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PARTENERI



1. Cursul 



Obiectiv principal

Integrarea abilităților de citire și gândire

creativă în învățământul

primar/gimnazial/liceal pe o platformă

digitală multilingvistică de învățământ la 

distanță, folosind efecte de transfer între

cele două competențe, pe lângă efectele și

elementele culturale.



Obiectiv principal
Proiectul își propune să creeze o bibliotecă digital pe o 

platformă online, incluzând cărți digitale de povești, cu 

activități interactive listate sub anumite teme, pentru

utilizarea de către elevi / profesori, studenți/ profesori

de limbi străine/materne sau a altor persoane

interesate. Accentul principal se va pune pe 

alfabetizare, gândirea analitică, dezvoltarea

abilităților elevilor privind lectura, a celor creative care 

armonizează limba, literatura, cultura și artele, 

folosind o platformă web digitală multilingvistică și

multiculturală, bogată în conținut.



În cadrul proiectului, rezultatele pe care ne așteptăm să le obținem sunt enumerate mai jos:

PRODUSELE INTELECTUALE (IO) – REZULTATELE AȘTEPTATE (ER)

• IO1: 80-100 de cărți de povești digitale vor fi create pentru studenți/cititori cu vârste cuprinse

între 10 și 15 ani.

•ER1: Elevii/cititorii vor putea dobândi abilități de citire și gândire creativă prin cărți de

povești digitale inovatoare cu activități interactive.

•ER2: Cooperarea strategică și structurată între instituțiile de învățământ din UE, furnizorii

de tehnologie digitala și experții în tehnologii educaționale pentru dezvoltarea tehnologiilor

de înaltă calitate, fapt ce va duce la consolidarea resursele digitale.

•ER3: Instituțiile partenere se vor putea adapta la schimbările digitale din educație la nivel

organizațional.

•ER4: Elementele culturale care ocupa un loc deosebit în literatura de specialitate a țărilor

partenere vor putea fi transmise.

•ER5: Cărțile de povești digitale multilingve vor sprijini învățarea limbilor străine.

•ER6: Experții și profesorii departamentelor de limbă și literatură ale instituțiilor partenere își

vor dezvolta abilitățile de comunicare intr-o limba straina în procesul de creare a cărților de

povești.



PRODUSELE INTELECTUALE (IO) – REZULTATELE AȘTEPTATE (ER)

• IO2: Va fi creată o bibliotecă digitala utilă, ușor de înțeles, actualizată și bogată în conținut, care oferă

acces gratuit la grupul nostrum țintă și poate fi accesată prin Tehnologii. Acest site va fi inovator,

deoarece foarte puține site-uri care sa serveasca acest obiectiv au fost identificate oferind , totodata, o

sursă bogată de materiale pentru beneficiari.

•ER7: Vom spori rolurile instituționale ale partenerilor de a crea și disemina conținut

digital.

•ER8: Toți potențialii beneficiari din grupul nostrum țintă vor accesa cu ușurință

biblioteca digital fără nicio taxă. Biblioteca digital va fi actualizată chiar și după

finalizarea acestui proiect.

•ER9: Profesorii vor dezvolta competențe digitale și vor descoperi caracterul incluziv

al oportunităților de învățare prin utilizarea bibliotecii digitale.

•ER10: Experții care formează infrastructura tehnică a elaborăriii de produse

digitalizate își vor spori abilitățile software și vor crește gradul de conștientizare cu

privire la etapele de realizare a conținutului digital în Europa și Asia.



PRODUSELE INTELECTUALE (IO) – REZULTATELE 
AȘTEPTATE (ER)

• IO2: Va fi creată o bibliotecă digitala utilă, ușor de înțeles, actualizată și bogată în conținut, care oferă acces
gratuit la grupul nostrum țintă și poate fi accesată prin Tehnologii. Acest site va fi inovator, deoarece foarte
puține site-uri care sa serveasca acest obiectiv au fost identificate oferind , totodata, o sursă bogată de
materiale pentru beneficiari.

•ER1: Studenții /cititorii vor putea dobândi abilități de citire și gândire creativă prin

cărți de povești digitale inovatoare cu activități interactive.

•ER2: Cooperarea strategică și structurată între instituțiile de învățământ din UE,

furnizorii de tehnologie digitala și experții în tehnologii educaționale pentru

dezvoltarea tehnologiilor de înaltă calitate, fapt ce va duce la consolidarea resursele

digitale.

•ER3: Instituțiile partenere se vor putea adapta la schimbările digitale din educație la

nivel organizațional.

•ER4: Elementele culturale care ocupa un loc deosebit în literatura de specialitate a

țărilor partenere vor putea fi transmise.

•ER5: Cărțile de povești digitale multilingve vor sprijini învățarea limbilor străine.



Activitatea de formare din Rethymnon, 
Creta (Grecia), 6-10 decembrie 2021

În perioada 06 - 10 Decembrie 2021 a avut loc activitatea

LTTA (Learning Training Teaching Activities) ȋn oraşul

Rethymnon din Creta, la care au participat șase cadre 

didactice din școala noastră: Mădălina Marcu Popescu, Anca 

Gheorghian, Raluca Bobu, Daniela Catană, Simona Zepiși și

Gabriel State. 



