ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAṬIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ṢI SPORTULUI
COLEGIUL NAṬIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEṢTI
Str. Gheorghe Doja Nr.98; Tel/Fax: +40244 522 340

Prezentarea proiectul eTwinning Unforgettable Fairy Tales
Organizația națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a tras un semnal de
alarmă asupra faptului că tradițiile și cultura popoarelor nu sunt respectate și a adoptat , în anul
2003,Convenția pentru protecția patrimoniului cultural imaterial. Eroii basm, din operele naționale care
oglindesc tradițiile și obiceiurile strămoșești,sunt uitați de tânăra generație.
Acest proiect a fost creat pentru a descoperi frumusețea basmelor din țări în care trăim, prin
intermediul artei și al instrumentelor TIC. Se dorește ca elevii sa aibă contact cu elevi din alte școli/țări
să descopere patrimonial cultural immaterial și sa comunice intre ei pe subiecte legate de această temă.
Cu acest proiect, vor fi efectuate studii de învățare, codificare și web 2 pentru a redescoperi frumusețea
basmelor strămoșești prin intermediul tehnologiei din zilele noastre.
Elevii din clasa pregătitoare B, coordonați de prof.înv.primar Marin Elena Simona s-au implicat
activ în activitățile acestui proiect international încă din luna august, fiind un partener preocupat de
promovarea basmelor si a tradițiilor românești.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Conservarea patrimoniului cultural imaterial;
Dezvoltarea repectului față de moștenirea culturală intangibilă a comunităților, grupurilor și
persoanelor care sunt purtătoarele patrimoniului cultural imaterial;
Sensibilizarea opiniei publice cu privire la importanța patrimoniului cultural imaterial și o
evaluare reciprocă a acestora la nivel local, național și internațional;
Colaborarea și cooperarea internațională prin intermediul activităților despre basm.
Transferarea moștenirii culturale din generație în generație prin educație formală și nonformală.
Realizarea de studii de alfabetizare web și studii de alfabetizare digitală.
PROCESUL DE LUCRU, ACTIVITĂȚI PROPUSE
1.În luna august, elevii și profesorii din toate țările incluse în proiect au realizat: studii de introducere a
proiectului, afișe logo, studii de basm și un sondaj despre eroii de poveste pe care îi cunoaștem.
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2.Septembrie ne-a provocat să realizăm un interviu cu persoane în vârstă.Prin urmare,bunicii ne-au
povestit despre cărțile care le-au înseninat copilăria .
Tot în această lună povestea Scufița Roșie a fost transformată într-o piesă de teatru interpretată de
copiii din fiecare țară participantă.
3.Octombrie ne-a adus în dar:studii de povestire în clase, activități de codificare cu basme și
practicarea de jocuri web 2.
4.În noiembrie ne-am transformat în actori și am dramatizat basmele preferate.
REZULTATE ASTEPTATE
Descoperirea patrimoniului cultural imaterial de către elevii implicați direct în proiect, dar și
de către părinții și bunicii acestora.
Identificarea unor eroi de basm proprii fiecărei țări.
Stimularea respectului față de patrimoniului cultural imaterial al comunităților, grupurilor și
indivizilor .
Realizarea de activități de programare evaluate nivel local, național și international.
Formarea abilităților de comunicare
Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă prin realizarea unei cărți cu eroi de basm din fiecare
țară
Promovarea valorilor patrimoniului cultural românesc și al celui international.
Imagini din activitățile acestui proiect se regăsesc:
https://live.etwinning.net/projects/project/224482
https://unforgettabletaleshereos.blogspot.com/

