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Abstract

Contextul educației se schimbă progresiv, educația bazată pe tehnologie deschisă este
„necesară” și nu doar „dezirabilă” în scurt timp, iar acest lucru contează pentru toate
grupele de vârstă. Este important ca în special tinerii să fie echipați cu abilitățile
digitale esențiale pentru viitorul lor.
„Opening up Education” aspiră la deschiderea minții către noi metodologii de
învățare pentru a se asigura că oamenii au șanse mai mari de a găsi de lucru și de a
dezvolta mai multe abilități în domeniul afacerilor.
Datorită metodelor de predare inovatoare (TEAL), proiectul DigiEU dorește să
experimenteze o strategie didactică ce se îndepărtează de modelul de predare
tradițional, care doar transmite informații și este centrat pe profesor, și se îndreaptă
spre o predare activă de laborator, încurajând atenția elevilor, stimulând și acordând
spațiu nevoii de participare activă și exprimare a opiniilor.
Acest ghid este un experiment didactic cu privire la modul de desfășurare a unei lecții
TEAL, cu accent pe auto-construirea grădinilor urbane de uz casnic, cu obiective
multidisciplinare în modalitate teoretică/practică, folosind metodologia TEAL
care să-i conducă pe elevi să dezvolte cunoștințe de bază și abilități. Acest lucru va
fi posibil datorită faptului că elevii vor instala și gestiona mici grădini de legume,
amenajate în spații precum balcoane, terase și grădini.
Un consorțiu format din cinci organizații a efectuat cercetări referitoare la tehnicile
și tipurile de cultivare și la exemplele de aplicare a metodologiei TEAL în fiecare
țară parteneră.
Acest ghid conține 5 capitole cu scopul de a oferi o imagine de ansamblu asupra stării
sistemului de învățământ și asupra exemplelor de aplicare a metodologiei TEAL în
Europa, în special în țările partenere ale proiectului, împreună cu informații detaliate
despre metodologia TEAL aplicată educației în aer liber și autoconstrucției unei
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grădini urbane. Ghidul conține, de asemenea, fișe practice pentru crearea unei lecții
TEAL aplicate la diferite materii de predare și instrucțiuni pentru desfășurarea unui
atelier practic pentru crearea unui model de grădină urbană:
•
•
•
•
•
•
•
•
Cuvinte cheie

Capitolul 1 Introducere
Capitolul 2 Studii de caz
Capitolul 3.1 Teoria TEAL
Capitolul 3.2 Amenajarea spațiului TEAL
Capitolul 4.1 Auto-construirea unei grădini urbane
Capitolul 4.2 Educatia în aer liber
Capitolul 5 Concluzii
Fișe practice de lucru

Educație digitală, Metodologia TEAL, grădini urbane, educație în aer liber
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Parteneriat
THE ASSOCIATION OF SOCIAL PROMOTION
PETIT PAS - IT
Asociația de promovare socială bazată pe colaborare și împărtășire de
experiențe, know-how și valori comune inspirate de incluziune. a fost
fondată în Trani (BT) – Puglia – Italia, în 2015

DANMAR COMPUTERS SP - PL MARKETING
SPECIALIST
Danmar Computers LLC, înființată în anul 2000, este o companie
privată care activează în domeniul tehnologiei informației și oferă
formare profesională în acest domeniu.

MUNICIPIO DE LOUSADA IED - PT
Municipiul Lousada este o instituție a administrației publice locale.
Acesta urmărește să răspundă intereselor populației în spațiul teritorial
al municipiului Lousada.

CROSS CULTURE INTERNATIONAL
FOUNDATION CYPRUS - CCIF CYPRUS
CCIF Cipru a fost înființată în 2016, cu MISIUNEA de a sprijini
incluziunea socială a tuturor cetățenilor, în special a tinerilor, inclusiv
a celor cu mai puține oportunități, prin schimburi de tineri, creare de
rețele, inițiative transnaționale și dialoguri culturale.

LICEUL TEORETIC MARIN PREDA – TURNU - RO
Liceul Teoretic „Marin Preda" este situat în Turnu Măgurele, un oraș
mic din județul Teleorman, Romania.
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Capitolul 1

Introducere

Introducere
Considerații generale

când ne gândim la educație și importanța ei în viețile noastre, primul lucru care,
A tunci
probabil, ne vine în minte este dobândirea de cunoștințe. Și avem dreptate: educația este

instrumentul principal prin care obținem cunoștințe, abilități, tehnici și informații. În același
timp, totuși, educația ne ajută să cunoaștem care ne sunt drepturile și responsabilitățile față
de familia noastră, de comunitatea căreia îi aparținem, față de societate în general. Educația ne
lărgește orizontul și perspectiva asupra lumii și ne ajută să dobândim acele abilități necesare
pentru a lupta împotriva unor elemente negative, precum nedreptatea, discriminarea, violența
sau corupția. Mai mult decât atât, educația asigură progresul societății noastre. Fără educație,
nu am putea să explorăm idei noi, să ne dezvoltăm, deoarece fără idei nu există creativitate, iar
fără creativitate nu există progres al umanității.

Deși suntem conștienți că educația nu este restricționată la o singură instituție sau la o anume
perioadă în dezvoltarea individului, rolul școlilor în crearea unor oameni educați este esențial.
În școală, o persoană este modelată într-un individ de valoare care poate contribui la progresul și
dezvoltarea comunității căreia îi aparține. Este locul în care o persoană experimentează învățarea,
în context formal, cu ajutorul unor metode și strategii variate, care garantează atingerea unor
obiective clar stabilite. Școala informează și formează elevii pe baza unor principii, îi ajută să
își dezvolte identitatea și promovează, de asemenea, diversitatea și valorile comune.
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Având în vedere funcțiile diverse pe care școala le are în viața oamenilor,
precum și schimbările prin care au trecut de-a lungul timpului atât
individul, cât și societatea, ar fi fost imposibil ca procesul educațional
să rămână aceleași în decursul istoriei. Astfel, în capitolul introductiv
al cărții noastre, TEAL Garden Classroom, am decis să oferim o
prezentare generală a contextului actual în care se realizează
educația în școală.
Pentru a avea o perspectivă cât mai largă, am realizat un chestionar
care a fost distribuit unor contacte din proiecte anterioare, acestea
desfășurându-și activitatea în alte state decât cele implicate în prezentul
parteneriat sau în alte zone ale aceleiași țări. Am primit un număr de
39 răspunsuri, distribuite după cum urmează:
› 7 răspunsuri din Portugalia (Lousada, Porto, North)
› 7 răspunsuri din Letonia (Latgale, Riga, Daugavpils)
› 4 răspunsuri din Grecia (Messinia, Creta, Macedonia Centrală, Thessaly)
› 3 răspunsuri din Bulgaria (Sofia, Ruse)
› 3 răspunsuri din Turcia (Sivas, Karaman)
› 3 răspunsuri din Romania (Nord Est, Arad, București) ü 3 răspunsuri din
Lituania (Kaunas, Vilnius)
› 2 răspunsuri din Franța (Corsica, Oise)
› 2 răspunsuri din Slovenia (Sud Est, Savinjska)
› 1 răspuns din Spania (Navarra)
› 1 răspuns din Germania (Bavaria)
› 1 răspuns din Cipru (Pafos)
› 1 răspuns din Polonia (Dolnośląskie)
› 1 răspuns din Finlanda (Pirkanmaa)

spectele vizate de chestionar au fost diverse, dar cu mare relevanță
A
pentru obiectivele și conținutul proiectului nostru: sistemul de
educație (din punct de vedere al organizării, distribuirea claselor, vârsta
elevilor, dimensiunea claselor), priorități ale educației, curriculum,
resurse educaționale, nevoi educaționale, relația dintre școală și alte
instituții locale / regionale, precum și relația dintre predare / proces
de învățare și realitatea contemporană.
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Rezultatele chestionarului sunt prezentate mai jos:
După cum reiese din diagramă, în multe state europene, numărul elevilor la clasă variază între
20 și 25, dar există și situații în care dimensiunea clasei ajunge la 35 de elevi.

Când ne referim la învățământul obligatoriu, observăm că aproape jumătate dintre țările /
regiunile participante la sondaj încep școala la vârsta de 6 ani, dar există, de asemenea, un procent
ridicat de elevi care sunt obligați să meargă la școală abia la vârsta de 7 ani. Sunt foarte puțini cei
pentru care învățământul obligatoriu începe la vârsta de 4 ani.

În ceea ce privește vârsta la care se termină învățământul obligatoriu, situația este destul de
diferită, după cum reiese din imaginea de mai jos.

Referitor la prioritățile educației stabilite de fiecare țară, 59% dintre respondenți au considerat
că asigurarea de șanse egale tuturor elevilor este cel mai important. Prioritatea care a ocupat
locul al doilea a fost promovarea incluziunii sociale si a echității (43,6%), în timp ce pe locul al
treilea, cu un punctaj de 35,9%, s-a situat îmbunătățirea condițiilor de învățare în școli. 30,8%
dintre persoanele care au participat la sondaj au considerat că educația ar trebui să se concentreze
pe dezvoltarea competenței digitale atât a elevilor cât și a profesorilor, iar 25,6% au fost de
părere că oferirea de oportunități de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice reprezintă
o altă prioritate pe care școlile ar trebui să o stabilească.
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În ceea ce privește curriculumul, mai mult de jumătate dintre respondenți au recunoscut că au puține posibilități de a-și
crea propriul curriculum, fiind obligați să -l urmeze pe cel stabilit la nivel național de către Ministerul Educației.

Dacă ne referim la resursele educaționale de natură tehnologică (precum calculatoare, imprimante, proiectoare, table
interactive, etc) cu care sunt dotate școlile, diagrama de mai jos dovedește că majoritatea școlilor au o gamă largă de
instrumente tehnologice, care pot sprijini cadrul didactic în procesul educațional..

Următoarea secțiune a chestionarului s-a referit la nevoile educaționale ale elevilor și profesorilor. Cele care au ocupat
primele patru poziții, în ceea ce-i privește pe elevi, sunt:
›
›
›
›

Nevoia de a pune în practică ceea ce au învățat (64,1%)
Nevoia de dezvoltare personală (615%)
Nevoia de a se simți în siguranță la școală (59%)
Nevoia de a învăța într-un mediu stimulativ / motivațional (48,7%)

Dacă ne referim la nevoile cadrelor didactice, cea mai stringentă a fost nevoia de a lucra cu echipamente de actualitate
(resurse educaționale) – 53,8%, urmată îndeaproape de nevoia de a adapta strategiile didactice la specificul nevoilor
elevilor (51,3%) și de nevoia de a dezvolta competența digitală ( 41%)
Deoarece considerăm că relația dintre școală și alte instituții locale / regionale contribuie major la o experiență
educațională de succes, am inclus în chestionar două întrebări referitoare la acest aspect. După cum se poate vedea
în diagrama de mai jos, doar 33,3% dintre respondenți au confirmat că există o colaborare strânsă între școală și ale
instituții locale / regionale (precum ONG-uri, centre de formare, muzee, autorități locale, poliție, cabinete medicale, etc),
în timp ce 23,1% au fost nevoiți să recunoască faptul că astfel de parteneriate sunt destul de rare.
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Principalele domenii de educație în care școlile colaborează cu alte instituții sunt menționate
mai jos:
ü
ü
ü
ü

Consiliere privind cariera (71,8%)
Educație pentru mediu (61,5%)
Educație pentru sănătate (48,7%)
Voluntariat și educație civică (43,6%)

Ultima secțiune a chestionarului a fost dedicată relației dintre procesul de predare / învățare
și realitatea contemporană. Ne-am bucurat să aflăm că un număr mare de participanți la
sondaj consideră că profesorii utilizează resurse educaționale tehnologice (calculatoare, video
proiectoare, table interactive, etc), deși, după cum se poate observa în diagramă, unii fac frecvent
lucrul acesta, alții doar ocazional.

Din păcate, am descoperit de asemenea, că 59% dintre respondenți au recunoscut că, în timpul
orelor, elevilor li se solicită în principal să memoreze lucruri, nu să le înțeleagă.

16 | Digital Garden for European Schools

2019-1-IT02-KA201-062276

În ceea ce privește tipul de teme pe care îl dau profesorii, sondajul a scos la iveală că, în multe
cazuri, doar din când în când temele încurajează gândirea critică, în timp ce o pătrime dintre cei
care au răspuns chestionarului consideră că elevii sunt rareori provocați să se dezvolte creativ
prin intermediul temelor.

Dacă ne referim la tehnicile utilizate de profesori pentru a-i motiva pe elevi și pentru a
desfășura lecții atractive, chestionarul a demonstrat că, într-adevăr, cadrele didactice sunt
preocupate de interesul pe care elevii lor îl manifestă față de ceea ce se întâmplă în timpul
orelor.

În cele din urmă, am dorit să știm dacă abilitățile și competențele dobândite la școală le
vor permite elevilor să se integreze cu succes pe piața muncii. Probabil nu ar trebui să
ne surprindă faptul că 38.5% dintre respondenți au considerat că acest lucru nu este posibil,
deoarece lipsește componenta practică..
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Descrierea detaliată a situației din țările
partenere
de la această perspectivă generală asupra situației curente
P ornind
din școlile europene referitoare la procesul educațional, am mers

mai departe și mai în profunzime în analiza contextului specific
în care instituțiile implicate în prezentul parteneriat strategic își
desfășoară activitatea zilnică, și chiar mai mult decât atât, ne-a
preocupat modul în care putem implementa activitățile asumate
prin formularul de aplicație. Aspectele la care ne- am referit sunt
aceleași ca în chestionar, diferența constând în cantitatea de informații
și exemple oferite de fiecare partener.
A) PRIMUL ASPECT ANALIZAT A FOST ORGANIZAREA SISTEMULUI
EDUCAȚIONAL ÎN ȚĂRILE NOASTRE
În Italia, țara coordonatorului de proiect, sistemul de educație este organizat vertical, în 4
cicluri didactice:
› Grădiniță pentru copii de la 3 la 6 ani (nu face parte din învățământul obligatoriu)
› Primul ciclu de educație, cu o durată totală de 8 ani, împărțit astfel:
1. Școala primară (5 ani) pentru copii de la 6 la 11 ani
2. Prima parte a gimnaziului (3 ani) pentru elevi cu vârste între 11 și 14 ani
› Al doilea ciclu de educație care constă în:
1. A doua parte a gimnaziului (5 ani) de la 14 la 19 ani
2. Educație vocațională sau cursuri de formare de 3 sau 4 ani (IeFP)
3. Educație superioară oferită de universități
Activitățile didactice se desfășoară conform calendarului stabilit de fiecare regiune, în
perioada 1 septembrie – 30 iunie, cu un total de 30-35 săptămâni. Dimensiunea claselor depinde
de nivelul educațional, cu un minim de 15 elevi și un maxim de 26-27 elevi în clasele primare,
respectiv un minim de 27 elevi și un maxim de 30 în gimnaziu și liceu. În mod obișnuit, ora
durează 50 de minute, există 5 ore pe zi, cu singură pauză de maxim 20 de minute.
În Portugalia, sistemul educațional are de asemenea o structură verticală, împărțit pe mai
multe niveluri, în mod secvențial. Începe cu Educația Pre-Școlară, cu un ciclu opțional de
frecventare, de la 3 la 6 ani.
Continuă apoi cu Educația de bază, care include 3 cicluri secvențiale:
› Primul ciclu are o durată de 4 ani (de la vârsta de 6 ani până la 10 ani)
› Al doilea ciclu, cu o durată de 2 ani (de la vârsta de 10 ani până la 12 ani), este corespunzător
nivelului CITE 1
› Al treilea ciclu durează 3 ani (de la vârsta de 12 ani până la 15 ani), corespunzător nivelului
CITE 2
Urmează Educația secundară, care corespunde unui ciclu de 3 ani (de la vârsta de 15 ani până
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la 18 ani), aferentă nivelului CITE 3 și care include șapte tipuri de cursuri: științific- umaniste,
profesionale, artistice, cu alegere personală (științific-tehnologice) și cursuri pentru formarea
tinerilor.
Educația superioară este structurată pe principiile Bologna și se adresează elevilor care au
terminat cu succes Educația Secundară și au un document recunoscut care să ateste acest lucru.
CITE 4 corespunde educației post-secundare non-terțiară, iar CITE 5 corespunde programului
educației superioare de scurtă durată.
CITE 6 include programe de licență (sau echivalentul acestora), iar CITE 7 se referă la programele
de masterat (sau echivalentul acestora). În cele din urmă, CITE 8 cuprinde programele de
doctorat (sau echivalentul acestora).
Școala începe la jumătatea lui septembrie și se încheie la jumătatea lui iunie, anul următor.
Anul școlar este împărțit în două semestre (septembrie – decembrie și ianuarie - iunie), dar
nu toate școlile respectă această structură; unele școli încă funcționează în trei trimestre
(septembrie – decembrie, ianuarie – aprilie, mai – iunie). Dimensiunea claselor depinde de
nivelul de învățământ: 15-20 elevi în învățământul preșcolar și primar, 20-25 elevi în gimnaziu
și 25-30 elevi la liceu. În mod obișnuit, o oră durează 50 minute, urmată de o pauză de 10
minute. Există 4-6 ore pe zi, în funcție de nivelul de învățământ, iar elevii merg la școală atât
dimineața, cât și după-amiaza.
În ultimii ani, educația în Polonia a trecut printr-o reformă. Învățământul obligatoriu acoperă
perioada de la 7 ani până la 18 ani. Structura sistemului de educație este următoarea:
•
•

•

•
•

Învățământ preșcolar – este obligatoriu pentru un an, de la vârsta de 6 ani
Învățământ primar: cu o durată de 8 ani – obligatoriu de la vârsta de 7 ani (posibil chiar
de la vârsta de 6 ani, cu acordul părinților)
› 1-3 – învățarea din primii ani - orele nu sunt împărțite pe materii, și au un singur educator
(cu excepția orelor de muzică și limbă străină)
› 4-8 - educația este distribuită pe materii și orele sunt susținute de profesori diferiți,
specializați
›
›
›
›
›

Învățământul secundar:
4 ani – învățământ secundar general,
5 ani – învățământ secundar tehnic,
3 ani – învățământ industrial de nivel I,
2 ani – învățământ industrial de nivel II,
3 ani – învățământ profesional.
Învățământ post-secundar
Învățământ superior

Anul școlar se întinde de la 1 septembrie până la jumătatea lui iunie. Este împărțit în două
semestre, separate de două vacanțe: cea de iarnă (două săptămâni) și cea de vară (două luni,
iulie și august). Copiii sunt de asemenea liberi de Crăciun și de Paște. Dimensiunea claselor
variază de la școală la școală, dar de obicei numărul maxim este de 30 elevi. În funcție de
nivelul de învățământ, elevii au un număr diferit de ore pe zi (între 4 și 6 ore). Pauzele sunt în
general de 5 minute, dar există și o pauză mare de 15 min.
Învățământul din România este structurat vertical, având 5 mari componente pe care se sprijină
ca pe niște piloni:
› Învățământ preșcolar - nu face parte din învățământul obligatoriu
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› Învățământul obligatoriu – cinci ani în ciclul primar, patru ani în cel gimnazial și doi ani
în ciclul liceal
› Învățământul secundar superior – nu este obligatoriu (ultimii doi ani de liceu),
› Învățământ vocațional și tehnic – școli / licee tehnologice și vocaționale
› Învățământul terțiar – instituții post-liceale.
Școala începe la jumătatea lui Septembrie și se încheie la jumătatea lui iunie, anul următor. Anul
școlar este structurat pe două semestre (septembrie – decembrie, respectiv ianuarie – iunie).
Dimensiunea claselor variază în funcție de nivelul educațional: 15-20 de elevi la pre- primar
și primar, 20-25 elevi în gimnaziu și 25-30 elevi în liceu. În mod normal, o oră de curs durează
50 de minute, urmată de o pauză de 10 minute. Elevii au între 4 și 6 ore pe zi, iar educația se
desfășoară atât în program de dimineață, cât și după-amiaza.
Cipru are un sistem public de educație cu o reputație bună, din punct de vedere al bugetului
investit în educație. Sistemul educațional este divizat astfel: preșcolar (de la 3 la 6 ani), primar
(de la 6 la 12 ani), învățământ secundar (de la 12 la 18 ani) și învățământ superior (peste
18 ani).
a. Educația preșcolară urmărește să răspundă nevoii copiilor de a-și dezvolta personalitatea,
într-un mediu bazat pe experiență, care îi ajută să își recunoască capacitățile și să-și crească
stima de sine;
b. Educația primară urmărește să creeze și să asigure oportunități de învățare tuturor elevilor,
indiferent de vârstă, sex, context familial sau social, abilități intelectuale.
c. Educația secundară oferă două cicluri de învățământ de câte trei ani – Gimnaziu (învățământ
secundar inferior) și Liceu (învățământ secundar superior). Curriculumul include lecții de bază,
cursuri interdisciplinare și o varietate de activități extrașcolare. Elevii pot opta să frecventeze
învățământul vocațional și tehnic care oferă informații și abilități care să le permită elevilor să
se integreze pe piața muncii sau să își continue studiile în funcție de domeniul de interes.
d. Educația superioară constă în sistemul de universități publice și private din Cipru Educația
este obligatorie pentru toți copiii cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani.
Învățământul de stat (inclusiv cel superior) este gratuit. În fiecare clasă, există maxim 25 de
elevi. De obicei, în Cipru, orele încep la 7:30 și se termină la 13:15 / 13:30, în funcție de școală
și nivel educațional. În fiecare zi, elevii au 7 ore a câte 45 minute sau 8 ore a câte 40 de minute,
cu 3 pauze, în total de 40 minute.
Anul școlar este alcătuit din două semestre și începe în septembrie, încheindu-se la începutul
lui iunie. Primul semestru se termină înainte de Crăciun și cel de-al doilea începe pe 6 ianuarie.
Cele mai importante vacanțe sunt cele de Paști și Crăciun și au o durată de două săptămâni.
Vacanța de vară începe în iunie și se încheie în septembrie.
În cadrul aceleiași secțiuni, am analizat situația curentă referitoare la curriculum și am observat
că există diferențe între țările implicate în parteneriat. De exemplu, în Italia, fiecare școală este
responsabilă de întocmirea Ofertei educaționale (POF), ce reprezintă documentul fundamental
în care se prezintă identitatea culturală și socială a școlii.
Autonomia școlii se exercită în concordanță cu prevederile stabilite de Ministerul Educației
Universitare și al Cercetării, prin legea 107 din 2015, astfel încât să se garanteze un caracter
unitar al sistemului de educație.
În Portugalia, curriculumul pentru învățământul primar și secundar inferior a fost revizuit în
2012-2013. Noul curriculum urmărește să stabilească standarde ale abilităților de bază, care
trebuie dobândite de elevi la portugheză, matematică, științe și limbi străine; curriculumul
urmărește, de asemenea, să ofere școlilor mai multă flexibilitate.
În Polonia, materiile studiate de elevi sunt poloneza, o limbă străină, a doua limbă străină (VIIVIII), matematică, științe (IV), bilogie (V-VIII), geografie (V-VIII), fizică (VII- VIII), chimie
(VII-VIII), istorie, muzică (IV-VII), arte (IV-VII), tehnologie (IV-VI), TIC, educație fizică (ore
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de dezvoltare generală a mișcării, adaptată nivelului de dezvoltare corespunzătoare vârstei)
, consiliere vocațională (VII-VIII), educație democratică (VIII) și educație pentru siguranță
(VIII). Materii opționale sunt religia și etica (alegerea le aparține părinților) și pregătirea pentru
viața de familie (începând cu clasa a V-a și este tot la decizia părinților).
În România, toate școlile de stat urmăresc Curriculum Național (75%), care este structurat
pe șapte arii curriculare: Limbă și comunicare, Matematică și științe, Om și Societate, Arte,
Educație fizică, Tehnologii, Consiliere și Orientare. În același timp, orice unitate de învățământ
beneficiază Curriculum la decizia școlii (25%), care este stabilit după consultarea elevilor și a
părinților.
Sistemul de educație formală din Cipru este centralizat și controlat de stat în foarte mare măsură.
Curriculumul și manualele sunt stabilite de către inspectoratele școlare pentru diferite materii,
aprobate de Ministerul educației, culturii, sportului și tineretului, fiind însoțite de îndrumătoare
referitoare la implementarea curriculumului național.
Ministerul este responsabil atât pentru sectorul de stat, cât și pentru cel privat, având o gamă
largă de responsabilități, printre care: monitorizarea și evaluarea școlilor de stat și a celor
private, monitorizarea gradului de implementare a regulamentului școlar, inspectarea cadrelor
didactice, planificarea activităților didactice, mișcarea personalului didactic etc.
S-au făcut câțiva pași și în direcția autonomiei școlare. Începând cu anul școlar 2017/2018,
tuturor școlilor li se solicită să realizeze planuri de acțiune bazate pe nevoile proprii, dar în
concordanță cu obiectivele strategice stabilite de Ministerul Educației. În realitate, autonomia
școlilor este limitată, deoarece directorii de școală nu au autonomie în ceea ce privește bugetul
unității de învățământ sau selecția cadrelor didactice, acestea realizându-se centralizat.
Ultimul aspect asupra căruia ne-am oprit în această primă parte se referă la priorități / obiective.
Astfel, am aflat că obiectivele de învățare, menționate în paragraful 7 din Legea 107 pe care
școlile din Italia trebuie să le urmărească, sunt:
› Creșterea și îmbunătățirea abilităților de exprimare într-o limbă străină
› Dezvoltarea abilităților logice, matematice și științifice
› Îmbunătățirea abilităților de exprimare muzicală, culturală și artistică, a cunoștințelor în
istoria artei, cinema, tehnici și mijloace de producție/ difuzare de imagine și sunet
› Dezvoltarea competențelor în domeniul cetățeniei democratice active și al educației
antreprenoriale
› Dezvoltarea unui comportament responsabil, inspirat de cunoștințe și respect pentru legalitate,
sustenabilitate ecologică, moștenire culturală (patrimoniu) și activitate culturală
› Alfabetizare în domeniul artei, a tehnicilor și mijloacelor de producție și difuzare de
imagine și sunet
› Dezvoltarea unui comportament inspirat de un stil de viață sănătos
› Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor
› Îmbunătățirea activităților din laboratoare și a metodologiilor folosite în laborator
› Prevenirea abandonului școlar timpuriu
› Întărirea capacității școlii de a acționa în comunitate
› Deschiderea școlilor după amiaza
› Creșterea numărului programelor de colaborare dintre școală și câmpul muncii, în al
doilea ciclu al educației
› Creșterea numărului de cursuri de formare individualizate și implicarea unui număr cât mai
mare de elevi și studenți
› Identificarea unor direcții și sisteme funcționale pentru răsplătirea și motivarea elevilor
merituoși
› Alfabetizarea și îmbunătățirea abilității de exprimare în limba italiană, ca limba a doua, prin
cursuri și ateliere adresate elevilor/cetățenilor nevorbitori de italiană
› Definirea unui sistem de orientare profesională.
Printre prioritățile educației din Portugalia, se pot menționa:
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› Se adresează acelor zone geografice cu o populație dezavantajată, unde există un pericol
ridicat de abandon școlar, peste media națională
› Urmărește să promoveze succesul elevilor, prin îmbunătățirea calității educației, abordând
aspecte precum disciplina, abandonul școlar și absenteismul
› Îmbunătățirea tranziției către piața muncii
› Promovarea cooperării între școli, societatea civilă și instituțiile de formare, adaptarea
activităților la nevoile elevilor
› Competitivitate externă și coeziune internă reprezintă strategia portugheză pentru ciclul
2020-2027, cu o aplicare deosebită spre educație, ca element esențial pentru dezvoltarea țării
› Combaterea părăsirii timpurii a școlii, investirea în formarea profesională a tinerilor și a
adulților tineri, ca factor determinant pentru dezvoltarea profesională, creșterea angajabilității, a
competitivității în domeniul afacerilor și creșterea sentimentului de apartenență la un neam
În ceea ce privește educația din Polonia, au fost identificate următoarele priorități:
› Implementarea noului curriculum, în școlile gimnaziale, cu un accent deosebit pe științe și
matematică
› Dezvoltarea independenței, a inovației și creativității elevilor
› Implementarea schimbărilor în educația vocațională, cu accent deosebit pe educația adulților
› Oferirea unei educații de calitate, precum și a unui sprijin psihologic și pedagogic tuturor
elevilor, luând în considerare diversitatea dezvoltării lor și a nevoilor acestora
› Utilizarea resurselor digitale și a metodelor de învățare la distanță în procesul educațional,
folosirea în siguranță și în mod util a tehnologiilor digitale
› Educarea în spiritul valorilor, formarea de atitudini și respect pentru normele sociale
› Organizarea proceselor educaționale într-o manieră care să încurajeze învățarea
› Adaptarea procesului educațional la nevoile individuale ale elevilor
› Formarea competențelor cheie în rândul elevilor.
Educația în România ține cont de următoarele priorități:
› Crearea unui sistem educațional care să corespundă nevoilor societății contemporane
› Îmbunătățirea procesului de învățare prin utilizarea efectivă și eficientă a resurselor
educaționale, în special a celor digitale
› Asigurarea de șanse egale la educație tuturor copiilor, inclusiv celor care aparțin unor
grupuri dezavantajate
› Dezvoltarea unor instrumente moderne, digitale, cu ajutorul cărora să se ofere o educație
de calitate
› Formarea cadrelor didactice astfel încât aceștia să aibă abilitățile și competențele necesare
› Dezvoltarea relației dintre școală și sectorul economic, astfel realizându-se adaptarea
procesului educațional la nevoile comunității
În Cipru, școlile încearcă să ofere oportunități egale de educație tuturor elevilor. Principalele
obiective urmăresc:
› Oferirea de cunoștințe comprehensive, care să îi pregătească pe elevi pentru orientarea
lor academică și profesională
› Promovarea și dezvoltarea unor indivizi sănătoși, din punct de vedere intelectual și etic
› Crearea unor cetățeni competenți, democratici și care știu să respecte legea
› Consolidarea identității naționale, a valorilor culturale, a idealurilor globale pentru
libertate, justiție, pace, dragoste și respect pentru oameni
› Promovarea înțelegerii reciproce și a cooperării între oameni.
B) ÎN CONTINUARE, NE-AM OPRIT ASUPRA PRINCIPALELOR NEVOI ALE
ELEVILOR ȘI PROFESORILOR, CĂRORA ÎNCEARCĂ SĂ LE RĂSPUNDĂ EDUCAȚIA DIN ȚĂRILE / INSTITUȚIILE NOASTRE.
Informațiile prezentate mai jos dovedesc că există multe asemănări între parteneri
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Principalele nevoi educaționale ale elevilor din Italia, în funcție de diferitele nivele școlare,
pot fi rezumate astfel:
› O mai mare flexibilitate în programul săptămânal al școlii și posibilitatea de a realiza temele
împreună cu elevii și profesorii, mai degrabă decât acasă
› Nevoia de a transforma relația dintre elevi și profesori, astfel încât aceasta să fie mai puțin
formală
› Existența unui număr mai mare de activități practice și de laborator (la liceu)
› O mai mare implicare din partea elevilor, în loc să fie doar ascultători pasivi (la liceu)
› Necesitatea de a crește oportunitățile de a întâlni organizații și entități în afara școlii (la liceu)
În ceea ce privește nevoile cadrelor didactice, trebuie menționate următoarele:
› Nevoia de a promova activități educaționale de incluziune, precum și unele de natură
disciplinară și interdisciplinară, în colaborare cu universități, centre de resurse sau asociații
› Nevoia de a crește motivația elevilor pentru învățare
Nevoia de a încuraja integrarea activităților curriculare și extra-curriculare pentru a promova
inițiative cu un puternic impact social.
Principalele nevoi educaționale ale elevilor din Portugalia pot fi enumerate astfel:
› Nevoia de a contracara principalii prezicători de eșec, adoptând soluții potrivite în funcție
de contextul și nevoile specifice ale elevilor
› Nevoia de a promova o școală inclusivă, în care fiecare elev, indiferent de situația lui
personală sau socială, să găsească soluții care să îi permită să dobândească un nivel de educație
și pregătire cu ajutorul căreia să se integreze în societate
› Nevoia de a asigura acces egal în școlile publice, promovarea succesului educațional și a
oportunităților
› Nevoia de a implementa măsuri pe mai multe nivele, generale sau specifice, care să fie
potrivite pentru învățare și incluziunea tuturor elevilor.
Referitor la nevoile cadrelor didactice, următoarele trebuie menționate:
› Nevoia de a realiza un proces educațional individualizat, într-o școală „pentru toți”
› Nevoia de a fi implementa activ curriculumul, și de a nu fi doar un consumator de
curriculum
› Nevoia de a fi parte integrantă a procesului educațional inovativ, ca agent decisiv în
inovațiile pedagogice dorite
› Nevoia de a integra și de a face față globalizării, fără însă să-i permită manipularea
educației, construind și întărind identitatea culturală a fiecăruia, pornind de la realitatea
locală, de la interior către exterior, de la local către global.
În Polonia, școlile ar trebui să ofere cunoștințe și informații, dar și să dezvolte competențele
elevilor, să îi dezvolte din punct de vedere emoțional, să le dezvolte gândirea critică și spiritul
antreprenorial. Un alt obiectiv al școlilor, care se regăsește în esența curriculumului, este de a-i
determina pe elevi să fie interesați să cunoască lumea, care este o modalitate de a-i motiva să
caute și să își dezvolte cunoștințele pe viitor. Școlile din Polonia sunt preocupate să cultive o
deschidere spre lume, spre responsabilitate personală și socială. Merită menționat faptul că, în
curriculum, școlile din Polonia declară că vor asigura elevilor accesul către surse de informare
și către tehnologii moderne.
Principalele nevoi ale cadrelor didactice sunt:
›
›
›
›
›

