s‐au prezentat în limba engleză și în limba 
franceză, după care au realizat drapele ale statelor membre UE.  
 
 

              
 
                                                                         Clasa a III‐a B‐ "Suntem prietenii Uniunii" 

                     
                                                   
                                                              Clasa a III‐a B‐ "Suntem prietenii Uniunii" 
             
              



 

                                                "Whe do you come from"/ "De unde ești?" 
 
           Scopul proiectului:    cunoașterea vecinilor  europeni.  Elevii  au  scris despre:  școala, orașul  și 
țara lor, în limba maternă și în limba engleză, au realizat fotografii sau filmulețe video cu imagini din 
țara și orașul natal,  care au fost ulterior postate în  spațiul virtual eTwinning.  
        Complementar activităților desfășurate  în cadrul disciplinei opționale Educație antreprenorială‐ 
Dezvoltarea  abilităților  pentru  viață,  Modul  "Comunitatea  mea/  Orașul  meu",  colectivul  clasei 
noastre organizat pe echipe de lucru, a realizat eurigrame/Mind Mapping/ "hărți mentale" cu orașul 
și județul Buzău‐ instituții/ atracții turistice, desene‐ "Buzăul de azi, Buzăul de mâine" și am realizat la 
calculator, cărți poștale personalizate, cu imagini ilustrând cele mai frumoase locuri din orașul Buzău, 
pe  care elevii  clasei noastre au  scris  scurte mesaje de prietenie  adresate  colegilor din  alte  țări,  în 
limba engleză și în limba franceză.  
 

 
 

Clasa a III‐a‐ Prezentare‐ "Orașul Buzău" 

 
     

 



 

"L`Euro 2016 dans nos ecoles" / "Euro 2016 în şcolile noastre" 
                                               
 

 
        Obiectivele proiectului: înțelegerea importanței valorilor: Plăcere, Respect, Implicare, Toleranță 
și  Solidaritate,  cunoașterea  drapelelor  și  statelor membre  UE,  a  Imnului  European,  a  diversității 
cultural‐europene și combaterea discriminării.   
        Proiectul  "L'Euro  2016"  se derulează  în  Franța  și  s‐a dorit  a  fi un proiect  colaborativ,  în  jurul 
valorilor fotbalului: Plăcere, Respect, Implicare, Toleranță, Solidaritate. Cu alte cuvinte, se realizează 
educație  civică prin  intermediul  sportului. Desenele  și  fotografiile  realizate, au  fost  reunite  într‐un 
video comun care să fie difuzat pe marile ecrane, atunci când va avea loc meciul "L'Euro 2016".   
       Elevii clasei noastre au participat  la activitatea  integrată (Educație civică, Arte vizuale și abilități 
practice, Muzică și mișcare, Comunicare în limba română) cu tema "Plăcerea, Respectul, Implicarea, 
Toleranța  și Solidaritatea,  în viziunea noastră",  în  care elevii au  specificat din experiență proprie, 
situații concrete din viața  lor, care ar putea primi titlurile: Plăcere, Respect,  Implicare, Toleranță și 
Solidaritate;   s‐au făcut trimiteri  la povești și povestiri studiate  la clasă, al căror mesaj se regăsește 
într‐unul din titlurile specificate; s‐au realizat desene, picturi, colaje și drawing  la calculator,  în care 
aceste concepte au  fost  ilustrate de către  fiecare elev,  într‐o viziune proprie; s‐au recitat poezii pe 
această  temă,  s‐au  interpretat  cântece  în  limba  română,  în  limba  engleză  și  în  limba  franceză, 

activitatea  încheindu‐se  cu  audiția  Imnului  Uniunii  Europene  („Odă bucuriei”-  Simfonia  a  IX‐a  de 
Ludwig Van Beethoven). 
 
