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Prin activităţile proiectului ”Let's

improve your English by playing and having

fun”, împreună cu partenerii din Turcia, ne-am
propus ca elevii să învețe limba engleză prin
joc și activități distractive.

Din cauza pandemiei Covid-19, elevii
parteneri în proiect n-au putut merge la școală.

Scopul nostru a fost să permitem elevilor,
ca în perioada pandemiei să învețe online
limba engleză, într-un mod ușor și distractiv.



ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Prezentarea școlii



Pregătirea logo-ului proiectului -
clasa a II-a C, prof. Bunta Simona





Jocul cu flashcards la care au participat elevii clasei a VII-a C și elevii 
parteneri din Turcia



Kahoot -
învățare bazată pe joc și tehnologie educațională



Kahoot -
exersare, consolidare și evaluare a cunoștințelor 



Jocul Kahoot a făcut învățarea distractivă, magică, chiar dacă elevii au
fost în locuri diferite, la distanță. A vizat spiritul de competitivitate, acuratețea
răspunsurilor și viteza de reacție. Elevii au răspuns la întrebări ce au vizat
cunoștințe generale specifice vârstei lor, și-au îmbunătățit abilitățile digitale,
și-au dezvoltat autocontrolul și încrederea de sine.



Prezentarea de lecții online în limba engleză la clasa 
a III-a C, prof. Ani Monica



Trimiterea urărilor de Anul Nou partenerilor din Turcia





Crearea măștilor de animale și prezentarea lor în 
cadrul lecțiilor online de limba engleză

la clasa a II-a C, prof. Ani Monica



Prezentarea de lecții online în limba engleză la 
clasa a VII-a C, prof. Ani Monica



Sloganul proiectului și Produsul comun – Cartea 
electronică ce cuprinde povești scrise de elevi



În colaborare cu partenerii s-a realizat o carte
electronică ce cuprinde povești scrise de elevii din
fiecare școală.





Instrumen
te TIC 

folosite:

Youtube 

Kahoot

Storyjumber

Candva

Wordart

Google 
doc

eTwinning 
Board

Padlet



• În august 2021 m-am înscris în competiția pentru obținerea
Certificatului Național de Calitate eTwinning pentru proiectul ,,Let's

improve your English by playing and having fun”;
• Menționez că, se acordă certificate naționale de calitate

(National Quality Label) eTwinning cadrelor didactice care au
coordonat proiecte eTwinning excelente, care au atins un anumit
standard naţional şi european și nu în ultimul rând, profesorilor care
au contribuit în mod activ și vizibil la activitățile proiectului;

• Organizația Națională de Asistență (ONA) din fiecare țară
evaluează dosarele de candidatură depuse de profesorii din școlile
participante în proiect, în vederea obținerii Certificatului Național de
Calitate;

• Îndeplinind cele cinci criterii de evaluare am obținut Certificatul
Național de Calitate. Proiectul ,,Let's improve your English by

playing and having fun" s-a dovedit a fi un proiect bun, în care
elevii au avut o colaborare reală cu partenerii lor.



CRITERII DE EVALUARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI 
NAȚIONAL DE CALITATE

A)   INOVAREA 
PEDAGOGICĂ ȘI 
CREATIVITATEA

Originalitate în 
privința tematicii

Varietate de metode 
pedagogice

Elevii preiau inițiativa, 
interacționează și 

lucrează în colaborare
cu partenerii

B)   INTEGRAREA 
ACTIVITĂȚILOR 
PROIECTULUI ÎN 

CURRICULUM

Proiectul este 
înrădăcinat în 

programa școlară a 
școlii;

Majoritatea activității 
de proiect se 

desfășoară în timpul 
orelor de curs;

Activitatea de proiect 
permite elevilor să-și 

dezvoltate abilitățile și 
competențele;



C)   COLABORAREA 
DINTRE ȘCOLILE 

PARTENERE:

Școlile partenere 
colaborează la 
derularea unor 

activități comune;

Partenerii nu sunt 
doar receptori ai 

informației;

Activitățile de 
colaborare conduc la 

realizarea unui 
produs final concret.

D)  UTILIZAREA 
CREATIVĂ A NOILOR 
TEHNOLOGII (TIC):

Tehnologia servește 
la a-i ajuta pe 

parteneri să-și atingă 
obiectivele 
pedagogice;

Instrumentele îi ajută 
pe parteneri să 

colaboreze mai bine 
între ei.

E)  REZULTATE, 
IMPACT, 

DOCUMENTAȚIE

Rezultatele 
proiectului sunt 

prezentate on-line;

Elevii sunt implicați 
în TwinSpace;

Toate etapele 
proiectului (planificare, 
descrierea activităților, 

evaluare, feedback) 
sunt consemnate.

CRITERII DE EVALUARE PENTRU OBȚINEREA 
CERTIFICATULUI NAȚIONAL DE CALITATE





A fost recompensat și efortul depus de elevi în desfășurarea proiectului 
printr-un Certificat Național de Calitate pentru Elevi.



Rezultate

• Prin activitățile proiectului ”Let's improve your English by playing 

and having fun”, elevii:

➢ au fost motivați să învețe limba engleză și să se simtă mai încrezători;
➢ au exersat limba engleză prin jocuri, cântece, scriind o poveste, pregătind materiale 

educative;

➢ și-au împărtășit jocuri culturale reciproc;

➢ și-au dezvoltat competențe de comunicare în limba engleză, abilități și competențe 
digitale, civice, interculturale şi sociale, artistice, de colaborare;

➢ au legat prietenii și au stabilit legături culturale cu alţi copii de vârsta lor aflaţi în 
afara graniţelor ţării; 

➢ au învățat despre regulile de etichetă online, drepturi și obligații atunci când 
navighezi pe internet și folosești informații;

➢ au desfăşurat activităţi online în echipă, ceea ce reprezintă un sprijin emoțional 
foarte important care transformă izolarea dată de școala de acasă, în porți deschise 
spre orizonturi și oameni noi.



Sub egida proiectului, într-o perioadă pandemică am demonstrat, 
prin intermediul activităților proiectului că educația de calitate și 
umanitatea fără frontiere unește copii și cadre didactice din țări diferite.



Mulțumim pentru atenție!


