
Club „eTwinning HCC” 

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). 

 
“Ambasadă eTwinning” 
Titlul a fost obţinut de instituţia noastră în urma participării la Campania 
naţională "Ambasada e-Twinning în şcoala mea", campanie iniţiată de Centrul pentru 
Inovare în Educaţie (Centrul eTwinning Romania) în parteneriat cu Institutul de Ştiinte ale 
Educaţiei). Colegiul nostru a obţinut locul I, titlul de « Ambasadă eTwinning şi o invitaţie de 
participare a directorului adjunct la seminarul de contact eTwinning de la Bruxelles. 
 
Proiecte eTwinning fondate ş i defăşurate în parteneriat cu alte ţări: 
 
“Lectures partagées” (2009-2010) (certificat național de calitate, certificat european de 
calitate; proiect câştigător al Premiului european e-Twinning 2011 la categoria specială 
“Proiecte în limba franceză”). Partener de proiect: Liceul francez Sainte-Pulchérie din 
Istanbul (Turcia): http://lewebpedagogique.com/lecturespartagees/ 
 
„Fascination du surnaturel” (2011-2013). Certificat naţional de calitate (2013). Partener de 
proiect: Liceul „Guy de Maupassant” din Fécamp – Normandia (Franţa): http://new-
twinspace.etwinning.net/web/p68997/welcome  
 
„Des mots et des images de nos villes et nos voyages” (2015-2016). Certificat naţional de 
calitate, certificat european de calitate. Partener de proiect: Liceul Ştiinţific „Francesco 
Cecioni” din Livorno (Italia): https://twinspace.etwinning.net/9939/home 
 
„La femme et son destin dans la société, la littérature et les arts visuels des derniers siècles” 
(2016-2017). Certificat naţional de calitate, certificat european de calitate. Premiul I la 
categoria Liceu a Competiției naționale „Premiile eTwinning 2016”. Partener de proiect: 
Liceul Ştiinţific „Francesco Cecioni” din Livorno 
(Italia): https://twinspace.etwinning.net/23665/home  
	

Postcard	friends	-	European	Day	of	Languages	2017!	(15.09.2017 - 15.10.2017). Multipli 
parteneri europeni. https://twinspace.etwinning.net/44085/home  



Si	loin,	si	proches…	Nos	histoires	se	ressemblent	(2017-2018).	Parteneri de proiect: 
Lycée de l’Edit din Roussillon (Franța),  Liceul IES EL CHAPARIL din Nerja (Spania), Liceul 
Ştiinţific „Francesco Cecioni” din Livorno, Liceul Statal de Științe Umane și Lingvistice din 
Palermo (Italia), Liceul teoretic „Panait Cerna” din Brăila (România). 
https://twinspace.etwinning.net/42783/home  

	


