
eTwinning 
parteneriate în Europa și 

România 
   



2005, lansarea eTwinning în Europa, în cadrul Programului de 
eLearning al Comisiei Europene 
 
2007, lansarea eTwinning în România 
 - componentă LLL (până în 2013) 
 - componentă Erasmus + (din 2014) 
 
Obiectivul   principal:  
 promovarea parteneriatelor şcolare europene prin 
intermediul noilor tehnologii 
 
Membri: 35 de state 
 

Scurt istoric 
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Europa 
 
Peste 399000 de cadre 
didactice din Europa din 
aprox. 164000 de școli 
 
Peste 50000 de 
parteneriate (aprox. 9000 
active) 
 
 

Aria de acoperire 

România 

 

Aproape 19400 de cadre 

didactice din Europa din 

aprox. 7100 școli 

 

Peste 9800 de 

parteneriate (aprox. 700 în 

derulare) 



 

 

Număr de membri, pe județe 



 

 

Număr de școli, pe județe 



Număr de proiecte, pe județe 



Activităţi ale Centrului Naţional 

 
- evaluarea şi aprobarea proiectelor cu fondatori din România 

- evaluarea candidaturilor şi acordarea certificatelor naţionale de calitate 

- promovarea Acţiunii, organizarea unor campanii naţionale 

- activităţi de formare, participare la organizarea atelierelor / evenimentelor europene, 

organizarea unor evenimente naţionale 

- moderarea activităţii profesorilor români pe portalul european www.etwinning.net 

- monitorizarea înscrierilor cadrelor didactice pe portal şi a activităţii acestora 

-  participare la elaborarea buletinului informativ şi traducerea sa; 

-  traduceri şi revizuiri de traduceri elaborate de CSS  

-  elaborarea de materiale informative şi de promovare 

-  etc. 

 

http://www.etwinning.net/


Beneficiile eTwinning 

  

1. Oportunităţi oferite profesorilor, pentru dezvoltarea profesională 

 - evenimente specializate: ateliere europene, seminarii de contact,  

  activităţi de     formare 

 - acces la materiale didactice şi exemple de utilizare pedagogică a TIC  

 - dialog  şi schimb de experienţă  

 - practica didactică şi lucrul cu elevii 

2. Activități de învățare atractive și variate 

3. Promovarea abordării pedagogice a TIC 

4. Plasarea educaţiei din România în comunitatea europeană, recunoaşterea valorii 

profesorilor români 
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Exemplu: 

FILMAREA UNUI POEM 

În rolul principal - Marius Nor  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Us7oNK9yJ0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Us7oNK9yJ0


Instrumente TIC folosite / My town in Numbers 
 

- slide-show-uri realizate cu http://www.slide.com/ si Smilebox,  

- puzzle-uri create cu http://www.jigsawplanet.com/, reprezentând 
monumente cunoscute din Bucureşti,  

- animaţii cu Dvolver http://www.dfilm.com/live/moviemaker.html  pentru a 
prezenta soluţii ale problemelor,  

- wordclouds din texte ale unor teoreme cunoscute, creaţi chiar de către elevi, 
cu ajutorul http://www.wordle.net/,  

- postere interactive create cu Glogster. 

http://www.slide.com/
http://www.jigsawplanet.com/
http://www.dfilm.com/live/moviemaker.html
http://www.wordle.net/


 
 
www.etwinning.net 
 
Etape de iînscriere: 
 Creare cont 
 Căutare partener 
 Initiere proiect 
 Derulare proiect/ colaborare cu partenerii, implicarea elevilor, asigurarea calității 
 Evaluarea proiect 
Obținerea recunoașterii formale:  
                             - solicitarea Certificatului de Calitate (dacă este cazul) 
                             - obținerea Certificatului European de Calitate 
                             - premii europene 
  - competiția Școală europeană 
  - competiția Made for Europe 
Impărtășirea cunoașterii/ experienței 
  
 
 
 Material documentat și structurat de către  

   Simona Velea și Alexandra Aramă 
   Institutul de Științe ale Educației 
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