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Rezumat

Articolul evidenţiază perspectiva elevilor referitoare la experienţa lor în programul
eTwinning, la investiţia lor de resurse, aşteptările, precum şi rezultatele şcolare şi
personale obţinute ca urmare a implicării lor. Sunt analizate opiniile elevilor despre
dimensiunea colaborativă a acestor proiecte în contexte noi de învăţare, eficienţa
comunicării, perspectivele dezvoltării personale, competenţele formate, starea de
bine şi motivaţia pentru învăţare. Articolul are la bază analiza secundară a datelor
colectate în cadrul unei cercetări derulate în anul 2021, pe un eşantion de 921 de elevi
de gimnaziu şi liceu, care a avut ca scop evaluarea efectelor Acţiunii eTwinning în
România. Articolul se centrează pe analiza datelor calitative referitoare la experienţele
de învăţare pe care Acţiunea eTwinning le-a oferit elevilor participanţi.

Cuvinte-cheie: curriculum aplicat în viaţa de zi cu zi, diversitate culturală, experienţe

educaţionale, învăţare prin colaborare.

Abstract

The article highlights the students’ perspective regarding their experience with
eTwinning, their investment of resources, their expectations, as well as the academic
and personal outcomes obtained as a result of their involvement. The students’

Revista de Pedagogie - Journal of Pedagogy, 2022 (2), 29 – 44

https://doi.org/10.26755/RevPed/2022.2/29

* Cercetător ştiinţific dr., Unitatea de Cercetare în Educaţie, Centrul Naţional de Politici,
Evaluare şi Examinare, Bucureşti, România.

** Cercetător ştiinţific dr., Unitatea de Cercetare în Educaţie, Centrul Naţional de Politici,
Evaluare şi Examinare, Bucureşti, România.

                                          Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2022 (2) • LXX 29



opinions about the collaborative dimension of these projects in new learning
contexts, the effectiveness of communication, the perspectives of personal
development, the skills they developed, the well-being, and the motivation for
learning are analyzed. The current article is based on a secondary analysis of
data collected in a research project carried out in 2021 on a sample of 921
secondary and high school students, which aimed to assess the effects of the
eTwinning project in Romania. The article focuses on the analysis of qualitative
data regarding the learning experiences that the eTwinning project provided to
the participating students.

Keywords: collaborative learning, cultural diversity, curriculum applied in

everyday life, educational experiences.

1. Context teoretic

Formarea elevilor este astăzi privită într-un context mai larg decât cel al
dobândirii achiziţiilor cognitive, profilul elevului incluzând, de altfel,
dimensiunea metacognitivă şi de interrelaţionare, prin trimiteri la dezvoltare
personală, creativitate, gândire critică, capacitate decizională, ingeniozitate
în rezolvarea unor probleme personale, sociale sau de natură ştiinţifică,
perseverenţă, toleranţă. Aceste aspecte sunt reflectate şi în principiile care
stau la baza construirii curriculumului naţional, dintre care îl amintim pe acela
al centrării pe elev, care prevede adecvarea educaţiei la nevoile de învăţare ale
elevilor: „Curriculumul naţional facilitează adecvarea educaţiei la nevoile de
învăţare şi dezvoltare ale copilului şi la abordarea holistică minte-corp-suflet”
(Palade et al., 2020, p.19).

Unul dintre programele educaţionale care vizează dezvoltarea de competenţe
transversale la elevi este programul eTwinning, cofinanţat de Comisia
Europeană şi lansat în 2005. Programul este bazat pe activităţi de tip proiect,
realizate în colaborare între şcoli şi derulate prin intermediul platformei digitale
europene etwinning.net.

Participarea elevilor şi a profesorilor este benevolă, iar iniţiativele de proiecte
au avut un trend crescător considerabil de-a lungul timpului, în ţara noastră
(Alexandru et al., 2022). De la debut până în anul 2021, acest program s-a
desfăşurat cu elevi şi profesori din 43 de ţări europene din peste 230.000 de
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şcoli, iar România s-a situat pe locul şase ca număr de proiecte derulate.
Participanţii comunică prin canalele digitale obişnuite, sincrone şi asincrone,
dar au avut şansa să utilizeze şi o platformă digitală, cu spaţii colaborative şi
aplicaţii digitale utile pentru comunicare şi organizarea spaţiului virtual.
Experienţele de învăţare dobândite prin eTwinning au constituit un avantaj
evident pentru elevii şi profesorii participanţi, deoarece competenţele digitale
exersate în acest context au făcut tranziţia mai lină către şcoala online din
timpul pandemiei (Alexandru et al., 2022).

