
IT’S MY EUROPE, TOO! 

Pe parcursul anului școlar 2020-2021, un număr de 20 elevi de 

la clasele a IX-a A, a X-a A și a X-a C din liceul nostru au participat 

la proiectul Etwinning “It’s My Europe, Too!” și au avut șansa de a 

intra în contact cu diferite culturi, în proiect fiind implicate 7 țări din 

Europa, și anume: Grecia, Spania, Italia, Olanda, Danemarca, Croația 

și, bineînțeles, România. 23 de profesori coordonatori au mobilizat în acest proiect un număr de 

197 de elevi din cele 7 țări participante. 

Dar ce este Etwinning? 

Etwinning este un proiect internațional între țările europene care promovează colaborări 

între școli. A fost creat de Comisia Europeană în 2005 și face parte din programul Erasmus +, 

zona de lucru fiind accesibilă prin conectarea la portalul european de internet Etwinning. Noi am 

considerat oportuna aceasta sansa de a continua proiectele europene, dat fiind situatia de 

pandemie care ne impiedica sa avem contact direct cu partenerii din alte tari. 

Proiectul nostru a avut ca obiectiv principal cunoașterea Parlamentului European și a 

noțiunii de cetățenie activă de către elevi. Aceștia au învățat elementele de bază ale 

Parlamentului și procedura acestuia, s-au confruntat cu probleme europene relevante într-un 

mediu stimulativ prin munca în echipă și au incercat sa găseasca o modalitate de a-și spune 

cuvântul în politica europeană. 

 

 

Principalele activități din cadrul proiectului au fost: 

 Descrierea partenerilor (profesori, elevi, oraș, țară) 

 Diverse activități în echipe transnaționale cu următoarele teme: 

 Parlamentul European 



 Identitate europeană 

 Instituții europene 

 Agenții europene 

 Membrii Parlamentului european 

 Crearea unui glosar cu termeni specifici temei abordate în proiect 

 Crearea logo-ului proiectului 

 Crearea unui video transnațional despre Constituțiile țărilor implicate în proiect 

 Diseminarea rezultatelor proiectului 

 Evaluarea proiectului 

 

Atât elevii, cât și profesorii implicați în proiect au colaborat on-line, la nivel național, dar mai 

ales transnațional și și-au însușit abilități digitale extrem de utile în această perioadă.  

Pe parcursul proiectului au fost folosite instrumente digitale precum: Voki, Padlets, Wakelet, 

Thinglink, Google maps, Google docs, Google forms, Google Meet, ZOOM, Mentimeter, Canva, 

Vimeo, Powtoon, Kahoot. De asemenea, toti participanții și-au îmbunătățit competențele de 

comunicare în limba engleză. 
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