
 

Proiectul Internațional eTwinning 

 

❖ CÂȘTIGĂTOR AL PREMIILOR NAȚIONALE eTwinning 2018 (PREMIUL al-III-lea) – 

secțiunea „Matematică și Științe”,  cu PROIECTUL „Math in Art” (Project ID: 58722) 

Web page: https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/math-art 

Participarea (împreună cu elevii claselor IX G, X C, X G, XI E) la PROIECTUL INTERNAȚIONAL 

interșcolar eTwinning – „Math in Art”, martie-mai 2018 alături de diferite școli partenere din 

țările participante: România, Portugalia, Spania, Polonia, Croația, Turcia (8 profesori, cel puțin 

8  clase de elevi). Ca urmare, proiectul a obținut Certificat eTwinning Label și a vizat aprecierea 

operelor tradiționale de artă și relația lor cu matematica, prin utilizarea inovativă a 

instrumentelor T.I.C.  https://www.etwinning.net 

PREMIERE: PROIECTUL „Math in Art” a obținut PREMIUL al-III-lea în cadrul Premiilor 

Naționale eTwinning 2018, categoria „Matematică și științe”. Premierea a avut loc în cadrul 

Conferinței Naționale eTwinning, BUCUREȘTI, decembrie 2018, unde s-au remarcat cele mai 

bune proiecte eTwining desfășurate în anul școlar 2017-2018, prin potențialul de inovare. 

PROIECTUL „Math in Art”, a mai obținut Certificatul Național de Calitate– „eTwinning 

Quality Label” (1.10.2018) și Certificatul European de Calitate eTwinning – „European 

Quality Label” (22.10.2018).               

                            

❖ Participarea (împreună cu elevii claselor a VI-a A, a VI-a B, a VI-a C) la Proiectul 

Internațional eTwinning – „Protecting natural heritage”, aprilie-mai 2018 (Project ID: 58259) 

Web page:  https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/protecting-

natural-heritage 

Școlile partenere din țările participante, au fost: România, Slovacia, Turcia, Portugalia, 

Republica Macedonia (8 profesori, cel puțin 8 clase de elevi).  

Proiectul a obținut Certificat eTwinning Label cu școlile participante (22.02.2018) și a avut ca 

obiectiv protejarea mediului înconjurător. Astfel, atenția elevilor a fost îndreptată asupra 

încălzirii globale, a poluării mediului și a găsirii unor soluții inovatoare pentru păstrarea unui 

mediu sănătos. Prin lucrul individual sau în echipe, elevii au desenat în MS Paint (sau în alte 

editoare), au creat lumi virtuale în aplicația Minecraft și au realizat diferite prezentări 

PowerPoint, pentru a prezenta viziunea lor asupra menținerii unui mediu sănătos, având ca 

direcție principală problema stopării poluării.      https://www.etwinning.net/  

  PREMIERE: Proiectul „Protecting natural heritage” a obținut Certificatul Național de Calitate 

– „eTwinning Quality Label” (27.09.2018)   

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/math-art


❖ Participarea (împreună cu elevii claselor VI A, VI B, VI C, IX A, IX G, X A, X C, X D) la 

Proiectul Internațional interșcolar eTwinning „Coding in art … because pixel is beautifull”, 

octombrie-decembrie 2017 (Project ID: 50071) 

Web page: https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/coding-art-

because-pixel-beautifull 

Diferite școli partenere din țările participante: România, Italia, Portugalia, Turcia, Tunisia, 

Ucraina (32 de profesori, cel puțin 32 de clase de elevi). Proiectul a obținut Certificat 

eTwinning Label cu școlile participante - Data: 02.10.2017. 

PREMIERE: Proiectul „Coding in art … because pixel is beautifull” a obținut Certificatul 

Național de Calitate– „eTwinning Quality Label” (26.02.2018) și Certificatul Europen de 

Calitate eTwinning – „European QualityLabel” (22.10.2018)    

 

PROFESOR, TĂNĂSESCU GABRIELA-VIOLETA 
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