Răspunsul curriculumului naţional la problemele concrete pe care un elev le
întâlneşte şi pe care ar trebui să le rezolve în viaţa de zi cu zi rămâne o
problemă delicată a şcolii româneşti. Este dificil pentru elevi să aplice ceea
ce învaţă în situaţiile de viaţă, unde ar avea nevoie de aceste achiziţii, din
cauza faptului că nu sunt, probabil, suficient exersate anumite căi sau metode
care facilitează transferul unor cunoştinţe în situaţii concrete. Şi profesorii
recunosc faptul că elevii au adesea cunoştinţele de care au nevoie, dar au
dificultăţi în a face transferul către alte discipline sau în viaţă. Opţiunea
pentru abordarea centrată pe elev vizează îmbunătăţirea procesului de
învăţare, dându-i ocazia elevului să se implice în mod activ în propria formare.
Predarea centrată pe elev încurajează interacţiunea dintre profesor şi elev,
dar şi între elevi, iar activitatea se poate desfăşura atât în clasă, cât şi în
afara ei; sunt agreate metode de învăţare precum învăţarea colaborativă,
învăţarea prin experienţă directă, excursii, poveşti, prin dialog, rezolvarea de
probleme, proiecte (Khales, 2016; Khales & Meier, 2013; Pappas, 2013).
Pe de altă parte, pentru profesorul dornic să îmbrăţişeze inovaţia didactică
este uneori dificil să transforme categoriile de activităţi din programele şcolare
într-o suită de activităţi concrete, interactive, semnificative pentru elevi, fie
din lipsa unui model pedagogic care să faciliteze crearea acestei conexiuni,
fie din lipsă de exemple sau de inspiraţie. Din acest punct de vedere,
programul eTwinning poate constitui o sursă de inspiraţie pentru profesorii
din învăţământul preuniversitar, deoarece proiectele din cadrul acestuia sunt
construite astfel încât să conecteze învăţarea cu problemele reale ale elevilor.

Proiectele eTwinning au în vedere nevoia de învăţare a fiecărui participant
(Alexandru et al., 2022), aceasta putând fi definită prin decalajul dintre starea
de performanţă şcolară realizată şi starea de performanţă dorită (Altschuld
& Kumar, 2010). Mai mult, acest program poate fi o sursă pentru analizarea
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factorilor care contribuie sau inhibă dezvoltarea de competenţe sau a factorilor
care facilitează transferul învăţării, cum ar fi utilizarea tehnologiei, prin
platforme şi aplicaţii colaborative (Arias & Clark, 2004; Stefaniak, 2021).
Într-o lucrare referitoare la teoria organizării situaţiilor de instruire, Ioan
Cerghit (1991) propunea, într-o viziune nouă la acea dată, un model teoretic
reglabil şi flexibil de învăţare, bazat pe analiza realului pedagogic, pe care îl
consideră „o colecţie consistentă de situaţii de instruire” care, prin organizare,
poate susţine învăţarea elevilor (p. 10). Modelul propus poate fi considerat o
reacţie, la momentul respectiv, la tendinţa de a rezolva problemele învăţării
exclusiv prin aplicarea unor soluţii deduse din teoretizări de natură
psihopedagogică sau din analiza conţinuturilor disciplinare. În aceeaşi cheie
de discuţii, Eric Gilder (1994) propunea, în aceeaşi perioadă, plecând de la
analize personale şi de la experienţa acumulată, un model analitic pentru
desfăşurarea activităţii unui profesor la clasă. Deşi modelul era construit
pentru înţelegerea unei teme din aria disciplinelor socioumane, acesta este
aplicabil şi pentru alte domenii disciplinare sau chiar în zona de
interdisciplinaritate. Modelul era format din patru etape, prima fiind
experimentarea realităţii conform intuiţiei personale, urmată de elaborarea
unei viziuni personale, logice şi coerente asupra lumii, văzută ca o consecinţă
logică a primei etape. Primele două etape erau urmate de una de construire
a unor argumente ştiinţifice pe baza analizării informaţiilor şi a identificării
unor relaţii. Ultima etapă, potrivit lui Gilder (1994), consta într-o încercare de
a realiza o sinteză asupra subiectului studiat (p. 78). Acest model poate fi
recunoscut în multe proiecte din cadrul eTwinning, mai ales pentru elevii din
clasele mai mici. În cazul proiectelor care se adresează elevilor de vârste mai
mari, calea de învăţare propusă inversează unele etape ale modelului propus de
Gilder. Elevii mari pornesc de la un scop propus, un rezultat urmărit sau o problemă
comunitară/socială reală, aleasă de obicei de un grup de profesori sau elevi
implicaţi în proiect. Elevii identifică soluţii posibile, apoi le aleg pe cele mai eficiente,
pe care uneori le aplică. În astfel de situaţii, cei implicaţi în derularea unui proiect
au recurs frecvent şi la instrumente tehnologice de informare, de prelucrare a
datelor şi de comunicare online.

