
 

 Aflat la prima sa ediție, simpozionul  ȘCOALA MODERNĂ 

ȘI ROLUL EI ÎN COMUNITATE , organizat de Școala Gimnazială 

"Elena Doamna", din Tecuci a oferit participanților oportunitatea de a 

disemina  exemple de bune practici din activitatea didactică și 

potențialul creativ și inovator  atât al cadrelor didactice  cât și al 

elevilor. 

 SECȚIUNEA III a simpozionului,  Perspective moderne în educație prin proiecte 

etwinning, a adus în atenția participanților proiectele europene care au luat amploare în 

ultimii ani . Etwinning  facilitează cadrelor didactice crearea de proiecte de colaborare 

interșcolară pentru elevi, utilizând platforma europeană www.etwinning.net. Se promovează 

prin aceste proiecte colaborarea școlară în Europa prin intermediul tehnologiei comunicării și 

informației. 

 Participanții la această secțiune au  evidențiat creșterea calității actului didactic în 

școala modernă , deschisă către satisfacerea nevoii elevilor de a-și manifesta energia 

creatoare, imaginația și nevoia de comunicare.  

 1. Profesorii  Dănăilă Valerica, Școala Gimnazială "Elena Doamna"- Tecuci , județul 

Galați și Melcu Cornelia, 

Școala Gimnazială "Nicolae 

Orghidan" din Brașov au ales 

să prezinte la seminar 

COLABORAREA ÎN 

CADRUL PROIECTELOR 

ETWINNING- aplicație la 

proiectul EYES- MIRRORS 

OF THE WORLD, aflat în 

derulare în anul școlar 2013-

2014. Au evidențiat 

modalități prin care 

participanții colaborează  la 

realizarea activităților din 

proiect și modalitățile de 

prezentare a produselor elevilor, folosind web 2.00 tools  variate.   

2. Profesor învățământ primar Lefter Adriana, Școala Gimnazială "Elena Doamna"- Tecuci , 

județul Galați a oferit BUNE PRACTICI ÎN ETWINNING într-o reușită videoconferință pe 

Skype cu partenera sa din Italia , Anna Rita Recchia.   

3. Profesorii Lefter Adriana și Bîra 

Ilinca, Școala Gimnazială "Elena 

Doamna"- Tecuci au oferit modele de 

abordare în proiect eTwinning a 

alfabetului, PROIECTUL ETWINNING 

ALFABETUL LIMBII NOASTRE, 



evidențiind elemente similare și diferențe în alfabetul participanților la acest proiect. 

4. Profesor învățământ primar Bratu Gabriela , Școala Gimnazială "Elena Doamna"- Tecuci 

a adus în atenția participanților modalități de dezvoltare a inteligențelor emoționale la elevi, 

prin proiecte eTwinning- DEVELOPING EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE 

PRIMARY SCHOOL CLASSROOM. 

5. Au pregătit materiale pentru secțiunea III și profesorii Trăncean Petrică, Școala 

Gimnazială Nr. 1 Blejești, județul Teleorman - ETWINNING - POARTĂ CĂTRE 

EDUCAȚIE  , Dumitru Aurelia , Școala Gimnazială Nr. 1 Blejești, județul Teleorman-  

PERSPECTIVE MODERNE ÎN EDUCAȚIE PRIN PROIECTE ETWINNING și Rațiu 

Diana, Școala Gimnazială Virgil Iovănaș- Șofronea, județul Arad - ETWINNING ÎN 

ȘCOALA NOASTRĂ. 

 La secțiunea rezervată elevilor, copiii au dat dovadă de imaginație în exprimarea a 

ceea ce reprezintă eTwinning pentru fiecare dintre ei. S-au evidențiat următorii elevi, care au 

primit premiul I : 

- Costin Dragoș, Condrea Cristina , clasa I , elevi de la  Școala 

Gimnazială "Elena Doamna"- Tecuci 

- Moraru Noemi, Popa Arthur, Pînzaru Bianca, Ilaș Vanessa,  

Bentu Theodor, Enache Maria, Ilaș V., Neagu D. și Mazilu T. 

- lucrare realizată în echipă-  clasa a II-a, elevi de la Școala 

Gimnazială "Elena Doamna"- Tecuci 

- Nicolau Irina, clasa a III-a, elevă la Școala Gimnazială "Elena 

Doamna"- Tecuci 

- Marica Andreea, clasa a XI-a, 

Colegiul Național Petru Rareș, 

Beclean.  

 

Mulțumim tuturor 

participanților și așteptăm ediția a II-a a simpozionului cu noutăți și 

experiențe de împărtășit colegilor din țară. 

 

 

 

 

ambasador eTwinning , 

prof.înv. primar DĂNĂILĂ 

VALERICA 

Școala Gimnazială "Elena 

Doamna"- Tecuci 


