A COMUNIDADE DE ESCOLAS DA EUROPA
O projeto eTwinning faz parte do Erasmus+, o programa europeu para a Educação,
Formação, Juventude e Desporto.
A Ação eTwinning constitui-se hoje como uma das mais importantes comunidades de
docentes europeus (mais de 641.000), dispostos a experienciar aprendizagens ativas
e novas metodologias, criar redes de trabalho colaborativo entre escolas europeias,
aprender em conjunto e desenvolver projetos comuns, com recurso à Internet e às
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), possíveis de implementar nas várias
áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, dando à educação uma dimensão
europeia e promovendo nos alunos um modelo de sociedade multilingue e
multicultural.

A decorrer desde o ano letivo 2004/2005, a ação eTwinning conta, em Portugal, com o
registo de 1765 agrupamentos/escolas, cerca de 16 100 professores e mais de 8454
projetos já realizados entre escolas portuguesas e de outros países europeus.
Para fazer parte desta grande comunidade, os docentes dos ensinos Pré-Escolar,
Básico, Secundário e Profissional devem registar-se em www.etwinning.net, e passar
a integrar uma comunidade muito ativa e encontrar exemplos de projetos e eventuais
parcerias.
Ao pertencer a esta comunidade, o/a docente eTwinner terá a oportunidade de
desenvolver as suas competências profissionais, participando em: Learning Events
(formação online gratuita, dinamizada por especialistas); cursos de formação
presencial, em linha e blended; eventos regionais; oficinas de desenvolvimento
profissional; seminários europeus; FCL; grupos eTwinning (comunidades de prática
centradas num tema ou numa disciplina onde os docentes se encontram e interagem).
Este projeto dispõe ainda de uma rede de Serviços de Apoio, tanto a nível europeu
como nacional.
A nível europeu, o Serviço Central de Apoio (CSS), localizado na European Schoolnet
(EUN), que conta com uma parceria internacional de 33 Ministérios da Educação
europeus, tem a responsabilidade de desenvolver e gerir o portal europeu
(www.etwinning.net), coordenar o trabalho desenvolvido pelos Serviços Nacionais de
Apoio, patrocinar eventos de formação, publicar materiais diversos, promover o
concurso de prémios europeus, entre outras ações.

Em cada país, existe um Serviço Nacional de Apoio, que, em Portugal,
(etwinning@dge.mec.pt) está sedeado na Direção-Geral da Educação, no Ministério
da Educação, ao qual cabe divulgar o projeto, dar apoio aos docentes eTwinners,
disponibilizar informação, organizar eventos de formação, etc.

Em estreita colaboração com o Serviço Nacional de Apoio, existe um grupo de
professores (9 embaixadores eTwinning), cuja missão é a de apoiar a promoção e a
implementação da ação eTwinning a nível regional, auxiliar os docentes na adoção de
novas metodologias de trabalho e na exploração do portal, e de dinamizar, nas
escolas, sessões de formação e de sensibilização relacionadas com o eTwinning e
com a aplicação de ferramentas digitais que possam ter interesse pedagógico para o
desenvolvimento dos projetos (http://www.etwinning.pt/site/embaixadores).

Caso os Diretores dos Agrupamentos de Escolas ou de Escolas não agrupadas
pretendam ver dinamizadas, nas suas escolas, sessões de sensibilização/formação
sobre o projeto eTwinning, poderão contactar o Serviço Nacional de Apoio, através do
seguinte endereço de correio eletrónico: etwinning@dge.mec.pt.
Outros contactos:
Serviço Nacional de Apoio eTwinning
Direção-Geral da Educação (DGE)
Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas - ERTE
Av. 24 de Julho, n.º 140, 5.º piso
1399-025 Lisboa
Telf.: 213 934 500
http://www.etwinning.net
www.etwinning.pt