În demersul de conectare a achiziţiilor elevului la problemele de zi cu zi,
reuşita acţiunii didactice depinde, în mod clar, de conştientizarea rolului pe
care elevul îl are în învăţare, de autonomia sa, de opiniile şi convingerile
personale, de atitudini despre învăţare, de modul de comunicare şi
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interacţiunea în situaţiile didactice pregătite de profesor. Din acest punct de
vedere, programul eTwinning oferă elevilor contexte de exersare a autonomiei
în învăţare.

Pentru profesori, avantajul major al implicării în proiectele eTwinning este
acela că au posibilitatea să coopereze cu profesori din alte ţări şi să găsească
împreună cele mai bune şi autentice contexte de învăţare pentru o temă
aleasă – disciplinară sau transversală. De asemenea, pot discuta dacă o metodă
propusă a mai fost utilizată în trecut şi, dacă da, cu ce rezultate, cât este de
eficientă sau dacă este adecvată pentru învăţarea online (McDonald & West,
2020; Stefaniak, 2021). Şi părinţii, ca beneficiari indirecţi ai educaţiei din şcoală,
consideră necesar ca şcoala să răspundă într-o măsură mai mare intereselor de
studiu ale elevilor, să interconecteze disciplinele şcolare cu viaţa şi să le confere
valenţe practice mai puternice (Catană & Angeluşiu, 2018).

2. Metodologie

Articolul de faţă realizează o analiză secundară a datelor colectate în cadrul
proiectului de cercetare Parteneriate pentru învăţare. Experienţe ale
elevilor, profesorilor şi şcolilor (Alexandru, 2022). Proiectul a implicat un
demers investigativ aplicat în anul 2021, care a vizat evaluarea rezultatelor
şi a impactului proiectelor eTwinning derulate în ultimii 10 ani în România.
Demersul a cuprins analiza datelor de context extrase de pe platforma
eTwinning.net, analiza de documente referitoare la Acţiunea eTwinning,
precum şi ancheta prin chestionar adresat cadrelor didactice şi elevilor şi
ancheta prin interviu de grup.

Articolul analizează o serie de aspecte colectate prin chestionarul adresat
elevilor. La acest chestionar au răspuns 921 de elevi din toate judeţele şi
regiunile din ţară, participanţi la reţeaua eTwinning. Lotul de elevi respondenţi
nu constituie un eşantion reprezentativ pentru toţi elevii participanţi la
programul eTwinning; acesta a avut următoarele caracteristici: 49,6% elevi
de gimnaziu şi 50,4% elevi de liceu; 64,1% fete şi 35,9% băieţi; ponderi
relativ similare de elevi din mediul urban şi din mediul rural. Toţi elevii
respondenţi au avut experienţe anterioare de participare la proiecte eTwinning,
cu o medie de trei participări în astfel de contexte.
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Articolul abordează informaţiile colectate prin întrebările cu răspuns deschis,
referitoare la percepţiile elevilor cu privire la roluri exersate, luarea unor
decizii, autonomie, eficienţă în învăţare, deschidere către celălalt şi către
alte culturi, prin raportare la competenţele de literaţie, multilingvism, personale,
sociale, civice, antreprenoriat, a învăţa să înveţi, digitale, la situaţiile concrete
în care au utilizat competenţele formate prin intermediul eTwinning, în timpul
orelor şi/sau în afara acestora. În analiză, unele date calitative sunt corelate
punctual cu o serie de date cantitative colectate prin chestionar, pentru a
argumenta unele concluzii sau pentru a le detalia pe altele.

Analiza realizată în cadrul acestui articol îşi demonstrează utilitatea prin
evidenţierea unor aspecte de impact semnificativ pe care le-a produs
participarea elevilor la proiecte eTwinning. Aceste aspecte pot orienta
propunătorii de proiecte eTwinning în definirea obiectivelor pe care şi le
formulează, precum şi în monitorizarea efectelor implicării şcolilor şi a actorilor
educaţionali în comunitatea online a şcolilor din Europa eTwinning.

