Participarea COLEGIULUI TEHNIC ENERGETIC din CRAIOVA la proiectul
eTwinning

” La drum, prieteni! “
https://twinspace.etwinning.net/43464/members
PARTICIPANTI : 21 profesori din Romania .
About the project
Am constatat că de la un timp încoace, noi nu ne mai cunoaştem ţara. E bine spus că a nu-ţi
cunoaşte istoria, ţara e la fel cu a nu-ţi cunoaşte părinţii, familia, care e ca ramurile unui copac,
creşte în multe direcţii, dar rădăcinile sunt tot acolo! Avem o ţară mică, dar frumoasă. Este
pământul pe care au trăit străbunii noştri. Pe acelaşi pământ mai trăim şi noi. Şi tot pe el vor trăi
urmaşii noştri. Meleagurile noastre fac parte din patrimoniul naţional şi este de datoria noastră să
le cunoaştem.
Prin realizarea acestui proiect sperăm că sentimentul iubirii de ţară se va intesifica, ca urmare a
impactului cunoaşterii acestor locuri frumoase, Va fi posibilă reaprinderea conştiiţei transgeneraţionale, care ne lipseşte atât de mult azi și nu in ultimul rând,pentru unii, aceasta va fi un
impuls pentru conştientizarea rolului acestui popor, căruia i-a fost hărăzit anume acest pământ.
Prin activitățile ce se vor derula de-a lungul proiectului, copiii iși vor cunoaște țara
Aims
1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice
orizontului local, al țării și lumii contemporane
2. Aplicarea unor elemente și operații matematice minime în înțelegerea unor situații reale
observate( măsurare, comparare)
3. Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte discipline (științe ale naturii, istorie,
științe sociale) în descrierea și explicarea realității înconjurătoare
Identificarea unor fenomene și procese cu caracter geografic din mediu înconjurător al
orizontului local, al regiunii, țării și continentului
4. Raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice
5. Utilizarea instrumentelor TIC.
Work process
1. August-septembrie - planificarea proiectului cu ajutorul google doc.
2. Octombrie – localizarea partenerilor de proiect cu ajutorul ZeeMaps
3. Noiembrie - cunoasterea reciproca folosind Padlet (prezentarea scolii, zonei, obiceiuri, ...)
4. Decembrie-ianuarie – prezentarea a cel putin trei obiective din zona geografica a fiecarui
partener cu diverse intrumente web (PowToom, Kizoa, ppt, pps, ...).
5. Martie-aprilie- mișcarea globală- Ora Pamăntului- pentru a sublinia și nevoia de reducere a
poluării luminoase care se referă la mai multe tipuri de probleme, toate cauzate de o utilizare
ineficientă, inutilă sau total inestetică a luminii artificiale.
6. Iunie-Iulie –realizarea unei publicatii cu activitatile proiectului cu ajutorul Issuu
7. August – evaluarea proiectului prin aplicarea unui sondaj utilizand EasyPolls.
Expected results
Îmbunătățirea utilizarii TIC cu ajutorul cărora elevii:
- se vor cunoaște reciproc și vor cunoaște și alte zone;
- își vor îmbunătăți abilitățile inter-curriculare ;
- își vor dezvolta sentimentul de cetățenie;
- își vor face noi prieteni.

