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Proiectele eTwinning – punţi 
de integrare europeană

Scopurile pe care le pune societatea contempora-
nă, societate aflată în permanentă schimbare, impun 
revederea finalităţilor de instruire – pentru o integrare 
socială mai eficientă a viitorilor absolvenţi de liceu, dar 
şi schimbarea modelelor didactice tradiţionale cu modele 
dinamice şi flexibile, participativ-active, adaptabile la
transformările vieţii, care generează o nouă abordare 
a strategiilor didactice, orientîndu-le spre formarea 
competenţelor.

Formarea competențelor de utilizare a computerului și îmbunătăţirea celor de aplicare a noilor tehnologii, 
dezvoltarea competențelor de comunicare în limba maternă şi în limbi străine, eficientizarea lucrului în echipă, 
stimularea creativităţii şi a originalităţii fiecărui elev – toate acestea le putem realiza prin intermediul activităţilor 

de colaborare prin eTwinning.
Programul eTwinning este parte a Programului de 

învăţare permanentă al Comisiei Europene și se adre-
sează tuturor învăţătorilor şi profesorilor preuniversitari. 
În uniunea Europeană, programul dat s-a dovedit a fi 
foarte eficient în dezvoltarea abilităţilor ce ţin de TIC. 
Aproximativ 100000 de profesori din statele membre ale 
uE sînt înregistraţi pe portalul eTwinning şi desfăşoară 
mii de proiecte comune în fiecare an.

Reţeaua eTwinning face parte din Programul Co-
menius al uE, cu un buget anual de aproximativ 10 
milioanede euro. Finanțarea nu se atribuie proiectelor
individuale, ci se concretizează în instrumente și sprijin 
pentru cadrele didactice și elevi, precum portalul eTwin-
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ning, și în seminarii pentru profesori. eTwinning este o 
modalitate simplă și accesibilă, prin care școlile se pot 
implica într-o cooperare internațională.

Activităţile eTwinning comportă o serie de caracte-
ristici: independenţa şi libertatea în gîndire, învățarea 
prin colaborare cu alte licee din ţările membre ale uE 
(Copii din toate țările, uniţi-va!), cunoaşterea şi dialogul 
intercultural, învăţarea prin descoperire, motivare şi 
personalizare. Învăţarea bazată pe proiect – o tehnică 
centrată puternic pe elev – este o modalitate eficientă 
de lucru, prin care elevii identifică şi rezolvă probleme, 
folosesc cunoştinţele căpătate la lecţii în situaţii concre-
te, realizează aplicaţii practice ale celor însuşite anterior. 
Ce poate fi mai bun ca aceste avantaje şi beneficii pentru 
elevii noştri în procesul de instruire şi educare?

Primul pas este înregistrarea și crearea unui cont per-
sonal pe portal , eTwinning fiind un portal de colaborare 
internațională. De aceea, pentru a putea comunica şi lucra 
împreună cu profesori din alte țări, este necesară cunoaş-
terea unei limbi străine. Punctul de pornire în derularea 
proiectului este alegerea temei și finalitățile urmărite. 
Activităţile sînt planificate stabilindu-se limbile în care 
se comunică, grupa de vîrstă, disciplinele implicate, in-
strumentele și metodele folosite. Orice proiect cuprinde 
o microcercetare sau investigaţie, realizarea produselor 
finale, diseminarea şi evaluarea lor. locul în care se des-
făşoară proiectul propriu-zis este platforma Twinspace. 
Aceasta pune la dispoziţia eTwinnerilor o serie întreagă 
de mijloace pentru colaborare şi comunicare: blog, wiki, 
chat, forum, dar şi pentru postare de web content, image 
gallery, file archive.

De fapt, în Twinspace, un proiect devine o sumă 
de etape:

a. Cunoaşterea partenerilor
Cine pornește proiectul? unul sau doi fondatori. Ei 

caută parteneri (care pot fi contacte comune ale fon-
datorilor sau doar ale unuia) și schimbă cît mai multe 
informaţii despre ei, incluzînd adrese de mail unde pot 
fi contactaţi.

b. Realizarea în colaborare a planului de proiect
la această etapă se discută despre scopuri, obiective, 

competenţe şi calităţi de atins, planificarea timpului, 
descrierea activităţilor şi a modalităţilor de realizare a 
acestora. Planul poate fi conceput de către unul dintre 
fondatori cu consultarea ulterioară a celorlalţi parteneri, 
de către ambii fondatori cu consultarea celorlalţi parte-
neri sau prin colaborarea tuturor partenerilor cu ajutorul 
unor instrumente de tipul Google Docs. Această ultimă 
modalitate este cea mai valoroasă, fiind contribuţia 
partenerilor, ceea ce rezultă fiind un proiect integrat în 
curriculumul ţărilor participanţilor. Putem vorbi despre 
proiectele eTwinning ca despre nişte proiecte ale curri-
culumului european. Ele dezvoltă elemente comune ale 
curricula din diferite ţări ale Europei şi întăresc ideea de 

unitate, de întreg a „satului (statului?) global”.
la planificarea activităţilor proiectului fiecare cadru 

didactic se consultă cu elevii săi. Spaţiul rezervat des-
făşurării este unul sigur, securizat, însă devine necesară 
o discuţie cu toţi partenerii despre regulile de realizare 
a activităţilor: respectarea normelor copyrightului; 
respectarea etichetei (reguli de comportament pe Inter-
net); realizarea corectă a fotografiilor copiilor, postarea 
acestora în locuri sigure, precum şi prelucrarea lor cu 
instrumente adecvate, pentru a nu-i expune.