Oferirea de cunoștințe despre metodologii și tehnici individualizate
Cunoștințe despre cum să îi motiveze pe elevi
Dezvoltarea abilităților de comunicare și de colaborare cu părinții
Formare suplimentară despre cum să utilizeze instrumente TIC în timpul orelor
Libertate mai mare în a alege conținutul cursurilor

Profesorii sunt adesea limitați de obligativitatea de a implementa curriculumul. Datorită faptului
că trebuie să includă o cantitate mare de informații, adesea nu mai au timp să își facă lecțiile
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atractive.
Astfel, școlile practic nu fac altceva decât să reutilizeze materialul deja existent, care în cea
mai mare parte este teoretic. De asemenea, multe cadre didactice nu au cunoștințe despre
individualizare sau nu îi acordă prea mare atenție. În zilele noastre, tinerii preferă o altă abordare
a învățării. Ei sunt mai interesați de lecții în care sunt folosite instrumente digitale și se oferă
exemple practice. În Polonia, lucrurile merg înspre mai bine, dar există în continuare mari
lipsuri în ceea ce privește dotarea școlilor cu tehnologii moderne și actualizate și este nevoie de
formarea profesorilor.
Principale nevoi educaționale ale elevilor din România gravitează în jurul următoarelor:
› Nevoia de a crea și de dezvolta acele abilități care le vor permite accesul pe piața muncii
› Nevoia de a le dezvolta creativitatea și spiritul antreprenorial, pentru a contribui la
dezvoltarea societății căreia îi aparțin
› Nevoia de a dezvolta o atitudine democratică și civică, astfel încât să devină cetățeni
responsabili, apărători ai valorilor și principiilor democratice
› Nevoia de a le dezvolta flexibilitatea și adaptabilitatea, care îi vor ajuta să facă față
provocărilor unei lumi globalizate, aflate în permanentă schimbare
În ceea ce privește nevoile profesorilor, trebuie menționate:
› Nevoia de a-și adapta tehnicile de predare, pe de o parte, la nevoile elevilor, iar pe de altă
parte la schimbările din societatea noastră (în special cele din domeniul tehnologiei)
› Nevoia de a crește motivația elevilor pentru studiu
› Nevoia de a-și cunoaște elevii foarte bine, astfel încât să îi poată consilia și orienta în
carieră
› Nevoia de a-și dezvolta abilitățile de comunicare și relaționare pentru a avea o bună
colaborare cu părinții elevilor, cu alte organizații locale cu rol în educație.
În Cipru, școlile au în vedere următoarele nevoi ale elevilor:

›

Nevoia de a respecta dreptul la siguranță și la sănătate, precum și dreptul de a se exprima
liber din punct de vedere al credinței sau al altor convingeri
› Nevoia de a integra treptat elevii care aparțin altor culturi și care vorbesc altă limbă
› Nevoia de programe avansate și diferențiate pentru învățarea limbii grecești de către
copiii repatriaților și ai străinilor, nevoia de a crește eficiența comunicării cu aceștia și
integrarea lor în societate
› Nevoia de a avea o cetățenie puternică, predată prin intermediul mai multor materii:
„civica” – predată ca materie separată în învățământul secundar superior a fost înlocuită în
anul școlar 2017/2018 cu o materie a cărei abordare este cros-curriculară, aplicată în special
la orele de istorie și greacă. Alte materii care abordează tema aceasta a cetățeniei atât la
nivel primar, cât și gimnazial, sunt: științele naturale, etica / religia, educația pentru sănătate,
educația fizică și STEM (European Commission, 2018a)
› Nevoia de a crește motivația pentru învățare
› Nevoia de a asigura accesul egal în școlile publice și de a promova succesul educațional
› Nevoia de a te alătura unor programe de educație care promovează participarea civică pe
tot parcursul vieții (de exemplu. UNESCO schools, Young Volunteers, MEDIMUN)

În ceea ce îi privește pe profesori, în Cipru atenție se acordă următoarelor:
›
Există politici de dezvoltare profesională care să vină în sprijinul cadrelor didactice
în vederea dezvoltării cunoștințelor și abilităților; în Cipru, profesorii au o autonomie
substanțială privind practicile educaționale
› Nevoia de a organiza conferințe educaționale, ateliere sau alte activități de formare;
Institutul Pedagogic din Cipru oferă profesorilor cursuri specializate, pe tema educației
democratice, acoperind aspecte precum; prevenirea rasismului, a stereotipurilor, promovarea
empatiei și idei de predare a unor teme controversate (European Commission, 2018b)
› Nevoia de a implementa diferite programe europene
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› Nevoia de a întări identitatea culturală în contextul societății globale a zilelor noastre.
C) URMĂTORUL ASPECT LA CARE AM ALES SĂ NE REFERIM A FOST RELAȚIA
DINTRE ȘCOALĂ ȘI ALTE INSTITUȚII LOCALE / REGIONALE CU ROL ÎN
EDUCAȚIE.
Deoarece proiectul scoate în evidență importanța colaborării, am dorit să identificăm zone de
interes comun pentru acele organizații care vor să se implice în sprijinirea activităților organizate
de școli.
În Italia, relația cu autoritățile locale este responsabilitatea managerului instituției școlare,
de fapt paragraful 14 din Legea 107 afirmă: „Pentru întocmirea propriului plan de activități,
managerul de școală încurajează și promovează relații de colaborare cu autoritățile locale
și cu alte organizații culturale, sociale și economice care operează pe teritoriul respectiv; de
asemenea, managerul unității trebuie să țină cont de părerile și propunerile asociațiilor de
părinți și ale structurilor elevilor din învățământul liceal”.
Aceasta înseamnă că, în contextul obiectivelor educaționale stabilite de fiecare instituție pentru
activitățile pe care urmează să le desfășoare, școlile au posibilitatea și chiar responsabilitatea
de a stabili legături cu celelalte instituții din teritoriu, pe teme de cultură, educație socială sau
educație economică.
Pentru a da un exemplu specific de implicare a comunității locale în activitatea școlii,
menționăm faptul că părinții elevilor de la toate clasele își aleg un reprezentant în consiliul
clasei (precum și în alte consilii ale unității de învățământ) și au dreptul de a organiza întâlniri în
spațiul școlii și de a desfășura activități prin care își exercită dreptul la o participare democratică
în viața școlii.
Introducerea unor programe de colaborare între școală și firme / întreprinderi pentru realizarea
unor activități comune educație - piața muncii, datorită integrării acestor activități în activitatea
curentă a instituției de învățământ, asigură transferul de cunoștințe între beneficiarii direcți ai
educației și beneficiarii indirecți ai acesteia (angajatorii ulteriori). Mai mult decât atât, rezultatul
colaborării capătă și alte dimensiuni, în sensul că nu doar elevii, ci și părinții acestora devin
conștienți de valoarea fundamentală a unor astfel de programe pentru creșterea motivației
elevilor fată de învățare.
În Portugalia, cultura școlii influențează operaționalizarea schimbărilor educaționale, iar rolul
profesorului este afectat în mare măsură de acest lucru, deoarece cultura organizațională are
un impact direct asupra felului în care profesorii își privesc elevii și activitatea didactică. În
acest sens, în Lousada, așa cum se întâmplă în întreaga țară, există o strânsă implicare din
partea grupurilor de acțiune locală, din partea părinților și a autorităților în viața școlii.
Implicarea reală și continuă a instituțiilor locale în implementarea proiectelor educaționale
și sociale, precum și participarea la proiecte naționale, au contribuit la valorizarea și
promovarea calității.
Ministerul educației și ONG-urile depun tot efortul pentru a promova educația pentru un
mediu sănătos, dezvoltarea civică, dezvoltarea și creșterea capacității în cele mai variate
domenii științifice. De asemenea, sistemul de educație beneficiază de sprijin din partea unor
sponsori și fundații, urmărindu-se astfel creșterea calității vieții.
În Polonia, școlile implementează diverse programe locale sau proiecte europene, în cadrul
cărora colaborează cu diferite organizații. Autoritățile locale, care finanțează școlile publice sau
programele pe care acestea le implementează, contribuie la dotarea școlilor cu echipamente
adecvate sau la susținerea financiară a elevilor care au nevoie de acest lucru. De multe
ori, școlile colaborează cu Centre de Asistență Socială (pentru a-i ajuta cât mai bine pe elevi
și familiile acestora), cu Centre de Consiliere Psihologică, cu diverse Cabinete Medicale, unde
se oferă servicii de sănătate. Ofițeri de Poliție participă la evenimente în cadrul cărora elevilor
și părinților le sunt prezentate măsuri de păstrare a siguranței, riscuri și consecințe ale
comiterii unor fapte ilegale. Există de asemenea instituții și organizații care sprijină educația
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pentru mediu.
Sunt organizate acțiuni de conștientizare cu privire la importanța păstrării unui mediu curat
și sănătos, precum „Hai să curățăm lumea” sau „Noi separăm gunoiul”. Mai mult decât atât,
școlile colaborează cu alte instituții educaționale și universități pentru a contribui la dezvoltarea
elevilor. Aceștia participă la diverse competiții. Elevii pot fi parte din evenimente, precum
Ziua Porților Deschise, unde au ocazia de a afla mai multe lucruri despre etapa următoare
din parcursul lor educațional. De multe ori, universitățile organizează cursuri și conferințe
pentru elevii interesați să își continue studiile. Datorită colaborării cu părinții și autoritățile
locale, școlile reușesc să organizeze evenimente de succes adresate nu doar elevilor, ci întregii
comunități. În plus, școlile cooperează cu antreprenori locali sau instituții non-profit, ceea
ce le oferă elevilor ocazia de a se informa despre diferitele sectoare unde își vor putea desfășura
activitatea ulterior, în funcție de interesele proprii.
Cooperarea cu alte instituții / organizații vizează domenii precum: sănătate, sprijin financiar,
asistență psihologică, siguranță, educație pentru dezvoltare, antreprenoriat, toleranță, tehnologii,
participare la diverse evenimente.
În România, procesul educațional fiind unul complex, implică un număr mare de parteneri,
al căror rol trebuie armonizat astfel încât să contribuie cu toții, într-o manieră pozitivă, la
dezvoltarea societății noastre. Autoritățile locale reprezintă un astfel de partener deoarece,
având calitatea de membri în consiliul de administrație, aceștia participă la luarea deciziilor;
de asemenea, autoritatea publică locală sprijină financiar școlile și sunt fie inițiatori, fie
colaboratori ai multor proiecte educaționale (derulate la nivel local, regional, național sau
chiar european).
ONG-urile devin din ce în ce mai vizibile și active în viața școlii; ele inițiază sau sprijină
programe și proiecte desfășurate pe următoarele domenii educaționale: protejarea mediului,
educație pentru sănătate, promovarea drepturilor copiilor, dezvoltarea personală și
profesională a profesorilor și elevilor.
Agenții economici reprezintă o altă categorie de parteneri a căror contribuție este de o importanță
majoră, mai ales dacă ne referim la dezvoltarea anumitor competențe și abilități pentru elevii
care studiază în licee tehnologice sau vocaționale. Acești agenți pot oferi practica de care au
nevoie elevii în vederea pregătirii lor pentru locul de muncă.
În Cipru, situația este similară cu a celorlalte țări, în sensul că școlile colaborează cu diferite
organizații, societăți sau firme, publice sau private, din Cipru sau străinătate, pentru
derularea unor activități sportive sau culturale.
Cooperarea se materializează în programe care vizează promovarea sănătății, dezvoltarea
grupurilor vulnerabile (programele DRASE și EAYP sunt un exemplu în acest sens), precum și
în programul numit Limba greacă pentru copiii imigranților.
Dezvoltarea și implementarea programelor europene în unitățile școlare promovează și
cooperarea dintre profesori aparținând spațiului Uniunii Europene. Școlile mai colaborează
și cu ONG-uri pentru derularea unor acțiuni de protejare a mediului, dar și cu artiști, în
vederea promovării creativității și a incluziunii.
Totuși, există o nevoie stringentă de a crea metode de învățare flexibile, care să conecteze școala
cu antreprenorii locali.
D) ÎN CELE DIN URMĂ, AM DECIS SĂ ABORDĂM UN ASPECT PE CÂT DE IMPORTANT PE ATÂT DE SENSIBIL: RELAȚIA DINTRE PREDARE/ÎNVĂȚARE ȘI LUMEA
REALĂ.
Considerăm subiectul acesta puțin delicat deoarece, de multe ori, oamenii și chiar profesorii
cred că rolul școlii este acela de a transmite informații și de-i ajuta pe elevi să și-o însușească.
Astfel, ei uită că abilitățile și competențele dobândite în școală trebuie să fie în corelație directă
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cu piața muncii și cu interesele elevilor. Iată care este situația reală în fiecare țară parteneră:
În Italia, programul școală-loc de muncă, introdus în sistemul școlar ca o metodologie de
predare în partea a doua a anilor de școală, conform art. 4 din Legea nr. 53, 28/3/2003, a cărui
implementare este reglementată de decretul legislativ nr. 77 din 15/4/2005, urmărește să asigure
faptul că elevii cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, pe lângă cunoștințele de bază, dobândesc și
abilități care sunt utile la locul de muncă.
Aceste programe școală-loc de muncă sunt construite pe baza unor acorduri cu agenți publici
și privați, iar prin intermediul lor școala urmărește integrarea anumitor materii specifice unui
domeniu de interes, pentru a facilita accesul tinerilor pe piața muncii. Legislația specifică scoate
în evidență obiectivele care trebuie urmărite în aceste demersuri educaționale:
›
Crearea unor metode de învățare flexibile din punct de vedere cultural și educațional,
specifice celui de-al doilea ciclu de învățământ, care să facă legătura între formarea din sala
de clasă și experiența practică de care vor avea nevoie la locul de muncă;
› Îmbunătățirea formării realizate în școală prin dobândirea de abilități și competențe
necesare la locul de muncă;
› Încurajarea tinerilor spre urmărirea intereselor personale, dar și spre dezvoltarea,
perfecționarea abilităților
› Crearea unei legături strânse între instituțiile de învățământ și piața muncii / societatea
civilă, ceea ce va permite participarea activă în procesul de învățare de la orice materie;
› Corelarea ofertei educaționale cu dezvoltarea economică, socială și culturală a zonei.
Condițiile esențiale pentru implementarea programelor școală-loc de muncă sunt așadar:
realizarea unei analize a nevoilor de formare din zonă și corelarea acesteia cu Oferta
Educațională a unității de învățământ.
În mod concret, cursurile se realizează printr-o alternare a momentelor de studiu cu experiențe
la locul de muncă; astfel, obiectivele vor fi stabilite, de comun acord, de către școală și agenții
economici, cu o orientare către nevoile individuale ale elevilor. Aceste programe școală-loc de
muncă sunt gândite și implementate de către școală sau orice instituție de formare, pe baza unor
acorduri cu asociații, companii, camere de comerț, reprezentanți ai sectorului privat și de stat
din domeniul industriei și al agriculturii.
În Portugalia, din ce în ce mai des, organizațiile solicită tinerilor să aibă anumite competențe
tehnice, inclusiv calificări academice, cunoștințe de limbă, competențe digitale, capacitate
de lucru în echipă, disponibilitate, dinamism, leadership, etc. Pentru aceasta, sistemul de
educație portughez se concentrează în special pe promovarea cunoștințelor științifice, dar și
tehnice, care să permită dobândirea unor competențe transversale; în felul acesta, își asumă un
rol determinant în obținerea performanței și a excelenței. Au fost stabilite principii și modalități
de implementare a acestora pentru dezvoltarea autonomiei învățării și formării individului,
pentru asigurarea ocupării ulterioare a unui loc de muncă și pentru dezvoltarea intereselor
personale ale elevilor.
În Polonia, sistemul de educație încă șchiopătează. Nivelul educației depinde de fiecare școală
în parte, de implicarea profesorilor și de aspectele tehnice, precum utilizarea unor materiale
și echipamente tehnologice adecvate. Sistemul tradițional de predare este folosit încă destul
de mult în Polonia. Orele sunt în continuare foarte teoretice, iar elevii nu beneficiază de o
abordare practică a materiei din partea profesorilor. Deși multe școli încearcă să producă
schimbări în acest domeniu, realizând anumite proiecte sau căutând soluții pentru creșterea
eficacității activității didactice, în anumite școli, orele sunt destul de plictisitoare pentru elevi.
Profesorilor le lipsesc cunoștințele necesare pentru a utiliza instrumente digitale în timpul
orei, astfel încât elevii să fie interesați sau mai activi. Curriculumul este destul de stufos, ceea
ce determină un efort individual sporit în timpul orelor. În ciuda unor aspecte negative, prin
implementarea anumitor proiecte și prin cooperarea cu instituții și organizații diferite,
școlile reușesc să răspundă nevoilor elevilor. Ei organizează lecții interesante și evenimente
care să contribuie la dezvoltarea intereselor personale ale elevilor. Cu toate acestea, este nevoie
de o mai mare implicare din partea profesorilor pentru a face procesul educațional mai eficient
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și mai interesant, încă din clasele primare.
În România, resursele materiale oferite de școli ar trebui să fie în concordanță cu profilul
școlilor, mai ales la nivel liceal. De exemplu, în acele instituții de învățământ în care accentul
este pus pe materii aparținând profilului uman, există laboratoare speciale care să faciliteze
dezvoltarea competențelor de comunicare (atât în limba maternă, cât și în limba străină), în timp
ce în unitățile de învățământ de profil real există mai multe laboratoare de TIC, fizică, chimie,
biologie.
Din păcate însă, în sistemul educațional din România, accentul cade mai ales pe partea
teoretică. Elevilor li se solicită să aibă multe informații, să memoreze date, totuși le lipsește
partea practică. Situația este determinată și de lipsa fondurilor care să asigure necesarul de
instrumente digitale / software / aplicații. Drept consecință, elevii nu pot dezvolta competențe și
abilități practice, fără de care nu au acces pe piața muncii sau nu pot obține slujba dorită. Pentru
a compensa investiția insuficientă în echipamente și în partea practică, școlile au încercat să
faciliteze dobândirea competențelor menționate anterior prin proiecte extra-curriculare.
În Cipru, nivelul de satisfacție privind educația este în creștere, însă utilizarea insuficientă
a competențelor rămâne o provocare, având în vedere trăsăturile specifice ale pieței muncii
cipriote. Au fost luate măsuri pentru actualizarea formării vocaționale a elevilor și a tinerilor,
dar nivelul de interes al posibililor beneficiari este în continuare redus.
Serviciul de Consiliere și Educație Vocațională se află în subordinea Învățământului secundar.
Acesta urmărește dezvoltarea personală, socială, educațională și profesională a elevilor, ținând
cont de particularitățile individuale ale fiecăruia dintre ei. Astfel, elevii dezvoltă, printre altele,
abilitățile și capacitățile de care vor avea nevoie pentru a lua decizii raționale, în ceea ce
privește propria educație și nu numai. Ei învață despre natura și solicitările fiecărei profesii, dar
și despre evoluțiile societății moderne, din punct de vedere economic și social. În același timp,
elevii devin conștienți de impactul schimbărilor asupra pieței muncii locale, regionale sau chiar
internaționale, astfel încât vor putea face cele mai bune alegeri în privința educației lor.
CONSIDERAȚII FINALE
În urma unei analize atente a principalelor elemente care caracterizează contextul educațional
european, am observat câteva provocări cărora, cele mai multe școli trebuie să le facă
față, indiferent de țara în care își desfășoară activitatea. Majoritatea acestor provocări
sunt diferite de cele cu care s-au confruntat generațiile anterioare de profesori, de aceea este
important să menționăm câteva dintre schimbările care au avut loc în ultimii ani și care au
condus la apariția acestor provocări.
Mai întâi de toate, lumea în care trăim îmbrățișează tehnologia viitorului, de aceea
modul în care predăm și conținutul procesului educațional trebuia să fie remodelat, pentru a ține
pasul cu cerințele secolului al 21-lea. Astfel, integrarea tehnologiei în procesul de predareînvățare a devenit o modalitate excelentă de a implica activ elevii în actul educațional, cu
atât mai mult cu cât mijloacele de comunicare digitale sunt un element omniprezent în viața
tinerilor din zilele noastre. Tablele interactive sau telefoanele mobile au început să fie utilizate
pentru a prezenta imagini sau filme, deoarece acestea îi ajută pe elevi să vizualizeze noi concepte
academice. Învățarea a devenit mult mai activă din momentul în care tehnologia a ajuns parte
integrantă a acestui proces. În zilele noastre, elevii se pot implica fizic în timpul orelor și pot,
de asemenea, să caute instant idei noi, ceea ce contribuie la dezvoltarea autonomiei învățării.
Folosirea dispozitivelor mobile, precum iPad-uri și/sau tablete, cu ajutorul cărora elevii pot
înregistra, face fotografii, filma sau distribui materiale, s-a dovedit a fi un aliat de nădejde al
profesorului în lupta împotriva monotoniei și a plictiselii.
În al doilea rând, conceptul cadrului didactic care stă în fața clasei pline de elevi, aceștia
ascultând și răspunzând conform indicațiilor, nu mai este demult de actualitate. Deși nu este o
abordare complet nouă, spațiul de învățare pentru elevi s-a mărit și trece dincolo de pereții
unei clase obișnuite, așa cum o știam noi. Acest lucru a permis elevilor să devină parteneri și
co-creatori ai propriei învățări. Experiențele care favorizează colaborarea, comunicarea și lucrul
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în echipă pentru toți elevii, de obicei, au loc dincolo de pereții unei clase. De aceea, din ce în
ce mai des, profesorii încurajează derularea unor proiecte de învățare în grupuri mai mici sau
mai mari, în care elevii pot învăța atât la școală, cât și acasă, colaborând și aplicând cunoștințele
teoretice în viața practică, de zi cu zi.
În al treilea rând, în această eră digitală, o lume de informație se află la un click distanță, putem
avea acces la ea apăsând pe un buton sau printr-o comandă vocală, iar pe măsură ce tehnologia
continuă să avanseze, elevii trebuie să învețe o dată cu ea. În consecință, tehnologia nu mai
este un factor motivant când este vorba despre învățare, ci este o obligație. S-a dovedit că
utilizarea constantă a tehnologiei oferă elevilor acele abilități de care vor avea nevoie în viitor,
mai ales din perspectiva cetățeniei digitale.
O altă schimbare ce a avut loc în ultimii ani este utilizarea jocurilor în învățare (gamificarea).
Până nu cu mult timp în urmă, acest subiect era destul de controversat. Astăzi, însă, mulți
educatori sunt de acord că utilizarea jocurilor digitale în procesul de învățare poate de fapt
să îmbunătățească implicarea elevilor și îi oferă profesorului un instrument cu ajutorul căruia
poate analiza nivelul de implicare a educabililor.
Schimbări majore au avut loc nu doar în ceea ce privește definiția spațiului de învățare (clasa)
– de vreme ce tehnologia a înlăturat bariera zidurilor – ci și cu privire la modul în care se face
predarea. Dacă privim în jurul nostru, observăm că, în majoritatea profesiilor, indivizii sunt
tratați diferit, unic. De exemplu, un doctor are planuri de tratament individualizate pentru fiecare
pacient în parte. Profesorii au ajuns la concluzia că lucrurile trebuie să fie la fel și în educație, că
vechiul model de predare / învățare, care era același pentru toți elevii, nu doar că este demodat,
dar nici nu poate duce la îndeplinirea obiectivelor educației din secolul nostru. Astfel, în ultimii
10 ani, rolul profesorului a devenit acela de facilitator al învățării, iar elevii au dobândit
din ce în ce mai mult control asupra demersului educațional. În trecut, toți elevii făceau
aceeași temă, lucrau la fel, indiferent de nivelul de competență; acest lucru a avut ca rezultat
lipsa de implicare și rezultatele slabe ale acestora. Prin urmare, în sistemele de educație din
zilele noastre, profesorii au planuri de învățare individualizate, ceea ce permite fiecărui elev să
își urmeze parcursul educațional în ritm propriu, în funcție de abilitățile sale, determinându-l să
se implice în conținutul învățării și să selecteze ceea ce i se potrivește cel mai bine.
Până și scopul educației s-a schimbat. În trecut, educația era privită ca mijlocul prin care se face
transfer de cunoștințe de la profesori la elevi. Astăzi, majoritatea cadrelor didactice consideră
că educația înseamnă facilitarea învățării autonome și a exprimării proprii. Vechea
abordare, care convergea către predarea unui anumit conținut în funcție de materie, poate fi
numită „predare convergentă”, iar cel de-al doilea tip de abordare, care pune accentul pe o
învățare deschisă, orientată către propriile nevoi, poate fi numită „predare divergentă”. În trecut,
educația era destul de structurată și îl avea în centru pe profesor; iar elevii erau receptori pasivi
ai cunoștințelor transmise. Abordarea divergentă este flexibilă, orientată către elevi, aceștia
devenind participanți activi în procesul de învățare.
O ultimă schimbare importantă care merită menționată, în special prin prisma metodologiei
propuse de proiectul nostru – și anume metodologia TEAL (învățarea asistată de tehnologie) –
este colaborarea inter-disciplinară. În trecut, tendința era de a preda cantități mici de informații
legate de un anume subiect, fără conexiuni cu alte concepte sau fenomene similare. În timp însă,
educatorii au conștientizat faptul că :
realizarea unor conexiuni între informații aparținând unor domenii înrudite, precum și
încercarea de a găsi soluții pragmatice pentru probleme globale pot contribui major la
pregătirea elevilor pentru a funcționa și a fi productivi într-o lume cu populație diversă, în care
condițiile economice sunt diferite, unde trăiesc grupuri de oameni aparținând unor culturi,
religii și etnii diferite.
În concluzie, principalele provocări din educație, în contextul cărora s-a născut proiectul
nostru, pot fi rezumate astfel:
›

