
Invitație de înscriere la conferința tematică ”Colaborarea dintre școlile din regiunea 
bazinului Dunării: experiențe și perspective de viitor”, ediția a V-a 

Cadrele didactice participante la programul eTwinning sunt invitate să participe la 
conferința tematică ”Colaborarea dintre școlile din regiunea bazinului Dunării: 
experiențe și perspective de viitor” care va avea loc în perioada 13-14 iunie 2019, la 
Viena, Austria. 

Scopul seminarului este de  

• a face cunoștință cu strategia de colaborare în educație a țărilor din regiunea 
Dunării; 

• a împărtăși experiența de colaborare în cadrul proiectelor eTwinning precum și 
exemplele de bune practici;  

• a se familiariza cu didactica tehnologiilor informaționale și a mijloacelor digitale în 
educație; 

• a găsi parteneri și stabili parteneriate educaționale prin fondarea proiectelor 
eTwinning cu țările din regiunea Dunării; 

• a dezvolta și consolida competențele de colaborare prin intermediul instrumentelor 
TIC (prin organizarea atelierelor diferențiate de lucru în funcție de nivel începător 
sau avansat). 

Criterii de selecție 

Candidatul trebuie: 

• să fie membru al comunității eTwinning; 
• să activeze în învățământul preuniversitar, cu predare la elevii cu vârsta  cuprinsă 

între 11-19 ani; 
• să cunoască limba engleză nivel de comunicare (limba engleză va fi limba de 

comunicare a evenimentului); 
• să aibă experiență în implementarea de parteneriate educaționale online și de 

dezvoltare a proiectelor educaționale; 
• să posede competențe de utilizare a TIC; 
• să nu fi beneficiat de o altă finanțare pentru evenimente europene eTwinning în 

ultimii 3 ani; 
• să fie deschis pentru colaborare prin fondarea și implementarea unui proiect în 

parteneriat cu cadrele didactice din țările regiunii Dunării. 

Costurile aferente participării la eveniment sunt acoperite de către Biroul Național 
eTwinning Moldova: drum tur-retur și cazarea.  

Cadrele didactice, eligibile și interesate să participe, sunt invitate să completeze 
formularul de participare. 

Termen limită de aplicare: 13 mai 2019 

De menționat că numărul de locuri este limitat. 

Cadrele didactice selectate vor fi contactate la numărul de telefon și prin emailul 
specificate în formular. 

https://forms.gle/ffmDhvivWFeBw8mz5


De asemenea, rezultatele selecției vor fi anunțate prin intermediul site-ului https://utm.md/ 

 

 

https://utm.md/

