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Prezentarea proiectului eTwinning “My time is precious”
Unicef România subliniază faptul că pentru adolescenţii şi tinerii din 2020
este dificil acest nou context pandemic şi că foarte mulţi dintre ei ratează activităţi
importante, dar şi interacţiuni obişnuite, de zi cu zi, cum ar fi discuțiile cu prietenii
sau participarea la clasă. Psihologii știu că, atunci când ne aflăm în situații dificile
de durată, este bine să împărțim problemele în două categorii: cele în privința
cărora putem face ceva și cele în privința cărora nu putem face nimic.
Proiectul eTwinning „My time is precious” vine în întâmpinarea
problemelor din prima categorie. Astfel, menţinând distanţarea socială şi folosind
mijloacele digitale pe care le avem la dispoziţie am dorit să acceptăm provocarea
oferită de coordonatorii proiectului şi să lăsăm creativitatea elevilor să se
desfăşoare. Prin acest proiect vor fi efectuate studii de învățare, codificare și web 2
pentru a redescoperi activităţi ce pot fi efectuate la distanţă dar împreună.
O parte dintre elevii clasei a XI a H, bilingv franceză, coordonaţi de profesor
Bucur Mihaela Cătălina s-au implicat activ în acest proiect internaţional încă din
luna octombrie 2020, fiind preocupaţi de tot ceea ce înseamnă activităţi din timpul
liber petrecut printre prieteni şi colegi. Iată lista cu elevii participanţi:
1. Pîrvu Ana -Maria
2. Torofleacă Denisa Mihaela
3. Marin Luiza

4. Netzer Zora
5. Neacşu Irina Florentina
6. Stan Geanina Mihaela
7. Nenciu Anamaria
8. Trâmbiţaşu Nicoleta
9. Popa Teodor Stefan
10.Petre Andreea Georgiana
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
• Conştientizarea activităţilor din timpul liber şi a importanţei lor pentru starea de
bine mentală sş fizică
• Elevii vor putea propune şi desfăşura activităţi care să îi ajute să petreacă în mod
productiv timpul liber
• Elevii îsi vor desfăşura creativitatea şi vor căpăta experienţă în domenii cum sunt:
muzica, artă, sport.
• Elevii vor accepta roluri şi vor învăţa să fie responsabili într-un grup.
PROCESUL DE LUCRU, ACTIVITĂȚI PROPUSE
- OCTOMBRIE 2020: Au fost stabilite echipele; elevii şi profesorii au făcut
cunoştinţă, s-au prezentat, au participat la crearea de logo-uri şi postere şi au
realizat studii pe subiectul proiectului. Elevii din România au câştigat
concursul pentru cel mai bun poster si cel mai bun logo (votat de către
participanţi şi nu numai pe reţelele de socializare)

- NOIEMBRIE 2020: Elevii şi profesorii au participat la întâlniri online prin
intermediul Skype. Au discutat despre cum îşi petrec timpul liber în această
perioadă pandemică, au pregătit videoclip-uri despre activităţile în care se
implică. De asemenea, au creat benzi desenate împreună cu ceilalţi
participanţi în echipele nou realizate.

- DECEMBRIE 2020: Ȋntâlnirile online prin Skype au avut ca subiect
excursiile, activităţi de creare de obiecte cu elemente din natura.
- IANUARIE 2021: Elevii şi profesorii vor participa la întâlniri şi vor crea un
echipament sportiv şi/sau vor realiza un eveniment sportiv acasă/la şcoală.
- FEBRUARIE 2021: Activităţile din această lună sunt legate de Ziua
Internaţională a Siguranţei pe Internet. Vor fi vizitate virtual muzee, vor
învăţa cum se cântă cu ajutorul instrumentelor şi vor pregăti şi prezenta
postere. Va fi prezentat un studiu final al proiectului şi va fi alcătuită o carte
e-book.
REZULTATE AŞTEPTATE:
La sfârşitul proiectului:
- Elevii vor fi activi în utilizarea conturilor social media.
- Profesorii prin activităţile propuse vor schimba percepţia elevilor despre
petrecerea timpului liber.
- Elevii vor şti să petreacă timpul liber în mod productiv.
- Elevii îşi vor fi îmbunătăţit creativitatea şi vor fi petrecut timpul în mod plăcut
alături de colegii lor.
- Elevii vor folosi ustensile digitale variate pentru a crea conţinuturi.
- Ca urmare a evaluării proiectului va fi creat un e-book despre realizările elevilor
la sfârşitul celor 5 luni. Aceast e-book va fi folosit pentru diseminare.

Imagini din activitățile acestui proiect se regăsesc:
https://live.etwinning.net/projects/project/227762

