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  1. Introducere  

Prezentul ghid a fost elaborat cu aportul Ministerelor 
Educației din cadrul grupului de lucru European 
Schoolnet Interactive Classroom Working Group (ICWG), 
care a inclus factori de decizie politică, consilieri, 
manageri școlari și cadre didactice din opt țări europene 
(Austria, Cehia, Estonia, Irlanda, Italia, Norvegia, 
Portugalia, Elveția) și a fost publicat cu sprijinul 
companiilor Steelcase și Microsoft. 

În timp ce unii profesori sunt entuziasmați să lucreze în 
medii inovatoare, acest lucru nu reprezintă neapărat o 
premiză a succesului - nu există o soluție unică și, ceea 
ce funcționează într-o instituție de învățământ, poate să 
nu funcționeze în altă instituție. Cu toate acestea, sperăm 
că acest document va motiva managerii și profesorii 
școlari, îi va ajuta să-și regândească actuala practică 
educațională și va ilustra modul, în care modificările 
minore ale sălilor de studii existente și ale altor spații din 
cadrul școlii, pot avea un impact important asupra predării 
și învățării. În cele din urmă, este vorba despre partajarea 
experienței acumulate, privind dezvoltarea spațiilor de 
învățare în școli din întreaga Europă. 

Documentul specifică că abordările naționale cu referire 
la spațiile de învățare în școli sunt variate și contradictorii 
în întreaga Europă. În unele țări, precum Italia și 
Portugalia, factorii de decizie politică sunt convinși de 
necesitatea dezvoltării unor spații de învățare mai flexibile 
și această problemă este inclusă în Strategia națională 
pentru TIC și inovare în școli. În alte țări, dezvoltarea unor 
spații de învățare mai flexibile în școli nu reprezintă o 
prioritate politică sau un segment specific al strategiei 
digitale naționale, deși unii manageri și profesori școlari 
au început să stabilească legătură dintre utilizarea 
tehnologiei inovatoare și spațiile de învățare. Luând în 
considerație că spațiile de învățare sunt specificate ca 
fiind o tendință de dezvoltare în educație, este posibil ca 
situația să evolueze rapid și adaptarea spațiilor de 
învățare să devină o problemă mai importantă pentru 
factorii de decizie politică și pentru managerii școlari din 
mai multe țări.  

La începutul documentului sunt examinate anumite 
concepte cheie, privind spațiile de învățare în școli 
(secțiunea 2), care sunt destul de diverse și se aplică mai 
mult de douăzeci de ani în practica școlară. În secțiunea 
3 sunt analizate principalele beneficii ale procesului de 
modificare și adaptare a spațiilor de învățare. În secțiunea 
4 este descrisă imaginea de ansamblu a Laboratorului 
European Schoolnet Future Classroom Lab (FCL) din 
Bruxelles. Secțiunea 5 oferă sugestii, privind modul în 
care școlile pot începe să adapteze diferite spații de 
învățare, de asemenea, incluzând câteva recomandări 
importante pentru managerii școlari. În secțiunea 6 se 
oferă consultanță practică pentru profesorii care doresc 
să-și adapteze clasa, inclusiv cu ajutorul unui instrument 
introductiv de audit. În secțiunea 7 se analizează 
contextul național ale celor opt țări europene care au 
format grupul de lucru, cât și studii de caz despre 
aspectele de bază care trebuie abordate în cazul când 
școlile iau decizia de a modifica și adapta spațiile de 
învățare. 
 

Scopul principal al acestui ghid este de a oferi 
recomandări practice școlilor care încep să exploreze 
modul de dezvoltare și adaptare a spațiilor de învățare în 
scopul de a permite introducerea metodelor pedagogice 
inovatoare cu ajutorul tehnologiei. Este foarte important 
să știi unde și cum să începi pentru a face modificări 
simple. 
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  2. Retrospectiva cercetărilor  
În raportul dat se evidențiază importanța spațiului de învățare (spațiul fizic) și conștientizarea faptului că modificarea 
configurației și structurii sălilor de clasă este, într-o oarecare măsură, determinată de utilizarea tehnologiei.  
În această secțiune a documentului, a fost examinată literatura de specialitate referitor la mediile de învățare și spațiile 
de învățare în scopul de a comunica și a accentua domeniile de interes din această lucrare. Au fost elaborate 
instrumente de audit sau liste de control în cadrul mai multor proiecte europene, care ar putea oferi un punct de start 
util pentru alte proiecte, însă, în adoptarea oricăror dintre acestea, este important să se determine domeniul de aplicare 
și amploarea propriului proiect. Accentul pus pe spațiile de învățare reprezintă o modalitate potențial inovatoare de a 
face diferență în activitatea educațională din sala de clasă. Aceasta înseamnă că putem explora spațiile fizice nu numai 
în sala de clasă propriu zisă, ci și în întreaga școală pentru a aborda unele provocări în cadrul activităților educaționale. 
În acest context, este important să înțelegem în primul rând noțiunea de spații de învățare. 

