
 

 

 

 

COMUNITATEA ȘCOLILOR DIN EUROPA  

 

 

eTwinning este o acţiune a Comisiei Europene, parte a Programului Erasmus+ și se 

adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Lansat în 2005 drept 

componenta fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, eTwinning a 

devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și 

Sport, din 2014. 

 

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.  

 

eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul tehnologiilor 

comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente de lucru şi servicii şcolilor.  

 

Reţeaua eTwinning este o comunitate formată din  283.244 de cadre didactice şi peste 

132.188 de şcoli din 33 de ţări Europene. 

 

eTwinning este o platformă online gratuită, destinată cadrelor didactice, elevilor şi 

personalului nedidactic (bibliotecari, laboranţi, informaticieni, etc.), destinată desfăşurării 

proiectelor, schimbului de experienţă, învăţării şi interacţiunii. Portalul promovează şi 

facilitează colaborarea între şcoli prin utilizarea TIC, contribuind la formarea de competenţe 

necesare în secolul al XXI-lea la toți cei implicaţi. 

  

 



Platforma eTwinning.net oferă:        

 instrumente didactice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare; 

 apropierea de celelalte ţări participante şi o mai buna cunoaştere a acestora; 

 implicarea în activităţi curriculare comune; 

 participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi de dezvoltare 

profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale comune şi prin participarea la 

seminarii internaţionale de formare și schimb de experienţă; 

 un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi profesori; 

 recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel 

naţional şi european; 

 premii anuale şi certificate naţionale şi europene pentru cele mai bune proiecte. 

 

Pentru cadrele didactice înscrise în comunitate, eTwinning presupune o oportunitate și 

deschidere în toate sensurile: perfecționare profesională, contacte permanente cu alte culturi, 

exersarea limbilor străine, schimb de experiență, strategii didactice noi, lărgirea ariei de 

expertiză prin diversitatea domeniilor în care se derulează proiectele pe care le coordonează. 

Acțiunea eTwinning înseamnă recunoaștere adusă eforturilor depuse și rezultatelor obţinute, 

sesiuni de training și comunicare constantă cu alte cadre didactice cu interese și preocupări 

similare. În mod deosebit eTwinning demonstrează noi moduri de interacțiune cu elevii și 

partenerii de proiect. 

 

Pentru elevi, eTwinning presupune lucru în echipă, noi descoperiri și colegi din toată Europa, 

ocazia de a-şi dezvolta şi arăta noi aptitudini, de a folosi în mod creativ instrumentele digitale 

care fac parte din lumea lor cotidiană. În acest mediu, profesorii le sunt prieteni și 

colaboratori, materiile  dificile devin jocuri și proiecte, în special datorită modului de lucru și 

nenumăratelor posibilități care depășesc combinația clasică de pix și hîrtie. Un proiect 

eTwinning este o provocare la care toți elevii participă cu motivaţie și învață împreună unii 

de la alţii. 

 

Biroul Central de Asistenţă eTwinning este administrat de European Schoolnet, un parteneriat 

internaţional format din 34 ministere europene ale educaţiei, ce concepe instrumente de 

învăţare pentru şcolile, cadrele didactice şi elevii din Europa. La nivel naţional, eTwinning 

beneficiază şi de sprijinul a 38 de birouri naţionale de asistenţă. 



PORTALUL eTwinning 

Portalul eTwinning este poarta de intrare în universul eTwinning. Disponibil în 28 de limbi, 

eTwinning.net oferă noutăți din țările eTwinning, oportunități de dezvoltare profesională, 

informații despre modalitățile de recunoaștere, precum și exemple de proiecte de succes. 

 Proiecte  

În această secțiune, profesorii au la dispoziție o serie de instrumente denumite „kit-uri”, 

cu rolul de a-i ajuta și a le facilita eforturile de a demara propriile proiecte. De asemenea, 

secțiunea oferă o galerie de exemple de bună practică, menite să-i inspire în clipa când își 

elaborează și derulează propriul proiect eTwinning. 

