
 

 

Proiect Etwinning 

IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT! 

 

Elevii  clasei a VII-a A din cadrul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Baia 

Sprie sunt implicați în proiectul internațional Etwimming “IF YOU CAN DREAM IT, YOU 

CAN DO IT!” 

Scopul proiectului este creșterea implicării elevilor din diverse țări în găsirea de 

soluții pentru un mediu înconjurător adecvat tututor ființelor. 

Obiective și rezultate specifice 

- încurajarea colaborării între elevi, valorizarea muncii în echipă; 

- exersarea procesului democratic și conștientizarea importanței votul democratic 

(selectarea siglei, afișului, etc.); 

- familiarizarea cu și utilizarea  diferitelor instrumente web.2; 

- utilizarea eficientă a tehnologiei; 

- îmbunătățirea abilităților de comunicare și învățare a limbilor străine; 

- încurajarea procesului de învățare prin activități care au impact în viața reală și 

valorificarea experiențelor individuale; 

- creșterea încrederii și a respectul de sine; 

- promovarea interdisciplinarității ca metodă eficientă de învățare; 

- dezvoltarea abilităților de investigare și rezolvare a problemelor;  

- conștientizarea importanței utilizării internetului într-un mod sigur; 

- elevii vor fi mai conștienți și vor acționa pentru crearea unei lumi sigure pentru 

toate viețuitoarele; 

- responsabilizarea elevilor - avem îndatoriri și responsabilități față de mediul în care 

trăim; 

- elevii vor învăța cum să examineze etichetele produselor pe care le folosesc sau a 

alimentelor pe care le consumă și vor înțelege care sunt produsele pe care nu ar 

trebui să le folosească și de ce ar trebui să acorde atenție acestui lucru; 

- elevii vor învața despre conceptul de reciclare și vor crea produse folosind materiale 

care sunt potrivite pentru reciclare. 



 

Parteneri în acest proiect sunt școli din Turcia și Spania:  Madenler Secondary School, 

Şehit Öğretmen Haci Ömer Serin Secondary School, Ülkü Secondary School, Amsun 

Canik Uludağ Secondary School, Ticaret Borsası Secondary Scool și Fmv Işik School 

Secondary School. 

Profesorii implicați din cadrul Liceului Tehnologic deTtransporturi Auto sunt prof. 

Sztrelenczuk Iolanda, prof. Vava Marcela și prof. Smiedt Mihaela. 

Perioada de desfășurare a proiectului este decembrie 2020 – martie 2021. 

Activitățile proiectului sunt derulate online, pe platforma Etwinning. 

https://twinspace.etwinning.net/141583/home 

În luna decembrie 2020 profesorii din școlile implicate au prezentat elevilor scopul, 

obiectivele și activitățile proiectului. Elevii din fiecare școală parteneră au creat afișe și 

sigle relevante temei proiectului. Fiecare școală și-a selectat un poster și un logo prin vot. 

De asemenea elevii implicați în proiect s-au prezentat, au creat prezentări video despre 

școala și comunitatea în care trăiesc.  

Activitățile cu elevii din fiecare școală din luna ianuarie 2021 au vizat diverse aspecte legate 

de deșeuri. Fiecare școală a organizat un seminar și a diseminat rezultatele în platformă. 

Activitățile lunii februarie 2021 se vor concentra pe selectare afișului și a siglei proiectului 

(dintre cele desemnate câțtigătoare în fiecare școală), utilizarea jocurilor pentru a 

conștientiza efectele diferitelor deșeuri asupra mediului înconjurător  și  activități de 

examinare și înțelegere a etichetelor diverselor produse pe care elevii le utilizează frecvent. 

Evaluarea proiectului va avea loc în luna martie 2021. 

Localizarea școlilor din proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/141583/home


 

 

Poster desemnat câștigător la LTTA, Baia Sprie, Romania 

 

  

 

Sigla câștigătoare la LTTA, Baia Sprie, Romania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminar “WASTE” 

 

 

 

 

 

 

 


