LICEUL TEHNOLOGIC ”DUMITRU DUMITRESCU” BUFTEA

Elevii clasei a 11-a de la profilul mecanică au participat la un proiect de eTwinning cu 25 de licee
din Franta, Germania, Suedia, Croatia, Armenia, Belgia, Ungaria, Albania, Republica Moldova, Italia,
Polonia, Portugalia, Serbia, Turcia.
Obiectivele proiectului au fost:
•
•
•

Promovarea competentelor profesionale, ale invatamantului tehnologic si vocational
Dezvoltarea competentelor lingvistice ( engleza)
Dobandirea unei culturi si constiinte europene

Proiectul s-a desfășurat în lunile septembrie- octombrie- noiembrie și a avut ca temă modul in care
sarbatoresc EDL elevii din diferite țări care studiază la profile tehnologice sau vocaționale.
Programul activităților a fost următorul:
➢ Locația geografică a fiecărei școli ( fiecare școală se prezintă în spațiul etwinning).
➢ Realizarea unei expoziții în școală despre diferitele țări partenere cu steaguri, monumente
simbolice .
➢ Elevii folosesc forumul pentru a-și intervieva partenerii despre abilitățile profesionale pe care le
învață.
➢ Ei creează postere cu diferite locuri de muncă și abilități în limba engleză și / sau în mai multe
limbi.
➢ Elevii sărbătoresc Ziua Europeană a Limbilor prin trimiterea cărților poștale diferiților lor
parteneri (pe fiecare carte poștală elevii s-au prezentat pe scurt, și-au prezentat abilitățile
profesionale,au scris ce activitate profesională le place și au adăugat în ce mod schimbul cu o țară
europeană ar putea fi un avantaj la nivel profesional).
Provocare :
Sfidați-vă partenerii să creeze un slogan într-un videoclip (un fel de Tik Tok) care promovează atât EDL (
Ziua europeana a Limbilor), cât și VET (Vocational and Technological Education) în limbile lor materne
sau în engleză.
➢ Elevii fac poze cu activitațile lor profesionale în clasă / la atelier și le explică pe scurt
➢ Elevii comunică pe forum pentru a organiza un e-album pentru a prezenta liceele profesionale
europene.
➢ Realizarea propriu- zisa a unui e-book cu toate meseriile ce vor fi practicate de catre elevii din
proiect.
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