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CONCURSUL NAŢIONAL „MADE FOR EUROPE” 

FAZA NAȚIONALĂ 

 

Anul trecut a fost primul an în care Colegiul Economic ”Delta Dunării” a participat la 

competiția ”Made for Europe”, faza județeană, după care a urmat calificarea la faza națională, ce a 

avut loc la Arad. 

 Produsul cu care ne-am calificat la acest concurs a fost cartea „Take a photo and tell your 

story”, un rezultat al proiectului cu același nume.  

La concurs, pentru prezentarea produsului, a fost desemnată eleva Dogaru Florinela – 

Mădălina din clasa a XII-a H, însoțită de coordonatorul proiectului. 

 

Foto: Eleva Dogaru Florinela – Mădălina, clasa a XII-a H – la standul județului 

În urma participării la concurs, care a constat într-o probă de prezentare orală a produsului, 

eleva noastră a obținut un punctaj foarte bun, ceea ce a condus la obținerea premiului III.  
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Proiectul „Take a photo and tell your story” s-a realizat în cadrul unui parteneriat eTwinning 

între 7 școli din 6 țări partenere: Armenia, Croația, Grecia, România, Spania și Turcia. Proiectul s-a 

derulat în anul școlar 2013 – 2014, în perioada ianuarie – aprilie 2014, în cadrul școlii noastre 

finalizându-se în săptămâna dedicată activităților extracurriculare ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”. 

La acest proiect au participat 140 elevi coordonați de 9 profesori, iar din România a fost implicat 

Colegiul Economic ”Delta Dunării” Tulcea, doamna profesoară Mocanu Camelia – Domnica 

coordonând 17 elevi ai școlii.   

Ideea de bază a proiectului a fost aceea ca elevii să-și prezinte în mai multe povești viața de zi 

cu zi, hobby-urile lor, școala, orașul și să călătorească virtual în orașul/orașele școlilor partenere, 

toate acestea fiind apoi integrate într-o carte de benzi desenate având la bază fotografii, în cea mai 

mare parte realizate de către elevii implicați în proiect. 

Elevii Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea au lucrat pe grupe de câte 2 – 6, fiecare 

grupă având repartizată cel puțin o temă/poveste de benzi desenate din următoarele secțiuni: Our 

town; Our school; Hobbies and sports: We travelled…VIRTUAL; Other topics. 

A urmat etapa în care, fiecare grup, animat de un spirit de echipă strâns, a pregătit fotografiile 

aferente temelor repartizate, asamblându-le apoi în poveștile de benzi desenate. 

Pentru călătoria virtuală au fost folosite fotografiile încărcate pe twinspace-ul proiectului de 

către elevii parteneri, dar și alte fotografii și informații de pe Internet. Pentru realizarea benzilor 

desenate s-au folosit instrumente specifice acestora: baloane/casete de dialog; descrieri; desene etc. 

Rezultatul preconizat și obținut a fost o carte online de benzi desenate stabilindu-se totodată o 

strânsă legătură între elevii școlilor partenere, utilizându-se limba engleză în afara orelor de curs și 

dezvoltarea abilităților TIC, ce sunt necesare elevului și în viitor. 
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Mulțumim portalului eTwinning ce promovează colaborarea între școlile din Europa prin 

intermediul tehnologiilor informațiilor și comunicării (TIC) pentru că a dat satisfacții atât elevilor cât 

și cadrelor didactice implicate în proiectul ”Take a photo and tell your story”. 

 

 

 

 

Prof. ec. Mocanu Camelia – Domnica 

Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea 

 