3.  Rezultate obţinute

Aproape toţi elevii participanţi la ancheta prin chestionar au menţionat explicit
că au participat de bunăvoie în aceste proiecte, evocând unul sau mai multe
dintre următoarele motive: interesul pentru temă, dorinţa de a lucra cu elevi
din cât mai multe ţări, interes pentru activităţile eTwinning, care au fost
percepute ca fiind diferite de cele derulate în mod obişnuit la clasă. Temele
de interes aparţin deseori unor zone de integrare curriculară, precum
cunoaşterea specificului cultural din ţările partenere, obiceiuri specifice unor
regiuni europene, protecţia mediului, poluare şi reciclare sau exersarea
comunicării într-o limbă străină. Pentru elevi, principalele elemente de
diferenţiere a acestor proiecte, în raport cu activităţile şcolare curente, au
fost: includerea tehnologiilor digitale în scopul realizării unei comunicări
constante şi mai profunde; colaborarea frecventă şi autentică în cadrul unor
echipe de elevi din aceeaşi clasă sau din clase, din şcoli sau din ţări diferite;
apelarea la metode de învăţare moderne, care respectă diversitatea stilurilor
de învăţare; interdisciplinaritatea, prin conectarea informaţiilor şi abilităţilor
dobândite la diverse discipline şi aplicarea acestora în viaţa cotidiană.
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Răspunsurile formulate de elevi relevă alegerea aspectelor confirmate/
experimentate de aceştia, care şi-au dovedit utilitatea în contexte noi, prin
raportare la situaţii din viaţa lor de zi cu zi. Opiniile exprimate de elevi
evidenţiază beneficiile aduse de proiect în raport cu şcoala, dar şi în plan
personal, în afara şcolii. Este important de analizat cum reuşesc elevii să
valorifice contextele de învăţare create de proiectele eTwinning pentru a-şi
dezvolta competenţe care îi definesc ca fiinţe reflexive, autonome, flexibile,
capabile de a-şi formula proiecte pe termen lung, de a-şi analiza propriile
percepţii din perspective multiple şi de a le modifica în scop ameliorativ.

3.1.  Dezvoltarea personală: altfel de experienţe educaţionale

Proiectele eTwinning permit, în principiu, o mai bună adaptare a demersurilor
de învăţare la nevoile/aşteptările de învăţare ale elevilor, comparativ cu
strategiile de predare-învăţare utilizate de obicei la diverse discipline din
orarul şcolar, creând ocazii pentru dezvoltarea competenţelor necesare în
viaţă (de exemplu, vorbitul în public, regulile de comunicare digitală, opţiuni
personale cu privire la petrecerea timpului liber, stil de viaţă sănătos,
voluntariat). Prin intermediul acestor competenţe, elevilor li se oferă, de
asemenea, ocazia să iasă din spaţiul lor de viaţă cunoscut şi să acceadă la
alte experienţe de viaţă, la alte culturi. Aceasta reprezintă pentru mulţi elevi
o deschidere către alte tipuri de experienţe, în care „a şti” şi „a experimenta”
capătă sens şi sunt efectul unor opţiuni personale.

Contextul interactiv, în propria cultură şi intercultural, specific proiectelor
eTwinning, oferă multe ocazii de explorare a competenţelor lingvistice atât
în limba maternă, cât şi în limbi străine. Răspunsurile la chestionar evidenţiază
că un număr mare de elevii consideră că au exersat o limbă străină în
programul eTwinning; acest fapt dovedeşte nu doar utilitatea acestor
experienţe, ci şi faptul că elevii percep accesul la alte limbi şi deschiderea
către alte spaţii socioculturale ca reprezentând atuuri personale, care le pot
aduce beneficii în dezvoltarea lor pe termen lung. Sunt amintite experienţe,
precum: „când mergi în altă ţară şi nu cunoşti limba respectivă, dar ai
cunoştinţe lingvistice la limba engleză, comunicarea se face mult mai
uşor”; „cu siguranţă, în urma proiectelor, mi-am dezvoltat vorbitul limbii
engleze, lucru care m-a ajutat atunci când a trebuit să comunic cu
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persoane din afara ţării”; „am exersat comunicarea cu alte persoane,
oferindu-mi curaj să vorbesc în public”; „faptul că am putut să vorbesc
liber în faţa colegilor şi a profesorilor m-a ajutat să-mi îmbunătăţesc
vocabularul şi modul de exprimare”; „am avut mai multe cunoştinţe
despre ţara de origine a prietenei mele şi am putut să comunic cu ea
despre ţara ei şi a fost surprinsă plăcut”; „am putut îndruma pe stradă
un om străin, către o instituţie, în limba engleză”; „în proiectele la care
am participat, am comunicat în limba engleză, iar acest fapt mi-a permis
să discut mai liber cu persoanele străine, când am plecat în vacanţă în
Marea Britanie”; „în această vară am fost în Turcia cu părinţii şi am
ştiut informaţii despre cultura lor”. Exemplele de mai sus relevă contexte
noi în care elevii şi-au validat competenţele şi au trăit experienţe concrete
de interacţiune interculturală.