c. Evaluarea
Partenerii vor stabili în comun cadrul de evaluare: 

cine și pe cine evaluează, cu ce metode şi mijloace 
etc. Activităţile proiectului se încheie prin realizarea, 
individual sau în grup, a unuia sau a mai multor pro-
duse. Evaluarea urmăreşte gradul în care au fost atinse 
scopurile şi obiectivele propuse și se desfăşoară în orice 
moment al derulării proiectului, fiind realizată de către 
cadrul didactic pentru elevii săi (sau de către elevi, dacă 
au repere precise – grile de evaluare criterială a proiec-
tului, liste de verificare) sau de către colegii parteneri (la 
cererea acestora). Astfel, evaluarea comportă, pe lîngă 
o mai mare obiectivitate, şi o dimensiune europeană. 
În așa mod, cadrul didactic şi clasa de elevi evaluaţi de 
către colegi pot să-şi autoregleze procesele de predare 
şi învăţare. Deci metodele şi mijloacele de evaluare a 
unui proiect sînt importante, deoarece pot ghida şi re-
gla activitatea. O grilă de evaluare criterială sau o listă 
de verificare îi va ajuta pe profesor şi pe elevi în orice 
moment al desfăşurării proiectului să-şi autoevalueze, 
să-şi perfecţioneze demersul. Alte mijloace de evaluare 
specifice proiectelor de tip eTwinning sînt blogul, wiki-ul 
proiectului pe care sînt postate activităţile. Există nume-
roase aplicaţii de tip quizz sau jocuri care sînt folosite 
pentru evaluare.

d. Feedbackul
Feedbackul este strîns legat de evaluare, fiind un 

element necesar pentru a încheia proiectul. Sînt impor-
tante impresiile tuturor participanţilor (cadre didactice 
şi elevi), iar rolul este unul reglator.

Proiectul nu se termină cu feedbackul, ci fondatorii 
şi membrii pot aplica pînă la o anumită dată pentru 
Certificatul Naţional de Calitate (Quality label), întru 
recunoaşterea oficială a muncii lor, a valorii proiectului. 
Aplicaţia se găseşte tot pe Desktop şi constă în descrierea 
proiectului pe baza următoarelor criterii:

•	 inovaţie pedagogică şi creativitate;
•	 integrare curriculară;
•	 colaborarea între şcolile partenere;
•	 utilizarea creativă a TIC;
•	 durabilitate şi transfer;
•	 rezultate şi beneficii (în care este detaliat motivul 

pentru care proiectul merită să fie premiat).
De obicei, proiectele eTwinning sînt apreciate şi 
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promovate şi la evenimente de tip concurs, simpozion, 
conferinţă, astfel încît ultima rubrică din aplicaţia pen-
tru Certificatul Naţional de Calitate se referă la aceste 
premii.

la 4 martie 2013, a fost lansat eTwinning Plus, o 
extensie parţială a eTwinning, adresată ţărilor din par-
teneriatul estic, inclusiv Republica Moldova. la noi, 
Programul eTwinning Plus este gestionat de Centrul 
Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Edu-
caţie (CTICE), desemnat de Ministerul Educaţiei în 
calitate de Agenţie Naţională de Suport eTwinning Plus 
(eTwinning Plus Partner Support Agency).

Pentru ţara noastră, mişcarea eTwinning reprezintă o 
noutate absolută, dar primii paşi întreprinşi sînt promi-
ţători. Membrii echipei eTwinning Moldova, ghidată de 
dr.Mihai Calalb, reprezentantul Ministerului Educaţiei 
în domeniu, şi asistenta Angela Dimitriu, au beneficiat 
de cursul online Introducere în eTwinning elaborat de 
membrii echipei eTwinning România şi moderat de 
trainerul Tatiana Stahov de la Centrul Tehnologii Infor-
maţionale şi Comunicaţionale în Educaţie. Cursul, care 
i-a familiarizat pe participanţi cu scopurile şi cu misiu-
nea eTwinning şi a pus bazele dezvoltării capacităţilor 
iniţiale pentru utilizarea instrumentelor oferite de acest 
program european, a cuprins şapte teme organizate astfel 
încît să îmbine elementele teoretice cu cele practice:

1. eTwinning – comunitatea şcolilor din Europa;
2. Învăţarea în medii colaborative online;
3. Portalul eTwinning;
4. Crearea unui proiect eTwinning. Aspecte tehnice 

şi pedagogice;
5. Utilizarea spaţiului de lucru al proiectului (Twin-

space) și a jurnalului proiectului;

6. Reguli de comunicare și de utilizare a comunităţii 
eTwinning;

7. eTwinning şi dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice.

