
                                                                          
 

Flipped Classroom in the Lifelong Learning 

 

 

Între 6-11 septembrie 2015, noi, prof. Rozina Nicolae ș i prof. înv. primar Maria 

Tacea de la Ș coala Gimnazială Sfânta Vineri Ploieș ti, am participat la cursul de formare  

Flipped Classroom in the Lifelong Learning, organizat de Centrul de Cercetare şi Formare 

ERIFO Roma, Italia. Finanţarea a fost obţinută prin programul Erasmus+ , prin Proiectul 

,,Prezent şi viitor în şcoala mea: Studiu-Educatie-Noutate-Succes''(S.E.N.S.), proiect de 

mobilitate ș colară, Acţiunea cheie 1, K.A.1 care vizează domeniul educaţiei şcolare, având 

ca scop principal formarea profesorilor la cursuri în străinătate pentru a putea ulterior să 

îmbunătăţească activitatea şcolii. 

Prin participarea la acest curs am aflat despre o metoda 

foarte interesantă de predare, ce a fost dezvoltata  în 2007 de 

către doi profesori americani, Jonathan Bergman ș i Aaron Sams. 

Metoda – flip classroom – este utilizată acum de  foarte mulț i 

profesori din S.U.A., Spania, Italia ș i Marea Britanie. Este o 

metodă modernă utilizată în educaț ie. Aceasta presupune (re-

)crearea conț inuturilor în format digital, ca pagină/ aplicaț ie web sau ca videoclip online. 

Strategia facilitează minimalizarea timpului alocat predării ș i maximizarea timpului 

necesar interacț iunii cu elevii. ”Inversarea” (flip) constă în faptul că “predarea” noț iunilor 

de bază ale unei lecț ii se face acasă ș i nu în sala de clasă. 

”Tema” de acasă a elevilor constă în angajarea lor motivată, 

cu eforturi proprii creative, în procesul cunoaș terii, iar 

temele date clasic pentru aplicarea ș i consolidarea 

conț inuturilor se efectuează în activitatea colaborativă din 

sala de clasă. 

Elevii câș tigă controlul asupra procesului de învăț are prin studierea materialelor de 

curs în afara clasei, folosind lecturi, cursuri video pre-înregistrate. 

Scopul principal al acestei metode  este de a cultiva experienț e de învăț are variate 

pentru cei care învaț ă, care pot include învăț area prin colaborare, învăț area bazată pe 

proiect, învăț are colaborativă de tip peer-learning ș i rezolvare de probleme. 

Flipped Classroom  înseamnă că elevii vizualizează sau "lecturează" un material  

video nou în afara clasei, apoi timpul din clasa este folosit pentru munca dificila a asimilării 

ș i punerii în practica a cunoș tinț elor ș i informaț iilor vizualizate ș i audiate anterior, prin 

diferite mijloace - rezolvare de probleme, discuț ii, 

dezbateri etc. 

Pe scurt, întâi trebuie să vă  gândiț i ș i să 

decideț i la ce disciplina sau lecț ie veț i folosi 

metoda, apoi vă înregistraț i sau vă filmaț i ș i 

decideț i unde veț i publica înregistrarea astfel 

încât elevii să aibă acces la ea(presupunem că toț i 

copiii au acces la Internet ș i grupul clasei este 

constituit). Apoi urmează partea aplicativă în clasă. 

 
Conţinutul acestui material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului. Comisia Europeană şi Agenţia Naţională nu sunt responsabile 

pentru modul în care conţinutul acestor informaţii va fi folosit. 
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