
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În anul școlar 2021-2022, școala noastră este implicată în mai multe proiecte 
Etwinning, după cum urmează: 

In the school year 2021-2022, our school is involved in several Etwinning 
projects, as follows: 

 

1. English is Everywhere – parteneri din 
România, Italia, Turcia. Școala noastră este 
reprezentată de : profesor Minodora Giuchici- 
fondator, profesor Onea Angela, profesor Glodean 
Raluca. 

- partners from Romania, Italy, Turkey. Our school 
is represented by: professor Minodora Giuchici- 
founder, professor Onea Angela, professor 
Glodean Raluca. 



Scopul proiectului nostru este de a face studenții conștienți de limba engleză în 
viața de zi cu zi. Uneori, elevilor noștri le este greu să învețe cuvinte englezești. În 
calitate de profesori de engleză, îi vom ajuta să observe aceste cuvinte și îi vom 
ajuta să-și îmbunătățească abilitățile de engleză. 

The aim of our project is to make students aware of English in daily 
life.Sometimes our pupils find it difficult to learn English words.Actually if they 
look around them carefully,they will see how much English words are used in 
daily life.As English teachers,we will help them to notice these words and help 
them to improve their English skills. 

2. Let's discover European countries – parteneri România și Franța. 
Școala noastră este reprezentată 
de profesor Hrițcu Cristina – 
fondator și profesor Ciuleanu 
Cristina. 

- partners Romania and France. 
Our school is represented by 
Professor Hrițcu Cristina - founder 
and professor Ciuleanu Cristina. 

Proiectul se bazează pe colaborarea a două școli (România și Franța). 
Descriere: Fiecare elev va fotografia orașul, peisajele, arhitectura și le va descrie 
celeilalte școli pentru a afla mai multe despre istoria, cultura și tradițiile celuilalt. 
Elevii vor putea afla mai multe despre dispozitivul tehnologic și despre cum să 
scrie e-mailuri. Ei își vor îmbunătăți cunoștințele lingvistice de engleză. 
The project is based on the collaboration of two schools (Romania and France). 
Description : Each students will take pictures of their city ,landscapes , 
architecture and will describe them to the other school to learn more about 
each other's history, culture and traditions. The students will be able to learn 
more about the technological device and how to write emails. They will improve 
their linguistic knowledge of English. 



3. My Career Path – parteneri România, Turcia 
și Polonia. Școala noastră este reprezentată de : 
profesor Minodora Giuchici. 

- partners Romania, Turkey and Poland. Our school 
is represented by: Professor Minodora Giuchici. 

În acest proiect se urmărește să-îi ajutăm pe elevi să 
își aleagă locul de muncă corect în funcție de 
personalitatea, interesele și abilitățile lor. Cu o 
mulțime de activități eficiente, vom încerca să 
predăm studenților noștri ocupații și căi de carieră. În 
acest fel ei vor putea să se cunoască și să aleagă locul de muncă corect. În acest 
proiect vom lucra cu profesori de engleză, profesori de orientare școlară. 

In this project it is aimed to help students to select the correct job for 
themselves according to their personality, interests and abilities. With lots of 
effective activities we will try to teach our students occupations and career 
paths. By this way they will be able to know themselves and choose the correct 
job. In this project we will work with English teachers, School guidance teachers.  

 

4. THE JOURNEY OF DOUGH   Parteneri: România, Turcia, Franța, 
Polonia, Italia si Azerbaidjan.  
Școala noastră este reprezentată de : profesor 
Minodora Giuchici și profesor Orbulescu Fiț 
Patricia.  
Parteners: Romania, Turkey, France, Poland, 
Italy and Azerbaijan. 
Our school is represented by: professor 

Minodora Giuchici and professor Orbulescu Fiț Patricia. 
 



De la descoperirea focului, boabele care se numără printre principalele surse de 
hrană ale oamenilor, și-au luat locul în farfuriile noastre după ce au trecut prin 
diferite etape precum măcinarea, făina, aluatul etc. 

