LICEUL ORTODOX « SF. NICOLAE » ZALĂU
Titlul proiectului: UN PAYS DES REVES
Tipul proiectului: eTwinning
Numărul proiectului :
Coordonator: Zuzana Kurdiovská
Gymnázium Tišnov, Tišnov, Czech Republic
Parteneri:
− Eva-Marijn Raemdonck,
College Hagelstein, Sint-Katelijne-Waver, Belgium
− Linda Růžičková,
Gymnázium Tišnov, Tišnov, Czech Republic
− Pop Monica Mihaiela,
Liceul Ortodox „Sf Nicolae”, Zalău, Romania
Perioada proiectului: 2019 – 2020 (martie)
Grup ţintă: 60 de elevi + 4 profesori
Scop/Obiectiv general:
Elevi din diferite ţări (Belgia, Cehia şi România) vor crea împreună o ţară a visurilor. Ei vor discuta
şi vor cădea de acord asupra caracteristicilor acestei ţări: populaţie, peisaje, monumente, natură,
obiceiuri, viaţa în familie, gastronomie, viaţa culturală şi socială. Proiectul leagă în mod natural
limba franceză de alte materii şcolare ( literatură, geografie ,biologie, arte, educaţie civică, TIC).
Obiective specifice:
1. să comunice în limba franceză – elevii îşi ameliorează cunoştinţele de limbă discutând
despre temele proiectului.
2. să găsească un compromis - elevii discută propunerile, argumentează pentru sau contra
3. să ştie să muncească în echipă, să coopereze şi să-i respecte pe ceilalţi.
4. să fie creativi, să caute soluţii neconvenţionale asupra temelor propuse.
5. să fie responsabili şi să respecte termenele de predare a temelor.
Rezultate aşteptate/Impact:
Elevii implicaţi în proiect vor exploata competenţe de comunicare orală şi scrisă în limba franceză
iar prin intermediul competenţei digitale şi a competenţei de sensibilizare şi exprimare culturală,
vor putea împărtăşi impresii, vor face apel la creativitate pentru a putea dezvolta cele 9 teme ale
proiectului şi vor putea totodată organiza întâlniri virtuale în spaţiul dedicat acestuia:
https://twinspace.etwinning.net.
Comunicarea s-a făcut in direct prin intermediul reţelelor electronice ( eTwinning, email).
Elevii au avut de pregătit o temă pe lună. Temele au fost coordonate de fiecare grup participant.
3 teme pe grup). S-au format 3 grupe ( belgian, ceh, român) care au lucrat împreună pe o temă
dată. (mai întâi în grup apoi rezultatul a fost prezentat celuilalt grup şi s-a căutat o soluţie
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finală).Elevii şi-au prezentat ideile şi le-au discutat pe forumul site-ului ajungând, în cele din urmă,
la o soluţie acceptată de toţi.
Activităţile proiectului au constat în :
- mesaje
- cărţi poştale
- cadouri de Crăciun
- realizare si prezentare materiale video
- desene
- scurte compuneri
Temele pe care am reuşit să le realizăm până pe 11 martie 2020 :
1. Prezentarea membrilor proiectului ;
2. Descrierea ţării (nume, climat, hartă, regiuni – prezentare video+desen);
3. Căutare, confecţionare, scrierea de cărţi poştale ( foarte rare azi!);
4. Cadouri de Crăciun;
5. Descrierea locuitorilor (prezentare video+desen);
6. Alegerea grupurilor internaţionale pentru a crea regiunile ţării de vis ;
7. Modalităţi de petrecere a timpului liber.
Diseminare :
- pe site-ul şcolii, la şedinţele cu părinţii, la cercul pedagogic
Aspecte din activitățile proiectului:
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Director,
Prof. Ciurbe Călin

Întocmit,
Prof. Pop Monica Mihaiela
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