În perioada 24-25 iunie 2013, în sala Centrului 
Cultural Luceafărul din botoșani, s-au derulat lucrările 
Seminarului de formare eTwinning Plus – oportunități 
de colaborare școlară internațională, organizat de 
TEhNE – Centrul pentru Inovare în Educație (România) 
în parteneriat cu Centrul Tehnologiei Informaționale și 
Comunicaționale în Educație (Republica Moldova) și cu 
Institutul de științe ale Educației (România). Evenimen-
tul şi-a propus să contribuie la iniţierea și dezvoltarea 
unor proiecte educaționale eficiente prin colaborarea în-
tre cadre didactice din școli europene, în cadrul Acțiunii 
eTwinning a Comisiei Europene. la seminar au partici-
pat peste 50 de cadre didactice şi specialişti în educaţie 
din România (bucureşti, botoşani, Alba Iulia, beiuş, 
Iaşi, bacău, Turda) şi din Republica Moldova.

În perioada 7-8 iulie curent, în cadrul parteneriatului 
între acţiunea eTwinning Plus Moldova şi American 
Councils s-a desfăşurat şcoala de vară Aplicaţii online 
pentru proiecte educaţionale internaţionale, la care au 
participat 20 de profesori din R Moldova.

Exemplele de proiecte eTwinning pot fi diferite şi 
pot cuprinde în aria lor toate disciplinele şcolare. Ele pot 
fi proiecte pe discipline de studiu sau transdisciplinare. 
De exemplu, pentru disciplina Educaţie/Cultură civică, 
pot fi propuse proiecte vizînd tradiţiile din fiecare ţară 
parteneră, rolurile şi responsabilităţile elevilor în şcolile 
participante privind formele de organizare a procesului 
de învăţămînt. la baza altui proiect ar putea sta posi-
bilitatea de a ne plimba virtual împreună cu elevii prin 

fiecare ţară europeană; de a-i 
cunoaşte geografia, locurile, 
tradiţiile (sărbători religioase, 
festivaluri, obiceiuri, dansuri 
populare tradiţionale), sim-
bolurile specifice, unele con-
strucţii moderne, personalităţi 
etc. În domeniul geografiei, 
am putea cerceta locul în care 
trăim, elemente de geografia 
mediului, elemente de geo-
grafie economică comune şi 
diferite. Ideea că matematica 
se găseşte pretutindeni în ju-
rul nostru – în natură, în artă, 
în arhitectură etc. – ar putea 
sta la baza iniţierii şi derulă-
rii unor proiecte eTwinning. 
Disciplina Limba şi literatura 
română poate oferi posibili-
tăţi nelimitate pentru proiecte Echipa eTwinning Moldova la Botoşani

DoCEnDo DisCiMus

proiEctElE Etwinning – punţi dE intEgrarE EuropEană



D
i
d
a
c
t
i
c
a
 
P
r
o
.
.
.
,
 
n
r
.
4
 
(
8
0
)
 
a
n
u
l
 
2
0
1
3

39

internaţionale: care sînt cele mai utilizate cuvinte în 
diferite ţări, ce formule de salut se folosesc, ce cărţi 
citesc elevii europeni etc. Alte proiecte pot aborda pro-
blematica mediului (de ex., în ce fel de mediu vrem să 
trăim, cum ne ajută natura şi cum o ajutăm noi, care sînt 
principalele surse de poluare etc.), ale alimentaţiei (de 
ex., mîncarea fast-food, chipsurile etc.), particularităţi 
ale igienei.

Algoritmul de realizare a unui proiect ar putea fi 
următorul:

• titlul proiectului;
• rezumatul proiectului;
• limba de lucru a proiectului;
• intervalul de vîrstă şi numărul elevilor implicaţi

în proiect;
• temele abordate;
• instrumentele utilizate (de ex., conferinţe audio

sau video, email, clase virtuale, forum, chat
etc.);

• obiectivele;
• metodologia – activităţile şi modul de lucru;
• rezultatele aşteptate.
Proiectele eTwinning propun elevilor și profesorilor 

noi experiențe de învățare, de comunicare interculturală, 
precum și noi căi de motivare, de ameliorare a practicilor 
didactice.  Astfel, eTwinning este:

• pentru profesori – o resursă inepuizabilă de
inspirație, de diversitate și de inovație în planul
educației;

• pentru elevi – o cale de ajustare sau de transfor-
mare a învățării în funcție de interesele și speci-
ficul generaţiei lor, de (re)găsire a atractivității
educației.

Ne exprimăm profunda încredere că proiectele 
eTwinning vor deveni o realitate pentru elevii şi profe-
sorii din Republica Moldova şi vor contribui substanţial 
la integrarea educaţiei autohtone în sistemul educaţional 
european.
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