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Profesori de Științe formați în noi metode de predare 

 

Elevii românii menționează constant utilizarea redusă a metodelor de predare moderne la ore, motiv pentru care 
gradul de atractivitate este scăzut și interesul către o disciplină sau alta se menține destul de greu, într-o eră în 
care toate informațiile se află la un click distanță. 

Marți, 30 ianuarie 2018, în cadrul proiectului european ”Video-learning for education” co-finanțat de Uniunea 
Europeană prin programul Erasmus + a avut loc prima activitate de diseminare intitulată ”Metodologia 
Flipped-Classroom”. Activitatea a fost organizată și susținută de către Liceul Teoretic ”Marin Preda” din București 
prin experții implicați în proiect. 

La activitate au participat aproximativ 30 de profesori din cadrul liceului și de la școli învecinate cât și elevi și 
reprezentanți ai personalului auxiliar. Întâlnirea a avut un caracter deschis, întrebările celor prezenți fiind încurajate 
constant de către moderatori, în așa fel încât toți cei prezenți să se familiarizeze cu noțiunea de Flipped-Clasrroom 
și cum anume poate fi utilizată aceasta la clasă de către profesorii prezenți. 

Activitatea a fost deschisă de către dna profesor Monica OPREA, asistent proiect, care a susținut o prezentare a 
proiectului. Discuțiile au fost preluate de către dna profesor Marinela GEORGESCU și dl profesor Constantin 
FLOREA, profesori de matematică în cadrul liceului și totodată experți în proiectul ”Video-learning for education”, 
care participă direct la realizarea de unități video de învățare pe matematică, prevăzute în proiect. (unul dintre 
obiectivele proiectului fiind realizarea unui curs online de matematică bazat pe 40 de unități video de învățare) 

Experții din cadrul proiectului au prezentat profesorilor prezenți asemănările și diferențele dintre sistemele de 
educație din țările partenere ale proiectului (România, Grecia și Marea Britanie). Au continuat cu explicarea 
metodei Flipped-Classroom și cum poate fi utilizată la clasă de către cadrele didactice, după care a fost proiectată 
prima unitate video de învățare, creată în cadrul proiectului de către partenerii din România – Liceul Teoretic ”Marin 
Preda” și Asociația ”EXE – Expertiză pentru o societate bazată pe cunoaștere”. 

Unitatea video-learning cu tema ”Ecuațiile exponențiale” a trezit interesul imediat al celor prezenți la activitate. 
Au fost identificate posibile riscuri în utilizarea la clasă de către profesorii de matematică prezenți în sală, s-au 
făcut auzite curiozități și întrebări legate de cum anume se va putea completa cu exerciții și resurse adiționale 
materialul prezentat, iscându-se astfel o adevărată dezbatere în rândul profesorilor de științe, dar și al elevilor.  

Întrebărilor lansate le-au fost date toate răspunsurile necesare de către experții din proiect, subliniindu-se 
permanent faptul că toate unitățile video de învățare ce vor fi dezvoltate în cadrul proiectului au drept scop 
prezentarea teoriei pentru conținuturile matematice alese într-un mod atractiv și ancorat în viața reală, în așa fel 
încât elevii să înțeleagă utilitatea matematicii în viața de zi cu zi, să folosească aceste resurse atât la clasă cât și 
acasă, fiind disponibile din orice loc s-ar afla.  

Unitatea de învățare prezentată în cadrul activității de diseminare a avut parte de un feedback bun și foarte bun 
din partea celor prezenți, ceea ce demonstrează utilitatea acestui tip de metodă la clase. 

 

Responsabil diseminare 

Prof. Milena BOIANGIU-NEGOIȚĂ 

 

”Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia 
Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației”. 


