
 

2019-41-IT02-KA201-062276 

 
 
 
 
 
 
newsletter # 5 Februarie 2022 
 

Ce noutăți există în proiectul DigiEu  
✓ Rezultatele proiectului sunt gata! 

✓ Activitatea de tip LTTA organizată la Turnu Măgurele 

✓ Evenimentele de multiplicare 

✓ La revedere/Rămas bun Digital Garden for European Schools 

Descoperă rezultatele proiectului 
 

Rezultatele proiectului nostru sunt gata și 

pot fi descărcate gratuit în limbile engleză, 

italiană, română, portugheză, greacă și 

poloneză. 

Descarcă  aici exemplarul tău din Teal 

Garden Classroom Toolkit pentru a afla mai 

multe despre Metodologia TEAL și  despre 

construirea unei grădini urbane. 

Descarcă jocul Garden App pentru a-ți 

construi o grădină  urbană în spațiul virtual, 

prin care vei învăța, jucându-te, despre 

fructe, legume, când să le plantezi, cum să 

le îngrijești pentru a se dezvolta, când să le 

recoltezi! 

Disponibil pentru Ios și Android  

 

Poți găsi un articol despre noi pe EPALE!  

 

 

 

 

http://digi-eu.eu/2020/02/05/io1-teal-garden-classroom/
http://digi-eu.eu/2020/02/05/io-2-garden-app/
https://epale.ec.europa.eu/en/node/313618?fbclid=IwAR0BuPAX4M9_on-WRS1FsjQkMz1-D7-1z85htx-xXvoEy-PZpALlqVKhs-Q
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Cursul de formare pentru adulți organizat în Romania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea rezultatelor intelectuale în fiecare 

țară...Evenimentele de multiplicare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

În noiembrie 2021, partenerul din România a găzduit un eveniment de formare de scurtă 

durată la Turnu Măgurele, în timpul căruia elevii și profesorii din Liceul Teoretic „Marin 

Preda” au avut ocazia de a interacționa cu reprezentanții unor organizații din alte state 

europene. Evenimentul a avut un puternic impact local, iar participanții au avut 

posibilitatea de a învăța asistând activ la anumite ore de curs, pe parcursul cărora a fost 

utilizată metodologia TEAL:   

Partenerii au organizat evenimente de 

multiplicare în fiecare țară pentru a disemina 

proiectul, pentru a face publice rezultatele 

acestuia si pentru a facilita dialogul pe tema 

proiectului DigiEU. De asemenea, s-a urmărit 

crearea unei experiențe de învățare în rândul 

membrilor grupului țintă cu ajutorul unor 

instrumente inovative. 

Din cauza condițiilor create de COVID-19, nu am 

putut particpa la conferința finală organizată în 

Portugalia, aceasta desfășurându-se online, la 

fel ca și ultima întâlnire de proiect.  
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La revedere/Rămas bun Digital Garden for European Schools 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuați să ne urmăriți... 
Website http://digi-eu.eu/ 

Facebook  https://www.facebook.com/DigitalGardenEU 

 

Luna aceasta, proiectul nostru se va încheia. După treizeci 

de luni de colaborare, partenerii proiectului se vor saluta și 

vor continua să disemineze și să ducă proiectul, rezultatele 

sale și ceea ce au învățat din această experiență în toată 

Europa. Au fost momente grele din cauza pandemiei, care 

ne-a lovit în plină perioadă de implementare a proiectului, 

obligându-ne să reorganizăm activitățile inițiale, să le 

desfășurăm pe unele complet online, precum testul pilot, 

întâlnirile de proiect etc. Uneori, nu a fost ușor să 

comunicăm exclusiv online, dar cooperarea constantă între 

parteneri și mijloacele tehnologice disponibile a permis 

atingerea tuturor rezultatelor proiectului. Acum că este 

timpul să ne luăm rămas bun, dorim să le mulțumim 

tuturor celor care ne-au urmat pe parcursul călătoriei 

noastre sau chiar doar pentru o parte din drum, cu speranța 

că munca noastră și cele două rezultate realizate în proiect 

vă vor fi de folos. 

 

http://digi-eu.eu/
https://www.facebook.com/DigitalGardenEU