De asemenea, dacă se consideră că geografic, zona noastră este una dintre cele 
mai importante grânare din lume, produsele realizate din aluat variază foarte 
mult de la o regiune la alta. 

Prin proiectul nostru, în primul rând este planificat să învățăm tipuri de boabe din 
trecut până în prezent și procesele de fabricare a pâinii, să căutăm diferite tipuri 
de pâine în regiunile noastre (pâine de porumb, pâine de grâu etc.), să cautăm 
produse din aluat și să împărtășim informațiile cu partenerii (în funcție de zona de 
utilizare a acestuia, patty, vermicelli, baklawa etc.), pentru a exersa exemple de 
produse realizate cu aluat atât în regiunile noastre, cât și în alte regiuni, prin 
învățare de la egal la egal . 

Since the discovery of fire, grains which are among the main food sources of 
humans, have taken their place on our plates after going through various stages 
such as grinding, flour, dough, etc. 
Also, when considered that our geography is one of the world's leading 
granaries, products made from dough vary greatly from region to region. 
Through our project, firstly it is planned to learn types of grains from past to 
present and processes of making bread, to search different types of bread in our 
regions (cornbread, wheat bread, etc.), to search out products made with dough 
and share the informations with the partners (according to usage area of it, 
patty, vermicelli, baklawa, etc.), to practice examples of products made with 
dough both in our regions and other regions by peer learning at the cooking 
department in food and beverage services section in vocational and technical 
anatolian high school. 

5.  Letters from the trenches  Parteneri: România, Spania și Turcia. Școala 
noastră este reprezentată de : profesor Hrițcu Cristina  

Partners: Romania, Spain and Turkey. Our school is represented by: Professor 
Hrițcu Cristina 



În acest proiect le permitem elevilor să caute informații despre primul război 
mondial: personaje, cele două grupuri (puteri centrale sau aliate), tranșee, noile 
tipuri de arme, boli, cruce roșie, rolul femeilor în acest război, animalele, etc. De 
asemenea, vom analiza scrisorile originale ale soldaților din Primul Război 
Mondial cu o lecție captivantă care declanșează abilitățile de anchetă și exersează 
abilitățile de analiză în timp ce colectează date despre Marele Război Mondial. 
După aceea, elevii trebuie să-și creeze propriile scrisori și pachete. Elevii trebuie 
să-și folosească cunoștințele despre război din textele, imaginile și videoclipurile 
analizate în sala de clasă pentru a crea o scrisoare sau un pachet fictiv din 
perspectiva pe care un soldat sau un civil le scrie celor dragi. Acest lucru îi va ajuta 
să-și exercite empatia istorică și abilitățile de creativitate pe măsură ce își 
demonstrează cunoștințele despre evenimentele asociate cu Primul Război 
Mondial. Și poate le va oferi, de asemenea, o idee despre cum se simt popoarele,  
care se află în război astăzi. 

In this project we allow students to look for information about the WW1: 
characters, the two groups (Central or Allied 
Powers), the trenches, news weapons, 
diseases, rats, the red cross, the role of 
women during this war, the animals, etc. 
Also to analyze original letters from soldiers 
in WWI with an engaging lesson that sparks 
inquiry and practices analysis skills as they 
collect data on the Great World War. After 
that, and working "historical empathy", they 
have to create their owns letters and parcels. 
The students must use their knowledge of 
the war from the texts, images, and videos analyzed in the classroom to create a 
fictional letter or parcel from the perspective a soldier or civilian writing to their 
loved ones. This will help them exercise their historical empathy and creativity 
skills as they demonstrate their knowledge of events associated with the WW1. 
And perhaps will also give them a sense of what it might be like for this people 
who are in war today. 



6.  Digit@l Me Parteneri: România, Turcia, 
Polonia și Spania. Școala noastră este reprezentată 
de profesor: Voștinar Roxana. 
Partners: Romania, Turkey, Poland and Spain. 
Our school is represented by the teacher: 
Voştinar Roxana. 

