Etwinning – o comunitate de învățare
Activități eTwinning desfășurate în școală
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Una dintre cele mai importante valori al comunității eTwinning este colaborarea
dintre profesori, elevi, școli, părinți și autorități locale. Într-o reuniune online, profesorii
lucrează împreună și organizează activități cu elevii. Astfel, având un rol activ, ei
interacționează, analizează, iau decizii, se respectă reciproc și află despre reguli de
comunicare. Proiectele eTwinning se bazează pe contribuții din partea fiecărui membru al
echipei, pe un efort individual și de grup, în același timp.
Platforma eTwinning nu oferă doar o satisfacţie profesională şi personală, ci oferă o
schimbare reală în cadrul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, întăreşte sentimentul
de apartenență la o comunitate profesională (europeană) a cadrelor didactice şi creşte
motivaţia copiilor pentru cunoaştere şi învăţare. Etwinning oferă posibilitatea cunoaşterii şi a
comparării altor sisteme de învăţământ şi transpunerea curriculumului formal în activități
educaționale interesante.
Destinată școlilor din Europa, eTwinning este o comunitate educațională gratuită
online, care adună aproximativ 700.000 de utilizatori, înregistrați, majoritatea fiind profesori
care predau la toate nivelele școlare (primar, gimnazial, liceal), dar și preșcolar. Ei lucrează
împreună online într-o serie de activități, de la proiecte între școli la nivel național și
internațional, la spații de colaborare și oportunități de dezvoltare profesională. Acțiunea este
finanțată de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus +. Profesorii arată că
implicarea lor în eTwinning are un impact semnificativ asupra dezvoltării abilităților lor
pedagogice, tehnologiei și abilităților de evaluare. Este semnificativ impactul asupra
capacității și motivației elevilor de a învăța, cu accent pe competențe. De asemenea, efectul
raportării școlii, ca instituție, la eTwinning prin acordarea etichetei de Școală eTwinning
demonstrează o conducere solidă și o abordare colaborativă a echipei manageriale cu efecte
pozitive asupra profesorilor și elevilor.
eTwinning Live oferă comunității de participanți funcții diferite într-o rețea socială de
colaborare, inclusiv facilitatea de a seta sesiuni de videoconferință live. Prin eTwinning Live
profesorii au acces și la o altă zonă privată, care devine disponibilă acestora odată ce
înregistrează un proiect. Această zonă cunoscută sub numele de TwinSpace este un spațiu
unic pentru fiecare proiect. Profesorii pot lucra aici împreună, își pot invita elevii, dar și alți
oaspeți, precum experți, colegi din întreaga lume și părinți.
Participarea la proiectele eTwinning este o experiență ce trebuie încercată de fiecare
cadru didactic pentru beneficiile pe care le aduce activității didactice dar și pe plan personal.
Scopul principal al acțiunii eTwinning este acela de a facilita comunicarea și colaborarea
între școli din țările membre ale Uniunii Europene, implicând cadrele didactice și elevii în

activități noi de învățare: crearea de diverse produse educaționale prin utilizarea noilor
tehnologii și în elaborarea cărora colaborează cu echipe din alte țări. În 2013 am implicat
elevii clasei a IV-a într-un proiect eTwinning, din dorința de a-i conecta cu alți elevi din
Europa. Fiind interesată de protecția mediului înconjurător, de reciclare și profitând de
existența unei lecții despre reciclare în manual m-am gândit să extind activitatea de la ora de
engleză printr-un proiect eTwinning. Proiectul Let´t act for a clean environment a reunit țări
din Europa, printre care și România. Școala noastră s-a bucurat de un real succes. Posterul
realizat de copiii de la Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Maieru a câștigat concursul de afișe
organizat de o școală din Turcia. De asemenea, toate proiectelor desfășurate în școala noastră
au implicat profesorii din școală, prof. Hădărău Cristina, prof. Dunca Claudia, prof. Borș
Viorica, prof. Roman Mihaela, prof. Roman Mariana, prof. Scridonesi Felicia.

EXEMPLE DE BUNA PRACTICĂ DIN TIMPUL DERULĂRII PROIECTELOR
eTWINNING

eTwinning oferă personalului didactic (profesori, directori, bibliotecari etc.) ce
activează în şcolile din ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare,
demarare proiecte şi schimb de informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă că fac parte din
cea mai palpitantă comunitate educaţională din Europa.
eTwinning Live
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