Participarea COLEGIULUI TEHNIC ENERGETIC din CRAIOVA la proiectul
eTwinning

“TINERII ȘI ROMÂNIA CENTENARĂ”
https://live.etwinning.net/projects/project/177476
PARTICIPANTI : 31 profesori si 8 elevi din Republica Moldova si Romania .
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Despre proiect
Prin intermediul acestui proiect elevii vor învăța utilizând diverse instrumente web, despre fapte
istorice legate de Marea Unire din 1918, una din cele mai importante file ale istoriei naționale și
universale. Colaborarea prin intermediul proiectului va reprezenta o modalitate eficientă de
inițiere în cunoaștere, de formare culturală a elevilor, de punere în valoare a calităților de care ei
dau dovadă, de recunoștere și prețuire a valorilor. Activitățile din cadrul proiectului se desfășoară
în conformitate cu calendarul sărbătorilor naționale și al evenimentelor importante din istoria
europeană, a cărei parte integrantă suntem dintotdeauna, prin intermediul interdisciplinarității și
transdisciplinarității.
Obiective
1. Aprofundarea cunoștințelor elevilor referitor la evenimente și procese istorice importante
pentru istoria neamului și spiritului românesc;
2. Dezvoltarea competențelor digitale prin utilizarea diverselor instrumente web;
3. Realizarea produselor valorificând diverse tipuri de inteligențe;
4. Consolidarea sentimentului patriotic utilizând comunicarea și colaborarea.
Procesul de lucru
Activități:
1.Octombrie: a)Prezentarea scolii, echipei; Concursul logo-urilor proiectului;
b) „Omagiu regelui Ferdinand și Reginei Maria”;c) „Cinstim eroii neamului”-Vânătoare de
comori on-line despre monumentele locale/regionale/naționale ridicate în amintirea
eroilor/personalităților din războiul reîntregirii României Mari și din al doilea război mondial.
2.Noiembrie: a) „100 de ani de spirit românesc”- amenajarea unei expoziții cu creații ale
elevilor; b) “Viața cotidiană în timpul Marelui Război și din timpul Marii Uniri; Ateliere de
scriere creativă”; c) „100 de evenimente importante din istoria românilor”-întâlniri cu
personalități și specialiști, vizitarea unor expoziții, muzee, locuri istorice; d) „Pe-un picior de
plai, pe-o gură de rai”- șezătoare, dansuri populare și moderne cu tematică patriotică, flashmob.

3. Decembrie: a) „Noi și România Centenară”-videoconferință - fiecare echipă va prezenta un
scurt program artistic, cu mesaj pentru România.
Rezultate asteptate
Produsele finale vor fi realizate cu ajutorul instrumentului padlet. Fiecare echipă va prezenta
informații/imagini, pe 3 padlete separate despre:
a) 2-3 monumente locale/regionale/naționale ale eroilor neamului care au luptat în cele două
războaie mondiale și la revoluția din 1989;
b) 2-3 creații de la atelierele de scriere creativă despre viața cotidiană în timpul Marelui Război
și al Marii Uniri;
c) 2-3 obiecte/creații plastice/abilități practice cu simbolurile naționale și România Centenară.