Tehnologia trebuie integrată din ce în ce mai mult în activitățile educaționale, pentru a
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› putea face față cerințelor secolului al 21-lea
› Activitatea de predare trebuie adaptată la caracteristicile individuale ale elevilor, prin
utilizarea unor metode de predare variate; adaptarea se referă la: niveluri de competență,
tipuri de competență, stiluri de învățare, trăsături de personalitate, contexte culturale
› Metodologiile de învățare activă, prin care elevii sunt implicați în mod direct în procesul
educațional, sunt esențiale pentru a putea avea un impact semnificativ asupra dobândirii de
cunoștințe, asupra creativității, precum și asupra abilității de lucru în grupuri diverse
› Învățarea prin cooperare, în care elevi cu abilități mixte sunt încurajați să lucreze
împreună, trebuie promovată; astfel, educația va dezvolta încrederea elevilor în forțele
proprii, va îmbunătăți competența de comunicare și gândirea critică, acestea fiind vitale pe
tot parcursul vieții
› Creșterea motivației elevilor pentru învățare rămâne o preocupare permanentă
a profesorilor, în special în contextul unei evoluții rapide a societății, în care
este din ce în ce mai dificil să găsim teme de interes comun pentru elevii noștri
digitizați, a căror viață și existență este uneori redusă la realitatea virtuală.
Fără îndoială, educația reprezintă fundația oricărei societăți. Ea este responsabilă pentru
creșterea și dezvoltarea societății din punct de vedere economic, social și politic. De aceea,
direcția în care se îndreaptă societatea noastră depinde de calitatea educației. Responsabilitatea
școlii este deci de a modela viitorul unei națiuni prin facilitarea unei dezvoltări complete și
complexe a tuturor cetățenilor ei.
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http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/QUADERNO_per_WEB.pdf
http://www.moec.gov.cy/dme/en/index.html
http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaidefsis/documents/english.pdf
http://www.questfield.ro/en/challenges-in-education/
http://www.sistemagenerale.com/2017/05/11/sistema-scuola-cosa-ne-pensano-gli-studenti/
https://blog.interactiveschools.com/blog/6-ways-teaching-has-changed-in-the-last-10-years
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report- 2018-cyprus_en.pdf
https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20202021
https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Raccordo%20tra%20Scuola%20e%20Mondo%2 0del%20Lavoro.pdf
https://www.miur.gov.it/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione
https://www.publicschoolreview.com/blog/10-major-challenges-facing-public-schools
https://www.quizalize.com/blog/2018/02/23/teaching-strategies/
https://www.tandfonline.com/toc/cete20/current
https://www.univa.va.it/web_v4/site.nsf/dx/dossier_ASL_USR.pdf/$file/dossier_ASL_USR.pdf
http://www.moec.gov.cy/en/index.html
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Capitolul 2

Studii de caz

Abordarea europeană
cu privire la predarea
prin metodologia
TEAL
colectarea și analiza studiilor de caz din
Europa care aplică metodologia TEAL în
diferite domenii didactice
această etapă, după o analiză a procesului de predare pe teritoriul
Î nEuropei,
dar și o examinare și sintetizare a punctelor de referință ale

teoriei TEAL, am considerat potrivit să căutăm practici bune și studii de caz
legate de realitățile cu care ne confruntăm deja la nivel european, cu scopul
de a lua, din aceste exemple, referințe operaționale utile pentru proiectul
nostru. În mod specific, am putut identifica realități diferite, de natură
atât publică, cât și particulară, care implementează proiecte educaționale
prin folosirea elementelor aparținând metodologiei TEAL, aplicândule unor domenii foarte diferite, nu neapărat de natură școlară, așa cum
este conceput în mod tradițional. Mai jos, se regăsește lista fișelor care
descriu și analizează proiectele selectate, grupate în funcție de domeniul
educațional în care activează.

EXEMPLE DE METODE DE PREDARE TEAL APLICATE DOMENIULUI TEHNOLOGIC:
•
•

Fizică prin Video(www.fisicainvideo.it)
Co-laborary(www.co-labory.com)

GAMIFICARE: METODOLOGIA DE PREDARE-ÎNVĂȚARE
PRIN JOC
• Score Hunter for BIK (https://scorehunter.edu.pl/)
• Khan Academy Kids Free educational (http://www.
edukacjaprzyszlosci.pl/)
METODOLOGIA TEAL APLICATĂ EDUCAȚIEI CIVICE
•
•

Programare și robotica ̆pentru elevi
BIOESCOLA 360°Lousada
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METODOLOGIA TEAL APLICATĂ PREDĂRII DISCIPLINELOR ȘTIINȚIFICE (EX. BIOLOGIE, ȘTIINȚELE NATURII)
• Liceul Teoretic “MARIN PREDA”, nivel gimnazial (www.
liceulmarinpreda.ro)
• Liceul Teoretic“MARINPREDA”, nivel primar (www
liceulmarinpreda.ro)
METODOLOGIA TEAL APLICATĂ PREDĂRII DISCIPLINELOR UMANISTE ( EX. GEOGRAFIE, LIMBĂ STRĂINĂ)
FUN&SMARTCLASS@
FUN & SMART CLASS@ COWORKING

•
•

EXEMPLU DE METODE DE PREDARE TEAL APLICATE DOMENIULUI TEHNOLOGIC

FIZICĂ prin VIDEO
•

FIZICĂ prin VIDEO

Proiectul educațional "FIZICĂ prin VIDEO" este un proiect născut în laboratoarele științifice (fizică;
chimie; muzeu al științelor naturale; etc.) al Liceului Classico al Venegano Inferiore (MI), al seminarului
arhiepiscopului de Milano. Mai precis, proiectul a luat naștere în 2002 când școala a început o serie de evenimente
și vizite în laboratoare pentru elevii școlilor primare și gimnaziale din zonă, organizându-se pentru ei mici
experimente de fizică și chimie, ca activități instructive și distractive desfășurate împreună. Proiectul “Încearcă
să crezi”a luat ființă din aceste activități, datorită doamnei profesoare de fizică Natale Castelli, profesorului
de chimie Adriano Sandri, experților în producții video Guglielmo Daino și Cesare Gandini, web designerului
Luca Colombo și meșterului Piero Fanchin care au creat Portalul Educațional de sursă deschisă “ FIZICA prin
VIDEO”, unde sunt adunate clipuri video a multor experimente științifice, cu diferite grade de dificultate pentru
elevi din grupe de vârstă diferite.

Image 1: logoul proiectului
Link:
www.fisicainvideo.it (solo italiano)
www.youtube.com/channel/UCTotKzDnjkiNZ4YIfxl0Tsg (solo italiano)
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Care este materia predată?
• FIZICĂ PRIN VIDEO
Materia predată propusă de acest proiect este fizica și anume capitolele sale principale (mișcare; forță; energie;
unde și acustică; fluide; termică; optică; electromagnetică)

Imaginea 2: pagina de start a platformei “ FIZICĂ prin VIDEO”

Vârsta elevilor
Elevii care participă la filmările pentru videoclipuri ca protagoniști sunt, în principal, elevi de gimnaziu, care
au participat la vizite și la activitățile educaționale organizate de liceu pentru invitații săi.
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Ce fel de sală de clasă (mărime, organizarea spațiului, aranjarea băncilor etc) s-a folosit?
“FIZICĂ prin VIDEO” se desfășoară în cadrul a două tipuri de spațiu, unul mai tradițional, alcătuit din
laboratoarele de fizică, chimie, și Muzeul Științelor Naturale, unde găsim bănci de lucru cu echipament tehnic
specializat, de diferite tipuri sau modalități de afișare.
În cadrul acestor laboratoare, se efectuează exerciții și experimente mai structurate, prin care materia este
prezentată prin concepte și nu prin formule. O abordare riguroasă, atunci când se studiază o cantitate fizică
sau o lege, este cercetarea esenței fenomenului, mai degrabă decât formularea matematică a lui, o atitudine
în conformitate cu stilul omului de știință Michael Faraday (1791 – 1867), primul care a folosit experimente
ciudate pentru a atrage atenția elevilor în ale sale “ Prezentări de Crăciun”.
www.youtube.com/watch?v=AcwW_gG_-QQ
www.youtube.com/watch?v=PxrW0P0AUTI

Alături de aceste laboratoare tradiționale, găsim laboratorul de exponate, un spațiu informal, inspirat de celebrul
Exploratorium Museum din San Francisco, început în anul 1969 de fizicianul Frank Oppenheimer (1912 –
1985), care reprezintă exemplul cel mai important al unui spațiu expozițional educativ dedicat fizicii și chimiei.
Laboratorul de exponate al proiectului Fizică prin Video are o colecție de aproximativ șaizeci de artefacte care
explică concepte științifice pentru toate nivelurile într-un mod distractiv, de la cele mai simple la cele mai
complexe precum magnetismul; astfel, cei care vizitează laboratorul se pot angaja în diferite experimente și
“jocuri”.
Spațiul este organizat într-un mod informal, cu stații de lucru pentru munca individuală și cea de grup, cu
artefacte și exponate de diferite mărimi, accesibile gratis copiilor pentru a desfășura “experimentele” în mod
autonom ; există, de asemenea, echipament tehnologic ușor de folosit, care este utilizat în prezentarea diferitelor
experimente care au loc în laborator.
Este un laborator real TEAL, unde echipamentele tehnologice sunt disponibile elevilor atât în format tradițional
(tablete; smartphone, etc), cât și neconvențional, acestea fiind construite și aranjate special pentru a relata o
anume temă științifică.
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Ce materiale de lucru s-au folosit (prezentări PowerPoint , clipuri video etc.)?
În laboratorul de exponate, principalele instrumente folosite sunt exponatele, o serie de „jucării”care permit o
abordare imediată și ușor de utilizat, pentru a descoperi și a înțelege fenomene naturale și științifice simple sau
chiar complexe.
Prin aceste exponate, în mintea elevilor se creează un drum de acces și, datorită curiozității, ia naștere acest
mod de abordare informală a fizicii și chimiei.

Imaginea 5: imagini ale unor „exponate”

Ce instrumente tehnologice (TIC) au fost folosite?
Instrumentele tehnologice (TIC), precum tablete și smartphone-uri, sunt folosite în fazele de prezentare a
explicațiilor unui fenomen natural, pentru a viziona clipuri și imagini cu ceea ce elevii urmează să experimenteze
cu exponatele.

Ce fel de rezultate au fost obținute folosind această metodologie de predare prin comparație cu una
convențională?
Dacă ținem cont de teoriile de predare cele mai răspândite, care evidențiază puterea instrumentelor tehnologice,
precum dispozitive și internet, ne dăm seama imediat că un laborator în care fenomenele științifice și naturale
sunt testate în mod practic, prin joc și artefacte ciudate, reprezintă o alegere avangardistă, dar deosebit de
eficientă pentru că ea readuce procesul de învățare la o dimensiune directă și nefiltrată. Este aplicată o metodă
de predare orientată către pasiuni, curiozitate și cunoștințe dobândite anterior, promovând învățarea bazată pe
”a face” (învățând făcând), unde jocul reprezintă mijlocul privilegiat al procesului de învățare.
Atenția de care se bucură aceste jucării și abilitatea lor de a avea un efect asupra elevilor sunt indiscutabile;
ceea ce ne-ar putea surprinde este că, această abordare, pe termen lung, poate crea condiții noi și mai bune
pentru predarea științelor exacte în rândul adulților, îndreptându-ne cu pași repezi către ceea ce se numește
Edutainment, o formă de divertisment care vizeaza nu doar distracția, cât și învățarea (educația).
În plus, trebuie subliniat un alt rezultat educațional foarte important obținut prin ”FIZICĂ prin VIDEO”, și
anume gradul foarte înalt de multiplicare al proiectului, datorită conținutului video care există ca sursă deschisă
încărcată pe portal.
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CO-LABORY
•

CO-LABORY

Spațiu de conlucrare tânăr născut în Puglia (IT), mai precis în Trani, cu dorința de a crea un ecosistem care
facilitează și sprijină inovația în toate domeniile, inclusiv acela al predării tuturor fetelor și băieților de vârstă
școlară. Co-labory se dorește a fi un spațiu care sprijină procesul de învățare continuă prin a impărtăși cu alții
și care asigură creșterea prin învățare prin cooperare.
Această instituție, datorită profesioniștilor săi, inițiază o serie de colaborări fructuoase cu școlile din regiune,
realizând proiecte care au ca temă centrală INOVAȚIA: inovația socială și culturală, prin proiecte care implică
Comunitatea europeană și programul Erasmus+ sau inovația tehnologică, prin proiecte despre patrimoniul
cultural, învățarea prin povești și codare, prin folosirea aplicațiilor ca sursă deschisă sau echipament specific
lumii creatorilor.

Imaginea 1: Interioarele spațiului co-labory
Link:
www.co-labory.com (solo italiano)
www.facebook.com/colaborycoworking

Care este materia predată?
Profesioniștii Co-labory nu au un anume domeniu de acțiune, dar oferă sfaturi pentru realizarea căilor
personalizate de învățare cu conținut inovativ ridicat. De fapt, conform definiției TEAL, căile de învățare activă,
permise prin tehnologie, sunt proiectate și create, combinând momentele didactice frontale cu activități și
metode de predare de laborator, dând astfel viață cursurilor de perfecționare bazate pe Învățare prin Cooperare.
Co-labory a efectuat proiecte în diferite domenii, precum promovarea patrimoniului cultural (mtvrs.io/
EducatedVerifiableConch), educație în domeniul codării (scratch.mit.edu), programul Erasmus+ și politicile
de muncă din Europa (www.co-labory.com/alternanza-scuola-lavoro-5ac) sau programul de proiectare și
creare/realizare digitală. (www.archilovers.com/projects/257635/tavole-tattili.html). Toate temele abordate
permiteau elevilor să încerce resurse și teme neobișnuite, dându-le posibilitatea să învețe abilități noi, nu doar
concepte noi.
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Vârsta elevilor
Tinerii care au fost implicați în aceste cursuri de perfecționare sunt elevi ai cursului gimnazial și liceal, care,
prin entuziasmul lor, au făcut posibile momente de Edutainment real, ceea ce înseamnă momente distractive
care vizează perfecționare educațională.

Imaginea 2: Activități didactice realizate

Ce fel de clasă (mărime, spațiu de organizare, aranjamentul băncilor, etc.) s-a folosit?
Unul dintre punctele tari, pe care Co-labory le folosește în colaborarea cu școlile, este abilitatea de a interveni
asupra spațiilor de predare tradiționale, transformându-le, cu intervenții temporare și folosirea echipamentelor
tehnologice, în clase “3.0”, în spații flexibile care respectă specificul metodologiei TEAL, în cadrul cărora este
posibil să se depășească logica studiului ce se vrea a fi învățare mnemonică.

Imaginea 3: spații de predare tradiționale reconfigurate pentru predarea TEAL
În aceste spații reînnoite, elevii pot fi implicați în învățarea activă și colaborativă (rezolvare de probleme), sunt
încurajați să participe la procesul de planificare a activității de învățare. În funcție de tema care trebuie abordată
în procesul de predare, se optează pentru o configurare a spațiului, astfel încât să se beneficieze la maxim
de predarea cu ajutorul laboratoarelor, de învățarea în perechi (peer teaching), fără a se neglija îmbinarea
instrumentelor tehnologice cu cele tradiționale.

Imaginea 4: Activități didactice desfășurate în spații reorganizate conform metodologiei TEAL
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Ce materiale de lucru s-au folosit (Prezentare PowerPoint , videoclipuri, etc.)?
În proiectarea demersurilor educaționale, Co-labory încearcă întotdeauna să combine conținuturi standard
digitale (videoclipuri; poze; prezentări Powerpoint, etc), aplicații și programe open source (Metaverse; Scratch;
Driftsight; etc.), materiale și tehnici tradiționale (modele; hărți conceptuale etc.) și instrumente tipice ale lumii
creatorilor ( imprimantă 3D; pantograf CNC;),
Planificarea complexă și hibridă se dovedește a fi fructuoasă, indiferent de materia cu care trebuie să se
confrunte elevii, pentru că ea permite învățarea prin abilități și nu pe bază de concepte, elevii reușind, de
asemenea, să renunțe la folosirea excesivă a tehnologiei și a dispozitivelor.

Imaginea 5: activități și ateliere desfășurate în timpul activităților didactice

Ce instrumente tehnologice (TIC) au fost folosite?
Instrumentele și aplicațiile tehnologice sau programele open-source sunt folosite întotdeauna ca structură
suport pentru fiecare proiect, fără a face vreodată din asta scopul demersului educațional. Instrumente ca IWB
sau Metaverse sunt și trebuie să rămână un mijloc prin care să se faciliteze realizarea scopului didactic urmărit
de fiecare proiect.

Imaginea 6: unele instrumente TIC folosite
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Ce fel de rezultate au fost obținute folosind această metodologie de predare prin comparație cu una
convențională?
Principalul scop pe care îl urmărește această metodologie hibridă este o mai mare conștientizare din partea
elevilor a abilităților și atitudinilor lor. Mai mult, cei mici care lucrează în medii informale, cu dinamici
colaborative, dezvoltă empatie față de profesorii care îi ghidează.

Imaginea 7: un grup de elevi care au participat la proiecte didactice realizate în colaborare cu școli
Marele merit recunoscut al instituției noastre (Co-labory) este abilitatea de a interveni, ca facilitatori ai
proceselor de predare, în structuri școlare care nu au încă spații TEAL configurate permanent. Abordarea
prietenoasă, pe care Co-labory o aplică în proiectarea și implementarea demersurilor educaționale personalizate
și inovative, îi permite să răspundă adecvat nevoilor pe care le manifestă școlile din când în când, nevoi care
pot fi atât educaționale cât și logistice.

Score Hunter for BIK
Link-uri:
•
•
•
•

YT: https://www.youtube.com/watch?v=egHISSr51T8
FB: https://www.facebook.com/budujdobrahistorie/
Official website: https://scorehunter.edu.pl/auth/login
https://www.bik.pl/poradnik-bik/score-hunter-czyli-wiedza-w-punktach

Imaginea 1. Logo-ul oficial pentru Score Hunter
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Care este materia predată?
Biuro Informacji Kredytowej (BIK) utilizează jocul pentru a crește gradul de conștientizare al elevilor, atunci
când aceștia se apropie de momentul în care devin independenți din punct de vedere financiar. Score Hunter
este un joc care te duce într-o lume a unor subiecte importante, dar dificile. Întregul joc este împărțit în câteva
secțiuni tematice: valoarea creditelor, furtul identității, alerte, BIK (taxe pentru bonusuri) și o secțiune video.
Se primesc puncte pentru sarcini ușoare, quizzes și răspunsuri corecte. Punctele pot fi schimbate în premii.
Poți verifica numărul de puncte în orice moment al jocului, precum și poziția pe care te afli față de ceilalți
jucători. Score Hunter este pentru cei care doresc să învețe să se descurce în momente grele din punct de
vedere financiar. Într-un mod simplu, accesibil și modern, jocul oferă cunoștințe despre importanța unui istoric
bun în ceea ce privește creditarea, îți amintește despre nevoia de a proteja datele personale și îți arată cum
se construiește credibilitatea financiară. Jucătorii mai puțin experimentați sunt conștientizați cu privire la ce
înseamnă BIK (taxele pe bonusuri), credite și garanțiile asociate acestora.

Vârsta elevior
Elevi și studenți (16-25)

Ce fel de clasă (mărime, spațiu de organizare, aranjamentul băncilor, etc.) s-a folosit?
După cum se poate vedea în imagine, clasa are o dimensiune normală. Toți elevii au propriile calculatoare.

Imaginea 2. Câteva activități didactice desfășurate la Wyższa Szkoła Bankowa în Gdańsk (Polonia)
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Ce materiale de lucru s-au folosit (Prezentare PowerPoint , videoclipuri, etc.)?
Profesorul a prezentat tema cu ajutorul întrebărilor, exercițiilor, a unor clipuri video și prezentări grafice.
Elevii au realizat câteva sarcini educaționale pe platformă. Acestea se refereau la sistemul de schimb, principii
ale birourilor de creditare, împrumuturi sigure, beneficiile creditării, construirea unei credibilități financiare,
protecția datelor, consecințele furtului identității. Toate materialele educaționale sunt disponibile în baza de
date.

Imaginea 3. Activități didactice la Uniwerystet Rzeszowski – Rzeszów, Polonia

Ce instrumente tehnologice (ICT) au fost folosite?
Numeroase instrumente TIC au fost utilizate pentru a îmbunătăți activitatea de predare. Au fost implementate
într-o sală de clasă, pentru a o face mai interesantă și mai atrăgătoare. Orele au inclus o serie de instrumente
tehnologice. Clasele au fost echipate cu un proiector, care să le permită elevilor să vadă prezentările pe perete.
Elevii au folosit calculatoare, laptopuri, tablete și telefoane mobile, astfel încât toți să poată urmări profesorul
și să joace singuri acest joc educațional. Elevii au folosit platforma educațională care include diverse jocuri,
inclusiv elemente specifice unei competiții.

Ce fel de rezultate au fost obținute folosind această metodologie de predare prin comparație cu una
convențională?
Datorită utilizării acestei metodologii de predare, orele au fost mai atractive pentru studenți. Elevii au lucrat
activ cu ajutorul dispozitivelor, au colectat informații și date prezentate în timpul orelor. Datorită acestor
activități, mai mulți elevi și studenți au dobândit cunoștințe despre credite. Utilizarea instrumentelor TIC a
sporit motivația elevilor, a conectat elevii la diverse surse de informații și i-a ajutat pe profesori să prezinte
informatiile într-un mod mai interesant.
Tehnologia TEAL este foarte importantă în lumea de astăzi. Este importantă în predare. Ajută în experiența de
învățare prin utilizarea simulărilor și a activităților de laborator. Schimbarea tabloului tradițional cu instrumente
interactive, cum ar fi prezentări și videoclipuri, face lecțiile foarte interesante și îi ține pe elevi concentrați.
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Khan Academy Kids Free educational

Khan Academy – Edukacja dla Przyszłości
Website: http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/
FB: https://www.facebook.com/edukacja.przyszlosci/

Imaginea 1. Logo-ul oficial

Care este materia de predat?
Scopul Fundației Edukacja Przyszłości este de a sprijini sistemul educațional polonez, oferind elevilor și
profesorilor o platformă educațională gratuită și modernă. Își propun să realizeze acest lucru prin: traducerea
materialelor produse de Academia Khan, crearea de materiale proprii, conform formulei Academiei Khan,
promovarea Academiei Khan în rândul profesorilor și studenților, formarea profesorilor pentru utilizarea
platformei Khan Academy. Toate materialele și caracteristicile Academiei Khan sunt disponibile gratuit!

Vârsta elevior
Elevi cu vârste între 6 și14 ani
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Ce fel de clasă (mărime, spațiu de organizare, aranjamentul băncilor, etc.) s-a folosit?
Profesorii au folosit o clasă obișnuită pentru activitățile lor.Toți elevii au avut propria lor tabletă sau laptop.
Ei au utilizat o aplicație Khan Academy pentru a obține mai multe informații. Profesorii i-au ajutat și le-au
oferit sfaturile de care aveau nevoie. Elevilor li s-a permis să folosească o bibliotecă video bogată, provocări
interactive și evaluări din orice calculator conectat la internet. Acest instrument de învățare se adaptează
ritmului de învățare al elevilor.

Image 2. Some of the didactic activities

Mai multe informații și bune practici:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=520&v=gIm6174WDYQ&feature=emb_title

Ce materiale de lucru s-au folosit (Prezentare PowerPoint , videoclipuri, etc.)?
Datorită accesului la aplicație, profesorii au folosit o colecție de activități interactive și cărți. Aceștia au folosit,
de asemenea, proiectorul pentru a arăta elevilor videoclipuri educaționale și prezentări Power Point, ceea ce a
făcut lecția mai atractivă. Link-ul canalului de youtube: https://www.youtube.com/user/KhanAcademyPolski.
Unele dintre exerciții au fost folosite ca bune practici.

Ce instrumente tehnologice (ICT) au fost folosite?
Au fost folosite numeroase instrumente TIC pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Acestea au fost
implementate în sistem, pentru a le face mai interesante și mai atractive. În timpul lecției, elevii au utilizat
dispozitive precum PC/calculator, laptop, tabletă sau telefon mobil. Profesorul a utilizat videoproiectorul
pentru a arăta tuturor elevilor prezentarea.