O altă reprezentare care merită adusă în discuţie în analiza de faţă se referă
la percepţiile elevilor despre „cultura generală”, datorită mizei pe care aceasta
o poate avea pe termen lung, la nivel personal şi profesional. Deşi sintagma
aceasta poate presupune o dihotomie între „a şti” şi „a face”, între cunoaştere
teoretică şi cunoaştere aplicabilă/utilă în viaţa de zi cu zi, totuşi opiniile
exprimate de elevi în cadrul chestionarului validează utilitatea acestor achiziţii
pentru dezvoltarea personală pe termen lung, pentru curiozitatea şi deschiderea
către zone noi de cunoaştere constituind motorul legitimării acestor obiective
de învăţare. Iată câteva opinii, în acest sens: „faptul că am învăţat despre
alte culturi şi tradiţii mă ajută la cultura generală”; „nu mi-au fost
deloc de folos în viaţa de zi cu zi, dar mi-am îmbogăţit cultura generală”.

Răspunsurile elevilor evidenţiază că nevoile de structurare a raporturilor cu
sine şi cu lumea exterioară îşi găsesc puncte de sprijin prin experienţele
eTwinning, care au rolul de a favoriza reflecţia şi luarea unor decizii. În ceea
ce priveşte cunoaşterea de sine, elevii pun accent pe aspecte privind
încrederea în sine, autoevaluarea („m-a ajutat să îmi dezvolt mai bine
capacitatea de a comunica în limba engleză”), capacitatea de a fi empatic
(„să fiu mai înţelegătoare”; „am învăţat să am răbdare mai multă cu
ceilalţi”), organizarea personală („să mă gândesc mai bine înainte de a
face un lucru”; „să fiu mai ordonată”; „să fiu punctuală”), urmărirea
unor obiective personale („cum să învăţ ceva cu plăcere şi atenţie”;
„perseverenţă”). Nu în ultimul rând, opiniile exprimate de elevi pun în
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evidenţă disponibilitatea lor pentru schimbarea propriei perspective faţă de
valori, atitudini şi comportamente care pot creşte calitatea mediului în care
trăiesc („am învăţat din proiectele eTwinning de ce este bine să
reciclăm”; „drepturile copiilor”). Preocupările elevilor se îndreaptă şi către
dezvoltarea creativităţii, a imaginaţiei sau către o mai bună gestionare a
timpului: „datorită acestui proiect am reuşit să văd lucrurile din altă
perspectivă, îmbogăţindu-mi imaginaţia; acest lucru mă ajută la română,
când citesc un text pe care trebuie să îl interpretez”; „am învăţat să fiu
descurcăreaţă, să vin cu idei noi, creative, iar acest lucru m-a ajutat să
învăţ să-mi organizez mai bine timpul şi activităţile”.

Aproape jumătate dintre elevii participanţi au considerat că programul
eTwinning a fost o ocazie de a învăţa să-şi gestioneze timpul de lucru şi
sarcinile de învăţare (Alexandru et al., 2022). Răspunsurilor elevilor vizează
şi atitudini faţă de învăţare, precum şi oportunitatea de a transforma, mai
târziu, competenţele formate în avantaje profesionale: „să fiu pozitiv atunci
când trebuie să învăţ ceva nou”; „cursul de robotică propus şi dirijat
de echipa Finlandei a adus diferite informaţii despre programare, cât
şi despre arhitectura unui robot şi cum poate fi construit”; „informaţiile
dobândite mă pot ajuta în informatică şi inginerie”; „mi-am
perfecţionat abilitatea de a edita video, iar acest lucru m-a ajutat mult,
deoarece acesta era doar un hobby, dar acum poate deveni meserie”.
Elevii au înţeles importanţa, la nivel personal, a cunoştinţelor sau a
competenţelor formate prin aceste proiecte, confirmate în diverse contexte
concrete de viaţă (de la formal la informal): „i-am impresionat pe prietenii
mei cu informaţiile despre roci pe care le-am aflat în cadrul proiectului
SNAP!inside the Earth”; „am învăţat să îmi exprim mai bine ideile
datorită proiectelor şi mi-a folosit mai departe”.

3.2.  Învăţarea în echipă şi nevoia valorizării contribuţiei personale

O strategie didactică eficientă, care încurajează interacţiunea în cadrul unor
echipe, este învăţarea prin colaborare, aceasta fiind menţionată de o bună
parte dintre elevii respondenţi care au participat la proiecte eTwinning.
Învăţarea prin colaborare facilitează dezvoltarea responsabilităţii personale,
datorită implicării individuale în procesul de învăţare, în contextul
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interdependenţei relaţionale care are loc într-o echipă. Unii factori au o
influenţă deosebită asupra învăţării prin colaborare (Oprea, 2006): modul în
care sunt grupaţi elevii în cadrul unei echipe, modul în care sunt distribuite
sarcinile, instituirea şi respectarea unor reguli şi norme de grup, rezolvarea
conflictelor, dar şi dimensiunea grupurilor. În general, proiectele din cadrul
programului eTwinning sunt bine organizate şi încurajează respectarea unor
norme comportamentale în învăţarea cu prezenţă fizică sau în spaţiul virtual.
Elevii au ocazia de a învăţa să colaboreze ca membri în echipe, în cazul
elevilor mai mari/mai experimentaţi existând chiar oportunitatea de a deveni
coordonatori de grup.

