
PROIECTUL EDUCAŢIONAL  eTWINNING ŞI 
VALORIFICAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

Acţiunea eTwinning face parte din Programul Lifelong 
Learning al Comisiei Europene, fiind măsură 
acompaniatoare pentruProgramul Sectorial Comenius.
Reţeaua europeană eTwinning.
Parteneri
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Centrul pentru Inovare în Educaţie (TEHNE)
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Elearning.România

http://www.etwinning.ro/prezentare
http://www.etwinning.ro/prezentare
http://www.etwinning.ro/prezentare
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/comenius.html
http://www.etwinning.net/
http://www.ise.ro/
http://www.tehne.ro/
http://www.edu.ro/
http://www.elearning.ro/


CE ESTE eTWINNING?

• eTwinning este o iniţiativă a Comisiei Europene,
lansată în 2005, cu scopul iniţial de a facilita
parteneriatele între instituţii de învăţământ
preuniversitar din Europa.



• Începând din octombrie 2007, acţiunea eTwinning a
fost implementată şi în România. Până în februarie
2012, peste 9.200 de cadre didactice din România din
aproximativ 4.500 de instituţii de învăţământ s-au
înscris pe platforma eTwinning. Numărul proiectelor
în care au participat cadrele didactice din ţara noastră
a fost de peste 4.300.

• În România, acţiunea eTwinning este coordonată de
TEHNE- Centrul pentru Inovare în Educaţie
(www.tehne.ro), în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei (www.ise.ro).

http://www.tehne.ro/
http://www.ise.ro/




2012 - Anul european al îmbătrânirii active şi 
solidarităţii între generaţii



PROIECTUL INIŢIAT DE GRĂDINIŢA NOASTRĂ ALĂTURI  DE IS "LUIGI 
BARONE", VERRÈS, ITALIA :

"Bunicul, nepotul şi oglinda vieţii"- Proiect de învăţare 
intergeneraţională pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 3 şi 100 

ani



Partener iniţiator: IS "Luigi Barone", Verrès, Italia
reprezentat prin Costantino Soudaz – ambasador 

eTwinning











Parteneri în proiect - Uçan Balon 
Anaokulu, Kocaeli, TURCIA







MGP@32100- Multigenerational Project from 3 
to 100 years old people

• Obiective:
- Încurajarea învăţării printr-o varietate de activităţi comune care 
încurajează transferul de cunoştinţe, împărtăşirea preocupărilor şi a 
experienţei de viaţă;
- îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la: sănătate şi nutriţie, sporturi, 
grădinărit, literatură, utilizarea TIC;
- stimularea dialogului între diferite generaţii pe diferite teme în scopul 
identificării punctelor de vedere comune, ce ne place/displace, etc.; 
stabilirea unor relaţii constructive între participanţi;
- dezvoltarea creativităţii, a competenţelor de cooperare, dar şi a încrederii 
în sine, a simţului utilităţii prin participarea activă în cadrul activităţilor 
proiectului;
- realizarea unei expoziţii de artă;
- participarea ca voluntar în diferite activităţi;
- încurajarea reflecţiei asupra avantajelor/dezavantajelor vârstei pentru o 
mai bună înţelegere a societăţii, a mecanismului acesteia, a nevoii de 
incluziune socială;
- împărtăşirea preferinţelor în ce priveşte literatura (sportul, hobby, etc);
- crearea unor momente de interacţiune, "activitate împreună" între copii şi 
vârstnici.



• Activităţi propuse:
1. “Dansând în oglindă!”- activitate de spargere a gheţii;
2. “Spune-mi ce mănânci ca să-ţi spun cine eşti!”- dezbatere 
asupra nutriţiei şi importanţa sa pentru sănătate;
3. “Să cinăm împreună!”- activitate practică (prepararea reţetei 
favorite);
4. "Arată-mi la ce eşti bun! "– competiţie – demonstrarea unei 
îndemânări deosebite în a face ceva;
5. “Viaţa prin teatru!”- dramatizarea unor situaţii reale de viaţă;
6. "Activitatea sportivă săptămânală" – antrenament;
7. “Ador să colecţionez/grădinăresc/pescuiesc!/Locul meu 
preferat din oraş, programul TV favorit, etc.”- împărtăşirea hobby-
urilor, preferinţelor;
8. “TIC şi istoria sa!”- exersarea utilizării unor aplicaţii utile;
9. "Inimi voluntare "– realizarea unor lucrări ce vor face parte 
dintr-o expoziţie cu vânzare; 
12. "Citeşteşte-mi/spune-mi o poveste"- copiii ascultă, expun o 
poveste, recită o poezie, iar adulţii o ilustrează (desen, pictură, colaj, 
lucrări 3D).



• Rezultate aşteptate:
- să creăm bune relaţii între persoane de vârste diferite;
- să aflăm cum trăiesc oameni de diferite vârste din alte 
ţări;
- cartea de reţete a proiectului;
- program de fitness pentru toate vârstele;
- CD-uri cu prezentări PPT despre parteneri ai 
proiectului cu hobby-urile, interesele lor, colecţii;
- “Poveştile noastre despre viaţă!”- video;
- ziarul proiectului;
- expoziţie cu vânzare în scop caritabil;
- expoziţie cu texte, poezii, desene, alte lucrări.

Active Ageing in Romania

http://www.youtube.com/watch?v=souIn2n99aQ


Link-uri spre albumele foto realizate în urma derulării 
activităţilor  de până acum în cadrul proiectului:
Prezentarea proiectului_Înscrierea participanţilor-
octombrie 2012
Noiembrie 2012- Activitate de spargere a gheţii
Decembrie 2012-"Despre nutriţie..."- dezbatere, activitate 
practică
Activitatea de spargere a gheţii-Turcia

Echipa de proiect le mulţumeşte tuturor 
participanţilor!

https://plus.google.com/photos/105916537998686263983/albums/5837466311426823009?authkey=CK_dldTM1KKrbw
https://plus.google.com/photos/105916537998686263983/albums/5837466311426823009?authkey=CK_dldTM1KKrbw
https://plus.google.com/u/0/photos/105916537998686263983/albums/5817388918535944449?authkey=CP-m-s6ozZ_1Mg
https://plus.google.com/u/0/photos/105916537998686263983/albums/5837480121245896065?authkey=CM6zm6jhv-rcUg
https://plus.google.com/u/0/photos/105916537998686263983/albums/5837480121245896065?authkey=CM6zm6jhv-rcUg
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=20585634&p_p_id=31&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_31_struts_action=%2Fimage_gallery%2Fview&_31_folderId=21197130
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