 

 
Popescu Mihaela, Bucur Antonio, Vlăscianu Daria‐ Clasa a III‐a B‐ Desen "Plăcerea, Respectul, Implicarea, Toleranța, 

Solidaritatea" 
 

 
Linguraru Lorena‐ Clasa a III‐a B‐ Desen "Plăcerea, Respectul, Implicarea, Toleranța, Solidaritatea" 

 
 



 
 

Dincă Georgian‐ Clasa a III‐a B‐ Drawing‐"Plăcerea, Respectul, Implicarea, Toleranța, Solidaritatea" 
 
 

 
 
                      Ifrim Valeriu‐ Clasa a IV‐a B Drawing‐"Plăcerea, Respectul, Implicarea, Toleranța, Solidaritatea"   

 
 
 

"e -Cultural Kaleidoscope" 
 

 
 

         Obiectiv:  familiarizarea  elevilor  cu  bogăția  culturală  a  Europei  și    înțelegerea  reciprocă  între 
elevi  cu  diverse  moșteniri  etnice.    Pentru  realizarea  acestui  obiectiv,  elevii  își  îmbunătățesc 
competențele  de  exprimare  culturală,  de  comunicarea  în  limbi  străine,  competențele  digitale  și 
social‐civice.  
         S‐a  pornit  de  confecționarea  unei  jucării  "caleidoscop"  pentru  a  putea  prezenta  ideea 
de "caleidoscop", ca  un  simbol  de  bogăție  și  frumusețe  al  țărilor  europene.  Elevii  clasei  noastre  au  primit 
broșurile  în  format  electronic,  realizate  de  Secretariatul General  al  Consiliului      European:    "Să  cunoaștem 
Europa",  "Tu  și  Europa",  "Să  colorăm  Europa",  "Uniți  în  diversitate",  care  i‐au  familiarizat  cu  denumirea 
statelor și capitalelor din Uniunea Europeană, au aflat povestea și rolul Uniunii Europene, au făcut cunoștință 
cu  elemente  reprezentative,  de  specific  național,  ale  țărilor  europene    precum:  limbi    vorbite,    steaguri, 
obiective turistice ș.a.  

         În luna octombrie, elevii clasei noastre au făcut cunoștință cu colegii de proiect, prin intermediul 
imaginilor  postate  pe  spațiul  virtual  Twinspace  și  prin  completarea    în  programul  word,  a  unui 
chestionar  în  limba  engleză,  în  care  s‐au  prezentat  și  au  postat  imagini  ilustrând  frumusețea 
peisajelor din  România.  
           În  luna  noiembrie  2015,  în  cadrul  temei  "Comunitatea mea"/  "Orașul meu"/  "Țara mea"‐ 
Atracții  turistice    (peisaje, monumente  istorice  etc.),  elevii  clasei  noastre  au  realizat  împreună  cu 



partenerii de proiect eTwinning,   un schimb de cărți poștale cu  imagini  ilustrând obiective  turistice 
din orașul Buzău și din alte orașe din România.  
         În  cadrul acestui proiect, elevii  clasei noastre au    făcut  cunoștință  cu bogăția  culturală a  țării 
noastre  și,  în  paralel,  a  țărilor  europene  (datini  și  obiceiuri,  evenimente  speciale,  folclor, muzică, 
literatură, artă, produse alimentare, limbi străine etc.),  
           Elevii participanți  la proiect, au analizat  și au  comentat  împreună  cu  colegii  lor din alte  țări, 
produsele muncii lor și, în final, au completat  un chestionar  despre activitățile preferate din cadrul 
proiectului.              
 
 

                       
                      

 
                            Proiect  internațional  eTwinning‐  „eCultural  Kaleidoscope”‐  Schimb  de  cărți  poștale  cu  partenerii  de 
proiect eTwinning‐ noiembrie 2015 

 
                                        
         Activitățile  desfășurate  în  cadrul  acestor proiecte  au  fost   prezentate mai detailat,  în  revista 
clasei noastre, "Primii pași spre carte", numărul 7, noiembrie 2015. 
 
 



                                "Mind Mapping et la création littéraire" 
 
 
            În  cadrul proiectului  internațional eTwinning, Mind Mapping  și creația  literară,  s‐au  stabilit 
mai  întâi,  de  comun  acord,  cu  partenerii  străini,  următoarele  aspecte:  obiectivele  pedagogice  ale 
proiectului, natura produsului  final, mijloacele media  folosite  (publicare online, video,  foto etc.)  și 
tipul de scenariu pe care‐l vor aborda. Astfel, s‐a convenit ca elevii din fiecare ţară, să conceapă câte 
o eurigramă cu tema: "Să cunoaștem Europa!".  
         S‐au  făcut  comparații  şi  s‐au  discutat    eurigramele  realizate  de  către  elevi,  înainte  de  a  le 
contopi într‐una comună:  
 

 
 
 
 

"Дед Мороз/Kalėdų Senelis /Santa Claus/Moș Crăciun", "Salut, père Noël !" 
              