  2.1. Spații de învățare: definiție  

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(The Organisation for Economic Development and 
Cooperation (OCDE)) administrează Programul de 
evaluare a mediilor de învățare (The Learning 
Environments Evaluation Programme (LEEP), care se 
bazează pe activitatea Centrului pentru medii eficiente de 
învățare (Centre for Effective Learning Environments 
(CELE)). OCDE a organizat o rețea care oferă acces la 
informații suplimentare despre mediile de învățare pentru 
managerii școlari, cercetători și pentru factorii de decizie 
politică. 
Activitatea desfășurată de OCDE (2006) a fost cea mai 
potrivită pentru a enunța o definiție consensuală a 
spațiilor de învățare și, anume: 

OCDE definește "spațiile de 
învățare" ca fiind  "un spațiu fizic 

care sprijină procesul de predare și 
învățare prin multiple și diverse 
programe și activități didactice, 

inclusiv tehnologiile moderne, care 
demonstrează costuri optime, 

performanța eficientă a clădirii și 
funcționare în timp, care respectă și 
sunt în armonie cu mediul și, care 
încurajează participarea socială, 

oferind un cadru de învățare 
sănătos, confortabil, sigur și 

stimulant pentru participanții săi. În 
sens îngust, un mediu fizic de 
învățare este văzut ca o clasă 

convențională și, în sens larg, ca o 
combinație de sisteme educaționale 

formale și informale în care 
învățarea are loc atât în interiorul, 

cât și în afara școlii  
(Manninen et al., 2007).’ 

 
Citat în Kuuskorpi, K și Gonzàlez, N. (2011) 
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  2.2. Învățarea din experiența existentă  
Centrul pentru medii de învățare eficiente (CMIE), OCDE 
(2007), a avansat cu un proiect pilot internațional numit 
Evaluarea calității în spațiile educaționale (Evaluating 
Quality in Educational Spaces (EQES)). Obiectivele 
principale ale proiectului au fost să dezvolte instrumente 
prietenoase, eficiente din punct de vedere al costurilor și 
strategii de colectare a datelor, să identifice bunele 
practici și să analizeze problemele și limitările 
contextuale. Proiectul a implicat de la 1 până la 5 școli 
generale din Brazilia, Mexic, Noua Zeelandă, Portugalia 
și Marea Britanie (Anglia și Scoția). Acest proiect s-a 
soldat cu un manual și recomandări care ghidează școlile 
privind  calitatea spațiilor educaționale. Manualul elaborat 
include instrumente ce oferă școlilor un cadru referitor la 
mediul lor actual, cu accent pe spațiile de învățare, 
accesibilitatea, confortul, siguranța și securitatea, 
întreținerea și aspectul școlii. Una dintre provocări pentru 
un manager școlar sau profesor, care dorește să facă 
schimbări în spațiile de învățare, este mărimea și 
amploarea muncii efectuate.  
Autorul Sanoff (2001) a elaborat un manual în scopul de 
a sprijini "metodele de evaluare a clădirii școlii", adoptând 
analogia mediului fizic, ca fiind un "al doilea profesor" și, 
subliniind "puterea" care este evidentă în spațiu, “pentru 
a reflecta ideile, valorile, atitudinile și culturile persoanelor 
din cadrul acestuia". Manualul oferă o serie de sondaje și 
instrumente de discuție care încurajează utilizatorii să 
identifice ce funcționează și ce nu funcționează în clădirile 
școlilor de tip liceu. Cu toate acestea, se analizează și 
necesitatea de a înțelege "cultura" școlii ca concept ce 
depinde de "discuții deschise și decizii comune", 
sugerând ca profesorii, elevii și comunitatea școlară să fie 
implicați în configurarea mediului de învățare. Acest set 
de instrumente se axează în mare măsură pe ce se 
întâmplă la nivelul întregii școli. 
Există instrumente, care ar putea fi utilizate de profesori 
și manageri școlari ce își doresc să schimbe spațiile fizice 
de învățare, de tipul chestionarelor foto (p.17-18), în care 
elevilor și personalului li se prezintă poze cu săli de  studii, 
urmate apoi să fie evaluate în funcție de o scală. Sanoff 
(2001, p. 28-30) analizează o modalitate care îl 
încurajează pe profesor să-și evalueze propria sală de 
studiu, folosind declarații și un clasament în funcție de a 
alege "ce place mai puțin și ce place mai mult în sala de 
clasă". În mod fundamental, este important că școlile au 
identificat o modalitate de a-și evalua spațiile de învățare, 
astfel încât să existe dovezi care să demonstreze de ce 
este nevoie să se facă schimbări în anumite situații. 
Transformarea spațiilor de predare și învățare în Marea 
Britanie a fost gestionată prin programul guvernamental 
pentru gimnaziile din Anglia în anul 2007 (British 
Government’s Building Schools for the Future (BSF) 
programme for secondary schools). Leiringer și 
Cardellino (2011) în lucrarea lor discută despre modul în 
care programul BSF a considerat "școlile exemplare" din 
  

