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Dezvoltare şcolară prin parteneriate eTwinning
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
Centrul Naţional eTwinning,
Bucureşti, România
Schimbarea este catalizator al dezvoltării, iar piesele care pun în mişcare procesele
de dezvoltare sunt echipele, relaţiile acestora, strategiile de management, echilibrul
dintre management şi leadership, şi nu în ultimul rând capacitatea de inovare. În
organizaţiile şcolare, dată fiind misiunea şcolii de a contibui la o dezvoltare
armonioasă a societăţii, echipele joacă un rol foarte important în procesele de
gestionare a activităţilor şcolii şi în cele de dezvoltare a organizaţiei (Sparks, 2013).
Având în vedere acest aspect, dezvoltarea echipelor, construirea unei identităţi
funcţionale şi susţinerea acestora în activităţile desfăşurate sunt elemente foarte
importante pentru a susţine procesele de dezvoltare a organizaţiilor şcolare.
Acţiunea eTwinning (comunitatea şcolilor din Europa) susţine şcolile care se implică
în dezvoltarea de proiecte colaborative on-line, în care echipele de profesori şi
manageri manifestă deschidere pentru abordări europene şi inovative, facilitând
acestora contexte de dezvoltare personală şi instituţională precum şi recunoaştere.
Flexibilitatea şi adaptabilitatea eTwinning, accentul pus pe colaborare, inovare didactică
şi implicarea motivată a elevilor şi şcolilor reprezintă importante elemente care au
contribuit la dezvoltarea comunităţii. În eTwinning, colaborarea nu este rezumată la
sala de clasă şi la elevi, potrivit studiului de impact realizat în 2013, aproximativ 1 din
5 (19%) respondenţi (şi 24% dintre cei implicaţi într-un proiect) a spus că relaţiile mai
bune cu colegii din şcoală reprezintă unul dintre avantajele eTwinning.
Recunoaşterea activităţilor şi a calităţii acestora are un rol foarte important în
eTwinning, iar şcolile participante la Acţiune pot obţine, începând din aprilie 2018,
certificatul de Şcoală eTwinning. Principiul care stă la baza acestei forme de
certificare este necesitatea de a evalua şi recunoaşte nu doar implicarea, angajamentul
şi devotamentul eTwinner-ilor izolaţi, ci şi a echipelor de profesori şi directori din
aceeaşi instituţie. De asemenea, obţinerea titlului de Şcoala eTwinning se aşteaptă
să contribuie la implicarea mai multor cadre didactice/directori şi, prin urmare, să
încurajeze echipele de conducere să devină proactive în sprijinirea altor instituţii
de învăţământ şi să servească drept model la nivel local, regional şi naţional.
Certificatul de Şcoală eTwinning poate fi obţinut în urma parcurgerii unui proces
de dezvoltare instituţională, cu etape care pot fi evaluate obiectiv. Procedura de
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recunoaştere constă într-un proces cu două etape, una automată prin care se verifică
o serie de criterii de eligibilitate, în timp ce a doua etapă presupune completarea
unui formular de autoevaluare structurat în şase puncte/criterii:
1. Utilizarea responsabilă a internetului în activităţile educaţionale.
2. Colaborarea activă între cel puţin 3 profesori eTwinning din instituţie.
3. Implicarea în proiecte eTwinning, a cel puţin 2 grupuri de elevi ai şcolii.
4. Participarea a minimum 2 profesori ai şcolii, la cel puţin un eveniment eTwinning.
5. Demonstrarea, în mod public, a implicării în eTwinning.
6. Organizarea, în anul certificării, a unei activităţi de promovare a Acţiunii.
La nivel european, au fost organizate 2 sesiuni de acordare a certificatelor de Şcoală
eTwinning, 115 instituţii de învăţământ din România obţinând certificatul în urma
procesului de evaluare internaţională.
Studiile de impact realizate (Kearney, Gras-Velázquez, 2018) au arătat că introducerea
parteneriatelor on-line în practicile educaţionale sprijină inovaţia de jos în sus prin:
comunicare şi colaborare, diversitate şi deschidere spre noi experienţe de învăţare şi
predare, oportunităţi de dezvoltare profesională şi experienţe educaţionale.
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