Răspunsurile elevilor la întrebările din chestionar menţionează o serie de
calităţi personale, dezvoltate ca urmare a învăţării prin colaborare: respectarea
unor norme de grup, toleranţă, întrajutorare, prietenie („prin proiect am
învăţat să lucrez mai bine în echipă, să fiu mai deschisă şi să comunic
mai bine cu cei din jur – m-a ajutat în viaţa de zi cu zi, când întâlneam
persoane noi, fiindu-mi mult mai uşor să vorbesc cu ele şi să îmi fac
prieteni noi”). În unele cazuri, ca urmare a acestor experienţe de învăţare
autentice, complexe, elevii au constatat că au putut să comunice mai eficient
şi şi-au schimbat modul de apreciere a rezultatelor personale (în contexte
neconcurenţiale), ceea ce conduce la aşteptări mai juste în privinţa învăţării
(„am învăţat să comunic cu persoane străine, ceea ce m-a făcut mai
sociabilă şi mai curajoasă, să particip şi la alte ore, încercând să dau
răspunsul corect, şi să mă acomodez cu gândul că nu tot ce fac trebuie
să fie perfect”). Lipsa de exerciţiu colaborativ în contextele de învăţare
şcolară presupune, în opinia unor elevi respondenţi, limitarea accesului la
proiecte de grup a celor demotivaţi. În acelaşi timp, formatul colaborativ
specific proiectelor eTwinning conferă o voce elevilor, îi motivează să participe
la luarea deciziilor, să îşi exprime punctele de vedere şi să le respecte pe
cele ale colegilor („m-au ajutat să-mi exprim opiniile”; „am învăţat să
fiu mult mai deschis la alte idei şi opinii şi să ajung la acorduri comune
şi rezolvări mult mai practice şi eficiente”; „am învăţat să respect
diferenţele dintre copii şi opiniile lor”).

Modalităţile concrete de lucru în grup, asumarea şi respectarea regulilor de
derulare a proiectelor, dinamica rolurilor, diversitatea sarcinilor de lucru sunt
aspecte care concură la asigurarea unui mediu pozitiv de învăţare, de
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încredere în sine şi în ceilalţi şi oferă oportunităţi pentru formularea de
feedback din partea profesorului şi între colegi, precum şi de evaluare a
gradului de reuşită a unui proiect. Peste două treimi dintre elevii respondenţi
la chestionar au menţionat astfel de efecte produse de implicarea lor în
proiecte eTwinning (Alexandru et al., 2022). În acest context, elevii au
aşteptări legate de formatul colaborativ de activitate, care presupune şi
respectarea unui echilibru între munca în echipă şi cea individuală, precum
şi aprecierea contribuţiilor personale şi a originalităţii („în opinia mea, ar fi
de apreciat dacă s-ar face şi proiecte pe cont propriu, pentru a se
aprecia şi munca individuală, astfel oferind proiectelor o amprentă
unică de la fiecare elev”).

Beneficiile strategiilor colaborative se pot situa pe mai multe paliere ale
dezvoltării personale şi de grup, deoarece dezvoltă capacităţile cognitive şi
abilităţile sociale ale elevilor implicaţi, au efecte asupra trăsăturilor lor de
personalitate, iar la nivel de grup conduc la schimbări ale culturii şi ale
managementului grupului. Din această perspectivă, la nivel informativ şi
formativ, elevii au avut ocazia să împărtăşească, prin intermediul eTwinning,
experienţe de viaţă cu colegi din alte ţări, pe care le-au utilizat în diverse
situaţii particulare („am învăţat unde se aflau ţările şi oraşele din care
proveneau echipele participante, iar noţiunile aflate le-am folosit la
orele de geografie”; „am aflat lucruri interesante despre cântecele
celebre dintr-o mulţime de ţări”). Cei implicaţi menţionează că echipele
eterogene conferă mai multe avantaje, iar pe baza experienţelor lor directe,
elevii au formulat o serie de recomandări care vizează constante ale unui stil
de lucru („să fie încurajată munca în echipă între elevi diferiţi din punct
de vedere lingvistic şi cultural”; „consider că, pentru a îmbunătăţi
proiectele eTwinning, să avem posibilitatea de a întâlni şi de a cunoaşte
persoane din alte ţări străine”; „ar trebui incluse mai multe ţări de pe
toate continentele în comunitatea eTwinning, deoarece schimbul de
experienţă ar fi şi mai bogat”). Aceste interacţiuni cu elevi diferiţi, din alte
zone ale ţării şi din alte ţări, îi stimulează în mod deosebit pe participanţii la
proiecte, aceştia devenind mai performanţi, dezvoltându-şi în acelaşi timp
capacităţile de comunicare, de înţelegere a unei situaţii sociale, ştiinţifice, de
natură estetică, uneori reuşind să menţină comunicarea şi după încheierea
proiectului.
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3.3.  Contexte noi pentru exersarea competenţelor