                      
             Din  dorința  de  a  fi  păstrătorii  și  continuatorii  acestei  "comori"  spirituale,  numit  folclor 
românesc  și  din  dorința  de  a  inocula  elevilor  noștri  dragostea  și  respectul  pentru  tradițiile  și 
obiceiurile poporului român, în perioada 3‐ 18 decembrie 2015, clasa noastră a derulat un workshop 
în cadrul căruia ne‐am propus să promovăm tradiţiile şi obiceiurile românești de Crăciun și de Anul 
Nou,  în comunitate dar și pe plan  internațional, prin  intermediul proiectelor eTwinning,  învăţându‐i 
totodată, pe elevi, încă de la cele mai fragede vârste, să prețuiască frumuseţea colindelor, a poeziilor, 
a dansului şi a meşteşugurilor tradiţionale, a creațiilor populare, a folclorului ca rod al unei activități 
literare colective, care a circulat oral, din om  în om, de‐a  lungul veacurilor, până a ajuns  la noi,  în 
zilele de azi,  întrucât  ,,Un popor  fără  tradiţii este un popor  fără viitor.”  (Alberto  Lleras Camargo)                          
Astfel,  organizați  pe  grupe  de  lucru,  punând  accent  pe  rezolvarea  de  probleme,  pe  implicarea  și 
participarea activă, practică și teoretică a elevilor, s‐a exersat pe domenii largi de interes și în funcție 
de aptitudinile  fiecărui elev, diverse abilități  și experiențe  în cadrul următoarelor ateliere de  lucru: 
1."Eurigrame și creaţii literare" (Mind Mapping- "Datini și tradiţii de Crăciun și de Anul Nou, 
la români"); 2.Activitate gospodărească- "Ghetuţa lui Moș Nicolae și Bradul de Crăciun din 
turtă dulce"; 3.Școala Părinţilor- Activitate practică- "Recuzita colindătorilor" (stea, sorcove, 
bici pentru "Plugușor", tobă, costume populare românești/ confecţionare păpușele- "Românașul 
și Româncuţa", confecţionare costumaţii specifice pentru "Jocul Urșilor"  și "Jocul Caprei"; 
4."Felicitări  de  Crăciun,  pentru  Europa"‐  schimb  de  felicitări  de Crăciun, cu alte școli din ţările 
europene, partenere în cadrul proiectelor eTwinning; 5.Serbare de Crăciun  
       Workshop-ul derulat de clasa noastră, pe parcursul a trei săptămâni, în permanentă 
colaborare și comunicare online, cu alte ateliere de lucru similare, ale colegilor din alte școli- 
din judeţ, precum Școala Primară Luncile, Comuna Lopătari, Buzău, dar și din Europa, cu școli 



partenere în cadrul proiectelor eTwinning, s-a finalizat Serbarea de Crăciun și cu un schimb de 
felicitări de Crăciun între elevii clasei noastre și elevi din alte școli europene. 
 

 
 

 
                   Clasa a III‐a B‐ Atelier 1‐ Mind Mapping‐ "Datini și tradiții de Crăciun și de Anul Nou, la români" 

        În  cadrul celui de al doilea atelier de lucru s‐a  preparat la clasă, un desert tradițional și sănătos 

totodată, turtă dulce în formă de ghetuțe pentru Moș Nicolae și  în formă de brăduți de Crăciun. 

 



    

Clasa a III‐a B‐ Atelier 2‐ Activitate gospodărească‐ "Ghetuța lui Moș Nicolae" (din turtă dulce) 

                    În  cadrul celui de al treilea    atelier de lucru,  elevii clasei noastre au  realizat felicitări 

de Crăciun, pentru colegii  lor din alte  țări europene, parteneri  și colaboratori  în cadrul proiectelor 

eTwinning .        

