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PARTICIPANȚI 

 Cakmakli Cumhuriyet  Lisesi, Istanbul, Turcia– 
COORDONATORI 

www.ccal.meb.k12.tr/  

 Colegiul Energetic, RAMNICU VALCEA, 
ROMANIA 

www.ctevl.ro 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PINHEIRO E 
ROSA, Faro, Portugal 

www.aeprosa.pt  

 LATON M.E.P.E., Katerini, Greece 

www.platon.edu.gr  

 LICEO "A.G. RONCALLI„, Manfredonia, Italy 

www.roncalliweb.com  
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În perioada 2016-2018, Colegiul Energetic se împlică într-un 

parteneriat strategic în domeniul școlar – KA2, prin proiectul 

,”In A Far Away Land: Refugee Children”/ ”Undeva 

departe: Copiii refugiați”(2016-2018), Nr. ref. 2016-1-TR01-

KA219-033904_2 alături de școli din Turcia, Spania, Portugalia, 

Italia și Grecia.  

In paralel, se desfășoară și un proiect 

ETWINNING. 

Acesta este un proiect Erasmus+ ce vizează problematica actuală 

a refugiaților/imigranților. Proiectul își propune să creasca gradul 

de informare, conștientizare și sensibilizare al comunității 

locale/societății cu privire la situația cu care se confruntă copiii 

refugiați. 

 



PRIORITĂȚI 

 GRUPURI ȚINTĂ 

1. COPIII REFUGIAȚI – Unul din 3 refugiați este copil. De aceea este 
esențial să se îmbunătățească accesul la educație pentru copii refugiați, astfel încât să 
devină membri activi și responsabili ai societății. Noi, profesorii putem realiza acest 
lucru prin intermediul educațiie incluzive. 

2. TINERII – Elevii noștri sunt adolescenți. Prin intermediul proiectului vor 
deveni mai conștienți de situația în care se află oamenii refugiați/imigranți. De altfel, 
unul dintre obiective este crearea unei aplicații cu activități educative pentru copiii 
refugiați.  

3. PĂRINȚII – În general, părinții elevilor noștri nu sunt suficient informați cu 
privire la problematica copiilor refugiați. Prin seminarii vom expune situația actuală 
a refugiaților pentru a crește nivelul de informare și conștientizare a părinților. 

4. REFUGIAȚII / OAMENI IMIGRANȚI/ PĂRINȚI – Refugiații 
întâmpină multe dificultăți - țară nouă, izolarea, probleme de adaptare, intoleranța 
oamenilor. Prin intermediul proiectului vom încerca să găsim soluții pentru aceste 
probleme și vom crește gradul de conștientizare la nivelul societății.  

5. COMUNITATEA LOCALĂ – Societatea trebuie să conștientizeze 
problemele actuale și să încerce să găsească soluții.  



OBIECTIVE 
 Sensibilizarea cu privire la criza refugiaților în Europa și dezvoltarea înțelegerii 

diferențelor culturale; 

 Creșterea înțelegerii interculturale; 

 Asigurarea protecției copilului prin oferirea de asistență umanitară; 

 Sensibilizarea cu privire la experiențele imigranților; 

 Oferirea de sprijin material, psiho-social, psihologic, spiritual pentru a ajuta la 
acoperirea nevoilor de bază; 

 Contribuția la atingerea celor obiectivelor strategice ale Strategiei 2020: 

 Învățarea pe tot parcursul vieții și a mobilității; îmbunătățirea calității și cantității 
de educație și formare; promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active, 
sporirea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate 
nivelurile de educație și formare. 
 

 Reducerea numărului de elevi care părăsesc sistemul educațional; 

 Dezvoltarea competențelor TIC, de comunicare în limbi străine, sociale, civice, 
interculturale, științe, abilități de prezentare și exprimare; 

 Participarea activă la viața democratică a Europei și a cetățeniei active; 

  Dezvoltarea schimbului de bune practici; 

 Crearea și difuzarea de resurse educaționale și instrumente pedagogice. 
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Twinspace-ul are ca membri 14 profesori și 234 

de elevi. 

 

Participanții au încărcat materiale, activități, au 

utilizat chatul, au creat evenimente și au 

organizat un webinar folosind platforma 

eTwinning. 



