
eTwinning pentru 
fiecare  

Prezentare realizată în cadrul cursului de formare 

Euneos Erasmus+ 

"How to make our school more international" 



Ce este etwinning? 

 eTwinning este comunitatea şcolilor din Europa, se 
adresează tuturor şcolilor din învăţământul 
preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de 
disciplina predată  

 eTwinning oferă personalului didactic (profesori, 
directori, bibliotecari etc.) ce activează în şcolile din 
ţările europene participante o platformă de 
comunicare, colaborare, demarare proiecte şi schimb 
de informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă că fac 
parte din cea mai palpitantă comunitate educaţională 
din Europa 



Ce este platforma etwinning? 

 https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm 

 Este un spaţiu virtual care oferă: 

 un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru 
profesori 

 

https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm


Ce oferă platforma 
etwinning? 
 instrumente pedagogice care integrează 

noile tehnologii în procesul de învăţare  

 participarea profesorilor la o reţea 
europeană şi oportunităţi pentru 
dezvoltare profesională, prin 
colaborarea în proiecte internaţionale şi 
prin participarea la seminarii 
internaţionale de formare 



eTwinning în România 

 În 2007, MECT a desemnat Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei să coordoneze implementarea programului în 
România 

 Din 2010 colaborează cu Centrul pentru Inovare în 
Educaţie TEHNE România 

 Împreună, constituie Centrul Naţional de Suport (NSS 
România) 

http://www.etwinning.ro 

 

http://www.etwinning.ro/


eTwinning în România 



Cum să aflu mai multe despre 
etwinning? 

 

 Citind ghidurile de utilizare etwinning: 

 http://etwinning.ro/wp-
content/uploads/2012/07/Ghid_utilizare_portal_eTwinning.pdf 

 http://resources.eun.org/etwinning/25/TwinSpace_Guidelines_RO.pdf 

 http://ambasadoriietwinningromani.weebly.com/ 

 http://etwinning.ro/wp-content/uploads/2013/01/Pedagogical-
eTwinning-guide-RO.pdf 

 https://www.etwinning.net/eun-files/generation/ro.pdf 

 https://www.etwinning.net/eun-
files/book2016/RO_eTwinningBook.pdf 
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Cum să încep? 

 Profesorii se înscriu şi îşi creează un 
cont; 

 Comunică domeniile de interes şi 
ideile de proiecte, iar când ajung la 
etapa legată de şcoală, selectează 
opţiunea “şcoala mea este deja 
înregistrată”.   



Ce fac după înregistrare? 

 puteţi intra pe site-ul www.etwinning.net 
   utilizând numele de utilizator şi parola 

dumneavoastră 
 aici aveţi un spaţiu de lucru dedicat 

dumneavoastră: desktop (panoul de control) 
 aici puteţi căuta o şcoală parteneră care are 

deja o idee de proiect/proiect deja înregistrat:  
-căutare membri etwinning (după nişte criterii) 
-etwinning forums (pe grupe de vârste) 

 
 

http://www.etwinning.net/


Ce fac după înregistrare? 

 puteţi începe un proiect atunci când aveţi o idee clară 
de parteneriat, îl înscrieţi pe site şi căutaţi parteneri: 

desktop- căutare membri etwinning -forum eTwinning 
Projects - creare mesaj 

 



Ce fac după înregistrare? 

 După ce am cel puţin un partener dintr-o 
altă ţară, pot crea un nou proiect:  

Desktop – proiecte – creaţi un nou proiect 
 Partenerul/ii trebuie să facă parte din 

lista de contacte a celui care 
înregistrează proiectul: 

Desktop – profile – my contacts – add a 
contact 

 Proiectul va fi analizat/aprobat de cele 
două agenţii naţionale  



Ce fac după înregistrarea 
proiectului? 

 Proiectului i se alocă un spaţiu comun de 
lucru pentru partenerii în proiect (twinspace). 

 Spaţiul virtual are o structură iniţială fixă:  
- Pagina de start (Home),  
- Activităţile proiectului (Project Activities),  
- Cancelaria (Staff Room), 
- Colţul elevilor (Pupils Corner) 
- Chat.  

 



Cum putem folosi spaţiul virtual 
eTwinning?  

 
    Ca o sală de clasă: un loc unde elevii pot 

partaja fişiere şi pot discuta (chat şi forum) 
 

    Ca un spaţiu unde profesorii pot să planifice 
şi să discute activităţile proiectului.  
 

   Ca un portofoliu: un spaţiu de stocare 
pentru toată documentaţia proiectului 
(permite un număr nelimitat de fişiere, 
fiecare până la 20 MB).  
 

     Ca mod de diseminare: pentru a publica 
rezultatele şi a le face vizibile colegilor, 
părinţilor şi comunităţii locale.  
 



Jurnalul de proiect 

 Face vizibilă activitatea proiectului 
către NSS şi poate fi folosit ca 
portofoliu în competiţiile în care veţi 
înscrie proiectul 

 



Avantaje 

 Nu există un termen limită pentru înscriere  

 Puteţi începe oricând un proiect 

 Un profesor poate derula mai multe proiecte în acelaşi 
timp 

 Nu necesită costuri 

 Permite dezvoltarea personală şi profesională a 
profesorilor şi elevilor 

 Poate fi o bază de plecare pentru un proiect 
international 

 



Exemple of bună practică în  
eTwinning: 

http://coloursoflife.wikispaces.com/


Exemple of bună practică în  
eTwinning:: 

http://helloeuropeproject.blogspot.com/


Exemple of bună practică în  
eTwinning:: 

http://exchangingideasbetweencountries.wikispaces.com/


Exemple of bună practică în  
eTwinning:: 

http://npulis.wordpress.com/


Exemple of bună practică în  
eTwinning:: 

http://authorsandpoets2009.blogspot.com/2010_02_01_archive.html


Exemple of bună practică în  
eTwinning:: 

http://schoolovision2009.blogspot.com/


Exemple of bună practică în  
eTwinning:: 

http://cookittasteitictit.blogspot.com/
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