
1 

COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU 

CĂTĂLINA POŞTOVEI 



Programul “eTwinning” a fost lansat la 14 ianuarie 

2005, ca parte a Programului de învăţare 

permanentă al Comisiei Europene. Se adresează 

tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar, 

tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată, 

directorilor de unităţi şcolare şi inspectorilor şcolari. 
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ETwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu 

virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la 

parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de 

formare profesională, alături de colegi din ţările 

europene. 
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Prin participarea la proiecte de eTwinning (înfrăţire 

online între şcoli), elevii au posibilitatea să 

comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle 

elemente de specific cultural sau de specific al 

educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile 

tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de 

comunicare în limbi străine. 
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Înfrăţirea online a şcolilor poate fi însoţită de înfrăţirea 

comunităţilor. Unele localităţi au decis să se 

“înfrăţească” şi completeze comunicarea şi 

cooperarea online prin alte proiecte – vizite, 

activităţi culturale pentru adulţi etc. 
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* instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în 
procesul de învăţare; 
* apropierea de celelalte ţări participante şi mai buna cunoaştere a 
acestora; 
* implicarea în activităţi curriculare comune; 
* participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi 
pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte 
internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de 
formare/ schimburi de experienţă; 
* un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori; 
* recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii 
participanţilor la nivel naţional şi european; 
* premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate 
pentru cele mai bune proiecte. 
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Proiectele pentru eTwinning sunt realizate, de regulă, între două şcoli, însă este posibilă şi implicarea 
mai multor şcoli.  

Ele pot fi proiecte pe discipline de studiu sau transdisciplinare.  
 
EXemple: 
 *Educaţie/Cultură civică- pot fi propuse proiecte privind tradiţiile din fiecare ţară parteneră, 

rolurile şi responsabilităţile elevilor în şcolile partenere, privind formele de organizare a elevilor – 
de ex., Consiliul elevilor, elevii făcând prezentări Powerpoint, poze, luând interviuri sau 
schimbând impresii prin e-mail cu colegii de la “şcoala geamănă” (şcoala parteneră 

 * Matematica – aplicaţiile sale în viaţa de zi-cu-zi (Click aici…) 
* Geografie – locul în care trăim, elemente de geografia mediului, elemente de geografie 
economică etc. (prezentare, utilizând noile tehnologii – poze, ppt, filme scurte). 
* Teme cross-curriculare, de ex., tradiţii, istorie şi interculturalitate, Uniunea Europeană – 
instituţii, roluri, implicaţii asupra vieţii cotidiene etc., stiluri de viaţă, legende etc. 

 * Alte proiecte pot aborda problematica mediului (ex., în ce fel de mediu vrem să trăim, cum ne 
ajută natura şi cum o ajutăm noi, care sunt principalele surse de poluare etc.), a alimentaţiei (de 
ex., mâncarea fast-food, chipsurile etc.), a igienei. 
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www.etwinning.net 

 

http://www.etwinning.ro 
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http://www.etwinning.net/