 Recunoaștere 

În această secțiune, profesorii pot afla tot ce doresc să știe despre modalitățile de 

recunoaștere oferite de eTwinning: Certificatele europene de calitate, Certificatele 

naționale de calitate, Premiile eTwinning și Școlile eTwinning. 

 Dezvoltare profesională  

Profesorii au la dispoziție o gamă variată de instrumente care să-i ajute să-și 

îmbunătățească metodele de predare: de la instrumente de autoevaluare la materiale de 

dezvoltare personală (materiale autodidactice), de la seminarii online la evenimente de 

formare și învățare intercolegială la evenimente eTwinning evidențiate. 

 Accente  

Noutăți din comunitatea eTwinning, inclusiv metode pedagogice și exemple de bune 

practici eTwinning. 

 

În urma înscrierii în comunitatea eTwinning, profesorii pot accesa: 

 

eTwinning LIVE 

Locul în care profesorii pot experimenta întregul potențial al comunității eTwinning! 

Profesorii au posibilitatea să caute alți eTwinner-i și alte școli înscrise pe platformă, să ia 

legătura cu ele și să le urmărească activitățile. Profesorii pot accesa toate evenimentele online 

și in situ create de eTwinner-i și, de asemenea, își pot crea propriile evenimente. 

Grație eTwinning Live, profesorii pot crea propriile proiecte, în care pot desfășura activități 

pe diferite teme și competențe cheie, colaborând cu doi sau mai mulți profesori și elevii 

acestora. 

 



Profesorii pot accesa oportunitățile de dezvoltare profesională oferite de eTwinning la nivel 

european. Evenimentele de formare sunt cursuri plăcute, intensive, de scurtă durată, care îi 

familiarizează pe profesori cu o temă anume, stimulează ideația și îi ajută să-și dezvolte 

competențele. De obicei, evenimentele de formare presupun un volum de muncă de 4-6 ore. 

Seminariile online sunt sesiuni video cu durata de o oră, desfășurate în timp real, în care 

profesorii au ocazia să învețe și să discute pe o diversitate de teme. 

 

Profesorii au și posibilitatea de a se înscrie în grupurile eTwinning - spații virtuale în care 

eTwinner-ii se reunesc și discută pe subiecte, teme și domenii de interes. Sunt 14 grupuri 

evidențiate coordonate de BCA și moderate de eTwinner-i cu experiență. Acestea sunt: 

 Coding at schools 

 English as a Second Language 

 Entrepreneurship in education 

 Bringing eSafety into eTwinning projects 

 French as a Second Language 

 STEM 

 Sustainable Schools Network 

 Game-based classroom 

 Inclusive Education 

 Creative Classroom 

 Virgilio – Your eTwinning Guide 

 Gender – Know How to Stop Stereotypes 

 Integrating Migrant Students at School 

 School Leadership 

 

APLICAȚIE eTwinning LIVE 

Aplicația mobilă eTwinning oferă utilizatorilor ocazia de a accesa serviciile și notificările 

eTwinning Live pe dispozitive mobile. Grație notificărilor oferite de aplicație, eTwinner-ii au 

posibilitatea să fie la curent cu activitățile care au loc pe platforma eTwinning Live și să 

desfășoare acțiuni simple precum acceptarea unei cereri de stabilire a unui contact. Aplicația 

poate fi descărcată din Apple App Store și Magazinul Google Play. Ea poate fi folosită atât 

pe telefoanele mobile, cât și pe tablete. 

 

 



TwinSpace 

TwinSpace este locul în care prinde viață magia eTwinning: o platformă sigură, vizibilă doar 

profesorilor care participă la un proiect. Există posibilitatea de a invita și elevii în TwinSpace, 

care au astfel șansa să-i cunoască pe colegii din școlile partenere și să colaboreze cu ei. 

 

School Education Gateway 

School Education Gateway este o platforma online europeană dedicată învățământului 

preuniversitar – disponibilă în 23 de limbi europene. Portalul este o platformă de informare 

integrată destinată profesorilor, directorilor de şcoli, factorilor de decizie, experţilor şi altor 

specialişti din domeniul învăţământului preuniversitar. 