REVISTA –  

HOME IS WHERE THE HEART IS 
 POSTERE, POEZII, DESENE, POVESTIRI 

 A fost creată cu ocazia concursului de ARTĂ ȘI 

LITERATURĂ 



CHESTIONARE PENTRU ELEVI ȘI 

PĂRINȚI – PRIN CARE S-A STUDIAT 

PERCEPȚIA DESPRE CRIZA REFUGIAȚILOR 

Studii 

Rapoarte 

Concluzii 

 



MITURI ȘI REALITĂȚI DESPRE 

REFUGIAȚI 

APLICAȚIE DE 

EVALUARE ȘI 

AUTOEVALUARE  

 

TESTEAZĂ 

CUNOȘTINȚE 

DESPRE 

REFUGIAȚI ȘI 

CRIZA 

REFUGIAȚILOR 

 

UȘOR DE INSTALAT 

PE CALCULATOR 

SAU TELEFON 

 

ÎN TOATE LIMBILE 

PROIECTULUI 



REFUGIAȚII ÎN LITERATURĂ-  

REFUGEES VOICE 



JOCURI ONLINE 

 Rebusuri pe diferite teme - PROPROFS 

 Jocuri pentru învățarea limbii engleze - 

QUIZZLET 

 Jocuri de tip puzzle - JIGSAWPLANET 



JOCURI ONLINE 



E- DICTIONARY 

 



ALTE ACTIVITĂȚI 

 Realizarea de felicitări hand made pentru copiii 

refugiați 

 Realizarea și distribuirea de pliante cu tema 

”Drepturile omului” 

 Expoziție foto 

 Lecții despre refugiați, care prin realizările lor au 

schimbat lumea 

 Activități în parteneriat cu Muzeul Păcii 

România 



 



RELEVANȚA EDUCAȚIONALĂ A PRODUSULUI 

PROIECTULUI PENTRU UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

Prin utilizarea Twinspace-ului elevii își 

dezvoltă competențe cheie: 

 - Utilizarea instrumentelor digitale 

 - Utilizarea limbii engleze 

 - Conștientizarea și înțelegerea 

permanentă a unor concepte precum – 

pace, democrație, refugiați, imigranți, 

pentru a contura atitudinea de cetățean 

responsabil, prin abordări istorice, 

culturale și artistice. 



 



Produsul final răspunde nevoii 

publicului țintă – elevi, profesori, 

comunitate locală. 

Elevii cu cerințe educaționale 

speciale pot utiliza spațiul virtual 

Twinspace-ul este integrat in 

curriculum, fiind utilizat la TIC, 

istorie, Lb. Engleză, Geografie, 

Cultură civică. 
 





TRANSFERABILITATEA PRODUSULUI 

 Twinspace –ul poate fi accesat de oriunde, 

folosind telefon sau calculator, conectate la 

Internet. 

 Este atractiv, bine organizat, ușor de utilizat. 

 Poate fi utilizat în lecții, în cadrul unor activități 

extrașcolare,de exemplu elevii l-au folosit și în 

Școala altfel. 

 Prin diseminare, proiectul este cunoscut în 

comunitatea locală și profesorii din alte școli au 

fost încurajați să utilizeze platforma cu elevii lor. 



 



CARACTERUL PRACTIC (UTILITATEA 

PRODUSULUI EDUCAȚIONAL) 

 Prin multitudinea de materiale cuprinse 

 Jocuri 

 Reviste 

 Povești 

 Prezentări 

 Documentare 

Produsul contribuie la progresul școlar. 



 



CARACTERUL VALORIZATOR AL 

PRODUSULUI FINAL 

 Sunt valorizate competențe dobândite la 

 TIC 

 Limba engleză 

 Istorie 

 Geografie 

 

 Elevii sunt interesați să utilizeze Twinspace-ul – 
au folosit chat-ul, webinare. 

 

 Nu în ultimul rând, Twinspace-ul este un model 
și oferă inspirație pentru noi proiecte și 
parteneriate. 



 



 



VĂ INVITĂM SĂ ACCESAȚI TWINSPACE-UL 

IN A FAR AWAY LAND! 

 Când toată 

lumea este 

tăcută, chiar 

și o singură 

voce devine 

puternică” 

 

 MALALA  



PARTICIPANȚI PROIECT 

  
Profesori 

Director: prof. Simion Mihăiță Constantin 

Directori adjuncți: ing. Marica Mariana, ing. Matei Marilena 

Coordonator proiect: prof. Țenea Codruța Elena 

Echipa de profesori: prof. Uță Mirela, prof. Udrescu Ana Maria, 

prof.Cioculeasa Alina, prof. Simeanu Iuliana, prof. Preoteasa Elena 

Elevi 

Alboiu Vlad, Drăghici Cristian, Vlădaia Vlad, Grigorescu Alexandru, 

Dragomir Gabriel, Țanu Margareta Daniela, Mirea Rareș, Băjan Andrei 

Pătru Eduard, Cornaciu Radu, Stroie Andreea 

Elevii claselor: a XI-a B, a XII-a A  



 


