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Până la finalul acestui newsletter, vei afla: 
 

• Ce este TEAL! 
 

• Cum să captezi atenția elevilor, oferind spațiu pentru participare 
activă! 

 
• Cum metodele de predare inovative stimulează învățarea, respectând 

nevoile elevilor!  
• Cum poți să îi ajuți pe elevi și cum poți crea oportunități noi de învățare! 

 
 
 

INSTRUMENTE 
Jocul DigiEU  

 

Aplicația creată special pentru elevi le va permite să-și 
construiască și să-și gestioneze o grădină personală, 
independent și oriunde trăiesc în lume. Un joc care leagă 
viața jucătorului de cea a grădinii sale, începând de la 
momentul realizării grădinii până la momentul recoltării, 
prin sfaturi, notificări, tutoriale. 

 
Aplicația îi îndrumă pe elevi în toate etapele de realizare a 
propriei grădini, de la auto-construcție la gestionare, de la 
însămânțare la recoltarea legumelor, până la cunoașterea 
sezonalității.  

 
 
 

Teal Garden Classroom 
 

Experimentare didactică articulată referitoare la 
auto-construirea grădinilor urbane de uz casnic, cu 
obiective multidisciplinare într-o manieră teoretică / 
practică, utilizând metodologia TEAL. 
 

Proiectarea și realizarea unui prototip  pentru o 
aplicație specifică, ce urmează a fi testată în timpul 
unui atelier de lucru; aplicația îi va îndruma pe copii 
în toate etapele de creare a propriei grădini, de la 
autoconstrucție la gestionare, de la însămânțare la 
recoltarea legumelor, până la cunoașterea 
sezonalității.  



 

 

ACȚIONEAZĂ 
 
 

 

În ciuda dificultăților impuse de COVID-19, activitățile 
proiectului DigiEU nu s-au oprit. De fapt, a treia 
întâlnire a proiectului a avut loc online. Deși sperăm cu 
toții să ne întâlnim din nou fizic, participarea activă și 
colaborarea continuă, cu adaptare la condițiile de 
muncă actuale.  

 
 
 
 
 
 

Partenerii lucrează la crearea unei strategii didactice 
bazate pe Metodologia  TEAL (Technology Enabled 
Active Learning) care va permite elevilor să: 

se exprime mai bine; 

își asume responsabilitatea pentru deciziile luate  

să facă schimb de informații și să caute soluții 
împreună  

 
 
 
 

 

         IMPLICĂ-TE 
ÎMBUNĂTĂȚEȘTE-ȚI abilitățile,  
ÎNVAȚĂ despre instrumente 
pedagogice educaționale, 
COOPEREAZĂ pentru a obține o 
educație mai bună, PROMOVEAZĂ 
lucrul inovativ, FĂ SCHIMB DE 
PRACTICI și realizează sinergie cu 
alte organizații active în domeniul 
educației PENTRU o educație de 
înaltă calitate.  


