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The educational process in all European countries is based on digital and communication skills. Students are more 

involved and motivated if they apply directly their knowledge in real-life situations. Educational projects make the students 

understand the reason why they must learn daily and how their daily digital homework can improve the world or at least 

the community they live in. In this article, we took as an example the eTwinning project #FridaysForFuture@Schools, a 

collaboration between five countries and six schools, where they have applied Greta Thunberg’s campaign to solve environ-

mental problems. The students demonstrated sufficiently their communication and digital skills. 
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DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DIGITALE ȘI COMUNICATIVE LA ORELE DE LIMBĂ ENGLEZĂ 

      UTILIZÂND PROIECTUL eTWINNING #FridaysForFuture@Schools 

În toate țările europene, procesul educațional se axează majoritar pe dezvoltarea competenței comunicative și digitale. 

Elevii prezintă un interes sporit și sunt mai implicați dacă aplică cunoștințele direct în activitatea lor didactică în situații 

reale. Proiectele educaționale ajută elevii să înțeleagă motivul pentru care ei trebuie să învețe zilnic și cum temele lor 

pentru acasă digitale pot îmbunătăți lumea sau cel puțin comunitatea în care trăiesc. În acest articol am luat ca exemplu 

proiectul eTwinning #FridaysForFuture@Schools, o colaborare între cinci țări și șase școli, unde s-a aplicat campania 

lui Greta Thunberg pentru rezolvarea problemelor mediului înconjurător. Elevii au demonstrat suficient competențele 

lor digitale și de comunicare. 
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