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Rezumatul proiectului 

            Criza sanitară Covid 19 a creat și, din păcate, încă creează multă anxietate. Pentru a 

face față acestei perioade dificile, am dorit să deschidem noi perspective atractive pentru 

studenții nostrii prin creativitate ca formă de evadare. Pentru a face față situațiilor de 

lockdown, este necesar să ne ajutăm elevii să se implice în învățare și să recreeze legături 

sociale. Ne dorim ca studenții noștri să continue să călătorească, chiar dacă acest lucru nu 

înseamnă neapărat mobilitate fizică. Elevii, mai mult ca niciodată, trebuie să continue să 

viseze, să-și imagineze, să creeze, și să traverseze frontiere - indiferent dacă acestea sunt 

reale sau imaginare. 

Projetul Erasmus+ “A Journey into Creative Writing ", desfășurat online, îi va implică pe 

elevii noștri într-o serie de ateliere de scriere creativă , în tradiția limbii engleze. Acestea vor 

oferi elevilor posibilitatea de a crea și de a interacționa cu colegii lor europeni. Împreună vor 

crea o mică revistă bilunală, vor publica o antologie a scrierilor lor la sfârșitul proiectului, vor 

citi producțiile lor și vor face un podcast,vor organiza un hackathon (un hackathon pentru 

școală este atât un concurs, cât și o provocare care vizează crearea de rezultate într-o perioadă 

limitată de timp. Acesta este centrat pe munca în echipă. Hackathon-urile oferă elevilor 

oportunitate unică de a-și îmbina ideile creative cu abilitățile digitale pentru a construi ceva 

nou și exemplar). 

Prin acest proiect, vom promova o abordare coerentă a predării și învățării limbilor străine 

prin integrarea unui proiect motivant care creează sens în învățare. Elevul învață limba cu 

scopul  de a comunica dar și pentru a învață despre funcția să  estetică. Datorită 

instrumentelor digitale puteam realiza proiectul , elevii vor face schimb în mod regulat prin 

videoconferință (datorită Jitsi Meet, de exemplu, care respectă GDPR (Regulamentul general 



privind protecția datelor),  utilizând notebook-uri colaborative, cum ar fi Framapad, spațiul 

virtual eTwinning și alte instrumente digitale. 

Acest proiect îi va motiva pe elevii noștri și le va consolida competențele lingvistice, si în 

același timp dezvoltându-le sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană. 

 

   

 


