
 

 
 

ARGUMENT 

Lansat la 14 ianuarie 2005 ca acţiune transversală a programului Comisiei 
Europene « Educaţie şi formare de-a lungul întregii vieţi », programul eTwinning 
reprezintă o operaţiune de cooperare pedagogică prin intermediul noilor 
tehnologii,  destinată tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar şi tuturor 
cadrelor didactice din Europa, indiferent de disciplina predată.  

Un proiect eTwinning trebuie să aibă cel puţin 2 parteneri din două ţări europene 
diferite. Graţie programului eTwinning + partenerii de proiect pot proveni şi din ţări 
situate în vecinătatea Europei. 

Din anul 2009 şi până în prezent, elevii şi cadrele didactice din instituţia noastră 
au participat la mai multe proiecte eTwinning, în limba franceză (fondatori de 
proiect și colaboratori) și în limba engleză (colaboratori). 

În anul 2011, proiectul nostru eTwinning “Lectures partagées” desfăşurat în anul 
şcolar 2009-2010 în parteneriat cu Liceul Francez “Sainte Puchérie” din Instanbul, 
a primit Premiul European eTwinning la categoria “Proiecte în limba franceză”. 
Decernarea premiilor eTwinning a avut loc la Budapesta (Ungaria). În acelaşi an, 
în urma competiţie naţionale „Ambasada eTwinning in școala mea” instituţia 
noastră a primit titlul de “Ambasada eTwinning” (http://new-
twinspace.etwinning.net/web/p16859/home ). 

In anul 2013, proiectul eTwinning “Fascination du surnaturel”, desfăşurat în anii 
şcolari 2011-2012 şi 2012-2013 în parteneriat cu Liceul « Guy de 
MAUPASSANT » din Fécamp (Franţa) a fost recompensat de Biroul Naţional 
eTwinning cu Certificatul naţional de calitate (http://new-
twinspace.etwinning.net/web/p68997/welcome). 

În anul şcolar 2015-2016 derulăm în parteneriat cu Liceul Ştiinţific « Francesco 
Cecioni » din Livorno (Italia) proiectul “Des mots et des images de nos villes et 
nos voyages”.  

CAPITOLUL I  -  DISPOZITII  GENERALE 

Art.1.   Clubul Etwinning HCC functioneaza în cadrul Colegiului Naţional “Horea, 
Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia.  

Art.2 . Clubul Etwinning HCC îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament.  

Art.3.  Clubul Etwinning se organizează şi funcţionează după regulamentul de 
organizare şi funcţionare propriu, aprobat de directorul Colegiului Naţional 



“Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia. 

Art.4.(1)  

•  Denumirea: Clubul eTwinning HCC 

•  Loc de desfăşurare a activităţilor: Sala Multimedia a Centrului de Documentare 
şi Informare/AEL/Sala 18, în funcţie de disponibilitatea spaţiului.  

CAPITOLUL I I  -  Scopul si  obiectul de activitate 

Art.6.  Clubul eTwinning HCC este înfiinţat în scopul organizării şi desfăşurării 
unor activitati educative şi culturale. 

Art.7.  (1) Obiectivele Clubului eTwinning HCC sunt: 

a. stimularea curiozităţii de a descoperii ţara/ţările parteneră/partenere de proiect 

b. favorizarea, prin punerea în situaţie de comunicare reală, a dobândirii şi 
formării de competenţe lingvistice de receptare/producere de mesaje scrise şi 
orale în limba franceză; 

c. dobândirea de către elevi a autonomiei în domeniul cercetării documentare 

d. îmbunătăţirea abilităţilor de utilizare a calculatorului şi de creare de conţinuturi 
multimedia; 

e. promovarea dialogului şi a comunicării în rândul elevilor; 

f. formarea și dezvoltarea la elevi a capacității de a lucra în echipă și educarea lor 
în spiritul cunoaşterii şi a respectului faţă de efortul fiecăruia; 

g. dezvoltarea spiritului de iniţiativă al elevului, a spiritului său critic, a capacităţii 
de gândire, de problematizare și de argumentare. 

Art.8.  Clubul eTwinning HCC promoveaza cu prioritate învăţarea limbilor 
moderne. 

CAPITOLUL I I I  – Condi ţ i i  de acces la activităţ i le clubului 

Art.9.  Accesul la activităţile Clubului eTwinning HCC este gratuit. Activităţile se 
desfăşoară în afara orelor de curs, sub coordonarea unui cadru didactic. 

Art.10.  Poate fi membru al Clubului eTwinning HCC orice elev care are statut 
de membru al unei echipe de proiect eTwinning şi orice cadru didactic implicat 
într-un proiect eTwinning în calitate de fondator sau partener de proiect. 

Art.11. Dobândirea calităţii de membru al Clubului eTwinning HCC presupune 
acordul scris de respectare a prevederilor Statului Clubului eTwinning HCC, a 
regulilor specifice fiecărui proiect, a drepturilor de autor şi a dreptului la imagine, 
precum şi acordul scris de publicare a materialelor realizate în cadrul proiectului 
în Twinspace, pe blogurile/site-urile instituţiilor partenere, ale profesorilor 



fondatori/parteneri de proiect sau într-o publicaţie de interes pedagogic. Pentru 
elevii minori este necesar acordul scris al părintelui/tutorelui legal.   

Art.12.  Incetarea calităţii de membru al Clubului eTwinning are loc la încheierea 
proiectului eTwinning în care acesta a fost implicat sau la solicitarea scrisă a 
elevului/cadrului didactic/părintelui sau tutorelui legal. 

CAPITOLUL IV – Resursele materiale necesare bunei 
desfăşurări  a activităţ i i  clubului 

Art.13. Membrii Clubului eTwinning au acces gratuit la spaţiul, echipamentele şi 
resursele documentare ale Centrului de Documentare şi Informare/AEL/Sălii 18, 
conform programului stabilit de cadrul didactic coordinator de club/activitate 
eTwinning.  

Art.14. Multiplicarea materialelor necesare bunei desfăşurări a activităţii 
clubului, precum şi a materialelor de promovare se realizează sub 
responsabilitatea cadrului didactic coordonator de club/activitate eTwinning. 
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