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1. CE ESTE ETWINNING?

● eTwinning este comunitatea şcolilor din Europa 
înființată în 2005

● se adresează profesorilor, directorilor și 
bibliotecarilor

● o platformă pt colaborare, proiecte internaționale, 
dezvoltare profesională  folosind T.I.C.

● este susținută de Comisia Europeană și a devenit 
parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru 
Educație, Formare, Tineret și Sport.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro


1.1 CE PROMOVĂM?

-eTwinning promovează parteneriate internaționale între 
școli prin utilizarea tehnologiei în scop educativ, 
nediscriminarea, drepturile omului, toleranța, alfabetizarea 
media, e-safety-siguranța on-line, ecologizarea, educația 
civică, incluziunea socială, antibullying, drepturile copiilor, 
solidaritatea

-limba folosită este limba engleză

-web.2.0



2. PORTALUL ETWINNING

-ca să ne conectăm, scriem în bara de Google eTwinning

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

-intrăm pe portalul eTwininng

-informațiile se pot accesa în 28 de limbi

-găsim știri, oportunități de dezvoltare profesională, exemple de proiecte 

- ca să intrăm în eTwinning Live, trebuie să ne facem cont

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






3. CREAREA UNUI CONT

Se face în mai mulți pași:

1.pre-registration:

https://www.etwinning.net/en/pub/preregister.cfm

-selectezi țara

2.registration

-completezi informații despre tine: nume, prenume, e-mail, școala, 
disciplina, disponibilitatea pt proiecte eTwinning sau Erasmus+, vârsta 
elevilor

-apoi primești un e-mail de confirmare

-îți confirmi contul și îți stabilești o parolă

https://www.etwinning.net/en/pub/preregister.cfm






4. ETWINNING LIVE

-ne conectăm la eTwininnig pagina de start 
https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm

-în bara din dreapta sus, ne apare numele

-dăm click pe ea și ne conectăm la eTwinning Live

https://live.etwinning.net/

-sub sigla eTwinning Live avem mai multe link-uri:

Persoane, Evenimente, Proiecte, Grupuri, Forumuri Parteneri, Dezvoltare 
profesională

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






4.1.ASISTENȚĂ-SUPORT

-în bara de jos, avem link-ul Asistență-Suport, care explică pe scurt 
funcționalitatea fiecărui link și a platformei:

https://live.etwinning.net/support

-sunt multe funcționalități, nu vă așteptați să știți totul de la început

-trebuie să studiați la început platforma, să dați click pe pictogramele de 
acolo ca să vă obișnuiți cu ea

-pentru ajutor, puteți contacta un coleg eTwinning, un ambasador sau chiar 
un mentor de la acest curs

https://live.etwinning.net/support






4.2 PERSOANE

-aici puteți căuta persoane cu care să colaborați, colegi, prieteni

-scrieți numele persoanei căutate și dați căutare (eu am scris la nimereală 
Adriana)

-apoi, pt a deveni prieteni trebuie să-i expediați o solicitare de contact 
(trimiteți o cerere de prietenie)

-până vă acceptă cererea, aceasta apare în așteptare

-puteți să urmăriți activitatea persoanei și să aflați la ce evenimente, proiecte 
se înscrie și să vă alăturați







4.3. EVENIMENTE

-al doilea link de sub sigla eTwinning

-aici găsiți evenimente create de alți profesori, care pot să fie on-line (puteți 
participa dacă vă înscrieți în limita locurilor disponibile) sau pe teren (fizic în 
școală)

-puteți să faceți dumneavoastră evenimente, la ca să se alăture alte 
persoane pe teme legate de zile naționale, zile internaționale (9 mai Ziua 
Europei/Ziua ETwinning), de protecția mediului, siguranța on-line, etc

-atenție la codul de conduită eTwinning și la Netiquette (reguli de 
comportament on-line)

-vedeți evenimentele create sau cele la care ați participat













4.4 PROIECTE
-aici vedeți proiectele active și cele închise/finalizate

-puteți să creați un proiect folosind ideile personale sau utilizând un kit de 
proiect din cele derulate deja și premiate 

-completați formularul pt proiect: alegeți școala (vă apare școala cu care v-ați 
înscris), apoi trebuie să selectați un partener de proiect pe care trebuie să îl 
aveți deja în lista de prieteni

-dacă nu îl aveți, căutați la Persoane și-i trimiteți o cerere de prietenie

-descrieți proiectul: numele, cui se adresează, vârsta, obiective, un plan de 
lucru desfășuarat, produsul final: cărți colaborative cu Story Jumper, Book 
Creator, E-maze

-după aprobare vi se deschide un spațiu pt proiect numit TwinSpace











4.5. GRUPURI

-aici vă puteți alătura unor grupuri deja create

-sau puteți să inițiați un grup

-tematica este diversă: grupuri pt începători, e-safety, Școlile eTwinning, 
educație incluzivă, alfabetizare media, nediscriminare, antibullying









4.6. FORUMURI PARTENERI

-aici puteți să găsiți parteneri pentru proiectele voastre

-să găsiți proiecte la care să vă alăturați

-sunt mai multe forumuri, pe categorii de vârstă: 4-11, 12-15, 16-19, 
eTwinning general, eTwinning Plus și Erasmus

-unele proiecte eTwinning au continuat ca și proiecte Erasmus+

-puteți comunica cu profesori de pe platforma eTwinning







4.7. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

-cuprinde evenimente de formare, seminarii on-line, ateliere de dezvoltare 
personală, conferințe tematice și anuale

-găsiți activitățile mele, adică cursurile/atelierele la care am 
participat/particip

-toate activitățile de formare profesională la care pot să mă înscriu

-puteți să vă generați portofoliul eTwinning în care vă apare toată activitatea 
derulată pe platformă: proiecte premiate, cursuri de formare, QL, EQL, 
Școală eTwinning









RECUNOAȘTERE

După ce v-ați făcut cont, v-ați făcut prieteni, ați intrat într-un proiect 
internațional și ați muncit alături de colegii din alte țări pe Twinspace, puteți 
aplica pt QL, adică eticheta de calitate națională. Apoi, dacă proiectul 
primește și în alte țări partenere QL, puteți să fiți răsplătiți cu EQL, adică 
eticheta europeană de calitate. Proiectele apreciate cu EQL se pot înscrie de 
coordonatorul lor la Premiile ETwinning.

Școlile care se remarcă prin activitatea lor, au primit etichete de calitate, 
promovează utilizarea tehnologiei în scop educativ, nediscriminarea, 
drepturile omului, toleranța, alfabetizarea media, e-safety, pot deveni Școli 
eTwinning!



VĂ MULȚUMESC!

VĂ DORESC MULT SUCCES!