Imaginea3. Exemple de instrumente TIC
Exemple de utilizare a instrumentelor TIC la ore:
https://www.youtube.com/watch?v=wZxZZ3RgWhI
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Ce fel de rezultate au fost obținute folosind această metodologie de predare prin comparație cu una
convențională?
Datorită diferitelor metode de învățare utilizate prin lecțiile creative, datorită videoclipurilor educaționale și
diverselor sarcini, tinerii au abordat diverse subiecte printr-un conținut „deschis” (open-ended) și original.
Modul de învățare este personalizat, astfel încât copiii și studenții să poată învăța independent. Acest tip de
învățare este mai interesant pentru ei decât metodele tradiționale, deoarece aparțin generației Z, care utilizează
instrumente TIC în activități zilnice. Khan Academy face educația ușoară și distractivă pentru copii și elevi.
După cursuri, elevii își pot vedea rezultatele și le pot compara cu ale celorlalți colegi din clasă. De asemenea,
profesorii au acces la toate datele de care au nevoie cu privire la elevii lor.
Ei pot descărca un rezumat al rezultatelor clasei și pot afla ce subiecte pun probleme elevilor. Profilul clasei
permite profesorului să urmărească progresul întregii clase și să identifice rapid care elev necesită mai multă
atenție și în ce domeniu. Datorită utilizării instrumentelor TIC, copiii nu numai că își dezvoltă competențele
digitale, ci, urmărind materiale video educative și rezolvând exerciții, își dezvoltă și alte abilități (soft-skilss).
Știm că, în lumea de astăzi, este foarte important să dezvoltăm aceste soft skill-uri, cum ar fi creativitatea,
rezolvarea problemelor, gândirea critică etc. Toate exercițiile îi încurajează pe elevi să gândească și să învețe,
de aceea credem că este o opțiune bună de învățare.

Programare și robotică pentru elevi/studenți
Municipalitatea din Lousada a promovat, pentru al doilea an, o ofertă complementară de inițiere a programării
și roboticii pentru clasele din al patrulea an al primului ciclu, în vederea îmbogățirii curriculare, prevăzută în
Planul anual de activități municipale pentru școli.
Această acțiune face parte din Planul integrat și inovator de combatere a eșecului școlar, al Municipiului în
parteneriat cu CIM Tâmega e Sousa, co-finanțat de Nord 2020.

Care este materia de predat?
Această activitate promovează creativitatea și raționamentul științific, logic și matematic prin furnizarea de
instrumente simplificate de programare. Astfel, se intenționează ca cei mai tineri să dezvolte competențe
cross-curriculare asociate cu gândirea computerizată, să învețe principii de programare de bază pentru a crește
nivelul de alfabetizare digitală al elevilor.Potrivit coordonatorului, Dr. Paulo Monteiro, „sunt efectuate exerciții
practice care presupun gândire computerizată, unde roboții sunt folosiți pentru a realiza anumite sarcini cu
ajutorul unor instucțiuni date. Elevii rezolvă fișe de lucru cu algoritmi și exerciții practice și, de asemenea,
realizează diferite programe, folosind instrumente de programare."În timpul Inițierii în Programare și robotică,
sunt folosite calculatoare portabile, roboți educaționali echipați cu senzori și module, precum și echipamente
utilizate pentru a observa funcționarea unor mecanisme automate.

Vârsta elevilor
Toți elevii de anul 4 din școlile din municipiu beneficiază de activitate
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Ce fel de clasă (mărime, spațiu de organizare, aranjamentul băncilor, etc.) s-a folosit?
În timpul acestui an școlar, 483 de elevi din anul 4 (26 de clase) au participat la activitate, din care 364 s-au
bucurat de ambele componente (sesiuni și echipamente).

Ce materiale de lucru s-au folosit (Prezentare PowerPoint , videoclipuri, etc.)?
Calculatoare, Power Point, limbajul de programare Scratch

Ce instrumente tehnologice (ICT) au fost folosite?
În cadrul Grupului de școli din Lousada, activitatea este realizată de cadrele didactice care funcționează în
aceste școli, folosind doar echipamentul care a fost achiziționat în cadrul Planului integrat și inovator de
combatere a eșecului școlar. Elevii au folosit limbajul de programare Scratch de la MIT, care funcționează ca
o poartă de acces pentru copii, învățându-i despre codificare și „ajutându-i pe tineri să învețe să gândească
creativ, să gândească sistematic, și să lucreze în colaborare“.

Ce fel de rezultate au fost obținute folosind această metodologie de predare prin comparație cu una
convențională?
Elevii
• au înțeles dimensiunile implicate în gândirea computerizată;
• au rezolvat problemele prin descompunerea lor în părți mai mici, prin similitudine sau
reducerea complexității;
• au înțeles ce sunt algoritmii, cum funcționează și cum se aplică în practică;
• au înțeles și aplicat principiile fundamentale și conceptele de programare (logică, tipuri de
date, variabile, structuri condiționale și repetitive, printre altele);
• au creat programe pentru a rezolva probleme, pentru a anima povești sau jocuri, folosind un
limbaj de programare textual;
• au înțeles ce ar trebui să facă roboții;
• au programat roboți pentru a rezolva sarcini simple sau complexe.
Programul de programare și robotică pentru studenți este bine conceput, astfel încât tinerii
studenți să aibă acces rapid la TIC și la rezolvarea problemelor tehnologice, ceea ce ar putea stârni
un interes timpuriu din partea acestora pentru domeniul IT și ar putea conduce către o societate
bazată din ce în ce mai mult pe știință și tehnologie
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BIOESCOLA360° Lousada
Provocarea BioEscola 360° este o inițiativă a Municipalității din Lousada care își propune să promoveze bunele
practici referitoare la mediul înconjurător și la cetățenia „conștientă”, printr-o mai bună participare a școlilor
și a centrelor școlare din municipiu la promovarea responsabilității față de mediu, respectiv a conștientizării și
a sustenabilității.

Care este materia predată?
În această primă sesiune, monitorul ar trebui să introducă tema „apă” pentru studenți printr-o vizită la 360o,
care arată diferite forme de viață în apă. De asemenea, ar trebui să inițieze o discuție în cadrul căreia elevii să
identifice importanța apei pentru viața. trebui inițiată o activitate de verificare a facilităților oferite de instituțiile
școlare, acestea ar trebuie evaluate și ar fi necesară notarea problemelor detectate, legate de pierderile de
apă. Apoi, ar trebui purtate discuții pentru identificarea unor posibile soluții, toate acestea încadrându-se în
proiectul BioEscola 360o.

Vârsta elevilor
5-12 ani

Ce fel de clasă (mărime, spațiu de organizare, aranjamentul băncilor, etc.) s-a folosit?
O clasă de dimensiune medie (~30elevi)

Ce materiale de lucru s-au folosit (Prezentare PowerPoint , videoclipuri, etc.)?
Echipamente specifice spațiului virtual, Power Point, tablă, jurnal

Ce instrumente tehnologice (ICT) au fost folosite?
Pentru acest program, RV (Realitatea Virtuală) a fost folosită ca instrument de predare pentru diferitele forme
de viață acvatică. Utilizarea Realității Virtuale asigură un nou instrument și o nouă abordare a modului în care
elevii își pot culege informațiile și pot vizuliza învățarea.
Prin utilizarea unui instrument care permite elevilor să vadă lucruri care nu pot fi văzute cu ochiul liber, cum
ar fi aceste forme de viață acvatice, a fost facilitat procesul de predare, în același timp obținându-se o clasă mai
implicată.
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Ce fel de rezultate au fost obținute folosind această metodologie de predare prin comparație cu una
convențională?
Cu acest program, s-a realizat o înțelegere mult mai eficientă a conținutului, s-a observat un interes sporit față
de subiectul predat și s-a obținut interactivitate cu „lumea reală" fără a se părăsi sala de clasă.

Imaginea 1. Activități didactice
Acesta este un instrument foarte util pentru a evita diseminarea informațiilor utilizând doar
componenta teoretică, pentru a aduce elevii mai aproape de realitatea locală și pentru a putea
oferi experiențe care, altfel, ar fi dificil de explicat și pe care, probabil, cei mai mulți nu ar fi în
măsură să le utilizeze. Învățarea prin noile tehnologii (echipamente RV) s-a dovedit a fi foarte
captivantă la toate clasele, iar BIOESCOLA 360 le-a utilizat la 20 de clase, totalizând 750 de elevi.
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LICEUL TEORETIC,,MARINPREDA”
LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA” - TURNU MĂGURELE, ROMÂNIA
Liceul Teoretic ,,Marin Preda” din Turnu Măgurele este situat în Muntenia, regiunea de sud a României, la 130
de kilometri de capitala, București. Școala are o istorie bogată și o imagine bună în comunitate, imagine care
a fost obținută datorită rezultatelor bune ale elevilor și profesorilor. De-a lungul timpului, am devenit mai buni
în câteva domenii.

Imaginea 1.Liceul Teoretic,,Marin Preda”- Intrarea profesorilor
Instituția noastră include toate cele trei niveluri de educație, primar, gimnazial, liceal și are în prezent
aproximativ 800 de elevi și 64 de profesori. Există 10 clase la ciclul primar, 8 clase la gimnaziu și 15 clase la
liceu. Considerăm că profesorii noștri sunt caracterizați prin profesionalism, calitățile lor cele mai importante
fiind: munca în echipă, respectul reciproc, o bună relație cu elevii, deschiderea față de noi metode și strategii,
entuziasm, dorința de a evolua/de a se perfecționa.
Link:
http://www.liceulmarinpreda.ro/ (RO only)
https://www.facebook.com/liceulmarinpreda/
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Care este materia predată?
Fiind o școală publică de stat, în mod obligatoriu se predă curriculum-ul național. În țara noastră, însă, avem
și posibilitatea de a oferi cursuri opționale, care sunt stabilite pe baza preferințelor elevilor și ale părinților lor.
Prin urmare, pentru a spori atractivitatea școlii noastre, precum și pentru a-i ajuta pe elevi să-și aprofundeze
cunoștințele, am creat o ofertă educațională bogată și diversă, care să permită elevilor să aleagă dintre acele
cursuri care corespund nevoilor și intereselor lor. La cel mai înalt nivel de educație, cele mai multe clase au un
profil umanist, dar există, de asemenea, o clasă pe fiecare nivel, care este axată în principal pe studiul științelor.
În afară de aceasta, la gimnaziu, există o clasă specială care studiază pianul.
În cadrul acestei activități specifice, de tip cross-curricular, care a îmbinat elemente de fizică și biologie,
elevii au aflat despre fotorecepție și deficiențele senzoriale umane. Elevii au descoperit structura anatomică
a globului ocular, au identificat componentele ochiului, li s-a explicat procesul de formare a imaginii, au
identificat cauzele și manifestările principalelor deficiențe ale vederii. În timp ce lucrau în grupuri, elevii au
observat și descris proiecția obiectelor în lentile; asemenea, au asociat corect tipurile de lentile necesare pentru
corectarea deficiențelor de vedere.

Vârsta elevilor
Fetele și băieții care au fost implicați în această activitate sunt în clasa a 7-a, ceea ce înseamnă că au 12-13 ani.
Elevii noștri au fost foarte entuziasmați să participe la rezolvarea sarcinilor de lucru propuse, mai ales pentru că
era prima dată când aveau posibilitatea să experimenteze o nouă metodă de lucru. A fost, de asemenea, prima
dată când acești elevi au participat la un proiect European.

Imaginea 2. Activitățile derulate
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Ce fel de clasă (mărime, spațiu de organizare, aranjamentul băncilor, etc.) s-a folosit?
Au fost în jur de 24 de elevi în clasă și pentru că băncile din acest laborator sunt special concepute pentru
experimente, nu pot fi mutate; prin urmare, atunci când elevii au fost rugați să lucreze în grupuri, ei nu au putut
să stea față în față. Cu toate acestea, toți au putut vedea ce a fost proiectat pe tablă.

Imaginea 3. Activitățile didactice

Ce materiale de lucru s-au folosit (Prezentare PowerPoint , videoclipuri, etc.)?
Pentru realizarea activității, au fost utilizate resurse online (un scurt videoclip, imagini diferite ce au legătură
cu subiectul în discuție), precum și prezentări PowerPoint. În timpul activității, elevilor li s-a cerut să vizioneze
un videoclip referitor la un experiment biologic, și anume disecția unui ochi. Studiul a avut același scop ca un
experiment tradițional, dar, datorită elementului digital, a fost mult mai atractiv pentru elevi. În plus, timpul necesar
pentru asimilarea informațiilor a fost redus până la 30-40%, comparativ cu stilul tradițional de învățare. Această
metodă modernă de predare și învățare, în care este implicată tehnologia, se caracterizează prin individualizare și
diferențiere. În același timp, este la îndemâna oricui și este utilă atunci când resursele fizice didactice sunt limitate;
este, de asemenea, o metodă sigură, dacă ne gândim la provocările sau chiar pericolele unui experiment real, ce
pot să apară dacă este realizat în sala de clasă.
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Ce instrumente tehnologice (ICT) au fost folosite?
Instrumentele și aplicațiile tehnologice au fost utilizate în diferite etape ale activității; computerul,
videoproiectorul și tabla au fost utilizate ca mijloace care contribuie la atingerea obiectivelor activității, dar au
și crescut motivația elevilor pentru studiu.

Imaginea 4. Activități didactice
Ce fel de rezultate au fost obținute folosind această metodologie de predare prin comparație cu
una convențională?
Folosirea metodologiei TEAL în timpul acestei activități, în care profesorul nu a mai fost în centrul atenției,
nici posesorul suprem al cunoașterii, s-a dovedit a avea eficientă nu numai în schimbarea rutinei de la clasă,
ci și în îmbunătățirea procesului de învățare al elevilor. Aceștia nu au mai fost ascultători pasivi; elevii au fost
încurajați să rezolve problemele împreună, să găsească soluții adecvate, să învețe unii de la alții. Astfel, ei
au devenit adevărații protagoniști ai procesului de învățare. Pe parcursul diferitelor etape ale acestui proces
de învățare, ei și-au asumat diferite roluri: „producători”, „autori” și „consumatori”. Iar la sfârșitul orei,
sentimentul de satisfacție a fost uimitor. Un alt mare avantaj al metodologiei TEAL, pe care l-am experimentat,
a fost faptul că se promovează incluziunea. Elevii mai slabi, care în mod normal nu sunt incluși și dezvoltă un
sentiment de inutilitate, de data aceasta s-au simțit ca membri valoroși ai grupului, și-au găsit propriul rol în
sarcinile propuse, au fost stimulați să-și aducă contribuția la rezultatul final.

Imaginea 5. Activități didactice
Pe parcursul acestei activități, au fost utilizate metode inductive: de la observare și practică la cadrul
conceptual. Succesul activității a fost garantat și de întrebările conceptuale cu reflecție individuală, de discuțiile
dintre elevi și de feedbackul corectiv din partea profesorului. Astfel, elevii au putut să-și dezvolte abilitățile
cognitive (o mai bună retenție, învățare reflexivă, propunere-rezolvare de probleme), abilitățile sociale și
interpersonale (prin colaborare sau lucrul în grup), abilitățile comunicative, precum și abilitățile emoționale
și motivaționale. Ultima categorie menționată este de o importanță majoră în societatea de astăzi. În calitate
de profesori, ne propunem să creștem motivația elevilor noștri pentru studiu, astfel încât aceștia să dezvolte
o atitudine pozitivă față de școală. Metodologia TEAL este o modalitate importantă prin care putem obține
acest lucru.
În afară de toate avantajele menționate mai sus ale utilizării metodologiei TEAL în predare, mai există încă
unul care trebuie menționat, și anume faptul că este foarte flexibilă. Permite modificarea spațiului în care se
desfășoară activitatea, a materialului și a echipamentelor, în funcție de nevoile și de obiectivele specifice ale
fiecărei clase/grup de elevi/școală.
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LICEULTEORETIC„MARIN PREDA”
Liceul Teoretic „MARIN PREDA” - TURNU MĂGURELE, ROMÂNIA
Liceul Teoretic „Marin Preda” din Turnu Măgurele - România, deși nu mai departe de 130 km de capitala
București, aparține unei zone destul de sărace, cu o rată ridicată a șomajului și cu un număr mare de familii care
se luptă să ofere copiilor condițiile necesare pentru a studia (le cumpără cărțile recomandate de profesor sau
diverse caiete de lucru, încearcă să le cumpere copiilor computere / telefoane smart cu acces la internet, astfel
încât aceștia din urmă să aibă acces la resurse online).

Imaginea 1. Liceul Teoretic „Marin Preda” – Intrarea profesorilor
Climatul organizației este unul deschis și stimulativ, caracterizat prin dinamism și satisfacție a beneficiarilor
săi. Relațiile dintre colegi se bazează pe respect, sprijin și onestitate. Profesorii din școala noastră sunt interesați
să crească motivația elevilor pentru învățare, pentru a deveni cetățeni activi în comunitățile lor. De asemenea,
suntem atenți la nivelul de educație pe care îl oferim studenților noștri.
În ciuda resurselor digitale limitate pe care școala le poate oferi, profesorii noștri sunt conștienți de rolul
important pe care îl joacă tehnologia în viața noastră, indiferent dacă suntem adulți, adolescenți sau copii mici.
Prin urmare, majoritatea cadrelor didactice din școala noastră au participat la cursuri de formare care vizează
dezvoltarea competenței digitale, îmbunătățirea metodelor de predare și evaluare. Interesul pentru utilizarea
tehnologiei în procesul didactic a fost unul dintre motivele pentru care am fost dispuși să încercăm o nouă
metodologie în care sunt utilizate instrumentele IT.
Link:
http://www.liceulmarinpreda.ro/ (RO only)
https://www.facebook.com/liceulmarinpreda/
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Care este materia predată?
Activitatea descrisă mai jos a fost desfășurată în timpul unei ore de științe ale naturii și a urmărit, pe de o parte,
dezvoltarea cunoștințelor elevilor cu privire la părțile componente ale plantelor și rolul lor, iar pe de altă parte
recunoașterea factorilor de risc asupra sănătății noastre, pornind de la prezentarea unor texte scurte, vizionarea
de filme și studii de caz.

Activități didactice

Vârsta elevilor
Fetele și băieții care au fost implicați în această activitate sunt în clasa a III-a, au 8-9 ani. Ca și în cazul elevilor
de clasa a VII-a, și acești școlari de nivel primar au fost extrem de entuziaști să ia parte la sarcinile propuse,
mai ales că a fost prima dată când au avut șansa să experimenteze o nouă metodologie de lucru. A fost și prima
lor implicare într-un proiect european.

Imaginea 3. Activități didactice
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Ce fel de clasă (mărime, spațiu de organizare, aranjamentul băncilor, etc.) s-a folosit?
Clasa este formată din 28 de elevi care au fost organizați în grupuri. Acest lucru le-a permis să se exprime mai
bine, i-a învățat, de asemenea, să își asume responsabilitatea pentru deciziile lor (de exemplu, atunci când au
jucat un joc de grup); au învățat să împărtășească informații, să caute soluții împreună, să identifice diferiți
factori care ne pot afecta viața într-un mod negativ. Faptul că profesorul a avut un rol diferit, i-a făcut pe elevi
să își schimbe percepția față de învățare; profesorul era acolo doar pentru a-i îndruma; i-a făcut să se simtă
încrezători în propriile abilități, i-a încurajat să învețe unii de la alții; astfel, a existat o schimbare semnificativă
de la o oră tradițională, bazată pe prelegeri, unde elevii sunt ascultători pasivi, la o oră de curs în care s-au
rezolvat probleme, în care elevii au învățat unii de la alții, care a combinat diferite metode de învățare activă,
ceea ce a favorizat participarea activă a elevilor și contribuția la procesul de învățare.

Imaginea 4. Activități didactice

Ce materiale de lucru s-au folosit (Prezentare PowerPoint , videoclipuri, etc.)?
În timpul activității, au fost folosite diferite materiale didactice: prezentări PowerPoint despre plante (de ce
au nevoie plantele pentru a se dezvolta) sau despre legume și importanța lor pentru sănătatea noastră, jocuri
educaționale (cum ar fi puzzle-uri sau jocuri Kahoot) sau videoclipuri de pe Youtube. Conexiunea la internet a
diversificat resursele la care au avut acces atât profesorul, cât și elevii; aceștia din urmă au reușit să găsească
răspunsuri la întrebări aproape instantaneu, au reușit să facă comparații și să selecteze cele mai potrivite
informații / date.

Imaginea 5. Activități didactice
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Ce instrumente tehnologice (ICT) au fost folosite?
Au fost utilizate următoarele instrumente TIC: un laptop, un videoproiector, tablete și telefoane smart. Din
păcate, nu există o tablă interactivă în această sală de clasă, ci doar două table normale (una neagră și alta albă).

Ce fel de rezultate au fost obținute folosind această metodologie de predare prin comparație cu
una convențională?
Utilizarea tehnologiei a transformat ora dintr-una monotonă într-o activitate foarte interactivă; elevii au avut
șansa de a folosi ceva cu care sunt foarte familiari în viața lor de zi cu zi, dar de data aceasta cu o altă motivație;
tehnologia a servit unui scop diferit; le-a dat chiar șansa de a arăta profesorului alte abilități pe care le au și
de care sunt atât de mândri. În afară de îmbunătățirea abilităților digitale ale participanților (profesor și elevi
deopotrivă), acest tip de activitate a contribuit la dezvoltarea abilităților sociale și interpersonale, precum și a
abilităților comunicative ale tuturor persoanelor implicate.

Imaginea 6. Activități didactice
Există încă un aspect cu privire la utilizarea metodologiei TEAL pe care am dori să-l subliniem, și anume
că necesită o actualizare a profilului profesorului, în sensul că acesta trebuie să dobândească competențe
specifice, pentru a regândi modul în care sunt planificate și implementate lecțiile. Există câțiva factori care
trebuie luați în considerare atunci când se utilizează acest tip de tehnologie: autonomie în dezvoltarea personală
și profesională, încredere în noul spațiu de învățare, stăpânirea conținuturilor disciplinare și adaptabilitate la
situații în continuă schimbare. Este adevărat că planificarea unei activități similară cu cea descrisă mai sus
poate dura mai mult la început (în special datorită implicării instrumentelor digitale / tehnologice); cu toate
acestea, odată ce profesorul dobândește familiaritate și încredere în utilizarea unor astfel de instrumente, el / ea
se poate concentra pe procesul de învățare și se poate bucura de beneficiile pe care le aduce tehnologia TEAL.
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FUN & SMART CLASS @
Studiul de caz propus de Cipru, „FUN & SMART CLASS@”, utilizează tehnologia TEAL
aplicată la predarea disciplinelor umaniste (limbi moderne și abilități digitale, într-o formă
inovativă, rapidă, distractivă de învățare smart)
• Ce poate fi considerat „metodologia TEAL” în țara ta?
În Cipru, la nivelul gimnaziului, se oferă un program de învățare de 3 ani, îmbogățit cu elemente
de cunoștințe tehnice. Există programe pentru fiecare disciplină, iar acestea cuprind obiective,
conținuturi, metode și materiale didactice orientative. TIC și învățarea limbilor străine sunt o
prioritate în sistemul educațional din Cipru. O programa națională pentru TIC ca materie în
sine a fost implementată pentru prima dată în 2002, la toate nivelurile sistemului de învățământ
public, în timp ce TIC ca instrument a fost integrat în alte domenii, cum ar fi învățarea limbilor
străine.
În ceea ce privește învățarea limbilor străine, două limbi străine - engleza și franceza - sunt
obligatorii în cele trei clase ale gimnaziului. Scopurile lor mai largi sunt paralele cu cele ale
predării și învățării limbilor moderne, concentrându-se pe „know-what” (conținuturile din
programă), „know-how” (abilități) și „know-why” (conștientizare culturală și evaluare critică).
Laboratoare pentru studiul limbilor moderne sunt înființate treptat la nivelul gimnaziului.
Camerele lingvistice moderne sunt săli de clasă multifuncționale care pot fi folosite fie ca sală de
clasă convențională, ca centru de auto-acces (SAC) sau ca centru de resurse lingvistice (LRC).
• Care este percepția cu privire la metodologia TEAL în țara ta?
Într-un studiu recent (Empirica, 2006) despre utilizarea calculatoarelor și a internetului în școlile
din Europa, s-a constatat că aproape toate școlile din Cipru folosesc acum calculatoarele pentru
predare și au acces la internet, cel mai mare procent fiind atins în școlile primare (95%). Doar
31% folosesc internetul printr-o conexiune în bandă largă, situând Cipru pe locul 25 din cele
27 de țări participante la sondaj. Cu toate acestea, sondajul nu a arătat clar câte computere sunt
utilizate în timpul orelor, iar studiul s-a bazat pe observații limitate. În timp ce școlile din Cipru
par a fi bine dotate cu tehnologie și există un plan TIC în educație pentru educația formală, ceea
ce a lipsit în general este o strategie holistică de învățare electronică care să cuprindă educația,
afacerile și industria. (Vrasidas, C. și Glass, C. V. (2002). (Ed.) Educația la distanță și învățarea
distribuită. Greenwich, CT: Information Age Publishing, Inc.).
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Numele studiului de caz/exemplului/asociației/școlii...în care se desfășoară activitatea pe care o
menționați pentru cercetarea dumneavoastră (link către website dacă este posibil)
Cum este aplicat în practică în viața reală?
INTRODUCERE:
Cipru și Uniunea Europeană au semnat mai multe protocoale privind cooperarea financiară și tehnică. În plus,
organizațiile publice și private cipriote participă din ce în ce mai mult la diferite inițiative educaționale finanțate
de UE. CCIF Cipru lucrează la oferirea unui mediu activ de învățare incluzivă, aplicând învățarea cooperativă
și activă pentru a sprijini și a implica elevii. Voluntarii CCIF Cipru lucrează cu resurse de învățare îmbogățite
cu tehnologie și interactive. Cazul de studiu DIGIEU realizat de CCIF Cipru se va concentra pe experiențe
atractive pentru studenți și profesori. Acest studiu va investiga percepțiile și experiențele profesorilor în cadrul
cursurilor într- un mediu activ de învățare. Profesorii pregătesc cursurile concepute conform strategiilor
TEAL într-o sală de clasă activă de învățare. Voluntarii CCIF CIPRU au organizat DIGIEU „FUN @ SMART
CLASS”. Obiectivul este de a preda voluntar limbi străine, educație umanitară și abilități digitale în cadrul
metodologiei TEAL, într-un cadru inovator de învățare rapidă, distractivă și inteligentă.
THE TEAL “FUN & SMART CLASS” by CCIF Cyprus
Park și Choi [22] au definit clasa ca fiind spațiul fizic care a fost conectat de-a lungul timpului la abordările
educaționale. Vechii greci foloseau sistemul retoric / de dialog într-un spațiu nespecific pentru cursuri și într-un
spațiu nedefinit pentru profesor și elevi. Elevii stăteau în jurul profesorului într-o ordine nespecifică. Abordarea
„FUN & SMART CLASS” este de a crea un mediu incluziv pentru toți cursanții, atât în sălile de clasă fizice,
cât și online. Combinația diferitelor abordări didactice, inclusiv sociale, culturale și digitale, contribuie la
crearea sălii de clasă TEAL. Paradigma CCIF Cipru va testa ceea ce anterior era cunoscut ca „cele 4 colțuri” ale
unei săli de clasă obișnuite pentru studiul limbilor moderne, conectând 4 abordări TEAL în timpul sesiunilor de
predare. Va folosi metodele îmbunătățite prin tehnologie pentru a crea noi scenarii de predare pentru o învățare
rapidă, distractivă și inteligentă. De la înființarea sa în 2016, CCIF Cipru a oferit spațiu pentru profesioniști
voluntari, foarte pasionați de furnizarea de educație. Schimbarea vieții prin educație ne face fericiți. Credem
în puterea transformatoare a educației non-formale și în capacitatea sa de a simplifica modul în care învățăm,
efectuăm și creștem experiențele. Misiunea noastră este de a sprijini incluziunea socială a tuturor cetățenilor,
în special a studenților și a tinerilor cu mai puține oportunități prin educație gratuită.

Care este materia predată?
•
•
•

Învățarea limbilor moderne
Limba greacă pentru elevi imigranți și refugiați
Limbi moderne pentru elevii locali

Provocări și posibilități: Există mai multe provocări cu care se confruntă organizațiile care încearcă să
promoveze noi inițiative de învățare în Cipru și Uniunea Europeană, inclusiv lipsa unor planuri strategice
solide și problema acreditării programelor online.
Proiectul DIGIEU încearcă să rezolve această probleme, prin colaborare cu alte țări europene.
FUN @ SMART CLASS curriculum pentru limbi moderne: Predarea limbii greacă și engleză, utilizând
metodologia TEAL

Vârsta elevilor
•
•

Elevi refugiați și imigranți, care învață greaca, de 7-16 ani
Elevi locali care învață engleză și franceză, de 12-16 ani
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Ce fel de clasă (mărime, spațiu de organizare, aranjamentul băncilor, etc.) s-a folosit?
FUN & SMART CLASS@ înseamnă :
• Loc fizic în care se realizează lecții creative, în contexte de predare și învățare informală, utilizând conceptul
de „învătare făcând” (learning by doing)
• Clasă virtuală pentru orele de după școală, în vederea îmbunătățirii învățării. Revizuirea și exersarea cu
telefoanele mobile pentru un demers educațional personalizat, utilizând aplicația gratuită DUOLINGO, care
conține module grupate pentru a forma abilități lingvistice. Fiecare lecție este alcătuită dintr-o serie de activități,
cum ar fi traducerea, atingerea perechilor etc.