Ideea de bază a acestui proiect este de a crea o 
conexiune reală și o prietenie între studenții 
parteneri. Kit-ul de proiect este format din mai 

multe module dintre care elevii și profesorii le pot alege pe cele mai 
potrivite/interesante pentru proiectul propriu-zis. Modulele au subiecte diferite, 
de ex. țările și orașele de origine,... 

The basic idea of this project is to create a real connection and friendship 
between the partner students. The project kit consists of several modules of 
which the students and the teachers can choose the most 
appropriate/interesting ones for the actual project. The modules have different 
topics e.g. home countries and towns,... 

7.  FROM MY TRADITION TO MY FUTURE  Parteneri: România, 
Lituania si Turcia. Școala noastră este 
reprezentată de profesor : Hrițcu Cristina 

Partners: Romania, Lithuania and Turkey. Our 
school is represented by the teacher: Hrițcu 
Cristina 

Scopul proiectului nostru este de a oferi 
studenților noștri interacțiuni interculturale, de a 
dezvălui asemănările și diferențele dintre 
tradițiile noastre și de a le face să înțeleagă 

importanța lor. 

The aim of our project is to provide our students with intercultural interactions, 
to reveal the similarities and differences in our traditions and to make them 
understand their importance. 



 

8. LET'S TALK AGAIN ACROSS THE BOUNDARIES!  

  
Parteneri: România, Turcia, Polonia, Italia și Slovacia.  
Școala noastră este reprezentată de profesor: Voștinar Roxana.  
Partners: Romania, Turkey, Poland, Italy and Slovakia. 
Our school is represented by the teacher: Voștinar Roxana. 
Fără îndoială, lumea de astăzi este într-un proces de globalizare crescândă. Așa că 
trebuie să comunicăm cu ceilalți într-o limbă comună și acea limbă este 
incontestabil engleza. Așa că apare nevoia de a învăța acea limbă.  După cum știm 
cu toții, studenții au dificultăți mai ales în utilizarea limbilor străine. Mai ales 
trebuie să-și îmbunătățească abilitățile de vorbire și comunicare. 
Scopul nostru în acest proiect este să încurajăm studenții cu vârsta cuprinsă între 
14-17 ani să folosească limba engleză și să-și îmbunătățească abilitățile de 
comunicare. De asemenea, acest proiect îi conduce să cunoască alte culturi și să 
arate și să vorbească despre propriile culturi. 
Undoubtedly, today’s world is in a process of increasing globalization. So we 
need to communicate with others in a mutual language and that language is 
indisputably English. So there comes a need to learn that language in a capable 
way. As we all know students have struggles mostly in using foreign languages. 
Especially they need to improve their speaking and communication skills. 



Our aim in this project is to encourage the students aged between 14-17 in using 
English and improve their communication skills. Also, this project leads them to 
know other cultures and show and talk about their own cultures. 

9. ANOTHER WORLD  Parteneri: România, Turcia și Italia. Școala noastră 
este reprezentată de profesor Hrițcu Cristina  

Partners: Romania, Turkey and Italy. Our 
school is represented by Professor Hrițcu 
Cristina 

Nu există o definiție universală a proprietății 
culturale, dar este în general considerată a fi 
elemente tangibile care fac parte din 
moștenirea culturală a unui grup sau a unei 
societăți. Realizăm un proiect în care ne vom 
expune jocurile, mâncărurile, cuvintele locale, structura geografică, locurile 
istorico-turistice pentru a cunoaște și promova aceste bunuri culturale. 

There is no universal definition of cultural property, but it is generally considered 
to be tangible items that are part of the cultural heritage of a group or society. 
We are creating a project where we will exhibit our games, dishes, local words, 
geographical structure, historical-touristic places in order to get to know and 
promote these cultural assets. 