Analiza datelor cantitative privind participarea elevilor la Programul
eTwinning – experienţă care presupune, în România, mai mult de 10 ani şi
un număr foarte mare de proiecte derulate – relevă că peste jumătate dintre
elevi şi-au dezvoltat competenţele de comunicare în limba maternă şi străină,
competenţele digitale (Alexandru et al., 2022), dar şi competenţele sociale şi
civice, a învăţa să înveţi, antreprenoriale etc. Pentru a-şi aprecia nivelul de
competenţă, elevii au nevoie de contexte noi, autentice, în care sunt puşi în
situaţia să rezolve o problemă reală şi, implicit, să reflecteze la cum anume
s-au descurcat, pentru a aprecia ce a funcţionat, ce nu a funcţionat şi ce ar
putea face în viitor. Sunt, aici, paşi esenţiali pe drumul spre autonomia în
învăţare, parcurşi într-un mod constructiv şi cu motivaţii personale, asumate.
Analiza diversităţii răspunsurilor elevilor evidenţiază că apar frecvent raportări
la experienţa proprie, utilizând sintagme precum „am învăţat despre”, „am
învăţat cum să”, „am făcut”, „am aplicat”, „m-au ajutat la” etc. Avem
astfel o multitudine de perspective asupra sensului învăţării pentru elevii
respondenţi: Pentru ce învăţ? Ca să înţeleg? Ca să ştiu că pot face? Ca să
fac? Exemplele de mai jos sunt semnificative pentru „polifonia” obiectivelor
de învăţare ale elevilor.

Dimensiunea de interrelaţionare a fost exersată şi consolidată, potrivit opiniilor
exprimate de elevi („cel mai mult mi-a fost de folos cum să mă comport în
societate. Sunt diferite proiecte care te învaţă şi te ajută să ştii mai
multe”), fiind manifestă şi latura atitudinală, de deschidere către celălalt, de
conştientizare a unor stereotipuri/prejudecăţi sociale („subiectele pe care
le-am discutat în aceste proiecte m-au ajutat să înţeleg problemele
fiecăruia şi motivul de unde apar aceste probleme”; „cooperarea cu
mai mulţi oameni de diferite rase şi naţionalităţi”; „un exemplu bun ar
fi când merg la magazin şi mă întâlnesc cu romi şi îi salut frumos”).

Dezvoltarea unor competenţe transversale, care facilitează transferurile în
contexte noi reprezintă un alt aspect de impact al participării la proiectele
eTwinning. Acesta vizează utilizarea unor strategii de documentare
(„căutarea unor informaţii mult mai uşor de pe site-uri mai accesibile”),
de organizare a unui nou proiect („când a trebuit să fac un poster pentru
şcoală, despre mediu, am ştiut să îl structurez de la eTwinning”; „mă
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ajută să organizez ce am de făcut în fiecare zi, utilizând programele
învăţate în aceste proiecte”; „am învăţat să îmi exprim mai bine ideile
datorită proiectelor”) sau de reflecţie şi selectare a unor tehnici de lucru
validate („munca depusă de mine în proiect, în special cea digitală, m-a
ajutat să învăţ/să îmi reamintesc anumite tehnici, moduri de creare ale
designului”; „acum când vizionez un film îl înţeleg mai bine, deoarece
am participat la producerea unuia”; „am învăţat mai multe despre
cuvintele comune din alte limbi, fapt care m-a ajutat să informez, la
rândul meu, alte persoane care erau interesate de acest subiect”; „am
învăţat cum să creez un logo potrivit pentru un anumit lucru din proiect,
fapt care m-ar putea ajuta pe viitor”; „am putut aplica cunoştinţele
digitale la lecţii şi să ofer sfaturi altor persoane”).