Activitatea de formare din Rethymnon, Creta (Grecia), 
6-10 decembrie 2021

•Programul vizitei de studiu și formare a constat ȋntr-un ansamblu complex de activitǎți educaționale

şi culturale variate:

Vizitarea instituției de ȋnvǎțǎmȃnt universitar din Creta și prezentarea spațiului educațional;

Participarea la activitǎți de ”spargere a gheții” pentru a facilita cunoașterea și comunicarea între

membrii diferitelor instituții participante;

panel de discuții privind crearea de material și unelte digitale pentru activitățile propuse pentru a

însoți poveștile digitale;

susținerea de prezentări demonstrative având ca principal punct de interes procesul de scriere al

poveștilor cu componenta digitala de către cadrele didactice din instituțiile partenere din România,

Spania şi Uzbekistan;

activitǎți de tip workshop pentru a facilita crearea poveștilor digitale și partajerea lor folosind

diferite aplicații digitale;

„Elaborarea șablonului pentru activitățile pre-, while și post reading ”– activitate practicǎ;

„Utilizarea de software/uneltelor multimedia și drepturile de autor (coryright issues)”- prezentare

și activitate practică.



Activitatea de formare din Rethymnon, Creta (Grecia), 
6-10 decembrie 2021



Activitatea de formare din Rethymnon, Creta (Grecia), 
6-10 decembrie 2021

activitate de prezentare a celor șapte componente-cheie pentru a elabora 

povești digitale, prezentare susținută de instituția parteneră din Spania”

întâlnire tehnicǎ pentru pregǎtirea primului produs intelectual- cartea cu 100 

de povești și activități

prezentarea unor aplicații utile în elaborarea celui de al 

doilea produs intelectual folosind online-voice-

recorder.com, audiomass.com, storyjumper.com,  

chrome.soundation.com, photoroom.com (pentru

eliminare background), powtoon.com - animatii Zoom, 

onlinegiftools.com, deosebit de utile și in alte scopuri, la 

orice disciplină, în activitatea curentă de zi cu zi.     

Vizită culturala ȋn scopul familiarizǎrii cu istoria şi 

cultura insulei Creta.



Macheta de implementare a poveștilor

• Pre-reading activities:

1. Brainstorming: What does the title “Golden

Fish” tell you?What kind of story do you expect

to read/hear?

2. Vocabulary activity: Match the word with the

correct definition, e.g.:

• 1)Khan a) a high official

• 2)Vizier b) to become twisted together

• 3) entangled c) laziness

• 4) idleness d) an Asian ruler

1. Creative method: 1) On the cards you will find

the name of the characters from the story. [the

students are divided into groups and each

group picks a card]. Do you think that the

character you chose is a main or secondary

one? Is he/she rich/poor, beautiful/ugly etc…?

• While - reading activities

• Stop the text (listening/reading) and ask the

students to answer the following questions: 

1. What would you do if you were the young

fisherman?(“The young man could not bear to see

the fish struggling so desperately in the net…”)

2. How would you feel if you were in the place of the

young fisherman? (‘’The young fisherman lay at 

the bottom of the boat, knowing he could not last

long, for he was being carried farther and farther

out to see”.)

3. What do you think will happen next?(“The next

day the young fisherman and the princess were

married. There was music and much merrymaking

at the great marriage feast”)

4. What do you think the fish’s solution will be? (The 

young fisherman said : I’m homesick. I want to go

to my homeland, but we’ve neither a boat or a 

ship to cross the sea”.



Macheta de implementare a poveștilor

• Post-reading activities

• Activity 1

I. Read the following sentences and decide if they are True or False

1) The Khan was very happy to see the fishermen.

2) The young fisherman was saved by the golden fish.

3) The princess was happy to listen to the youth’s story.

4) The young fisherman was happy to leave his wife’s land.

• Activity 2

1) This is a traditional Uzbek story. Do you know if there is a similar story in our/your country?

2) Do you think the princess was treated fairly?

3) What do you think the moral of the story is?

4) In a world where money means everything, why do you think the young fisherman left his rich life?

• Activity 3. Talking into writing

• Taking into consideration the questions that we have discussed, imagine that you are the writer of the

story. Write a different ending.



Prezentări de materiale de 
către colegii noștri

THE TRUTH ABOUT VLAD 

DRACULA

poveste prezentată de 

Mădălina Marcu 

Popescu



Prezentări de materiale de 
către colegii noștri

•Aplicarea 

machetei pentru 

povestea 

•„Golden Fish” 

Raluca Bobu



Prezentări de materiale de 
către colegii noștri

•Aplicarea 
machetei pentru o 

poveste din 
Grecia

Anca 
Gheorghian



REZULTATE

Toate activitățile au fost realizate în concordanță cu obiectivele, scopul proiectului, 

precum și cu rezultatele așteptate ca urmare a participării la această întâlnire de 

lucru. 

Astfel:

-Participanții au  dobândit sau au  dezvoltat abilități în scrierea creativă.

-Experții din instituțiile universitare partenere, prin colaborare cu participanții din 

școli, au creat un șablon comun pentru utilizarea in scop didactic a cărților de 

povești

-Experții în TIC și software au schițat un cadru comun pentru proiectarea grafică a 

bibliotecii digitale, care va fi analizat și concretizat în perioada următoare

-Toți participanții au luat parte la un schimb de informații și bune practici și au 

legat noi relații de prietenie și colaborare profesională.

-Instituțiile partenere și-au sporit motivația de a  dezvolta noi activitati, noi

proiecte, în viitor.



2. Natura din insula Creta



3. Rethymnon



3. Rethymnon



3. Rethymnon



3. Rethymnon



3. Rethymnon



3. Rethymnon



4. Knossos



4. Knossos



4. Knossos



5. Heraklion



6. Sfânta mănăstire Arkadi
arkadimonastery.gr



7. Chania



Vă mulțumim pentru atenție!