Ce materiale de lucru s-au folosit (Prezentare PowerPoint , videoclipuri, etc.)?
CLASA FIZICĂ:
Folosim metoda informală de predare și fiecare lecție urmărește adaptabilitatea la viața de zi cu zi.
• Cum să comunicați într-un supermarket
• Într-un spital
• Cu profesorii și colegii de la școală
• Evaluare non-formală, într-un cadru distractiv și productiv.
Realizarea unor întâlniri pentru învățarea prin ARTĂ, promovarea abilităților culturale și digitale
• Profesioniști din domeniul artei sunt invitați la atelierele de artă
• Aflați cum să realizați diferite meșteșuguri de artă
• Atelierele de povestire
• Zilele de bucătărie și cultură
CLASA VIRTUALĂ
O clasă virtuală pentru orele de după școală, în vederea îmbunătățirii învățării. Revizuirea și exersarea cu
telefoanele mobile pentru un demers educațional personalizat, utilizând aplicația gratuită DUOLINGO, care
conține module grupate pentru a forma abilități lingvistice. Fiecare lecție este alcătuită dintr-o serie de activități,
cum ar fi traducerea, atingerea perechilor etc., https://schools.duolingo.com/
•
•
•
•
•
•

ascultare
flashcard-uri
exerciții cu alegere multiplă
jocuri
concursuri
teste

61

Ce instrumente tehnologice (ICT) au fost folosite?
FUN @ SMART CLASS folosește diferite intrumente TIC pentru o implicare activă a elevilor și pentru a le
crește motivația pentru învățare
•
•
•
•

Mini-povești originale pentru dezvoltarea competenței de citire și înțelegere a unui text
Activități originale pentru a-i învăța pe elevi cum să analizeze și să filtreze informații
Concursuri distractive
Activități educaționale interactive cu imagini, de tipul „ascultați și scrieți”

Învățare auto-direcționată cu ajutorul:
- https://apps.apple.com/us/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279
- https://www.pixton.com/
- https://quizizz.com/admin/quiz/new?source=admin&trigger=header
- https://kahoot.com/

Ce fel de rezultate au fost obținute folosind această metodologie de predare prin comparație cu
una convențională?
•
•
•

Fluență în limbile moderne, prin diverse metode de învățare
Teste de evaluare amuzante
Învățarea de acasă, în funcție de timpul pe care îl ai la dispoziție

Predarea limbilor străine cu ajutorul metodologiei (TEAL) este o inovație pedagogică, care se desfășoară într-o
sală de clasă multimedia îmbunătățită prin tehnologie, unde se pune accentul pe predarea și învățarea centrată
pe elev. Ne propunem ca un număr tot mai mare de școli să adopte metodologia TEAL pentru a oferi cursuri.
CCIF CYPRUS prin FUN @ SMART CLASS oferă educație gratuită prin metode specifice metodologiei
TEAL, caracterizate de atractivitate, interacțiune, motivație pentru învățare, într-un context non-formal.

Imaginea 1. Activități didactice
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FUN & SMART CLASS@COWORKING
Voluntari ai organizației CCIF CYPRUS au organizat „FUN & SMART CLASS@” coworking. Obiectivul
a fost acela de a preda limbi moderne și Educație pentru creșterea șanselor de angajare, respectiv pentru
dezvoltarea competențelor digitale, într-un mod rapid, amuzant și smart .
VIZIUNEA organizației CCIF CIPRU este de a împuternici tinerii, indiferent de gen, context social, cultural
sau educațional pentru cetățenie activă, voluntariat, toleranță, respect, înțelegere reciprocă, creștere durabilă și
dezvoltare a vieții.

Care este materia predată?
Creșterea șanselor de angajare și competențe digitale
FUN & SMART CLASS@ curriculum, în care se utilizează metdologia TEAL
•
•
•
•

Branding
Comunicare digitală
Editare de fotografii și clipuri video
Utilizarea tehnologiei

Vârsta elevilor
•
•

Tineri, inclusiv cei cu oportunități limitate
Elevi cu vârste cuprinse între 13-18 ani

Ce fel de clasă (mărime, spațiu de organizare, aranjamentul băncilor, etc.) s-a folosit?
•
•

Clasă – laborator
Clasă MOBILĂ (noi oferim ateliere de lucru adresate diferitelor grupe de cursanți și în sediul altor organizații)

Ce materiale de lucru s-au folosit (Prezentare PowerPoint , videoclipuri, etc.)?
•
•
•
•
•

Prezentări PPT
Învățare cu ajutorul telefonului mobil
Învățare cu ajutorul instrumentelor digitale
Jocuri
Învățare prin rețele de socializare precum Facebook, Twitter, Instagram
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Ce instrumente tehnologice (ICT) au fost folosite?
FUN & SMART CLASS@ folosește diferite instrumente GRATUITE în vederea creșterii motivației pentru
învățare și pentru dezvoltarea competențelor TIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Branding
Personal branding
Ghiduri pentru identificarea tipului de cursant
Crearea unui lego, aplicații pentru crearea unor website-uri
Video Marketing, animații video
Digital Marketing (Strategii de publicare a materialelor online)
Plan de afaceri
Crearea de conținut digital, text, imagine, Sunet, Video, Animație
Securitate Online
Comerț electronic

INSTRUMENTE GRATUITE:
•
•
•
•
•

https://www.canva.com/
https://biteable.com/
https://spark.adobe.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.pixton.com/

Ce fel de rezultate au fost obținute folosind această metodologie de predare prin comparație cu
una convențională?
•
•
•
•
•

Fluență în engleză
Moștenire culturală și tradiții
Canale de comunicare Εκπαίδευση
Valoarea cooperării
Crearea unui plan strategic

FUN & SMART CLASS@, creat de CCIF CYPRUS, oferă cursuri gratuite pentru tineri și seniori, utilizând
metode de învățare non-formale.
O combinație de Soft skills, inclusiv abilități sociale, abilități de comunicare, caracteristici persoanle, atitudini
și atribute care sprijină dezvoltarea unei gândiri antreprenoriale în rândul tinerilor.

Imaginea 1. Activități didactice

64 | Digital Garden for European Schools

2019-1-IT02-KA201-062276

Concluzii
observații finale asupra studiilor de caz
analizate în acest capitol

bilitatea de a utiliza cu succes produse inovatoare de formare
A
este un proces îndelungat și necesită adoptarea unui nou mod de
gândire și învățare. În acest sens, am considerat adecvată efectuarea

unei analize profunde pentru a identifica domeniul de acțiune al
metodologiei TEAL, efectele sale și transferul de bune practici de
predare/învățare. Unul din scopurile acestei colecții de studii de caz a
fost, prin urmare, să evidențieze avantajele acestor proiecte și transferul
de bune practici în domeniul formării.
În urma acestui studiu aprofundat, putem concluziona cu certitudine
că nu lipsesc bunele practici și experimentele pe teritoriul european
în domeniul predării TEAL. Există proiecte realizate fie de subiecți
publici (școli; orașe), dar și de subiecți privați (asociații; ONG-uri etc.)
și acesta este un aspect foarte important, deoarece permite cercetării
să continue, fără a urma în mod necesar instrucțiunile agențiilor
guvernamentale prestabilite, ci explorând metodologii și tehnici
neconvenționale.
Pornind de la această considerație și de la materialul colectat în timpul
cercetării noastre de bune practici, în a doua parte a acestui capitol, vom
încerca să rezumăm totul în fișele tehnice care vor oferi profesorilor
orientări pentru predarea TEAL în diferite domenii (domeniul
tehnologic; educație pentru jocuri; educație civică; discipline stiințifice;
discipline umaniste). Aceste fișe-rezumat vor ghida profesorii, pas cu
pas, în proiectarea și implementarea unor demersuri de învățare activă
și colaborativă pentru elevi, prin utilizarea tehnologiilor și stabilirea
spațiului de învățare.

65

Teoria TEAL

Capitolul 3.1
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Introducere
scenariul de predare inovatoare
na dintre nevoile care au apărut în timpul lucrărilor de
U
cercetare pe care partenerii acestui proiect le-au realizat
este aceea de a face ordine în metodologiile pe care profesorii

și școlile europene le adoptă la clasă. Un loc important îl ocupă
metodologiile care utilizează instrumentele digitale în cele mai
variate moduri, pentru a face lecția din ce în ce mai activă și pentru
a crește nivelul de implicare al elevilor, în contextul dezvoltării
competențelor acestora.
Din acest motiv, în această introducere tehnică a predării digitale
și în special a metodologiei TEAL (Technology Enhanced active
Learning), care este protagonista acestui proiect Erasmus +, s-a
decis enumerarea, printr-un abac sintetic, principalelor metode
de predare utilizate în diferitele grupe de vârstă școlară. Scopul
acestui abac este de a oferi din nou un context larg și organizat
de predare celor care doresc să aprofundeze aceste probleme, prin
consultarea tuturor produselor intelectuale oferite de proiectul
DigiEU.
• ÎNVĂȚAREA PRIN COOPERARE
Descriere: "Grupul trebuie să fie responsabil pentru atingerea obiectivelor propuse și fiecare
membru trebuie să fie responsabil pentru contribuția sa la activitate." (Johnson & J.)
Un prim model de planificare a fost propus de Johnson și Holubec încă din 1993 (Nevin, 1993).
Aceste modele sugerează profesorilor să-și concentreze atenția asupra unor domenii specifice
în legătură cu care iau decizii educaționale și organizaționale. Condiția de interdependență
pozitivă are repercusiuni pozitive nu numai asupra motivației și angajamentului, ci și asupra
calității relațiilor interpersonale.
Referințe pedagogice: Referințele sale sunt recunoscute în patru macro-domenii pedagogice (1.
Pedagogie activă; 2. Constructivismul; 3. Psihologia umanistă; 4. Psihologia socială).
• EDUCAȚIE „RECIPROCĂ” (PEER EDUCATION)
Descriere: Metodologia EDUCAȚIEI PEER implică o schimbare radicală a perspectivei în
procesul de învățare, plasând studenții în centrul sistemului educațional. Accentul se pune pe
grupul de colegi, care constituie un fel de laborator social, în care să se dezvolte dinamici,
activități de experiment, design, partajare, îmbunătățirea stimei de sine și abilități relaționale
și comunicative. EDUCAȚIA „RECIPROCĂ” permite transmiterea mai eficientă a predării
competențelor de viață esențiale pentru obținerea succesului educațional de către fiecare
student. Aceasta este o strategie educațională bazată pe un proces de transmitere a experiențelor
și cunoștințelor între membrii unui grup de colegi, într-un plan care include obiective, momente,
căi, roluri și materiale structurate.
Referințe pedagogice: Predarea constructivistă care are referințe vechi în metoda „învățării
reciproce"
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• DEZBATERE
Descriere: DEZBATEREA este o metodologie de predare activă care permite stimularea
abilităților transversale în matricea didactică și educațională, care are ca obiectiv principal
dezvoltarea la elevi a capacității de a gândi creativ și de a comunica eficient și adecvat. Este
o metodologie care implică activarea învățării prin cooperare și a educației reciproce într-o
fază care precedă dezbaterea. Pe scurt, DEZBATEREA este o discuție formală și non-liberă,
în care două echipe de trei sau mai mulți elevi susțin și contracarează o anumită declarație
(extracurriculară), plasându- se într-un domeniu (PRO) sau în celălalt (CONS)..
Referințe pedagogice: Referința acestei didactici este pedagogia constructivistă a lui Vygotsky,
deoarece se bazează pe interacțiunea socială a elevului în timpul cercetării și dezbaterii.
• CLASĂ FLIPPED
Descriere: Profesorii pregătesc tot materialul didactic și îl încarcă pe un site web, planifică
activități în pereche sau de grup care urmează a fi propuse în clasă. Activitățile sunt creative
și competitive, autoevaluate prin liste simple de verificare de către elevii înșiși. După ce au
studiat acasă videoclipurile din lecțiile încărcate în clasă, elevii desfășoară activitățile pe care le
găsesc pe site, în grupuri mici de cooperare. Profesorul are o relație empatică cu elevii. El/ea le
evaluează continuu, evitând izolarea elevilor nemotivați.
Referințe pedagogice: Constructivismul
• IBSE Educație bazată pe cercetare/investigație
Descriere: „Știința este un mod de gândire și nu doar un bagaj de cunoștințe". Carl Sagan (1986)
Educația bazată pe investigație/cercetare (IBSE) este o abordare inductivă a predării științei
care plasează experiența directă în centrul învățării. Activitățile implică în mod activ elevii în
identificarea probelor relevante, în raționamente critice și logice bazate pe dovezile colectate
și pe reflecția asupra interpretării lor. Elevii învață să efectueze investigații, dar înțeleg, de
asemenea, procesele pe care oamenii de știință le folosesc pentru a dezvolta cunoștințe. Fiind
o metodă eficientă la toate nivelurile școlare, acest tip de predare crește interesul elevilor și
nivelurile lor de performanță, dezvoltându-le abilitățile fundamentale cu ajutorul cărora vor
face față lumii dincolo de școală.
Referințe pedagogice: Predarea cu o matrice constructivistă, care pornește de la lucrarea lui
Dewey și Piaget.
• Metoda MONTESSORI:
Descriere: O metodă bazată pe tehnici de predare care respectă individualitatea fiecărui elev.
Această abordare didactică este folosită în special cu copiii mai mici, îi lasă liberi să lucreze
conform ritmurilor și intereselor lor, permițând exercitarea inteligenței și a creativității. Copiii
dezvoltă astfel o personalitate democratică, deschisă către lume.
Referințe pedagogice
• MICROLEARNING
Descriere: MICROLEARNING înseamnă crearea de conținut de forma Bite-Sized si Snackable.
Conținut foarte scurt și partajabil, ca o gustare (Iearning nuggets). Conținutul este concentrat pe
o anumită abilitate sau temă. Fiecare MICROLEARNING are o scurtă introducere, care arată
și nu spune, este imersivă și extrem de experiențială, se bazează pe simularea cazurilor reale,
învață “doar la timp” și oferă abordări diferite (video, imagini, audio, site-ul, etc.).
Referințe pedagogice: Microteaching de Dwight W. Allen (Universitatea Stanford, 1960), la
rândul său, dezvoltat în contextul constructivismului și construcționismului.
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• REZOLVAREA DE PROBLEME
Descriere: "Noi rezolvăm problema, așa că eu învăț."
Aceasta este logica metodologiei active "REZOLVAREA PROBLEMELOR PRIN
COLABORARE", care își are originile în pedagogia constructivistă a lui Vygotsky. După cum a
reafirmat raportul din 2015 realizat de PISA-OCDE (Programul pentru evaluarea internațională
a elevilor), Rezolvarea de probleme este o abilitate complexă, care se dezvoltă cu o metodologie
colaborativă organizată corespunzător (în ceea ce privește rolurile, organizarea și viziunea
strategică). Aceasta conține câteva pasaje cheie ce pot fi identificate atunci când îi plasăm pe
elevi într-o situație problematică și implică să le punem la dispoziție informațiile necesare, să-i
însoțim în vederea identificării ipotezelor și a transformării acestora în acțiuni, să verificăm în
cele din urmă eficacitatea soluției și, eventual, prin diagnosticarea erorilor, să repornim ciclic
de la analiza problemei inițiale..
Referințe pedagogice: Pedagogie constructivistă Vygotsky.
• POVEȘTI DIGITALE
Descriere: Povestirea este o practică veche; odată cu introducerea noilor tehnologii, mijloacele
de implicare și comunicare s-au schimbat ca rezultat, dar accentul emoțional al acestei
învățături a rămas neschimbat. Povestirea digitală poate fi definită ca un instrument prin care
profesorii pot transmite sau exemplifica diverse conținuturi folosind narațiuni, metafore și
ancore la experiența individuală, prin exploatarea sinergică a unei tehnologii bazate pe web prin
combinarea următoarelor elemente: imagini (fixe sau în mișcare), o voce narativă (înregistrată
sau scrisă) și o coloană sonoră (sunete și/sau muzică) cu elemente naratologice concepute
pentru uz public.
Referințe pedagogice: Constructivism
• TEAL
Descriere: Tehnologie-Enhanced active Learning (TEAL) este o metodologie proiectată în 2003
de MIT din Boston. O lecție frontală este adesea acceptată pasiv de către studenți, în timp ce
TEAL Teaching își propune să combine lecțiile frontale cu simulări și activități de laborator
prin utilizarea tehnologiilor. Această metodologie este susținută de proiectarea spațiilor cu
caracteristici specifice și mobilier modular, reconfigurabil în funcție de nevoi. Totodată, ea
promovează crearea unei interconexiuni între diferite tehnologii și instrumente, stimularea
comparației între colegi, a cercetării pe internet, a dezbaterii problemelor și reprelucrarea
acestora prin intermediul unei sinteze comune online, totul cu scopul de a combina prelegeri și
activități de laborator prin activism pedagogic, pentru a obține o învățare îmbogățită, bazată pe
colaborare colegială.
Referințe pedagogice: Pedagogie constructivistă
• TINKERING
Descriere: TINKERING este un termen în limba engleză, care înseamnă literalmente "a se
strădui, a te menține ocupat". În prezent, TINKERING este considerată o abordare inovatoare
a EDUCAȚIEI STEM (Știință; Tehnologie; Inginerie; Matematică) în medii educaționale la
nivel internațional și un instrument important pentru dezvoltarea competențelor studenților. Se
vorbește despre TINKERING ca o formă informală de învățare în care se învață prin practică.
Elevul este încurajat să experimenteze, stimulând rezolvarea de probleme. Toate activitățile
sunt întotdeauna lansate sub formă de joc sau provocare și trebuie să fie efectuate într-un
grup. Principalele activități care pot fi propuse constau în construirea sau descompunerea
obiectelor, proiectarea de mașini care se deplasează, zboară, plutesc, explorarea materialelor
sau a elementelor mecanice, creând artefacte originale sau reacții în lanț. Scopul tinkering-ului
este de a crea obiecte de diferite tipuri folosind materiale reciclate, care sunt, de asemenea, ușor
disponibile la domiciliu. Cutii, ochelari, foi de hârtie, bucăți de lemn, fire metalice, ambalaje din
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plastic sunt doar câteva dintre „ingredientele” necesare pentru a „te apuca de treabă”. Lucrurile
care pot fi construite sunt multe: circuite electrice, roboți mici, jucării mecanice, piese de
marmură, mecanisme de reacție în lanț, sculpturi.
Referințe pedagogice: Constructivismul lui Dewey și Piaget

Aceste metodologii didactice și pedagogice sunt doar o parte dintre teoriile avangardiste care
abordează problema învățării imersive și sunt practicate în întreaga lume, indiferent de vârsta
copiilor. Experimentele didactice mai sus menționate vizează toate domeniile de predare
(științific, tehnologic, umanist, civic, de mediu, zone istorice, antropologice și chiar sociale,
de exemplu, pentru a învăța o nouă limbă ca un vehicul de integrare pentru emigranți). Din
acest motiv, un abac sintetic al celor mai răspândite metodologii de predare a fost considerat
fundamental în această introducere, astfel încât oricine dorește să abordeze aspectele prezentate
în acest capitol să poată avea o imagine de ansamblu și să înțeleagă de ce proiectul Erasmus+
„DIGIEU" (Grădina digitală pentru școlile europene) a pus în centrul tuturor acestor lucrări
metodologia de predare TEAL (Tehnologie-Enhanced Active Learning).

TEAL ...Ce reprezintă?!
Definiții și concepte de bază ale învățării
active definite ca TEAL
După cum s-a menționat deja, metoda de predare TEAL
(Tehnologie-Enhanced Active Learning) s-a născut din activitatea
profesorului Peter Dourmashkin de la Institutul de Tehnologie
din Massachusetts (MIT), Boston, în 2003, o abordare didactică
ce produce, imediat, rezultate excelente, iar din 2005 este utilizată
deja în toate cursurile introductive de fizica de la acest institut.
(MIT).
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Pe scurt, TEAL Teaching reprezintă un tip de învățare activă, mediată de utilizarea tehnologiilor,
concepută pentru a depăși problema abandonului școlar (elevi care părăsesc școala înainte de a
finaliza cursurile), dar care vizează și să aducă fetele mai aproape de subiectele STEM (Științe;
Tehnologie; Inginerie; Matematică). Această metodologie are ca scop combinarea prelegerilor,
a activităților de laborator și a activismului pedagogic pentru a da viață unei învățări îmbogățite
și bazate pe colaborare.
CARACTERISTICA CLASELOR TEAL:
• Învățare colaborativă – elevi care lucrează în timpul orelor de curs în grupuri mici, având la
dispoziție computere portabile partajate;
• Experimente de tip desktop, cu legături de date între laptopuri;
• Vizualizări și simulări, bogate în conținut media, furnizate prin intermediul laptop-urilor și al
internetului;
• Sisteme personale de răspuns care stimulează interacțiunea dintre elevi și profesori.
Cel mai mare beneficiu al predării utilizând metodologia TEAL constă în depășirea logicii
studiului destinat învățării mnemonice, învățarea devenind activă (rezolvare de probleme) și
colaborativă.
TEAL încurajează un nou tip de abordare a proiectării cursurilor și îmbunătățește practica de
laborator, precum și procesul propriu-zis de predare, promovând alternarea instrumentelor
digitale cu cele tradiționale. În această abordare, spațiile și tehnologiile sunt strâns interconectate;
de fapt, o clasă TEAL este în general dotată cu o „poziție centrală” pentru profesor, înconjurată
de „insule rotunde”, unde sunt așezați grupuri de studenți în număr impar (3 sau multipli); fiecare
„insulă” este echipată cu o stație PC partajată cu acces la web și alte echipamente care variază în
funcție de tema lecției. În acest cadru, comunicarea este esențială; tehnologia și dispunerea sălii
de clasă permit profesorului să aibă în timp real imaginea de ansamblu a progresului lecției, iar
elevii primesc feedback imediat.
Recent, profesorul Dourmashkin, creatorul metodologiei TEAL, ilustrând evoluțiile acestui tip
de predare, a vorbit despre un nou mod de proiectare a activităților, bazat pe trei „secvențe de
învățare” diferite (1. Secvență de pre-învățare; 2. video-prelegere; 3. secvență post-învățare). În
special, el a pus accentul pe „video-prelegere" care permite profesorului să ilustreze conceptele
și conținutul lecției cu desene, grafice sau hărți pe un proiector. Acest lucru transformă episodul
educațional într-unul captivant, eficient și interactiv.
Majoritatea școlilor au adoptat TEAL ca parte integrantă a curriculumului de predare a științelor
exacte, însă, recent, această metodă a fost extinsă și la științele umaniste, în special istorie și
filozofie. Unele școli o folosesc, de asemenea, ca modalitate interactivă de implementare a
metodologiei CLIL (Content and Language Integrated Learning), utilizând limba engleză ca
limbă de lucru, ceea ce contribuie la transformarea mediului de învățare într-unul interactiv și
dinamic, elevii devenind protagoniștii procesului de învățare. Interacțiunea orală, simulările,
experimentele și discuțiile de grup într-o limbă străină într-un mediu TEAL pot contribui la
realizarea unei abordări CLIL de mare impact și calitate.
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De la TEAL la
TINKERING
Evoluția didactică a „învățării active
îmbunătățite prin tehnologie”
TINKERING-UL este o metodă didactică dezvoltată de EXPLORATORIUM din San Francisco,
pornind de la experiențele și cercetările Institutului de Tehnologie din Massachusetts, Boston,
o metodologie dezvoltată inițial pentru predarea STEM (Știință; Tehnologie; Inginerie;
Matematică), ulterior aplicată în diferite domenii, cum ar fi arta sau codificarea.
Înainte de a descrie TINKERING în detaliu, este util să spunem că EXPLORATORIUM
este unul dintre primele muzee din lume concepute pentru a fi în întregime dedicate științei.
Înființat în 1969 de fizicianul Frank Oppenheimer, fratele mai mic al cunoscutului Robert
Oppenheimer, acesta dispune de numeroase stații de lucru în sălile sale, care permit vizitatorilor
să experimenteze direct principiile fizicii și științei. Această premisă este importantă deoarece
ne oferă elementele fundamentale pentru a înțelege de ce s-a născut TINKERING chiar aici.

https://www.exploratorium.edu/

https://www.exploratorium.edu/explore
https://www.exploratorium.edu/tinkering
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C

e este TINKERING? Literalmente, TINKERING înseamnă a te juca cu ceva, a încerca
să repari sau să îmbunătățești ceva într-un mod aleatoriu sau dezordonat, de multe ori,
fără nici un efect util; se pare că acest termen a fost folosit pentru prima dată în secolul al 14lea, pentru a descrie sudori care au călătorit pentru a repara cele mai disparate instrumente de uz
casnic. Astăzi, TINKERING- UL corespunde unei metodologii didactice foarte precise, în care
cunoștințele nu sunt transmise de un profesor într-un mod preambalat, ci descoperite și construite
prin interacțiunea personală cu materiale, instrumente și tehnologii noi.
Care sunt referințele sale pedagogice? TINKERING-UL este un mod de predare bazat pe
constructivismul lui Piaget și pe structura lui Papert, potrivit cărora construirea cunoașterii este
întotdeauna rezultatul unei medieri între cei care învață și obiectul cunoașterii. În special, în
construcționism, procesul de învățare are loc tocmai prin construirea unui obiect, nu este important
ca acesta să fie real (tinkering) sau virtual (codificare), ceea ce contează este procesul. De fapt,
această metodă încurajează experimentarea, stimulează abilitățile de rezolvare de probleme;
accentul fiind pus pe învățarea ca rezultat al lucrului în echipă, al cooperării. Datorită metodologiei
de tip TINKERING, copiii, adolescenții și chiar adulții pot aborda discipline precum arta, știința și
tehnologia fără a fi obligați să memoreze concepte teoretice, deoarece ceea ce contează este doar
practica.
Cum funcționează TINKERING? Laboratoarele TINKERING sunt concepute ținând cont de
punctul de vedere al copiilor nu numai despre conținut, ci și despre materiale, în amenajarea
mobilierului și gestionarea timpului. Activitatea este prezentată într-un mod atrăgător și
creativ pentru a declanșa dorința tinerilor de lucra, de a face ceva. Materialul pus la dispoziție
pentru activități este utilizabil, simplu și nu necesită explicații speciale. În acest moment, rolul
facilitatorului este doar de a sprijini și de a crește experiența, asigurându-se că eroarea devine o
parte fundamentală a experienței, pierzând orice valoare negativă.
Care sunt evoluțiile sale viitoare? În întreaga lume au loc cercetări și experimente pe
TINKERING și există multe direcții pe care această metodologie le poate lua. Ceea ce s-a
realizat în laboratoarele de la Institutul de Tehnologie din Boston în domeniul codării a condus
la crearea unui instrument numit SCRATCH, care s-a răspândit imediat în laboratoarele școlare
din toată lumea.

https://www.media.mit.edu/posts/engaging-all-learners-in-physical-tinkering/
https://www.media.mit.edu/projects/computational-tinkering/overview/
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Elementul TEAL
pentru noua abordare
didactică
Indicații metodologice și operaționale pentru
stabilirea unei căi optime de învățare TEAL

După o scurtă, dar utilă prezentare a metodei de tip TINKERING, am dori să ne întoarcem
la subiectul principal al acestui capitol, metodologia TEAL (învățare activă îmbunătățită prin
tehnologie); în continuare, vor fi oferite elemente operaționale referitoare la amenajarea sălii de
clasă și la abordarea didactică, cele două pietre de temelie ale acestei metodologii. Să începem
cu amenajarea sălii de clasă și metodele de evaluare a activităților.