Tehnologia digitală a intrat în viaţa şcolii poate forţat în pandemie, dar pe
măsură ce elevii şi profesorii s-au acomodat, au fost evidenţiate şi avantajele
predării şi învăţării online, nu numai aspectele problematice. Proiectele
eTwinning desfăşurate anterior pandemiei au pregătit elevii în domeniul digital
(„să accesez mai uşor platformele”), aceştia utilizând intens spaţiul de
lucru virtual TwinSpace sau diverse aplicaţii. De exemplu, unii elevi
menţionează explicit diverse softuri/aplicaţii şi scopul pentru care au fost
utilizate (Canva, Padlet, Jamboard, Livresq, Kahoot, Wordwall, Story jumper
etc.), precizând beneficiile pe care experienţele de lucru prin intermediul
tehnologiilor digitale în proiectele eTwinning le-au adus: „pe parcursul
proiectului, am folosit diferite aplicaţii şi site-uri pentru îndeplinirea
sarcinilor de lucru, care m-au ajutat mai târziu la învăţare şi teme, mai
ales când am făcut şcoală online”; „am învăţat lucruri noi pe diverse
aplicaţii de editare, astfel încât le folosesc în proiectele mele”; „am
învăţat să filmez şi să încadrez imaginea în cadru într-un mod adecvat”
sau „acum, că a venit pandemia, lucrurile s-au schimbat şi pe mine mă
ajută şi în momentul actual să mă descurc mult mai bine în online
deoarece am participat la acest proiect”. Pe lângă abilităţi de utilizare a
noilor tehnologii, elevii au învăţat în proiectele eTwinning şi elemente
referitoare la siguranţa în mediul online. Competenţele digitale au fost utile
pentru satisfacerea unor interese ale elevului din afara şcolii („am învăţat
să fac un cont Google.”; „în jocuri video”).

O parte dintre elevi conectează utilizarea unor aplicaţii specializate pentru
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comunicare (Skype, Zoom, Meet etc.) cu ideea de eficienţă în comunicare.
În acest sens, unii elevi au formulat observaţii critice cu privire la eficienţa
aplicaţiilor de comunicare din cadrul proiectelor, aprecieri pozitive cu privire
la alte aspecte tehnice sau recomandări de ameliorare: „m-am bucurat
mult când platforma a creat butoanele de vot care eliminau Mentimeter
sau alte aplicaţii”; „actualizarea unui forum de discuţii care să permită
organizarea pe grupuri de lucru”.

4. Concluzii

Analiza impactului Programului eTwinning a pus în evidenţă succesul său în
România, iar formatul colaborativ de interacţiune între şcoli din mai multe
ţări a constituit o sursă de inspiraţie pentru profesorii care au dorit să participe
la experienţe de învăţare autentice, împreună cu elevii lor. Analiza realizată
în articolul de faţă cu privire la opiniile exprimate de elevi evidenţiază că
aceste experienţe s-au dovedit utile pentru dezvoltarea lor personală, au
constituit ocazii pentru exersarea învăţării prin colaborare şi au oferit cadrul
necesar pentru exersarea competenţelor în contexte noi.

Implicarea elevilor în realizarea unor proiecte eTwinning a însemnat:
asumarea unor obiective; un mediu pozitiv de învăţare; valorizarea
contribuţiilor personale; un format de lucru care încurajează feedbackul şi
evaluarea rezultatelor. Beneficiile colaborative (precum: validarea utilităţii
limbilor străine; deschidere socială, prin interacţiune interculturală; cultură
generală; cunoaştere de sine; reflecţie asupra raporturilor cu sine şi cu lumea
exterioară) potenţează beneficiile din planul dezvoltării personale, ambele
fiind percepute ca atuuri pe termen lung. Activităţile din acest program au
presupus: transferuri în contexte noi a unor tehnici utilizate, de obicei, pentru
rezolvarea unor sarcini şcolare; rezolvarea unor probleme de interes pentru
elev; siguranţă în utilizarea tehnologiilor/programelor digitale; eficienţă şi
optimizare a unor sarcini de lucru. Nu în ultimul rând, experienţele privind
autonomia şi responsabilizarea au pus în evidenţă valoarea experienţei
interculturale, ca ferment pentru atitudini reflexive faţă de stilul personal de
învăţare, faţă de atitudini şi comportamente proprii şi ale celor din jur.

Aceste experienţe de învăţare din proiectele eTwinning au nevoie de utilizare,
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validare şi valorificare în contexte diverse, mai ales în mediul formal de
educaţie. Analiza de faţă oferă sugestii pentru înţelegerea oportunităţilor
oferite de aceste proiecte, dar depinde de profesori ca să transforme
rezultatele proiectelor în stiluri şi rutine de lucru la clasă, precum şi de elevi
să le pună în act în experienţele lor de învăţare şi de acţiune în şcoală şi în
afara acesteia.
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