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ETwinning este o comunitate profesională extinsă – pe de o parte datorită faptului că acționează 
la nivel internațional, pe de altă parte pentru că are în cuprindere persoane care acționează în domenii 
și la nivele educaționale diverse. Astfel, eTwinning ne pune în legătură cu mediul profesional 
european și facilitează selectarea de parteneri de dialog sau parteneri de proiect compatibili. Din 
această perspectivă, eTwinning ne face să  ne simțim  aproape de orice colț al Europei, ne  transformă 
în mod natural în profesor european. ETwinning a dezvoltat mai multe instrumente de recompensare a 
profesorilor activi, a membrilor platformei – elevi sau profesori – care se fac remarcați prin activități 
educaționale în parteneriat de calitate: certificate prin care se autentifică un parteneriat, certificate 
naționale și europene de recunoaștere a calității activității de proiect a unui profesor, certificate de 
calitate pentru elevi, premii la diverse competiții tematice naționale și europene, certificate de formare 
continuă pentru cei care participă la cursuri on-line, la seminarii de contact, etc. 

 În perioada 12 – 15 aprilie 2018, Ciobanu Elena Monica și Popescu Florina, profesori pentru 
învățământul preșcolar de la Grădinița cu Program Prelungit  nr. 1 Târgoviște, au participat la 
seminarul de contact  ”Calitatea în proiectele eTwinning” care a avut loc la Varșovia, Polonia. 
Pariciparea la acest seminar a fost posibilă în urma participării la Campania  de primăvară pentru 
profesori și elevi „Bine ai venit, primăvară!”, organizată de Centrul Național eTwinning . Evenimentul 
a reunit cadre didactice din învățământul preșcolar din 11 țări: Armenia, Bulgaria, Cipru, Republica 
Cehă, Franța, Letonia, Malta, Republica Moldova, Polonia, Slovacia și România. Evenimentul a fost o  
modalitate unică de a găsi partener de proiect educațional eTwininng, de a începe o colaborare 
internațională cu alte școli din Europa și de a familiariza în final toți participanții cu pașii cei mai 
importanți care conduc la calitatea proiectului eTwininng. Seminarul a reprezentat  o mare oportunitate 
de a continua călătoria în universul eTwinning,  prin implicarea într-un proces de planificare a 
proiectelor împreună cu alți profesori din diferite țări.   

PROGRAMUL ZILELOR DE FORMARE. 

 ZIUA 1. SESIUNE PLENARĂ 



 „ETWINNING. ESTE REAL SAU DOAR UN BASM? "- ANNA KRZYŻANOWSKA, 
AMBASADOAREA ETWINNING ÎN POLONIA. 

Esența eTwinning o constituie proiectele de colaborare derulate de cel puțin două școli. 
Proiectele pot avea orice temă, însă trebuie să demonstreze un echilibru între utilizarea TIC și 
activitățile didactice și este de preferat să se integreze în curriculumul național al școlilor participante.  
ETwinning oferă tuturor membrilor comunităţii o gamă variată de oportunităţi de dezvoltare 
profesională online, la nivel european. De la eTwinner-i experimentaţi la membri noi, oricine are 
ocazia să progreseze profesional în eTwinning.  

ZIUA 2  a fost dedicată participării la workshop-urile propuse de organizatori:  

� Creativitatea și munca în echipă în cadrul proiectelor eTwinning-Anna Krzyżanowska, 
ambasadoarea eTwinning în Polonia. 
� Abordarea învățării bazate pe proiecte (PBL) în eTwinning-Anna Sofia Wahlström, 

expert eTwinning - o profesoară de grădiniță în Islanda 
� O explorare multi-senzorială a lumii-Sabina Erm, expert eTwinning - profesor de 

grădiniță în Polonia 

ZIUA 3.  PROIECTAREA, PLANIFICAREA ȘI ÎNREGISTRAREA UNOR  PROIECTE 
ETWININNG CARE VOR DEMARA ÎN SEPTEMBRIE 2018. 

Dimineața au fost prezentate  exemple de bune practici, proiecte eTwinning și un proiect 
Erasmus+ care a avut asociate 4 proiecte eTwinning: Alina Wujcik, Poland Naira Nahapetyan, 
Armenia Sabina Erm, Poland, ”Through democracy to literacy”: Anna Sofia Wahlström , Anna 
Krzyżanowska, Juan Carlos Garrido. În continuare reprezentatntul NSS Polonia, Pawel Czaplinski a 
precizat câteva aspect referitoare la modul de proiectare și planificare a viitoarelor proiecte eTwinning.  

După-amiaza paticipanții s-au grupat și au proiectat și înregistrat un proiect eTwinnig. Împreună 
cu două colege din Polonia, doamana Popescu Florina a colaborat pentru elaborarea și înregistrarea 
proiectului "My little Homeland - local heritage" ( proiect aprobat deja de NSS Poland), iar doamna 
Ciobanu Monica, a elaborat proiectul "Learning vocabulary by playing games" – în colaborare cu 
parteneri din Polonia, proiect care deasemenea a fost aprobat de NNS Poland. Fiecare echipă și-a 
prezentat proiectul.  În plen au fost precizate recomandări pentru viitorul programelor eTwinnig în 
sectorul școlar. A urmat  încheierea oficială a seminarului și înmânarea Certificatelor de participare 
tuturor paticipanților la Seminar 

Infomații suplimentare despre acest eveniment pot fi accesate prin link-ul 

http://konferencje.frse.org.pl/CS_Warsaw_2018/lang:en. 

CONCLUZIILE PARTICIPĂRII LA DE CONTACT ”CALITATEA ÎN PROIECTELE 
ETWINNING”, VARȘOVIA, POLONIA: 

• Platforma eTwinning oferă un mediu unic pentru crearea de rețele și colaborare școlară 
internațională. Este un loc în care profesorii pot crea un parteneriat eTwinning. 
Seminarul a introdus participanții prin principalele caracteristici și instrumente, inclusiv 
profilul eTwinning, forumul, motorul de căutare și platforma de proiect.  

• Cu  eTwinning avem șansa mare de a încorpora trei elemente de bază în școlile noastre: 
dimensiunea europeană, instrumentele TIC și colaborarea. 



•  Menținerea unei atmosfere de cooperare în rândul profesorilor care derulează astfel de 
proiecte  ne va ajuta să consolidăm dimensiunea europeană. 

• COLABORAREA ESTE CHEIA SUCCESULUI ÎN PROIECTELE 
ETWININNG!  

 