ANALIZĂ PRELIMINARĂ:
OBSERVAȚII PRIVIND LIMITELE PREDĂRII FRONTALE:
•
•
•
•
•

lecțiile frontale sunt adesea acceptate pasiv de către studenți;
atenția scade după un timp scurt;
procentul noțiunilor neînțelese și al eșecurilor consecutive este mare;
unele concepte sunt abstracte și dificil de vizualizat;
nu există niciun stimul pentru intuiție.

SOLUȚII POSIBILE:
• crearea de spații de învățare cu echipamente reconfigurabile după cum este necesar;
• combinarea prelegerilor, a simulărilor și a activităților de laborator, cu ajutorul noilor
tehnologii;
• crearea de interconexiuni între noile tehnologii și instrumentele tradiționale de diferite
tipuri;
• stimularea cercetării, a comparării rezultatelor între elevi, a colaborării dintre aceștia.
ACTIVITĂȚI ALE PROFESORILOR:
Profesorul ÎNCURAJEAZĂ și SPRIJINĂ:
•
•
•

munca și experimentarea în grupuri mici (3 sau 5 studenți);
discuțiile și comparația între colegi;
rezolvarea problemelor, cercetarea activă și învățarea colaborativă.

PROFESORUL PROPUNE:
•

exerciții menite să dezvolte unul sau mai multe produse (Poster; PPT; video; Podcast;
etc) care urmează să fie împărtășite cu grupul de clasa
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PROFESORUL EVALUEAZĂ:
•

diferite aspecte ale muncii individuale a fiecărui elev, cu ajutorul unei grile clare și
explicate la începutul activității

ACTIVITĂȚILE ELEVILOR
ELEVUL ESTE ÎNCURAJAT SĂ:
•
•
•
•
•

se îndepărteze de recepția pasivă a conținuturilor;
dezvolte abilitățile de comunicare într-un context colaborativ
îmbunătățească noile modele de cercetare;
învețe alături de colegi;
aprofundeze abilitățile expresive și critice.

ELEVUL ESTE SPRIJINIT:
•

de intervenția și evaluarea profesorului

AMENAJAREA SPAȚIULUI :
SPAȚIUL DE ÎNVĂȚARE
URMĂTOARELE ASPECTE:
•
•
•
•
•

ESTE

AMENAJAT

ȚINÂNDU-SE

CONT

DE

elevii să poată interacționa între ei și cu profesorul;
elevii să fie împărțiți în grupuri de trei sau cinci; numărul impar favorizează obținerea
unui acord, deoarece opiniile vor fi totdeauna diferite;
indiferent de tema activităților, profesorul trebuie să aibă la dispoziție o stație de lucru
centrală (reală sau virtuală) din care să verifice și să evalueze activitățile studenților;
tipul de contribuții vizuale, pe care se dorește să le ofere elevilor prin utilizarea de
proiectoare, ecrane gigant, proiectoare aeriene sau IWB, trebuie să fie variat;
să existe spații largi între stațiile de lucru, astfel încât să permită deplasarea atât pentru
elevi, cât și pentru profesor; astfel, se va renunța la spațiul rigid de predare frontală,
profesorul va putea să se deplaseze între spațiile de lucru, pentru a încuraja și a sprijini
dinamica și activitatea diferitelor grupuri.

(având în vedere importanța acestui aspect, îl vom analiza, în detaliu, în secțiunea următoare)
METODA DE EVALUARE:
PROFESORUL VA EVALUA ABILITĂȚILE PRIVIND:
•
•
•
•
•
•

reprezentarea conceptelor;
combinarea diferitelor idei;
efectuarea raționamentului logic;
evaluarea și utilizarea datelor;
comunicarea de idei;
interacțiunea cu colegii și cu profesorul.

Practic, se va ține seama de abilitățile de observare și notare ale elevilor, de calitățile lor
individuale și de grup, de calitatea lucrărilor finale și, în cele din urmă, de capacitatea lor de
autoevaluare și evaluare colegială.
ETAPELE METODEI:
ACTIVARE
•

profesorul oferă un subiect care motivează începerea unei activități;
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REALIZARE
•

în clasă, profesorul propune strategii de predare activă, folosind prezentări interactive,
vizualizări online, teste structurate încărcate pe desktop, teste și rezolvare de
probleme. Elevii fac investigații online, discută cu grupul și elaborează produsul;

RE-ELABORARE
• profesorul clarifică și consolidează învățarea
RAPORT
• elevii raportează întregii clase ce au lucrat în grup;
DISCUȚIE
• elevii cer clarificări și analizează datele în profunzime;
SINTEZĂ
• profesorul sintetizează rezultatele cercetării;
VERIFICARE
• profesorul poate propune un test de evaluare sumativă sau poate evalua produsul
realizat, cu ajutorul unor criterii care trebuie explicate la începutul activităților.
(Anexat, oferim un model de evaluare a activităților TEAL)
RESURSELE NECESARE:
Resurse TEHNOLOGICE
•

Monitoare sau ecrane (minim 3); proiectoare, conexiune wireless Ultra
wideband; cablare internă a tuturor spatiilor (LAN / W-Lan); dispozitive fixe și/sau
mobile; periferice dedicate.

Resurse DE INFRASTRUCTURĂ
• mediu suficient de spațios, cu mobilier și instrumente adecvate pentru o dispunere
corectă a spațiului (mese modulare; scaune rotative; poziție centrală; iluminat
adecvat; partiții mobile; etc.).
ANALIZA FINALĂ::
PRO metodologia TEAL:
•
•
•
•
•
•

dezvoltă o înțelegere a conceptelor abstracte;
dezvoltă abilitățile de rezolvare de probleme și obișnuința de a lucra în echipă;
implică elevii în activități practice și experimente, la toate disciplinele;
îmbunătățește abilitățile de cercetare;
îmbunătățește metodologia de învățare bazată pe cercetare;
îmbunătățește abilitățile de exprimare ale elevilor.

CONTRA METODOLOGIEI TEAL
•
•
•
•
•

profesorul trebuie să fie instruit pentru a deveni un facilitator de învățare, nu un
furnizor de noțiuni;
grupul trebuie să fie supravegheat în mod constant de către profesor, pentru a evita un
dezechilibru al sarcinilor între elevii preocupați și cei nemotivați;
flexibilitatea cadrelor didactice este necesară pentru a adapta structura proiectului la
elevii cu care interacționează;
multe institute nu au săli de clasă sau laboratoare cu spații și instrumente adecvate
pentru acest tip de predare;
criteriile de evaluare, dacă nu sunt clar precizate de la început, pot genera frustrare și
neînțelegeri
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Elemente TEAL
pentru amenajarea
spațiului
configurarea spațiului pentru utilizarea
optimă a metodologiei TEAL

Să analizăm acum, în detaliu, cel mai important element al predării TEAL, adică stabilirea
spațiului de învățare. Pentru acest lucru, introducem o matrice care ne va ajuta să identificăm
prioritățile în utilizarea spațiului. Indicațiile obținute, în mod evident, sunt recomandări
care trebuie adaptate la contextul propriu, pentru a obține o configurare optimă a spațiului
educațional.

Matricea pentru organizarea spațiului
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un grup mare de elevi
SPAȚIU PENTRU PREDARE DIRECTĂ
Primul element al matricei identifică o
setare spațială care maximizează eficiența
spațiului pentru PREDAREA DIRECTĂ,
cu un profesor și un grup mare de studenți
(20/25 elevi). În cadrul acestei configurații,
mobilierul și echipamentele sunt fixate în
spațiu, prin urmare lecția nu are nevoie de
timp suplimentar pentru a configura spațiul,
personalizându-l în funcție de tipul de elevi.
În acest tip de spațiu, setarea este axată
exclusiv pe comunicarea directă a conținutului
educațional.
SPAȚIU PENTRU PREDARE DIRECTĂ
Simularea spațiului ©Archeworks
Grup mic de elevi
SPAȚIU PENTRU PREDARE DIRECTĂ
Al doilea element al matricei este o
configurație spațială maximizată pentru
eficiența PREDĂRII DIRECTE PENTRU
GRUPURI MICI.
În teorie, această configurație alocă 2/3
studenți la fiecare stație de lucru, dar dacă
spațiul sau echipamentele nu sunt suficiente,
se pot face grupuri mai mari de studenți,
până la maximum 6 studenți. În această
configurație, afișajele și cărucioarele mobile
pot face spațiul flexibil, chiar dacă stațiile de
lucru sunt fixe.
SPAȚIU PENTRU PREDARE DIRECTĂ
Simularea spațiului ©Archeworks
grup mare de elevi
SPAȚIU DESTINAT CREAȚIEI
AL treilea element al matricei este SPAȚIUL
DESTINAT CREAȚIEI, acesta oferind
fiecărui student spațiu adecvat pentru muncă și
cercetare personală. Ideea din spatele acestei
setări este că fiecare student are la dispoziție
o stație de lucru personală (maxim 2). În plus,
acest aspect oferă profesorului posibilitatea
de a afișa simultan același conținut didactic
tuturor elevilor. Rafturile reduse și cărucioarele
cu echipamente suplimentare pentru stațiile de
lucru completează această setare spațială

SPAȚIU DESTINAT CREAȚIEI
Simularea spațiului ©Archeworks
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individual/grup mic de elevi
SPAȚIU DESTINAT CREAȚIEI
Al patrulea element al matricei este o
configurație spațială setată ca SPAȚIU
CREATIV PENTRU LUCRU INDIVIDUAL
SAU ÎN GRUPURI MICI. Această
configurație permite apariția simultană a mai
multor moduri de lucru, de la brainstorming
până la producția individuală focalizată. Fără o
zonă dedicată predării, spațiul este mai deschis
și mai disponibil pentru studenții care îl pot
folosi după cum doresc. Împingând această
setare la limită, se poate ajunge ca diferite
grupuri de studenți să abordeze subiecte
diferite, având posibilitatea de a schimba și
compara rezultate, în mod autonom.

SPAȚIU DESTINAT CREAȚIEI
Simularea spațiului by ©Archeworks
grup mic / mare de elevi
SPAȚIU HIBRID
Combinând cele patru elemente de bază ale
matricei noastre, obținem o setare „HIBRID”.
O configurație care permite utilizarea
diferitelor scenarii educaționale datorită, mai
ales, stațiilor de lucru, a mobilierului și a
echipamentelor modulare, care se adaptează
flexibil la aceste setări educaționale diferite.
Evident, acest tip de amenajare a spațiului
prezintă unele probleme, dar este cel care se
adaptează cel mai bine la proiecte de natură
diferită, cum ar fi munca în echipă sau stocarea
resurselor.

SPAȚIU HIBRID
Simularea spațiului ©Archeworks
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elemente de flexibilitate pentru configurarea optimală spațiului
ELEMENTE SPAȚIALE
În acest moment, este foarte util să analizăm elementele de bază ale
spațiului disponibil, astfel încât să putem înțelege mai bine cum să
„COMPUNEM” cel mai potrivit spațiu didactic pentru lecția noastră.
1. TABLELE și AFIȘELE sunt oportunități
de a aduce, personaliza spațiul și de a expune
munca elevilor. Afișajele pot fi fixe sau mobile,
iar conținutul poate fi static sau dinamic.
•
•

•

Afișajele pot fi de tip tradițional (panou
cu markere) sau digitale (Monitor sau
videoproiector).
Afișajele trebuie să poată transmite
conținut digital prin conectarea la web
sau la alte periferice (PC; Tabletă;
Telefon Smart).
Este foarte util să marcați cât mai
vizibil atelierul digital, cu semne
specifice.
AFIȘAJ / AVIZIER
Simularea spațiului ©Archeworks

2. ZONE SPECIALIZATE: În funcție de
solicitările educaționale ale elevilor sau
profesorilor, zonele specializate pot fi
identificate cu echipamente dedicate (Audio /
Muzică; Videomaking; Fab Lab; etc.).
•

•

Înainte de a continua pregătirea
zonelor specializate, este foarte util să
verificați know- how-ul profesorilor /
tutorilor.
Verificați
echipamentul,
spațiul,
cerințele acustice și electrice pentru
a maximiza eficacitatea acestor
echipamente.

ZONE SPECIALIZATE
Simularea spațiului ©Archeworks
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3.DESPĂRȚITORII MOBILI PENTRU
CAMERE din interiorul laboratorului sunt
instrumente foarte utile pentru împărțirea
și configurarea optimă a spațiului, reușind
simultan să creeze diferite moduri de lucru.
Important este că aceste echipamente
garantează confidențialitatea vizuală și
acustică între grupuri. Pot fi perdele de tavan,
pereți despărțitori pliabili sau panouri mobile..
Aspecte care trebuie luate în considerare:

SEPARATOARE PENTRU CAMERE
Simularea spațiului ©Archeworks

• Despărțitorii
mobili
sunt
potriviți doar pentru anumite tipuri de
activități.
• Asigurați-vă că măsurile de
siguranță nu sunt afectate prin prezența
acestor echipamente

4. CULOAREA este un instrument simplu și
eficient pentru a aduce energie și identitate
spațiului. Culorile luminoase pot fi folosite pe
pereți, pe podea sau ca parte a mobilierului.
•

•

•

Culorile moi și podelele mai deschise
fac camerele mai mari, în timp ce
culorile mai închise maschează
murdăria și deteriorarea.
Este de preferat să folosiți culori
strălucitoare pe o singură parte a
spațiului, în timp ce pe cealaltă este
necesar să atenuați cu culori neutre.
Evitați culorile strălucitoare pe pereții
din apropierea stațiilor de lucru și a
proiectoarelor suspendate, deoarece
acestea pot fi obositoare pentru ochi.
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CULOARE
Simularea spațiului ©Archeworks

5. O combinație de ILUMINARE naturală și
artificială este necesară pentru a asigura un
confort vizual maxim în spațiul de predare.
Pentru a obține un rezultat maxim, este
necesar să se efectueze o analiză spațială
detaliată, înainte de a decide cu ce tipuri de
aparate (lămpi de masă; iluminare din spate
pentru panouri; suspensii de lumină indirectă;
lămpi reglabile; etc.) și / sau umbrire, sisteme
de iluminare (perdele opace; jaluzele; etc.).
•

ILUMINAT
Simularea spațiului ©Archeworks

Pentru un confort vizual mai mare
și optimizat, sunt utile diverse
dispozitive pentru controlul automat
al iluminatului.

6.SURSA DE ALIMENTARE și LINIA DE
DATE sunt o cerință tehnică fundamentală
de luat în considerare. Fără aceste sisteme
tehnologice, laboratorul ar fi inadecvat pentru
majoritatea activităților educaționale.
•

Pentru
optimizarea
spațiului
educațional, este utilă instalarea unor
prize duble sau triple pentru sursa de
alimentare și existența unei conexiuni
Wi-Fi în bandă largă.

ALIMENTARE ELECTRICĂ/DATE
Simularea spațiului ©Archeworks

ESTE LESNE DE ÎNȚELES CĂ, PRINTR-O
COMBINAȚIE CORECTĂ A ACESTOR
ELEMENTE, ESTE POSIBIL SĂ SE CREEZE
SPAȚII DE PREDARE OPTIME PENTRU
DIFERITE TIPURI DE ACTIVITĂȚI ȘI DOMENII.
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Capitolul 3.2

Amenajarea
spațiului TEAL

Spațiul de aplicare al
metodologiei TEAL
Elemente de configurare a spațiului și
mediului de învățare TEAL
După ce am analizat punerea în practică, cu succes, a metodelor
europene de predare TEAL la diverse discipline, intenționăm
să dezvoltăm o schemă care să pună la dispoziția oricărui
cadru didactic informații cu privire la metodologia și aplicarea
metodologiei TEAL la disciplina proprie. Înainte de a elabora
aceste scheme sintetice, este foarte util să prezentăm în detaliu
elementele care caracterizează aranjarea eficientă a spațiului unei
clase bazate pe metodologia TEAL.

AFIȘAJ/MARCAREA SPAȚIULUI

ZONE SPECIALIZATE

SEPARATOARE DE CAMERĂ
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ILUMINAT

CULOARE

ALIMENTARE CU ENERGIE/DATE

Împreună cu aceste
elemente, readucem în
discuție cele două tipuri
principale de organizare a
spațiului de muncă.
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VARIANTA A

VARIANTA B

VARIANTA C
În interiorul unui spațiu educațional ca acesta,
găsim o organizare structurată și rațională a
spațiului care favorizează munca în echipă și îi
asigură profesorului o largă vizibilitate. Acest
spațiu educațional este dotat cu numeroase
instrumente tehnice, o conexiune la Internet
de mare viteză, suprafețe de lucru mari pe
pereți (panouri albe, table etc.), și un spațiu
rezervat stocării materialului didactic.
ZONĂ DE PREDARE DIRIJATĂ
DE PROFESOR
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VARIANTA A

VARIANTA B

VARIANTA C

Într-un astfel de spațiu avem o organizare
flexibilă, confortabilă, fără sistem ierarhic,
capabilă de a crea situații nenumărate pentru
cei care o folosesc, astfel încât să poată
lucra și experimenta în condiții de maximă
siguranță și în deplină intimitate. Un spațiu
ca acesta favorizează munca creativă în
grupuri mici și dezvoltă conceptele de cocreere și împărtășire de idei între elevi. Pentru
ca acest spatiu să fie eficient, sunt necesare
instrumente si tehnologii avansate de tot felul
și cu interfețe ușor accesibile elevilor.
ZONĂ PENTRU O ÎNVĂȚARE
CREATIVĂ
Cu aceste elemente, am putea construi un
spațiu HIBRID eficient pentru diferite metode
de lucru și care oferă sprijinul necesar în
diverse arii didactice.
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La o cercetare mai îndeaproape, este clar
că prin menținerea clasei TEAL la un nivel
funcțional pentru orice tip de mediu de
predare, aceasta nu va mai reuși să își exprime
potențialul fiindcă îi va lipsi specializarea de
care are nevoie. Din acest motiv, în secțiunea
următoare am elaborat niște ghiduri pentru
crearea unui spațiu adaptat specificului
fiecărei arii de învățământ.

SPAȚIU HIBRID

Simularea spațiului ©Archeworks
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Aplicarea
metodologiei TEAL

instrucțiuni cu privire la construirea optimă a unui
spațiu destinat principalelor domenii de învățare
PREDAREA ȘTIINȚELOR ȘI A TEHNOLOGIEI
Pentru predarea științei și noilor tehnologii, este necesar să scoatem
în relief importanța instrumentelor și dotărilor specifice domeniului
educațional aflat în discuție. Predarea fizicii necesită dotări specifice.
Cu toate acestea, putem spune că, pentru crearea unui spațiu eficient
de predare a științei și tehnologiei în cadrul TEAL, ZONELE
SPECIALIZATE si ILUMINAREA sunt mai importante decât oricare
alt element.
Vor fi esențiale crearea și dotarea unor ZONE SPECIALIZATE
funcționale în interiorul clasei cu cel mai bun echipament posibil, care
poate fi achizitionat sau pe care vi-l puteti construi singuri, astfel încât
să se plieze pe nevoile elevilor voștri.
Drept urmare, este clar că iluminatul acestor ZONE SPECIALIZATE
este de maximă importanță fiindcă trebuie asigurat cel mai mare confort
posibil, care să permită tuturor să lucreze eficient și în condiții optime.
Pentru acest domeniu, o organizare a spațiului de tip PREDARE este
considerat mai potrivit, cu echipament mobil și modular care înlesnește
trecerea de la lucrul individual sau în grupuri mici la predare frontală,
care este utilă pentru demonstrarea pașilor lecției.

EXEMPLU
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JOCUL DIDACTIC
Pentru metodele bazate pe jocul didactic
și aplicații pentru jocuri, elementul
ELECTRICITATE/DATE este de o importanță
fundamentală, acest lucru însemnând toate
substructurile tehnologice (sursa de curent
electric, wi-fi, Internet rapid etc.) care asigură
eficiența și susțin întregul echipament tehnic.
Un alt element, care poate stimula creativitatea
și poate optimiza procesul de învățare întrun spațiu ce include elemente de joc, este
CULOAREA care, în combinație cu elementul
ILUMINARE, va contribui la calitatea
stimulatoare și, deci, mai eficientă a spațiului.
Un mod CREATIV de organizare a spațiului
dotat cu mobilă flexibilă și modulară este
considerat mai potrivit pentru acest domeniu
de învățare, astfel încât spațiul de lucru să
poată fi rapid adaptat la nevoile de moment.
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EDUCAȚIA CIVICĂ̆
Predarea educației civice acoperă o largă
varietate de teme de dezbatere (socială, politică,
despre mediu, hrană etc.), așa încât este dificil
de dezvoltat un model care funcționează
pentru toată lumea. Totuși, se crede că
elementul SEPARĂRII CAMERELEOR ar
putea asigura acel spațiu flexibil care ajută la
obținerea celui mai potrivit aranjament. Drept
urmare, elementul CULOARE ar putea face ca
spațiile să fie recognoscibile și stimulatoare,
capabile să creeze cele mai bune condiții de
muncă și învățare.
Luând în considerare natura specifică a
acestui domeniu educațional și posibilitatea
ca unele activități să se desfășoare în aer
liber, organizarea CREATIVĂ a spațiului este
considerată cea mai potrivită.
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BIOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE NATURII
Pentru predarea biologiei și a științelor naturii,
ca și pentru predarea științelor în general,
este important ca instrumentele și dotările
specifice să fie disponibile alături de dotările
de bază. Amenajarea eficientă a spațiului
pentru predarea biologiei cu instrumentele
metodologiei TEAL este în principal
influențată de două elemente, și anume ZONA
SPECIALIZATĂ și ILUMINAREA.
Va fi esențială crearea și dotarea ZONELOR
SPECIALIZATE în clasă cu cel mai bun
echipament posibil, astfel încât elevii să poată
opera la capacitatea maximă.
În concluzie, este clar că iluminarea acestor
ZONE SPECIALE trebuie să fie optimă
pentru a asigura cel mai mare confort posibil
pentru elevi.

Un mod de organizare a spațiului de tip
PREDARE este, de asemenea, considerat
mai eficient în acest domeniu. Prin dotarea
spațiului cu elemente mobile și modulare,
schimbarea se va putea face ușor, prin trecerea
de la predarea frontală la cercetarea personală
/ munca activă, cu operațiuni de mișcare
simple.
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LIMBI STRĂINE, ISTORIE ȘI
GEOGRAFIE
În predarea limbii străine, a istoriei și geografiei
este utilă combinarea metodologiei TEAL
cu metodologia CLIL (Învățarea Integrată a
Limbii și Conținutului) pentru o utilizare mai
largă a conținuturilor, deoarece va fi posibilă
accesarea de baze de date internaționale, unde
întregul conținut este în limba engleză.
Cele două elemente care contribuie la
o amenajare eficientă a spațiului sunt
AFIȘAREA/SEMNALIZAREA SPECIFICĂ
și CURENTUL ELECTRIC / DATE.
Primul - ca suport de material (panouri și
table) pentru analiza muncii, prin elaborarea
hărților-concept specifice brainstorming-ului.
Cel de al doilea este folosit ca suport de
cercetare/acțiune (Internet rapid și wi-fi), care
caracterizează munca autonomă a elevilor,
după ce și-au însușit instrumentele de învățare
și cognitive necesare..
O organizare creativă a spațiului cu zone care
pot fi configurate rapid pentru activitatea de
predare este considerată mai potrivită pentru
acest domeniu.
Acest lucru este important deoarece în acest
mediu de predare numeroase conținuturi audiovizuale utilizate necesită configurări speciale.
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Capitolul 4.1

Auto-construirea
unei grădini urbane
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Unde încep
pentru a
avea o
grădină
de legume
acasă?
Introducere și primii pași pentru
a realiza o grădină de legume

97

Spre deosebire de ceea ce ați putea crede, instalarea unei grădini de
legume pe balconul dumneavoastră este foarte simplă; tot ce trebuie să
faceți este să luați în considerare o vedere la 360 ° a spațiului disponibil
prin proiectarea și crearea unei structuri care să exploateze atât lățimea
cât și înălțimea disponibilă. În mod clar, cantitățile de legume care
pot fi produse vor fi limitate la uz personal, dar dacă acordați atenție
sezonalității, planificării a ceea ce plantați și momentului când trebuie
să faceți lucrul acesta, cu siguranță grădina dumneavoastră vă va oferi
multe satisfacții. O grădină de legume de acasă nu poate fi realizată
fără un anume element, adică un pat germinativ. Există multe soiuri de
plante care pot fi semănate într-un pat germinativ (castraveți; fasole;
fasole verde; cicoare; salată; praz; pătrunjel; dovlecel; salvie; spanac;
mazăre; ridiche; sfeclă roșie; sparanghel; andive, morcovi)

Imagine preluată dintr-un manual
botanic cu diferite tipuri de legume
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De ce este nevoie pentru a obține patul germinativ? Desigur, există
diferite moduri de a realiza un pat germinativ pornind de la material
reciclat. Puteți folosi cutii vechi (lemn sau plastic) care vor fi mai
întâi găurite în partea de jos (4-5 găuri cu diametrul de 2 cm) și apoi
căptușite în interior cu celofan. Ulterior, acestea trebuie umplute mai
întâi cu un strat de pietricele (strat cu o înălțime de 2 - 3 cm) și apoi
cu sol (înălțimea stratului de 20 cm). Astfel, patul germinativ este gata
pentru a-l așeza oriunde doriți, doar să vă asigurați întotdeauna că
există suficientă lumină.

Model de pat germinativ instalat pe balcon, util pentru a obține
răsadurile, care ulterior vor fi replantate în vase mai mari

Elemente de bază pentru construirea unui pat
geminativ pornind de la o cutie
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Aveți un balcon mic și nu doriți să folosiți tot
spațiul disponibil pentru patul germinativ?
Nicio problemă, patul poate fi creat prin
ocuparea unui spațiu foarte mic, începând
de la cartoane de ouă, care odată umplute cu
sol și semințe. sunt gata de utilizare. Cel mai
mare avantaj al acestui sistem se află mai ales
în spațiul foarte mic pe care îl ocupă, la care se
adaugă posibilitatea de a-l poziționa oriunde
doriți (pervaz, rafturi de perete etc.). Nu
uitați că este esențial să-i asigurați cantitatea
potrivită de lumină și apă.

Elemente de bază pentru construirea unui pat
germinativ pornind de la un carton de ouă

Model de răsad făcut din cartoane de ouă. Acest
sistem este extrem de avantajos deoarece ocupă
spațiu foarte mic
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Grădină de legume
pentru balcon,
realizată de noi înșine
Exemple și idei practice pentru a realiza,
foarte ușor, o grădină pentru balcon

În acest moment, putem începe cu proiectul grădinii noastre de legume de pe balcon. Primul
lucru de făcut este să observăm spațiul disponibil și să decidem dacă grădina de legume va
crește și se va dezvolta vertical sau orizontal. Fiecare dintre cele două modalități prezintă
avantaje și dezavantaje (spațiu ocupat; expunere la soare; consum de apă; etc.) pe care trebuie
să le luăm în considerare înainte de a ne instala grădina de legume. O sugestie utilă pentru
prima instalare este crearea unei structuri temporare care poate fi ușor modificată pe măsură ce
legumele noastre cresc.
În acest modul, vom prezenta pe scurt trei tipuri de structuri care se pretează bine la crearea unei
grădini de legume pentru balcoanele noastre, structuri care au o caracteristică comună, și anume
faptul că sunt realizate cu materiale reciclate.
1. GRĂDINĂ DE LEGUME ORIZONTALĂ
Prima structură are ca element de bază cutii vechi de lapte sau apă, un
element modular care ne permite să adaptăm, cu ușurință, structura
la spațiul disponibil, ca și cum acestea ar fi piese uriașe de LEGO pe
care le asamblăm după bunul nostru plac.

