Argumentare
Proiectul E-Classes sprijină
profesorii din sistemul de
învățământ profesional și tehnic
în revizuirea și îmbunătățirea
profilului profesional și a
competențelor tinerilor, în
special a celor cu un nivel de
competență scăzut ori aflați în
situații de risc, prin dezvoltarea
unei metodologii didactice
digitale prin utilizarea mijloacelor
TIC.
Scopul principal al proiectului este
elaborarea, formarea și
experimentarea modelului
pedagogic de tip flipped classroom
(“clasa inversă”), pentru
îmbunătățirea competențelor
profesorilor și elevilor.
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Rezultate
așteptate

Obiective specifice
- îmbunătățirea competențelor digitale ale
profesorilor și adoptarea unor practici de
învățare prin colaborare pentru disciplinele
tehnice și științifice;
- promovarea sistemului de predare/învățare
de tip flipped (invers) în învățământul
profesional și tehnic
- adoptarea unei abordări didactice
accesibile elevilor cu nivel de competență
scăzut și care se află în situații de risc
- promovarea metodelor didactice de
stimulare a creativității și inovării
- stimularea implicării active și creative a
elevilor în folosirea resurselor digitale și TIC;
- sprijinirea orientării în carieră a elevilor prin
colaborarea directă cu angajatorii
- asigurarea formării la nivel european pentru
profesorii și elevii implicați

Grupuri țintă
Grupuri țintă directe:
- cadre didactice din învățământul
profesional și tehnic
- elevi din învățământul profesional și tehnic
- licee din sistemul de învățământ profesional
și tehnic
- companii angajatoare
Grupuri țintă indirecte:
- alte școli interesate
- profesori și elevi
- profesori
- centre de formare profesională/ ONG-uri
active în domeniul educației
- traineri, formabili, asociații de tineret
- autorități publice din domeniul educației
(CCD, CJRAE)
- publicul larg

 Ghid metodologic pentru
pedagogia de tip flipped classroom sau
cum să folosim această metodologie
pentru disciplinele STEM și la nivel
transdisciplinar.
 Curs Online pentru
metodologia flipped, adresat
profesorilor STEM.
 Lecții multimedia flipped
 Materiale video pentru
orientarea în carieră și sprijinirea
colaborării școală – angajatori.
 Formare internațională
pentru profesori.
 Evenimente de multiplicare
activități de diseminare.
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