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Goals of the lesson: 
• closing the project
• self-assessment
• creativity
•digital competences

1. Preparation for
presentation

Activity
Preparation, rehersal for
live show and tell
Or
Editing a video
Or
Creating animation
Or
Creating a collage, 
photomontage
Or
Editing a presentation
(PPT, Prezi, etc.) 

Method/Interaction
Individual and group
work with the
leadership of a group
member.
The working groups 
have to be helped in 
coordination, task 
distribution by the
teacher

Output
Show and tell
Or
Film about the story
Or
Making-of film about
the construction
Or
Photo album
Or
Collage, photo
montage
Or
Presentation
Etc.

Time needed: 40-60 minutes

Needed materials: 
Photos about robots
Photos about making the 
robots 
Audio files, music
Computer/tablet
Or
Cardboard, color papers, color
pencils, paint

2. PresentationActivity
Live or online show 
and tell
Or
Presentation of 
video, animation, 
photomontage, 
collage, etc

Audience: 
classmates, 
schoolmates, 
parents

Method/Interaction
Presentation

Output
Parents, other
teachers, schoolmates
get acquainted with
the project, the story

Participating children
can show their new
skills

Communication and 
presentational skills of 
the participating
students are
strenghtened

Time needed: 30-10 minutes

3. EvaluationActivity
Filling in the
Self-assessment

Evaluation

Method/Interaction
Individual work

Discussion, teacher’s
feedback

Evaluation

Evaluate the process (the flow, 
autonomy, cooperation among
group members

Strenghtening the developed
skills – positive feedback – and 
specifying the skills to be more 
developed

Time needed: 25 minutes

Needed materials
• Room for show and tell
• Computer
• Projector
• Online video sharing surface

Output
Teacher gets detailed picture
about the results

Students face their strengths
and skills to be developed
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Trimte rezultatul proiectului către roborideproject@gmail.com și fă parte din comunitatea noastră
educațională! Împărtășește-ți experiența cu alți profesori din toată Europa!

Goals of the lesson: 
• closing the project
• self-assessment
• creativity
• digital competences

Tipuri de rezultate:
Punere în scenă
• Pentru colegi
• Pentru părinți
• Live sau online
Prezentare video  
• Realizarea unor videoclipuri cu roboții în mișcare
• Realizarea unor videoclipuri cu scene din poveste 

realizate cu ajutorul roboților și al marionetelor
• Realizarea unor videoclipuri despre poveste în care 

roboții sunt personajele principale
• Realizarea unor videoclipuri de prezentare a 

modului de realizare a roboților („behind the scenes
film”)

• Animații stop-motion despre poveste, în care roboții 
sunt personaje principale (PPT, Prezi)

Album foto/montaj (ex.: Word, PPT Publisher)
• Fotografii ale roboților 
• Fotografii din timpul realizării roboților
• Album foto (printat/digital)
• Colaj de imagini – vizualizarea poveștii prin 

intermediul fotografiilor printate și desenelor
Fișiere audio, muzică 
• Sunete realizate de către roboți
• Narațiune de fundal (vocea povestitorului) 
• Sincronizarea vocilor personajelor Evaluare:

• Acordați suficient timp pentru procesul de 
autoevaluare. 

• Începeți cu formularul de autoevaluare.
• Dacă este necesar purtați discuții personale cu 

elevii (lucrați împreună dacă este nevoie).
• Faceți un cerc cu copiii în care aceștia să ofere un 

feedback: fiecare copil ar trebui să aleagă pe cineva 
din grup și să îi spună cea mai importantă calitate 
descoperită în timpul proiectului.

• Pornind de la feedback-ul dat ar trebuie să vă 
spuneți propria părere în termeni pozitivi 
(observații concrete) cu privire la munca 
desfășurată în echipă. 

• La următoarea ședință, ar trebuie să aveți în 
vedere atât autoevaluarea elevilor cât și nevoile lor 
individuale atunci când împărțiți sarcinile de lucru. 

Pentru a ajuta grupul de lucru: 
• Este importantă împărtășirea scenariilor cu toți 

participanții la proiect dar și cu alți factori implicați 
(colegi, familie, alte școli implicate în proiect). 

• Este important să îi încurajați pe elevi să considere 
greșelile pe care le-au făcut ca pe o parte naturală a 
procesului de  învățare, și nu ca ceva negativ.

• Încurajaâi performanța individuală

CARTEA JUNGLEI
DANSUL LUI KAA 

TOATE SUBIECTELE

mailto:roborideproject@gmail.com