Model simplu de realizare a unei
grădini de legume pentru spații mici
precum un balcon

După cum se poate înțelege din imaginile de mai sus, este o structură
foarte simplă care se adaptează cu ușurință la diferite tipuri de spații și
la multe tipuri de legume, adăugând accesorii simple, cum ar fi suporturi
verticale pentru a susține planta în creștere.
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Elementele necesare pentru realizarea unei astfel de structuri sunt următoarele:
1. PALET DIN PLASTIC; 2. CUTIE DE PLASTIC ; 3. PIETRICELE DE DIMENSIUNI MEDII;
4. PĂMÂNT PENTRU LEGUME; 5. CRENGI; 6. BEȚE DE BAMBUS PENTRU GRĂDINĂRIT

1

2

3

4

5

6

• pasul 1
Așezăm paleții într-o parte a balconului pe care o considerăm cea mai potrivită. Pentru a
înțelege care este cel mai potrivit loc, trebuie să luăm în considerare nu numai spațiul, ci și
expunerea la soare și apropierea de robinetul de apă
• pasul 2
După așezarea paleților și pregătirea bazei pentru grădina noastră de legume, facem 6-8 găuri
cu diametru de aproximativ 1 cm pe fundul fiecărei cutii pe care o avem. Găurile au rolul de a
elibera apa inutilă prezentă în interior. În acest moment, poziționăm cutiile urmând forma bazei,
încercând să profităm la maximum de spațiu prin montarea cutiilor, la fel cum făceam cu piesele
de LEGO în copilărie.
• pasul 3
Umplem fiecare cutie cu un strat de pietricele de aproximativ 5 cm înălțime. Acest strat va
facilita scurgerea apei suplimentare prin găurile făcute anterior pe fundul cutiilor.
• pasul 4
Umplem fiecare cutie cu un strat de ramuri și scânduri de aproximativ 5 cm înălțime, încercând să așezăm ramurile cât mai compact posibil. Acest strat va sprijini pământul pentru
legume, asigurând o ventilație adecvată a stratului care va găzdui legumele noastre.
• pasul 5
Umpleți cutiile cu un strat de pământ pentru ghiveci de aproximativ 20-25 cm înălțime. În
această etapă, trebuie doar să plantăm răsadurile cu ajutorul bețelor de bambus care vor susține plantele, pe măsură ce acestea vor crește în înălțime.
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Rezultatul final va arăta ca o tablă de șah, mai
mult sau mai puțin regulată, plină cu legume și
plante de diferite feluri, fiecare având propriul
spațiu de dezvoltare.

Horizontal vegetable garden model
composed out of boxes placed side by
side

Model orizontal de grădină de legume, realizat
din cutii așezate unele lângă aletele
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2.GRĂDINĂ DE LEGUME VERTICALĂ
A doua structură este concepută pentru
balcoane mici, care încearcă să exploateze
spațiul în înălțime în loc de lățime.
Elementele de bază sunt săculeții care trebuie
confecționați din țesătură (țesătură microperforată, geotextil sau pături vechi de lână),
cu dimensiuni pe care le considerăm cele mai
confortabile. Acești săculeți vor fi mai întâi
căptușiți în interior cu turbă sau iută groasă
și apoi umpluți cu pământ vegetal. În acest
moment, trebuie doar să agățăm săculeții de
suporturile pe care le avem disponibile (cârlige
pentru rafturi; scări vechi etc.), încercând să le
distanțăm de perete pentru a permite ventilația
în jurul sacului.

Model vertical de grădină de legume, realizat
din săculeți agățați de perete

Model vertical de grădină de legume, realizat
din săculeți așezați pe un suport de lemn
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Elementele necesare pentru realizarea acestui tip de structură
1. Rolă din țesătură geotextilă (alternativ, se pot utiliza pături vechi din lână) sau săculeți deja făcuți
din pânză; 2. Pământ pentru grădinărit ; 3. Scăriță de lemn sau structură din scânduri; 4. Suport din
metal care va fi fixat în perete

1

1

2

3

3

4

• pasul 1
Din rola de țesătură geotextilă pentru grădinărit, se vor crea săculeții în forma pe care o dorim,
cu ajutorul unei foarfece și a unui capsator. Ca alternativă, putem folosi pături vechi de lână
groase sau săculeți din pânză gata făcuți, pe care îi găsim în comerț. Se recomandă echiparea
săculeților cu mânere, pentru a facilita fixarea lor în structurile de susținere.
• pasul 2
După analizarea spațiului de care dispunem, ar trebui să așezăm scara în locul pe care l-am
ales, pe un perete liber, acordând atenție expunerii la soare. Fixăm scara în perete pentru a
o stabiliza. Ca alternativă la scară, putem proiecta și crea o structură din lemn personalizată
pentru spațiul nostru, folosind frânghii din lemn de brad. Avantajul construirii unei structuri
personalizate constă în utilizarea la maximum a spațiului disponibil.
• pasul 3
Ca alternativă la structura din lemn, sprijinită pe perete, putem folosi suporturi inelare metalice
cu care o putem fixa permanent de perete. Avantajul acestei soluții, prin comparație cu structura
din lemn, este acela al unor puncte fixe unde pentru muta săculeții, în funcție de sezon și de
cantitatea de lumină.
• pasul 4
În acest moment, nu mai rămâne decât să pregătim săculeții, căptușindu-i cu țesătură de turbă
sau iută, umplându-i apoi cu pământ de ghiveci pentru plante (un strat de aproximativ 10 cm) și
așezând în final răsadurile noastre (1-2 răsaduri pentru fiecare sac) . Odată pregătiți, trebuie doar
să îi fixăm pe structura noastră de sprijin, ajutându-ne de mânerele din țesătură realizate anterior
sau alternativ de frânghii. Vă sugerăm în etapa inițială a grădinii noastre verticale să faceți mai
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multe teste prin poziționarea plantelor în diferite puncte ale balconului vostru, pentru a corecta
în mod adecvat orice problemă de supraexpunere la soare sau vânt excesiv.
Rezultatul final va fi o structură de suport mai mult sau mai puțin complexă, cu mulți săculeți
suspendați, care vor fi mutați în funcție de expunerea la soare și ventilația plantelor pe care le
găzduiesc.
Dacă abilitățile dumeavoastră personale permit, vă puteți răsfăța cu containere de diferite forme
și materiale, cum ar fi exemplul din fotografiile laterale, unde structura noastră a fost agățată cu
taninuri din plastic reciclate și tăiate sau cu găleți metalice în stil vintage.
Vă reamintim, totuși, că, dacă utilizați un recipient care nu permite trecerea apei, cum ar fi
gălețile metalice în stil vintage, de exemplu, trebuie să faceți găuri pe fundul recipientului și să
creați un strat de pietricele sub pământ, în același mod în care ați pregătit cutiile pentru grădina
orizontală, ilustrat în secțiunea anterioară.
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3.HIBRID
Dacă credeți că abilitățile dumneavoastră sunt
suficient de bune, atunci puteți să vă testați
și să creați acest ultim tip de structură pentru
grădina de legume de pe balcon. Este o structură
pe care o numim hibrid, deoarece se dezvoltă
simultan în înălțime și lățime, presupunând
apariția unor trepte. Complexitatea și, în
același timp, marele avantaj al acestei structuri
este faptul că ea este proiectată și adaptată
pentru balconul dumneavoastră, astfel încât
să profite la maximum de spațiul disponibil.
Singurul incovenient este că necesită abilități
similare unui dulgher.

Model de grădină de legume sub forma unor trepte,
realizată pe o structură de lemn
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Elementele necesare pentru a realiza această structură sunt următoarele:
1. PALEȚI DE LEMN SAU PLASTIC; 2. SCÂNDURI ȘI PLĂCI DE LEMN; 3. CUIE ȘI ȘURUBURI GALVANIZATE; 4. PIETRICELE DE DIMENSIUNI MEDII; 5. PĂMÂNT PENTRU LEGUME; 6. RAMURI/CRENGI;
6. BEȚE DE BAMBUS.

1

4

2

3

5

6

• pasul 1
Luăm paletul și-l așezăm în acea parte a balconului pe care o considerăm cea mai potrivită.
Pentru a identifica locul cel mai potrivit, ar trebui să luăm în considerare, pe lângă spațiu, și
expunerea la soare, curent și apropierea de robinetul de apă. Paletul va sta la baza structurii
noastre sub forma unor trepte și va defini spațiul care va fi ocupat de grădina de legume
• pasul 2
După poziționarea paletului, trebuie să măsurăm spațiul disponibil și să tăiem cu ferăstrăul
plăcile din lemn de brad de cele mai potrivite dimensiuni. Odată ce toate elementele pentru
structura noastră sunt gata, putem începe să construim structura treptelor prin fixarea plăcilor
împreună, folosindu-ne de cuie și șuruburi din fier galvanizat.
• pasul 3
Odată ce structura sub forma unor trepte este gata, trebuie să o umplem pe partea de jos cu un strat
de pietricele de aproximativ 5 cm înălțime. Acest strat va facilita scurgerea apei suplimentare și
evacuarea acesteia din spațiile libere care rămân între scândurile de lemn.
• pasul 4
Peste stratul de pietriș, creăm un strat din crengi și scânduri de aproximativ 5 cm înălțime,
încercând să așezăm crengile cât mai compact posibil. Acest strat va sprijini solul, asigurând o
ventilație adecvată a stratului care va găzdui legumele noastre.

108 | Digital Garden for European Schools

2019-1-IT02-KA201-062276

7

• pasul 5
Umplem structura cu un strat de pământ pentru ghiveci, de aproximativ 20-25 cm înălțime.
În acest moment, trebuie doar să plantăm răsadurile cu ajutorul bețelor de bambus, acestea
asigurând creșterea în înălțime a plantelor.
Vom obține altfel o structură în trepte, mai mult sau mai puțin
complexă, care va avea la bază o formă diferită ce poate fi plasată în
centrul spațiului de care dispunem sau sprijinită de un perete. Singura
limită a acestui tip de grădină de legume este capacitatea noastră de
a lucra cu lemnul. De fapt, după cum putem vedea în fotografiile de
mai jos, se pot crea structuri foarte versatile, care permit cultivarea
simultană a mai multor tipuri de legume.

Modele complexe pentru grădini de legume, cu structuri în formă de trepte
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Grădina de legume
crește și ajunge în
curțile sau chiar
pe străzile orașului
nostru
Modele practice pentru realizarea unor
grădini de legume educaționale, în spații
semi-publice, cum ar fi spațiile dintre
blocuri, terasele comune, sau în spații
publice, precum străzile sau rondurile
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1. Până în acest moment, ar trebui să fie clar că
există multe tipuri posibile de structuri pentru
a crea o grădină de legume, structuri care pot
fi achiziționate sau construite din materiale
simple sau reciclate. Din acest motiv, am dori
să vă arătăm câteva modele de structuri care
pot fi construite în spații semi-publice sau
publice pornind de la un element fundamental,
și anume înființarea unui grup multidisciplinar
de voluntari care să permită îmbogățirea și
învățarea colectivă.
2. SPAȚII SEMI-PUBLICE
Prin spații semi-publice înțelegem acele
spații private care abundă în orașele noastre și
reprezintă un mare potențial neexplorat, dacă
ne gândim la sistemul verde urban.
Să ne gândim mai întâi la terasele de pe
clădirile din acele cartiere suburbane în care
nu există piețe publice sau parcuri, sau curțile
complexelor de locuințe în care găsim doar
jardiniere mici și bulevarde pavate.

Model de grădină de legume pentru terasă
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Pentru a amenaja o grădină pe terasa unei
clădiri, ideal ar fi să folosim lăzi din lemn
ridicate (nu la nivelul solului), pentru a
preveni acumularea apei și a murdăriei sub
structura grădinii.

Model de structură ridicată care poate fi
utilizată pentru o grădină de legume, amplasată
pe o terasă

Dacă, pe de altă parte, avem la dispoziție
o curte într-un complex de apartamente,
instalarea este mai simplă, deoarece structurile
pentru grădina noastră nu creează probleme
de scurgere a apei sau acumulare de murdărie.
Cel mai simplu lucru este să facem lăzi de
lemn care să fie așezate la o distanța corectă
între ele, astfel încât să se garanteze spațiul de
manevră între o ladă și alta.

Model de grădină de legume pentru un spațiu
privat într-un complex de apartamente
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Evident, așa cum am explicat deja mai sus
pentru grădinile de legume din balcon,
dacă abilitățile dumneavostră sunt suficient
de dezvoltate, puteți încerca structuri mai
complicate care permit dezvoltarea atât
în lățime, cât și în înălțime, pornind de la
designuri mai complexe.

Diferite modele de lădițe, cu structuri mai complexe, pentru crearea
unei grădini într-un spațiu privat dintre blocuri
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3. SPAȚII PUBLICE
Prin spații publice, înțelegem străzi și piețe/
ronduri, precum și parcuri sau grădini, locurile
care, într- o măsură mai mare sau mai mică,
contribuie la sistemul verde al unui oraș.
Există numeroase exemple de grădini de
legume educaționale create în parcuri, piețe/
ronduri atât în Europa, cât și în alte locuri din
lume. De aceea, considerăm util să prezentăm
o grădină urbană creată în Spania, unde un
zid devine suportul unei grădini de legume
verticale colorate.

Model vertical de grădină de legume amplasat pe o stradă
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Elementul de bază cu care arhitecții studioului
Peinado Arquitectos au efectuat această
grădină este pâsla izolatoare din țesături
reciclate. Aceste role care sunt de obicei
utilizate pentru izolarea fonică a caselor au
fost cusute în module de buzunare care au fost
apoi agățate pe peretele gardului clinicii USP
Sagrado Corazón din Sevilla. Apoi, designerii,
cu ajutorul unor voluntari ai asociației Urban
Therapy, au plantat numeroase soiuri de
plante, creând o splendidă grădină verticală
plină de culori

Elemente de bază pentru crearea unei grădini
verticale pe un zid

Asamblarea modulelor buzunar în pâsla reciclată unde va fi amplasată
grădina de legume

www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-207267/
en-detalle-jardin-vertical-en-clinica-uspsagrado-corazon-se-villa-terapia-urbana?ad_
medium=gallery
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Accesorii pentru
grădina de
legume
Modele de accesorii utile care să
facă grădina noastră de legume
mai performantă
În cele din urmă, există sisteme pe care le putem adăuga în grădina
noastră pentru a o face mai funcțională, prin optimizarea ciclului de
producție intern.
De exemplu, un compostor (mașină de mărunțit) pentru transformarea
deșeurilor organice într-un îngrășământ excelent pentru legumele
noastre este o componentă fundamentală a unei grădini de legume.
Imaginile de mai jos se referă la un tutorial video care explică pas cu
pas cum să faci și să folosești un compostor pentru uz casnic.

Model de compostor pentru uz casnic
www.pinterest.it/pin/195132596342523784/
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Sau un sistem de colectare și stocare a apei
de ploaie pentru a reduce drastic consumul de
apă din grădina noastră.
Cel mai simplu sistem este de a colecta apa
din conducte într-un recipient și apoi de a o
folosi atunci când este necesar; dar există
alte sisteme, cum ar fi îngroparea unor
recipiente precum vaze sau sticle de plastic
lângă legumele, făcând mici găuri în ele,
astfel încât apa să fie absorbită de pământ, pe
măsură ce acesta devine uscat. Imaginile de
mai jos prezintă sisteme pentru recuperarea
și utilizarea apei de ploaie în cultivarea
legumelor în grădinile casnice.

Modele de recipiente pentru recuperarea apei de ploaie
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Capitolul 4.2

Educatia
în aer liber

Grădini urbane &
educație în aer liber
poate o grădină urbană să devină un instrument
didactic pentru generația următoare prin care
să contracarăm efectele negative ale învățării
la distanță sau unul dintre instrumentele
metodologiei TEAL?
După ce am parcurs mai multe etape ale cercetării referitoare la
metodologia TEAL, grădinile educaționale și instrumentele tehnologice
aplicate unui nou tip de predare, a venit timpul să ne întrebăm despre
efectele negative pe care aceste instrumente le-ar putea avea asupra
elevilor și posibilele lor contraindicații. Într-un moment istoric precum
cel pe care îl trăim, pandemia globală COVID-19 scoate în evidență
importanța uriașă a contactului fizic în procesul de învățare, în special
pentru elevii mai mici, precum și limitele pe care le au instrumentele
tehnologice, dacă nu sunt susținute în mod adecvat de un proiect
didactic echilibrat. În acest context, nu putem să nu ne întrebăm dacă
este potrivit să menținem o abordare deja consolidată în predare sau să
profităm de această criză pentru a dezvolta noi metodologii.
Chiar înainte de pandemie, multe organisme și asociații de cercetare
care se ocupă de copii și tineri, cum ar fi SAVE THE CHILDREN,
începuseră să testeze educația în spațiile publice și private în aer liber,
dezvoltând noi proiecte legate de așa-numita EDUCAȚIE ÎN AER
LIBER, care înseamnă acele activități extracurriculare desfășurate de
școli, autorități locale și asociații în spații deschise precum spațiile
dintre blocuri, piețe și grădini publice.

„Veți găsi mai
multe în pădure
decât în cărți.
Copacii și
pietrele vă vor
învăța lucruri pe
care nici un om
nu vi le va putea
spune”
Bernard di Clairvaux
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La nivel internațional, există multe tipuri pedagogice de cercetare
și practici educaționale care susțin validitatea educației în aer liber
atât în mediul natural, cât și în cel urban, ca practică educațională
care se referă simultan la învățare, socializare și sănătate. Această
tendință filosofico- pedagogică specială s-a născut în Germania în a
doua jumătate a secolului al XX-lea, inițial răspândită în Europa de
Nord (Suedia, Norvegia) și ulterior în restul Europei, SUA și Canada,
influențând tot mai mulți pedagogi și insistând asupra importanței
Educației în Aer Liber în toate etapele învățării, inclusiv cea pentru
vârstnici.
Pe scurt, spațiul în aer liber își asumă valoarea unui context educațional
cu un sens larg, un loc în care se învață, se întărește un sentiment de
respect față de mediul natural și se exprimă abilități emoțional-afective,
sociale, descriptive, creative și senzorial-motorii. De asemenea, el
stimulează cooperarea și colaborarea dintre colegi cu rezultate excelente
în relațiile intra-generaționale. Din punct de vedere pedagogic, pădurile,
grădinile publice, piețele și spațiile dintre blocuri oferă un potențial
încă neexplorat.

Project FOREST SCHOOL CANADA
(https://childnature.ca)

Exemple de grădini urbane și activitate intergenerațională
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Aplicarea GRĂDINII
DIGITALE TEAL
recomandări metodologice privind cadrul spațial
cel mai potrivit pentru crearea unei grădini
educaționale cu suport TEAL
INTRODUCERE
Realizarea unei conexiuni între EDUCAȚIA ÎN AER LIBER și
Metodologia TEAL poate părea o contradicție, dar credem că cercetarea
noastră a furnizat suficiente elemente pentru a demonstra cum o
GRĂDINĂ DIGITALĂ reprezintă o sinteză perfectă între predarea
transversală și noile tehnologii, cu un grad ridicat de replicabilitate și
adaptabilitate la teritorii și contexte diferite.

METODOLOGIE ȘI PREGĂTIREA SPAȚIULUI
La fel ca și pentru educația științifică, noile tehnologii sunt, de
asemenea, foarte importante pentru GRĂDINA DIGITALĂ cu un cadru
spațial de tip CREATIV echipat cu mobilier flexibil, modular și ușor de
utilizat. În special, trebuie remarcat faptul că, pe lângă echipamentele
specifice din domeniile biologic, agronomic și meteorologic (tester
de sol PH, pluviometru etc.), instrumentele și echipamentele legate
de conectivitate în zona exterioară (wifi, cloud etc.) ar fi foarte utile.
Conectivitatea devine esențială deoarece permite elevilor să acceseze
conținutul specific pregătit anterior de profesor (joc-aplicație, keynote
etc.) sau să efectueze cercetări gratuite pe teme noi, totul datorită unui
dispozitiv simplu (telefon smart, tabletă).
În mediul exterior, elementul care influențează cel mai mult pregătirea
spațiului este CULOAREA. O combinație echilibrată de culori
naturale legate de mediu (cer, soare, plante etc.) și artificiale legate de
echipamente (mobilier, sere etc.) vor putea crea zone recunoscute și
stimulante, ceea ce va încuraja învățarea în aer liber. Un alt element de
evidențiat este ZONA SPECIALIZATĂ legată de educația alimentară
și lanțul scurt de aprovizionare, unde copiii pot vedea și explora toate
etapele producției de alimente: cultivarea legumelor pe paturi de
semințe și lăzi speciale, reciclarea cu compostatoare sau sisteme de
colectare a apei de ploaie, precum și pregătirea finală a alimentelor pe
mese sau grătare.
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Iată câteva exemple de instalare a unor
grădini (studii de caz), cu diferite niveluri
de dificultate și tehnologie integrată, care ne
permit să înțelegem cum interacțiunile dintre
grădinile urbane și noile tehnologii sunt nu
numai posibile, ci și foarte eficiente.

Exemplu de spațiu amenajat pentru o grădină, între blocuri
www.piuarch.it/en/projects/orto-fra-i-cortili

Exemplu de spațiu amenajat pentru o grădină între blocuri
www.piuarch.it/en/projects/orto-fra-i-cortili
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Exemplu de spațiu amenajat într-un loc public,
cu sistem hidroponic

www.humanhabitat.dk/projects?lang=en
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Exemplu de spațiu amenajat într-un loc public,
cu sistem hidroponic

www.youtube.com/watch?v=yKEIkc98qtEw w w. d e s i g n b o o m . c o m / a r c h i t e c t u r e /
shipping-container-greenhouse-urban-farmunit-by-damien-chivialle/
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Concluzie

Grădina Digitală TEAL nu numai ca o zonă de
cercetare și proiectare educațională, ci și o nouă
direcție, ca răspuns la izolarea socială și intergenerațională

La sfârșitul celor două secțiuni ale manualului în care au fost furnizate
informații și suporturi operaționale pentru a învăța, planifica și
implementa activități educaționale folosind metodologia TEAL și
grădini educaționale în contexte urbane la scări diferite (balcoane;
spații dintre blocuri; piețe și parcuri urbane), dorim să împărtășim
o mică reflecție care depășește domeniul de cercetare al proiectului
DigiEU.
După un an întreg de pandemie mondială, în care majoritatea modelelor
sociale și de interacțiune dintre indivizi și-au pierdut valabilitatea,
arătând lacune de care nu eram conștienți, credem că cercetările noastre
privind o modalitate de predare inovatoare, cum ar fi TEAL, aplicabilă
în medii educaționale existente în aer liber, cum ar fi GRĂDINILE
URBANE, trebuie și poate depăși limitele cercetării didactice.
Emoțiile elevilor, relațiile inter-generaționale, utilizarea conștientă a
noilor tehnologii sau repercusiunile sociale pe care le poate genera
orice intervenție în mediul urban sunt doar câteva dintre problemele
pe care pandemia globală COVID-19 le-a plasat în centrul dezbaterii
culturale și credem că proiectul nostru poate contribui la rezolvarea
acestor probleme, într-un mod pozitiv și proactiv.
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Capitolul 5

