
POWER of CONNECTION 

TURKEY – SPAIN – ROMANIA – GREECE 

 

This is the first eTwinning project in which our school, represented by its 

English teacher, Mrs.OlaruLacramioara-Petronela, is one of the coordinators alongside 

the Turkish partner, Mrs.NerminYavuz. The project has been approved on the 15
th

 of 

December 2019 and it begins on the 1
st
 of February 2020. It will last three months and it 

addresses students of the primary school (7-11 years old).   

The idea of connection refers to offering as many opportunities of interaction 

between students as possible. We aim to help them improve their English skills by 

allowing them to interact face to face via whatsapp, twinspace and video calls. We hope 

to make our English lessons more enjoyable and to provide new means for learning in a 

fun and interesting manner. In addition, we want to help students get used to handling 

different web2 tools which might help them improve their listening, writing, reading 

and speaking skills by working in a collaborative environment. Some of the tools which 

will be used during the activities are: OURBOOX, STORY JUMPER, PADLET, 

SURVEY MONKEY, SCOOMPA, PHOTOGRID, BLOGGER and SEESAW.  

For the time being, the students and their parents who want to get involved in 

this project have been asked to sign agreement papers which allow us to post photos and 

videos of the students while working on the activities on educational sites. We hope the 

children will enjoy working on this project and their English knowledge will get a high 

upgrade. 

 

AcestaesteprimulproiecteTwinningîn care școalanoastră, reprezentată de 

dnaprofesoară de limbaengleză, OlaruLăcrămioara-Petronela, deținerolul de 

coordonatoralături de partenerul din Turcia, dnaNerminYavuz.Proiectul a fostaprobat pe 

data de 15 Decembrie 2019 și se va derulaîncepândcu data de 1 Februarie 2020, pe o 

perioadă de 3 luni. Se adreseazăelevilordinclasele primare (7-11 ani). 

Ideea de conexiune se referă la oferireauneimultitudini de 

oportunitățipropiceinteracțiunilordirecteîntreelevi. Scopulnostru este de a-i ajuta pe 

copiisă-șiîmbunătățeascănivelul de cunoștințeînlimbaenglezăprinparticiparea la 

conversațiispontaneșifrontalecuparteneriilor de aceeașivârstădinSpania, Turciași Grecia. 

Pentru a realiza acesteactivitățivomfolosiwhatsapp, twinspaceși video conferințe, la 



carevomadăugadiverse instrumente web2 carenevorajutasăînvățămîntr-o 

manierăamuzantăcare permite 

șifavorizeazăcolaborareaelevilorastfelîncâtrezultatelemunciilorsă fie 

rodulcooperăriiarmonioaseșiechitabile. Printreinstruméntele web 2 pe care le vomutiliza 

se numără: OURBOOX, STORY JUMPER, PADLET, SURVEY MONKEY, 

SCOOMPA, PHOTOGRID, BLOGGER și SEESAW. 

Până la acest moment, eleviișipărințiielevilor care-șidorescsăia parte la 

activitățiledesfășurateîncadrulacestuiproiect, au 

fostrugațisăcompletezeșisăsemnezeacorduri care să ne 

permităpublicareapozelorșifilmulețelorrealizatepeparcursulderulăriiproiectuluiînscopuri

educaționale. Noisperămcăactivitățilevor fi peplaculelevilorșicăîivomajutaastfelsă-

șiîmbunătățeascănivelulcunoștințelor de limbaengleză. 


