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eTWINNING ROMÂNIA – BILANŢ 2015

CS Alexandra Aramă,
CS drd. Oana Gheorghe*
eTwinning este o acţiune a Comisiei Europene, parte a Programului Erasmus+.
Lansată în 2005, cu scopul iniţial de a facilita parteneriatele între instituţii de
învăţământ preuniversitar din Europa, şi-a extins apoi finalităţile, platforma
eTwinning.net devenind o comunitate a şcolilor din Europa, reunind peste 377
550 de cadre didactice din peste 159 300 de şcoli. În România, acţiunea
eTwinning este implementată din octombrie 2007 şi este coordonată de
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (www.ise.ro).
eTwinning generează proiecte educaţionale relevante, creative şi motivante.
Majoritatea proiectelor au însemnat noi experienţe de învăţare, noi practici
didactice menite să motiveze elevii, să încurajeze implicarea acestora şi să
faciliteze dezvoltarea de noi competenţe şi atitudini.
Priorităţile naţionale din cadrul acestei acţiuni pentru anul 2015 au fost:
promovarea Programului Erasmus+, a platformei eTwinning şi a Portalului
School Education Gateway, încurajarea implicării cadrelor didactice în
parteneriate prin creşterea numărului de utilizatori activi şi promovarea valorii
pedagogice a parteneriatelor şcolare on-line.
1. Promovarea Programului Erasmus+, a platformei eTwinning şi a
Portalului School Education Gateway
Principalele activităţi desfăşurate au fost:
 trimiterea de materiale informative şi de produse promoţionale către
inspectoratele şcolare judeţene (inspectorilor generali şi inspectorilor
responsabili cu proiectele europene), precum şi către Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 desfăşurarea unor campanii naţionale pentru şcoli/ cadre didactice/ elevi
la finalul cărora au fost oferite diplome şi materiale promoţionale;
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 colaborarea cu Agenţia Naţională Erasmus+;
 realizarea unor activităţi de informare prin intermediul ambasadorilor
eTwinning;
 promovarea ştirilor şi campaniilor naţionale şi europene prin intermediul
canalelor socio-media (Facebook eTwinning România, LinkedIn, Twitter
etc.);
 organizarea unor evenimente proprii sau implicarea în cadrul unor
evenimente organizate de alte instituţii: Simpozionului Naţional „Competenţe
cheie – baza dezvoltării personale” (susţinerea unui atelier de lucru),
Congresul Internaţional al Învăţătorilor din România, Conferinţa Naţională
„Lights of the World”, Seminarul Naţional eTwinning pentru directori,
Seminarul bilateral eTwinning România – Republica Moldova (a III-a ediţie).
2. Încurajarea implicării cadrelor didactice în parteneriate prin
creşterea numărului de utilizatori activi la nivel naţional
Considerăm că această a doua prioritate a fost realizată, deoarece, pe
parcursul anului 2015 numărul înscrierilor pe platforma eTwinning a crescut
cu peste 25% faţă de anul anterior; de asemenea, numărul proiectelor în care
au fost implicaţi profesori români a crescut cu 10,3% faţă de anul 2014,
ajungând la un număr de 1391 de proiecte. Acelaşi lucru se poate spune şi
despre numărul proiectelor eTwinning Plus, care s-a triplat faţă de anul anterior,
realizându-se 618 proiecte (aceste cifre pot fi puse şi pe seama seminariilor
bilaterale oragnizate împreună cu colegii din Republica Moldova).
Echipa eTwinning România împreună cu ambasadori eTwinning susţine cursuri
de dezvoltare profesională pe platforma iTeach.ro (Introducere în eTwinning,
Promovarea proiectelor educaţionale europene, Asigurarea calităţii
parteneriatelor şcolare europene), în cadrul cărora au fost formate 847 de
cadre didactice.
Numărul de eTwinnineri români (187), care au participat la evenimente online
de învăţare desfăşurate pe platforma europeană şi susţinute de echipa Centrului
european de coordonare – CSS, s-a dublat în comparaţie cu anul precedent,
România fiind a treia ţară ca număr de participanţi implicaţi în acest tip de
activităţi, potrivit datelor furnizate de CSS.
Pentru a răspunde nevoilor cadrelor didactice nou înscrise în eTwinning, a
fost redactat un ghid tehnic despre utilizarea platformei şi a instrumentelor
eTwinning, care poate fi descărcat de pe situl naţional.
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3. Valoarea pedagogică a parteneriatelor eTwinning pentru instituţii
şcolare, cadre didactice şi copii
În această privinţă, NSS România a susţinut schimbul de experienţă şi de
bune practici între partenerii din proiecte. Tot în acest sens, ambasadorii
eTwinning, sub coordonarea Simonei Velea (coordonator eTwinning România)
au elaborat ghidul Valorificarea pedagogică a parteneriatelor şcolare eTwinning
axat pe valorificarea pedagogică a parteneriatelor eTwinning reflectate de
cursurile de formare oferite la nivel naţional.
Procentul de Certificate naţionale de calitate acordate anul acesta a crescut
la aproximativ 80% din totalul aplicaţiilor primite, aceste cifre reprezentând şi
un indicator important al creşterii calităţii proiectelor derulate de cadrele
didactice din ţara noastră. Astfel că, dintre cele 233 de aplicaţii primite, au
fost acordate 139 de Certificate naţionale de calitate, dintre acestea 88 primind
şi Certificatul european de calitate.
La Premiile europene 2016 au fost înscrise 53 de proiecte cu parteneri români,
26 dintre acestea fiind nominalizate de Centrele Naţionale eTwinning în cadrul
primei runde de evaluare. Pe lista scurtă, juriul european a nominalizat 7
proiecte cu parteneri români, dintre care trei au fost câştigătoare:
 „AIMS Alternatives for Innovative Math Study” (doamnele profesoare Irina
Vasilescu, Monica Corbus şi Maria Petrescu, Şcoala Gimnazială Nr. 195
Hamburg, Bucureşti) – premiul pentru proiecte în limba engleză, oferit de
British Council UK;
 „Time Capsule 2014-2114” (prof. Camelia Tat, Şcoala Gimnazială Păulesti,
Satu Mare) – locul II la categoria proiectelor pentru elevi cu vârste între 12
şi 15 ani;
 „Jeunes et journalistes” (prof. Elena Manovici, Liceul Teoretic „Ioan Slavici”,
Panciu, fondator al proiectului, şi prof. Mihaela Mirescu, Colegiul Economic
„P. S. Aurelian”, Slatina) – locul II la categoria proiectelor pentru elevi cu
vârste între 16-19 ani.
Pentru susţinerea Acţiunii eTwinning, pe parcursul anului 2015 a fost extinsă
reţeaua ambasadorilor români, fiind cooptaţi 23 de noi membri prin intermediul
campaniilor şi cursurilor de formare online dedicate acestora.
Pentru anul 2016, Centrul Naţional de Asistenţă eTwinning are ca principale
priorităţi oferirea unor noi oportunităţi de dezvoltare profesională, atât în mediul
on-line, cât şi faţă în faţă, promovarea acţiunii prin activităţi adresate factorilor
de decizie din învăţământ, cadrelor didactice şi elevilor, precum şi susţinerea
şi asigurarea calităţii proiectelor de parteneriat de pe platforma eTwinning.

134

AGENDA EDUCAŢIEI