Concluzii

Concluzii
Am început să construim acest material educațional analizând, în primul rând, ce este educația,
rolul pe care îl joacă în viața noastră în general, apoi am restrâns perspectiva și ne-am aplecat
asupra a ceea ce se întâmplă în școlile noastre și, în cele din urmă, în sălile de clasă. Astfel, am
recunoscut încă o dată că educația ne oferă o înțelegere a lumii care ne înconjoară și o schimbă
în ceva mai bun. Dezvoltă în noi o perspectivă complexă asupra vieții. Ne ajută să construim
opinii și să avem puncte de vedere diferite asupra lucrurilor.
În același timp, ne-am pus următoarea întrebare: este educația singura care oferă cunoștințe?
Suntem de acord că educația reprezintă procesul prin care obținem informații despre lumea
care ne înconjoară; cu toate acestea, informațiile nu pot fi convertite în cunoștințe fără educație.
Educația ne face capabili să înțelegem procesele care se întâmplă în jurul nostru, ne ajută să
interpretăm și să dăm sens lucrurilor; prin urmare, am ajuns la concluzia că educația este mai
mult decât câteva lecții dintr-un manual. Ea reprezintă lecțiile pe care viața le oferă celor care
au ochii deschiși, celor care își fac timp nu doar sa admire frumusețea naturii, ci și să învețe de
la ea.
Manualul nostru s-a bazat pe cercetările efectuate în țările implicate în parteneriat, în ceea ce
privește procesul educațional și activitățile de învățare care au loc în instituțiile noastre sau
în comunitățile din care facem parte. Cu toate acestea, el nu a fost conceput ca o prezentare
precisă, exhaustivă a diferitelor realități existente în mai multe medii educaționale europene, ci
a fost menit să ofere idei și sugestii pentru îmbunătățirea practicilor metodologice, în vederea
creșterii calității educației oferite în școli, mai întâi în cele implicate în proiectul actual, apoi în
cât mai multe unități de învățământ.
După o analiză atentă și o comparație sistematică a problemelor comune, precum curriculumul național, prioritățile în educație, nevoile elevilor și ale profesorilor, resursele tehnologice
utilizate în procesul educațional, relația dintre școală și alte instituții locale / regionale sau
relevanța studiilor noastre pentru piața muncii, am ajuns la concluzia că există câteva domenii
în care provocările cu care se confruntă toate țările partenere sunt similare. Aceste domenii
se traduc astfel: introducerea tehnologiei în procesul de învățare este o necesitate în lumea de
astăzi; creativitatea studenților trebuie dezvoltată pentru a asigura progresul societății noastre;
profesorii ar trebui să ia în considerare metodologiile de învățare activă care permit elevilor
să lucreze împreună și să coopereze în timp ce experimentează; instrumentele digitale pot fi
utilizate ca instrument motivațional în timpul predării oricărei materii.
Prin acest manual, am oferit o posibilă soluție la provocările menționate mai sus, și anume
utilizarea metodologiei TEAL la clasă. Învățarea activă îmbunătățită prin tehnologie (TEAL),
proiectată în 2003 de MIT în Boston, acordă o mare atenție participării tuturor studenților la
procesul de învățare. Cu toate acestea, profesorii sunt de acord că scopul creșterii participării
nu este ca fiecare elev să se implice în același mod sau în același ritm. În schimb, profesorii
urmăresc să creeze un mediu în care toți participanții să aibă posibilitatea de a învăța și în
care clasa explorează problemele și ideile în profunzime, dintr-o varietate de puncte de vedere.
Metodologia TEAL face posibil acest lucru, printr-o organizare a elevilor în grupuri, alcătuite
din componente cu diferite niveluri de competențe și cunoștințe. Mai mult, într-o sală de clasă
TEAL, profesorul introduce subiectul cu întrebări, exerciții și reprezentări grafice. Apoi, fiecare
grup lucrează în colaborare și activ, cu ajutorul unui dispozitiv digital pentru a colecta informații
și date și pentru a efectua experimente sau verificări. Este foarte probabil ca unii studenți fie
mai vocali decât alții; acesta este rezultatul diferențelor în preferințele de învățare, precum și
a diferențelor în personalități. Totuși, ceea ce contează mai mult este că metodologia TEAL
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creează condiții care să permită studenților cu diferite preferințe de învățare și personalități să
își aducă propria contribuție la procesul educațional.
S-a dovedit că acei elevi care nu vorbesc des în clasă sunt reflexivi și de obicei dezvoltă idei și
întrebări în mintea lor înainte de a vorbi; alții sunt elevi timizi care se simt inconfortabil vorbind
în fața grupurilor. Elevii care se oferă frecvent să își aducă propria contribuție la activitățile
propuse sunt considerați activi, iar, de obicei, aceștia gândesc în timp ce vorbesc. Folosind
metodologia TEAL, profesorul poate încuraja elevii care sunt tăcuți să vorbească și, dacă este
necesar, le poate cere elevilor mai „vorbăreți” să se abțină de la comentarii pentru a le oferi
celorlalți o șansă. În același timp, profesorul poate reduce anxietățile elevilor prin crearea unei
atmosfere în care se simt confortabil „gândind cu voce tare”, „asumându-și riscuri intelectuale,
punând întrebări și recunoscând când nu știu ceva”. Totuși, trebuie să adăugăm un lucru în acest
moment: participarea activă a elevilor nu se va întâmpla în mod natural sau peste noapte; acest
lucru trebuie atent planificat și încurajat. Organizarea unei săli de clasă TEAL necesită timp,
implică și evaluarea participării elevilor în timpul lecției, precum și analizarea acelor aspecte
care ar putea fi schimbate în vederea îmbunătățirii.
Motivul pentru care metodologia TEAL este foarte preocupată de participarea elevilor la
procesul de învățare este legat de multiplele beneficii pe care le aduce. Participarea adaugă
interes. Suntem cu toții conștienți că este greu să menținem concentrarea și atenția elevilor
atunci când doar profesorul se aude vorbind. Într-o clasă TEAL, toate vocile sunt auzite, fiecare
răspuns este important, punctele de vedere diferite sunt încurajate și apreciate.
Participarea implică elevii. O întrebare bună le poate stârni interesul, îi poate face să se întrebe
de ce, îi poate face să gândească și îi poate motiva să facă conexiuni cu diferite conținuturi. În
același timp, atunci când elevii răspund sau încearcă să explice, profesorii pot să își dea seama
despre cât de mult aceștia au înțeles. Participarea nu oferă feedback doar profesorului, ci oferă
feedback și elevilor. De exemplu, atunci când profesorii pun întrebări sau caută părerea elevilor
asupra unui subiect, ei îi ajută pe elevi să realizeze importanța anumitor idei și informații.
Participarea încurajează dialogul între elevi. Atunci când se utilizează metodologia TEAL, unui
grup de elevi i se oferă șansa de a comenta ceea ce a prezentat un alt grup, de a-și exprima
părerea cu privire la datele pe care le-au colectat (cu ajutorul unuia sau mai multor instrumente
digitale). Elevii sunt invitați să discute posibile răspunsuri, să adauge informații, uneori chiar
să analizeze critic. În consecință, participarea dezvoltă abilități importante de vorbire. În multe
contexte profesionale, oamenii trebuie să fie capabili să vorbească într-un grup. Este posibil
să fie nevoie să ofere informații sau să argumenteze o soluție diferită. Aceste abilități nu pot fi
dobândite sau îmbunătățite citind despre ele - ele trebuie exersate.
Un alt aspect care este primordial într-o clasă TEAL și pe care l-am subliniat în acest manual
(în special în capitolul dedicat studiilor de caz) este rolul profesorului și poziția acestuia în
clasă. Îndepărtarea din fața sălii de clasă definește metodologia TEAL, deoarece promovează
o mai bună participare. Dacă elevii au impresia că toate comentariile trebuie canalizate prin
intermediul profesorului, acesta devine „un gardian” al participării și este din ce în ce mai greu
să se dezvolte simțul responsabilității colective.
Rolul profesorului care folosește metodologia TEAL este foarte diferit de cel al unui profesor
tradițional. Cel din urmă tip de educator petrece destul de mult timp folosind tabla și explicând
lucruri, transmițând cunoștințe clasei, cu întrebări ocazionale către sau de la cursanți. Pe
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parcursul lecției, profesorul păstrează controlul asupra materiei, ia decizii cu privire la ceea
ce este necesar și orchestrează ceea ce fac elevii. În acest tip de clasă, profesorul probabil că
vorbește cel mai mult și este de departe cea mai activă persoană. Rolul studenților este în primul
rând să asculte, să se concentreze și, poate, să ia notițe pentru a prelua informațiile. Acest tip
de predare se bazează pe presupunerea că profesorul este „cunoscătorul” și are sarcina de a
transmite cunoștințele elevilor.
Când folosesc metodologia TEAL, profesorii acționează ca facilitatori în învățare; rolul lor de
educatori a evoluat și nu mai sunt sursa tuturor cunoștințelor din clasă; ei sunt educatorii care
îi inspiră pe elevi să-și asume propria învățare. Într-o clasă TEAL, profesorii oferă elevilor
oportunități de a învăța concepte cheie și de a descoperi diversele instrumente de care au nevoie
pentru a beneficia de învățare pe tot parcursul vieții. Rolul profesorului este de a oferi resurse,
de a monitoriza progresul și de a încuraja elevii să găsească soluții la diverse probleme.
Acest tip de profesor își ajută elevii să înțeleagă obiectivele lor comune și să le atingă fără
nicio intervenție în numele său, oferind astfel cursanților spațiul necesar pentru ca inovația
și creativitatea să se manifeste. O astfel de strategie pedagogică va crea un mediu de învățare
favorabil și centrat pe elev. Când predarea este centrată pe elev, încurajează entuziasmul și
dorința de a învăța a elevului, crește motivația pentru auto-dezvoltare, dă impulsul de care este
nevoie și face atât lectorul, cât și elevul să se simtă mulțumiți. Mediul participativ înseamnă nu
numai o mulțime de întrebări și discuții din partea studenților, ci înseamnă și un mediu în care
fiecare elev a învățat în modul și ritmul care i se potrivește cel mai bine.
În educația formală, majoritatea activităților de învățare au loc într-o clasă. Sala de clasă este
un mediu pre-stabilit (built-in) în care are loc procesul formal de învățare. Este un context
important în care atât elevii, cât și instructorul intră în contact pentru a împărtăși informații
în căutarea lor de cunoaștere. Pentru instructor, timpul petrecut în clasă este o oportunitate
importantă de a se întâlni față în față cu elevii săi, oferind materialul didactic în mod eficient,
cu scopul de a se asigura că aceștia învață lucrurile de care au nevoie și pe care le vor folosi
mai târziu. Pe de altă parte, se așteaptă ca elevii să participe activ pentru a absorbi, a căuta și
a aplica abilitățile și cunoștințele dobândite în clasă sau în alte activități de învățare. Această
relație complementară între profesori și elevi generează un mediu propice.
Configurarea sălii de clasă joacă, de asemenea, un rol crucial în metodologia TEAL; prin urmare,
o secțiune a acestui manual a fost dedicată unei prezentări detaliate a aspectelor importante care
trebuie luate în considerare de orice profesor care dorește să beneficieze la maximum de o clasă
TEAL. Studiile au arătat că există mai mulți factori care influențează participarea elevului la
procesul de învățare. Anterior, ne-am referit la personalitatea elevilor și am subliniat faptul
că studenții cu un nivel ridicat de încredere în ei înșiși prezintă rezultate școlare mai bune și
o participare mai mare la clasă, în timp ce celor cu un nivel scăzut de încredere în sine le este
teamă să își arate cunoștințele, se tem că răspunsurile lor vor fi criticate de profesori, devenind
astfel mai puțin implicați în discuțiile de la clasă.
Am menționat, de asemenea, un alt factor important care îi influențează pe elevi să participe
activ la clasă, și anume trăsăturile și aptitudinile instructorului. Atunci când un profesor se
dovedește susținător, înțelegător, abordabil și demonstrează prietenie printr-un comportament
nonverbal pozitiv, zâmbind și aprobând răspunsurilor oferite, elevii se simt confortabil și se
angajează în procesul de învățare.
Nu sunt însă mai puțin importante modul în care este organizat mobilierul sălii de clasă, precum
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și cantitatea și calitatea echipamentelor folosite. Participarea elevilor la clasă este ridicată atunci
când elevii sunt împărțiți în grupuri. De aceea, într-o clasă TEAL, băncile trebuie aranjate în
așa fel încât elevii să poată confrunta, să vorbească între ei și să audă ideile, argumentele sau
întrebările colegilor. O astfel de organizare încurajează crearea prin cooperare. În același timp,
oferă profesorului un grad ridicat de vizibilitate.
O atenție deosebită trebuie acordată dotării spațiului educațional; este esențial să fie incluse
diverse instrumente tehnologice, să existe o conexiune la internet de mare viteză, suprafețe mari
de lucru pe pereți (panouri albe, table etc.), precum și un spațiu dedicat depozitării materialelor
educaționale. O sală de clasă echipată cu lumini adecvate, ventilator sau aer condiționat și alte
facilități îi va face pe elevi să se simtă confortabil și îi va încuraja să participe la activitățile
de învățare. Cu toate acestea, trebuie subliniat că una dintre cele mai utile caracteristici ale
metodologiei TEAL este adaptabilitatea acesteia la multe medii de predare. Uneori, școlile pot
să nu aibă acces la cele mai noi dispozitive tehnologice sau sălile de clasă nu sunt întotdeauna
foarte generoase în ceea ce privește spațiul. În consecință, depinde de creativitatea și
ingeniozitatea profesorului să facă schimbările și adaptările necesare la mediul său educațional
particular, fără a se îndepărta de conceptul de bază al metodologiei TEAL, beneficiind totuși de
avantajele acesteia.
Lumea de astăzi are un ritm rapid și se bazează în mare măsură pe tehnologie. Indiferent dacă
vrem să recunoaștem sau nu, în ciuda faptului că progresul digital a adus schimbări uimitoare
în modul în care comunicăm, lucrăm sau ne petrecem timpul liber, dacă nu suntem atenți,
tehnologia poate ajunge să ne pună într-o cutie, un cutie strălucitoare, poate chiar și distractivă,
dar totuși o cutie. Putem crede că acele meniuri drop-down ne oferă opțiuni, dar ceea ce fac ele
cu adevărat este să limiteze alegerile, să ne limiteze gândirea, imaginația și acțiunile. În același
timp, din cauza tehnologiei, de foarte multe ori am înlocuit lumea reală cu cea virtuală și nu
reușim să experimentăm frumusețea și esența pe care lumea reală le oferă prin imagine, sunet,
miros, atingere, gust, echilibru, mișcare, temperatură, durere și emoții.
Prin urmare, o altă secțiune a cărții noastre oferă o alternativă acelora dintre noi care încă mai
credem în importanța conectării la natură, în puterea lumii naturale de a dezvolta elevii personal
și profesional, prin stârnirea curiozității acestora, învățându-i flexibilitatea, ajutându-i să fie
deschiși la minte, îmbunătățindu-le creativitatea și gândirea critică. Această alternativă este
crearea de grădini urbane sau personale. Indiferent de dimensiunea, forma, conținutul sau locul
de cultivare, astfel de grădini reprezintă spații de legătură care permit elevilor noștri să aibă o
imagine de ansamblu. Ei pot experimenta frumusețea ca întreg și apoi pot redescoperi lucruri
interesante, simple, dar de multe ori uitate, cum ar fi: cum miros sau arată plantele, gustul
fructelor și legumelor, puterea unei semințe minuscule.
Crearea și îngrijirea unei grădini mici, ca parte a experienței de învățare la școală, reprezintă
o modalitate minunată și incitantă de a face procesul educațional să prindă viață și de a arăta
elevilor sensul „vieții reale” pe măsură ce învață. O grădină poate oferi elevilor o oportunitate
de a participa la învățarea practică, și astfel nu doar materia este predată, ci și responsabilitatea,
munca în echipă și respectul pentru natură, pentru alții și pentru ei înșiși. Fie că se cultivă
legume, fructe sau o varietate de condimente, aceste grădini reprezintă un instrument valoros pe
care școlile îl pot folosi pentru a promova obiceiuri alimentare mai sănătoase, pentru a aprecia
sursele de hrană cultivate local, pentru a învăța grija pentru mediu, pentru a încuraja dezvoltarea
comunității și a spiritului civic.
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În capitolul care vizează proiectarea și autoconstrucția unei grădini educaționale, am încercat să
demonstrăm nu numai procesul care se află în spate sau materialele de care profesorii și elevii au
nevoie atunci când creează și cultivă grădini urbane, ci, mai important, noi am subliniat efectele
pozitive pe care le are acest lucru asupra participanților. De exemplu, elevii care interacționează
activ cu natura ajung să aibă atitudini pozitive față de mediu, care se vor manifesta și la vârsta
adultă. Prin grădinărit, elevii devin îngrijitori responsabili. Ei au oportunitatea de a se angaja
în practici agricole, chiar dacă este la scară foarte mică, dar învață despre responsabilitățile și
impactul cultivării terenurilor.
Atunci când sentimentul de legătură al copiilor cu natura este adâncit prin construirea unei grădini
mici (fie la școală, acasă sau într-un loc public), acesta poate conduce la protecția mediului.
Copiii învață despre ciclurile apei și energiei, despre lanțul trofic și despre nevoile individuale
ale diferitelor plante și, astfel, își vor dezvolta dorința de a explora lumea exterioară. În același
timp, elevii vor deveni mai conștienți de impactul uman pe termen lung asupra mediului natural.
De la lipsa de apă până la utilizarea excesivă a pesticidelor, copiii care se angajează în îngrijirea
propriei grădini au ocazia să observe importanța conservării și a alocării inteligente a resurselor.
Prin implicarea copiilor în crearea grădinii lor personale, profesorii oferă elevilor șansa de
a-și perfecționa abilitățile de comunicare. Acest lucru se realizează atunci când încep să caute
ce fructe, legume sau condimente să planteze, cum să le îngrijească, care sunt beneficiile
consumului acestor specii de plante. Munca în echipă este o altă lecție pe care o pot învăța de- a
lungul timpului petrecut având grijă de grădina lor mică.
Am ales să alocăm, în manualul nostru, un spațiu considerabil pentru proiectarea, construirea și
îngrijirea unei grădini personale, deoarece, dacă se întâmplă ca parte a procesului educațional,
poate oferi elevilor ocazia de a investiga și compara elemente precum: caracteristicile plantelor,
ce ajută sau împiedică creșterea acestora, care este răspunsul lor la stimuli și care sunt condițiile
de creștere pe parcursul unui sezon. Elevii au, de asemenea, șansa de a observa asemănări și
diferențe între nevoile diferitelor plante, toți putând fi implicați în experimente desfășurate în
grădină.
Ceea ce ne-am propus să subliniem pe parcursul întregii cărți sunt numeroasele beneficii ale
utilizării metodologiei TEAL în clasă și am oferit, de asemenea, exemple despre modul în care
profesorii o pot include în strategiile lor didactice. Un alt aspect care trebuie subliniat este
faptul că, prin intermediul metodologiei TEAL, putem dezvolta creativitatea elevilor și cultiva
inovația. Atunci când proiectează experiențe de învățare, profesorii trebuie să planifice și să
încadreze în curriculum, dar, în același timp, ei ar trebui să utilizeze instrumente care să ofere
elevilor opțiuni, să le permită să fie creativi.
Creativitatea necesită flexibilitate și divergență în gândire – noi moduri de a gândi sau de a se
exprima; urmărirea întrebărilor pentru care nu există un răspuns unic, corect. Aceasta implică o
diversificare a gândurilor și ideilor elevilor și dezvoltarea unor perspective originale. Este exact
ceea ce se întâmplă într-o clasă TEAL. Elevii sunt încurajați și provocați să depășească teama
de a se exprima liber, sunt integrați în fiecare parte a procesului de învățare. Profesorul permite
desfășurarea de activități și experiențe care solicită elevilor să asambleze, să demonteze, să
transforme lucrurile învățate anterior și să le combine cu noi cunoștințe și abilități, astfel încât
să formeze concepte sau produse unice. Profesorii dispuși să experimenteze metodologia TEAL
sunt aceia care au înțeles că a-i învăța pe elevi cum să gândească este mai important decât a-i
învăța pe elevi ce să gândească.
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În secolul XXI, abilitățile precum gândirea critică, rezolvarea de probleme și inovarea - a avea
idei și a găsi noi abordări care pot îmbunătăți modul în care noi ceilalți facem anumite lucruri
- sunt mai importante ca niciodată. Cu metodologia TEAL, elevii pot dezvolta aceste abilități
vitale, în timp ce profesorii pot stimula creativitatea și imaginația în sala de clasă prin:
• oferirea de sarcini semnificative și complexe;
• motivarea elevilor să lucreze în grup;
• încurajarea multor idei - elevii le pot selecta și respinge ulterior pe cele care nu
funcționează;
• construirea de ceva nou pornind de la ideile celuilalt – multe dintre cele mai bune idei
sunt cele care au fost dezvoltate în colaborare; lucrul împreună și sugerarea extensiilor sau
variațiilor unei idei poate duce adesea la soluții creative;
• evaluarea ideilor sau soluțiilor propuse; elevii vor trebui să se gândească la aspecte
precum: cost, timp necesar pentru implementare, existența instrumentelor sau resurselor
necesare.
Nu am putea termina ultimul capitol al cărții noastre fără să ne referim la un alt element
definitoriu al metodologiei TEAL, și anume componenta tehnologică. Fie că vorbim despre
computere, tablete, telefoane inteligente, table interactive sau videoproiectoare, toate vin în
sprijinul profesorului pentru a crește interacțiunea dintre participanții la experiența de învățare.
Fără îndoială, există multe modalități prin care aceste instrumente tehnologice pot fi integrate
într-o clasă TEAL, dar întrucât al doilea produs intelectual creat în cadrul parteneriatului este o
aplicație digitală, considerăm că este oportun să facem câteva observații cu privire la utilizarea
jocurilor în procesul de predare.
Elevii învață prin intermediul unui joc educațional; sunt capabili să înțeleagă mai bine un nou
concept sau idee, să adopte o perspectivă diferită sau să experimenteze cu diferite opțiuni sau
variabile. Mai mult, prin jocuri, elevii pot învăța abilități importante, cum ar fi gândirea critică,
creativitatea, munca în echipă sau chiar construirea unei strategii. În timpul jocurilor, elevii
dezvoltă o serie de conexiuni cu conținutul acestuia și își pot forma atitudini pozitive față de
învățare. Nu există nicio îndoială că o conexiune emoțională pozitivă poate facilita învățarea. În
plus, multe jocuri prezintă o varietate de stimuli diferiți; de exemplu, când studiază limbi străine,
unii elevi își pot aminti mai ușor cuvintele învățate pentru că acestea au fost mimate; alții își
amintesc că au citit indiciile, iar alți elevi și le amintesc pentru că i-au auzit pe colegi strigând
răspunsurile corecte. Jocurile pot oferi elevilor o gamă largă de experiențe senzoriale. În cele
din urmă, jocurile captează atenția elevilor și îi implică activ. Cu ajutorul unui joc, profesorii pot
alunga plictiseala, pot relaxa o atmosferă tensionată, pot crește spiritul competitiv, pot cultiva
perseverența.
În concluzie, este extrem de important ca un profesor să cunoască materia predată și ca
informațiile pe care le transmite elevilor să fie corecte, actualizate, utile și complete. Cu toate
acestea, niciun educator nu ar trebui să acorde mai puțină importanță strategiilor pe care alege
să le folosească în clasă, mediului educațional în care se desfășoară procesul de învățare sau
resurselor și instrumentelor utilizate în timpul predării. Doar în felul acesta va putea dezvolta în
elevii săi abilitățile cerute de o societate în continuă schimbare și va asigura nu doar o experiență
de învățare utilă, ci și una plăcută, interactivă, memorabilă.
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Fișe practice
de lucru
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DigiEU-Teal
Implementarea practică a metodologiei TEAL în
Turnu Măgurele, Romania

În noiembrie 2021, timp de 3 zile, din 17 noiembrie până în 19
noiembrie, partenerii proiectului DigiEU au participat la un eveniment
de formare adresat cadrelor didactice și personalului din organizațiile
implicate în parteneriatul ERAMSUS+. Evenimentul a fost găzduit de
partenerul român, Liceul Teoretic „Marin Preda” din Turnu Măgurele.
Pe parcursul întâlnirii, reprezentanții țărilor partenere, alături de
profesorii și elevii liceului, au putut observa aplicarea metodologiei
TEAL la diferite discipline de predare, precum limba engleză, biologie,
educație financiară, chimie și limba română; totodată, au participat la
ateliere practice care au permis elevilor și profesorilor să experimenteze
construirea unei mici grădini urbane.
Ca o contribuție finală la acest manual, am dori să punem la dispoziția
cititorilor câteva fișe didactice care conțin răspunsuri practice și
instrucțiuni pentru implementarea unei lecții folosind metodologia
TEAL.
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• FIȘA ACTIVITĂȚII 1
Numele cadrului didactic: ESTERA LIGIA STANCU (Oră de limba engleză)
Numele activității: Pilotarea internațională a IO2 – utilizarea aplicației GARDEN APP ca
instrument de predare în timpul unei ore de limba engleză
Nivelul elevilor: Gimnaziu (clasa a V-a – 11 ani)
Obiectivele activității:
› Descoperirea unor informații interesante despre țările implicate în proiect
› Dezvoltarea vocabularului elevilor pe tema proiectului
› Ilustrarea modului în care aplicația GARDEN APP poate fi utilizată ca instrument de
predare în timpul orei de limbă engleză
› Exersarea lucrului în echipă
› Dezvoltarea competenței digitale a elevilor
Resurse digitale utilizate:
https://www.youtube.com/watch?v=DH-wwkkJdqM
https://en.wikipedia.org
https://www.authenticfoodquest.com/popular-portuguese-dishes/
https://www.chefspencil.com/top-25-polish-foods/
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• FIȘA ACTIVITĂȚII 2
Numele cadrelor didactice: CĂTĂLINA-SIMONA BĂLAȘA, CĂTĂLINA MAZILU (oră de limba română)
Numele activității: Fantasticul în literatură
Nivelul elevilor: liceu (clasa a X-a, 16 ani)
Obiectivele activității:
›
›
›
›

Fixarea cunoștințelor referitoare la categoria estetică a fantasticului
Analizarea componentelor structurale ale textelor analizate
Dezvoltarea strategiilor de documentare și de cercetare a unei teme
Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă.

Resursele digitale utilizate:
PPT-uri realizate de elevi
https://wordwall.net/ro/resource/3080426
https://dexonline.ro/
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• FIȘA ACTIVITĂȚII 3
Numele cadrului didactic CĂTĂLINA CIUPITU (oră de limba engleză)
Numele activității: Limba engleză: ușa mea către lume! - Moștenirea culturală
Nivelul elevilor: Gimnaziu (clasa a VIII-a, 14/15 ani)
Obiectivele activității:
› Îmbogățirea cunoștințelor despre istoria Marii Britanii
› Realizarea unor PPT-uri de prezentare a unor locuri reprezentative pentru cultura
românească
› Prezentarea unor aspecte relevante pentru istoria României
› Dezvoltarea abilității de lucru în grup
Resurse digitale utilizate:
www.britishcouncil.org/learnenglishteens
www.kahoot.com
https://youtu.be/8aukCBIX3_U
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• FIȘA ACTIVITĂȚII 4
Numele cadrelor didactice: DANIELA CĂRNUȚĂ, ALINA ALEXE (oră interdisciplinară:
biologie, fizică)
Numele activității: Anatomia si fiziologia sistemului respirator
Nivelul elevilor: liceu (clasa a X-a, 16/17 ani)
Obiectivele activității:
› Utilizarea tehnologiei digitale cu scopul identificării și recunoașterii componentelor
sistemului respirator si a modului in care structura acestora permite exercitarea funcției
respiratorii
Resurse digitale utilizate:
https://www.youtube.com/watch?v=NlPx3XaxI-s
https://view.livresq.com/view/5ef440874099f4fb1a5e6b19/
https://www.youtube.com/watch?v=Ec52IDDWkYo
https://www.youtube.com/watch?v=12clD5IsPeA
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• FIȘA ACTIVITĂȚII 5
Numele cadrului didactic: ESTERA LIGIA STANCU (Oră de limba engleză pe tema Nutriției
sănătoase)
Numele activității: Pilotarea internațională a IO2 – utilizarea aplicației GARDEN APP ca
instrument de predare într-o oră cu tema Nutriție sănătoasă
Nivelul elevilor: Gimnaziu (clasa a VI-a, 12 ani)
Obiectivele activității:
› Dezvoltarea vocabularului elevilor despre plante (legume, fructe, condimente)
› Ilustrarea modului în care aplicația digitală poate fi utilizată ca instrument didactic într-o
lecție pe tema unui stil de viață sănătos
› Exersarea lucrului în echipă
› Dezvoltarea competenței digitale a elevilor
Resurse digitale utilizate:
https://www.youtube.com/watch?v=DH-wwkkJdqM
https://create.kahoot.it/details/6ba406c9-1516-45e8-8e95-655d2d5a1665
https://www.mentimeter.com/s/1694472954ca13be5206ddfd58c1fb75/5baf2160873c/e dit
https://quizizz.com/admin/quiz/5922ada805079f1100fade53/fruit-and-vegetables
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• FIȘA ACTIVITĂȚII 6
Numele cadrului didactic: CORNELIA LIXANDRU (oră de chimie)
Numele activității: Acizi și baze în viața de zi cu zi
Nivelul elevilor: liceu (clasa a X-a, 15-17 ani)
Obiectivele activității:
› Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat
› Explicarea observațiilor efectuate în scopul identificării unor aplicații ale speciilor și
proceselor chimice studiate
› Efectuarea de investigații pentru evidențierea unor caracteristici, proprietăți, relații
› Anticiparea efectelor unor acțiuni specifice asupra mediului înconjurător
Resurse digitale utilizate:
https://wordwall.net/ro/resource/2280471/formule-chimice
https://phet.colorado.edu/sims/html/acid-base-solutions/latest/acid-base- solutions_ro.html
https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-chimie7/v1/index.html#book/u3-92-93
https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_en.html
https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-chimie7/v1/index.html#book/u3-94-95
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• FIȘA ACTIVITĂȚII 7
Numele cadrului didactic: FLORINELA MIHĂILESCU PÎRVAN (oră de educație
financiară)
Numele activității: Pregătește-te pentru succes: Învață despre bani! – Înființarea unui club de
lectură cu un buget limitat (5000 RON)
Nivelul elevilor: gimnaziu (clasa a VIII-a, 14/15 ani)
Obiectivele activității:
›
›
›

Familiarizarea cu elementele componente ale unui buget
Realizarea unor cumpărături raționale și înțelepte online
Întocmirea unui plan, lucrând în grup, pentru crearea unui club de lectură

Resurse digitale utilizate:
https://youtu.be/Kt99FdkoLR4
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Educatie%20sociala
Uy5DLiBDRCBQUkVTUyBT/book.html?book#0
www.libris.ro
https://www.mobman.ro/?gclid=CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAs-rX1NewovtyUFohP_GbYO4vxpWf_Y6xzEq9P2T9jSS2jBm69GrIdyYNxoCIAwQAvD_BwE
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• FIȘA ACTIVITĂȚII 8
Numele cadrului didactic: RODICA MONICA DRĂGHICI (oră de științe)
Numele activității: Ciclul de viață al ființelor vii
Nivelul elevilor: primar (clasa a IV-a, 10 ani)
Obiectivele activității:
›
›
›
›
›

Cunoașterea principalelor etape de dezvoltare ale viețuitoarelor
Identificarea relației dintre diferite fenomene și procese
Realizarea unor deducții simple pe baza audierii unui text literar
Crearea unor texte scurte folosind resurse digitale
Identificarea diferitelor grupuri de plante și animale care trăiesc în lumea înconjurătoare

Resurse digitale utilizate
https://youtu.be/Y_F63lAqr0g
https://wordwall.net/ro/resource/1075190/stiinte-recapitulare
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Atelier de lucru:
cum să sreezi o mică
grădină urbană
DE CE AVEȚI NEVOIE PENTRU O GRĂDINĂ
VERTICALĂ
1. O BUCATĂ DE MATERIAL (PĂTURI VECHI, COVORAȘE...); 2. PUNGI DE PLASTIC; 3. PĂMÂNT
PENTRU LEGUME; 4. SEMINȚE DE LEGUME; 5. STRUCTURĂ SUPORT (SCARĂ, ZID, ETC)

1

2

4

5
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• PASUL 1
Luați bucata de material și decupați un dreptunghi cu ajutorul unei
foarfece.
Tăiați un dreptunghi de celofan de aceeași dimensiune sau, alternativ,
luați o pungă de plastic suficient de mare pentru a găzdui plantele;
punga/celofanul trebuie să fie mai mică decât dreptunghiul de material.
• PASUL 2
Îndoiți dreptunghiul din material pentru a forma o pungă și, cu ajutorul
unui capsator, închideți punga de-a lungul marginilor. După ce închideți
cele două margini, întoarceți punga și asigurați-vă că este bine închisă
• PASUL 3
Pregătiți folia de plastic sau punga căptușind-o cu materialul textil,
umpleți-o apoi cu pământ (un strat de aproximativ 10 cm) și așezați la
final răsadurile în interior (1-2 plante pentru fiecare pungă).
• PASUL 4
După ce ați creat geanta din material textil care conține răsadul de
legume, observați spațiul disponibil în jur, pentru a găsi un loc unde
să îl poziționați; ar putea fi o scară sau sprijinită de un perete liber. Nu
uitați că expunerea la soare este necesară. Ca alternativă, este posibilă
proiectarea și construirea unei structuri din lemn adaptată spațiului,
folosind benzi și bucăți din lemn.
• PASUL 5
Foarte important - nu uitați să faceți o poză la grădina obținută!
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Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, acesta reflectă
doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor incluse aici.
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