 

                                         Clasa a III‐a B‐ Atelier 3: "Felicitări de Crăciun, pentru Europa" 

 



                             

 

Semne de carte  cu Moș Crăciun, primite  de la Athénée Provincial de La Louvière, Belgia 
 
 

 
Felicitări de Crăciun, primite de  la  Școala Primară Nr.3,  Larissa, Grecia  și de  la  Școala  "Svetislav Golubovic 
Mitraljeta", Batajnica, Serbia 

 

 
                                  Felicitări primite de la Institut Lluís de Peguera, Manresa, Spania 
 



 
 
Felicitări primite de la Alexandroupoli, Grecia,  de la Scuola Media "G.Pascali" di San Donata di Lecce, Italia și 
de  la Ketvergių Pagrindinė mokykla,  Lietuva  /  Кятвергяйская  основная школа,  Литва/  Școala Primară 
Ketvergių, Lituania 

 
          În cadrul Programului "Școala Părinților", am organizat cel de al patrulea atelier de lucru, în care  
părinții  elevilor  clasei  noastre  și‐au  manifestat  dibăcia  și  spiritul  artistic,  confecționând  obiecte 
specifice  recuzitei  tradiționale  a  colindătorilor  români,  cu  ocazia  sărbătorilor  de  iarnă,  precum: 
sorcovă, stea, bici pentru Plugușor, tobă, costumații pentru cetele de colindători, au realizat felicitări 
în  tehnica Quilling  și Origami  și  au  confecționat  păpușele‐  "Românași"  și  "Româncuțe"    în  scopul 
promovării artei populare românești, pe plan internațional, prin intermediul proiectelor eTwinning. 
 

 

 

 
 
                        Atelier 4‐ Artă populară românească, Program "Școala Părinților" 

 



 
 

 
 

Serbare de Crăciun‐ decembrie 2015 
        
 

                                 "Le magazine en ligne pour les échanges culturels" 
 
         Scop: încurajarea  învățării limbilor străine și a dialogului intercultural, comunicarea și 
utilizarea instrumentelor TIC pentru cercetare, redactare articole, editare și publicare revistă 
școlară on-line, de schimb cultural. 
    În cadrul acestui proiect, elevii au avut ocazia să recunoască diferențele și asemănările 
dintre țările europene, să învețe cum să se scrie articole de revistă în colaborare cu parteneri 
de proiecte eTwinning și să publice articole on-line, de schimb cultural. 
     Astfel, promovată în spațiul virtual al proiectelor eTwinning, revista clasei noastre, "Primii 
pași spre carte", a căpătat statutul de revistă online, de schimb cultural internațional, atrăgând 

prin tematica abordată- "Datini și tradiții de Crăciun și de Paști în Europa"  (în numărul special de 

Crăciun,  din  luna  ianuarie  2016‐ 

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/47/547/19547/files/b1992cb6.pdf)  și  "Tradiții 

Pascale  în  Europa"   (în numărul special de Paști, din aprilie 2016- 

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/47/547/19547/files/c112a95ee.pdf), peste  

50 de  școli din mai multe  țări europene precum:    Franța, Belgia,  Italia, Grecia, Polonia, Republica 

Moldova,  Ucraina,  Lituania,  Armenia,  Georgia  și    Bulgaria,  numeroase  cadre  didactice  și  elevi 

redactând  în permanentă colaborare cu noi,  în paginile  revistei clasei noastre, "Primii pași spre 

carte", articole scrise în limbile: română, engleză, franceză, greacă și rusă.  



 

Revista clasei- "Primii pași spre carte"- Număr special de Crăciun- ianuarie 2016 și Număr special 
de Paști, aprilie 2016 

      Participarea  la  proiectele  eTwinning  ne‐a  implicat  în  activităţi  noi  de  învăţare,  ne‐a  facilitat  
accesul  la un mediu virtual de  colaborare  şi de  schimb de experienţă,  la parteneriate  cu alte  școli 
europene,    ni  s‐a  oferit  posibilitatea  de  a  comunica  cu  alte  cadre  didactice  și  elevi  din  ţările 
participante,  de  a    afla  elemente  de  specific  cultural  și  educativ  în  ţările  partenere,  ne‐a  înlesnit 
dialogul intercultural,  ne‐a îmbunătăţit  competenţele de utilizare a noilor tehnologii,  comunicarea 
în  limbi  străine  (engleză,    franceză,  rusă),  ne‐a  creat    un mediu  școlar  atractiv  prin  diversificarea 
situaţiilor de învăţare și prin combinarea mai multor teme în activităţi relevante  ș.a. 
       eTwinning încurajează performanţa, nu şi competiţia. Competiţia este doar cu noi înşine, pentru 
a ne perfecţiona propriile competenţe, cunoştinţe şi atitudini! 
„Cheia unei învăţări de succes în cadrul unei comunităţi virtuale de învăţare o reprezintă participarea 

instructorului ca membru egal” (Palloff şi Pratt, 1999).  

 

 
 
 
 


