
Titlul proiectului: Pokemon Go - Cultural hunting 

Tipul proiectului: Erasmus+ - eTwinning 

Parteneri: Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca, România;  8th Primary School of Ampelokipoi, 

Thessaloniki, Grecia; Agrupamento de Escolas Dr Manuel Laranjeira, Espinho, Portugalia; Primary School 

in Naklo, Polonia; ICS "Giovanni XXIII" di Premana - Plesso Secondaria di I Grado, Premana (LC) Italia; 

Public Secondary School in Warnia and Masuria, Polonia 

Finanțator: auto-finanțare 

Perioada de derulare a proiectului: 2016 - 2017 

Grup  țintă și beneficiari: 71 elevi (grupa de vârstă 11 – 16 ani) în care sunt incluși elevii clasei a VIII-a A 

din CNER, 8 cadre didactice 

Scopul proiectului: Proiectul se bazează pe limbajul de programare Scratch și împrumută elemente și 

idei ale jocului Pokemon Go pentru a crea o serie de mini-teste interactive pentru explorarea spațiului 

cultural al elevilor. Scopul proiectului este de conduce atât elevii cât și profesorii într-o experiență de 

învățare interactivă prin crearea de scurte activități de învățare interactive. Aceste activități de învățare 

sunt o combinație de cunoștințe, creativitate și distracție. Împărtășind idei despre liniile de cod care 

imită cel mai bine jocul Pokemon Go, elevii se vor implica activ și creativ în învățarea informaticii/ 

limbajului de programare Scratch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective: dezvoltarea competențelor: gândire critică, literație, comunicare în limba engleză, TIC, 

sociale, programare – la elevi, dezvoltarea competenței de utilizare a abordării constructiviste a învățării 

și a competenței de predare în echipă – la profesori.  



Tipuri de activități: explorarea și investigarea limbajului de programare Scratch, activitate (pe grupe) de 

explorare a diferite situri culturale din oraș, crearea animațiilor Scratch istorice/ culturale interactive, 

comunicare cu elevii din școlile partenere.  

Produse finale și rezultate obținute: colecția de animații Pokemon Go de prezentare a diferite situri 

culturale/ istorice din cinci țări europene, competențele dezvoltate elevilor (gândire critică, literație, 

comunicare în limba engleză, TIC, sociale, programare) și profesorilor (predarea în echipă); certificat de 

calitate eTwinning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină web: 

https://twinspace.etwinning.net/25901/home  

Profesor coordonator proiect: prof. Ariana Văcărețu ariana.vacaretu@vimore.com 

Cadre didactice implicate: prof. Ariana Văcărețu, prof. Anca Lăpuștea, prof. Monica Cotul 
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