Danemarca și Suedia pentru a înțelege mai bine cum a 
fost elaborat design-ul clădirilor "în scopul de a susține 
viziunile și abordările educaționale specifice procesului 
de predare-învățare". Programul BSF subliniază  
importanța investițiilor guvernamentale în implementarea 
unor schimbări substanțiale în cadrul sistemului 
educațional. 
Barrett și alții (2015) au realizat un studiu de cercetare 
"Clever Classrooms" (Clase inteligente), privind impactul 
mediului asupra procesului de învățăre a elevilor. 
Proiectul HEAD (Holistic Evidence and Design) a analizat 
rata de învățare a elevilor din școala primară, vârsta fiind 
cuprinsă între 4-11 ani. Datele cercetării au fost colectate 
pe parcursul a trei ani în cadrul a 27 de școli (153 de săli 
de clasă), din trei localități ale Regatului Unit. Barrett și 
alții (2015) au evidențiat importanța "condițiilor naturale" 
(lumina, temperatura, calitatea aerului), "individualizarea” 
(flexibilitatea și proprietatea) și "stimularea" (culoarea și 
complexitatea) sălilor de clasă. Autorii au ajuns la 
concluzia că "sălile de clasă bine concepute sporesc 
performanțele academice ale copiilor la lectură, scriere și 
matematică". 
Studiul Clever Clasrooms evidențiază faptul că 
"diferențele în calitatea aerului, culoare și lumină pot spori 
progresul învățării elevilor din învățământul primar cu 
până la 16% într-un singur an". Totodată, în lucrare se 
remarcă că dimensiunea școlii, "facilitățile profesionale” și 
"facilitățile de joc" nu sunt considerate "la fel de 
importante ca și design-ul sălilor de clasă individuale". 
Studiul Clever Classrooms afirmă că profesorii pot face 
singuri mici modificări "foarte ieftine sau chiar gratuite", 
care pot face o diferență reală în învățare. De exemplu, 
se propun recomandări pentru profesori referitor la 
"aspectul clasei", "modul de afișare" și "culoarea 
pereților". În linii generale,  studiul specifică "punctele de 
control" pentru designeri și pentru profesori care trebuie 
urmate atunci când se implementează schimbări în sala 
de clasă. Aceste "puncte de control" vor fi de interes 
pentru cei care lucrează la utilizarea spațiilor de învățare.  
La nivel global, există un interes tot mai mare pentru 
proiectele care vizează dezvoltarea și utilizarea spațiilor 
de învățare. Acest subiect nu este nou, ci reorientat, 
având în vedere accesul crescut și fiabilitatea 
tehnologiilor disponibile. Discuțiile privind adaptarea 
spațiilor de învățare trebuie, de asemenea, să abordeze 
din ce în ce mai mult problemele legate de schimbarea 
rolului elevului care poate utiliza dispozitive digitale 
personale în sala de clasă și în afara ei, cu scopul de a 
accesa resursele educaționale și pentru a produce 
rezultate inovatoare, profesioniste și ușor de partajat. De 
exemplu, Consorțiul New Media (NMC) (2017) identifică 
reproiectarea spațiilor de învățare ca o tendință pe termen 
mediu care va conduce la adoptarea tehnologiei în 
învântământul general pentru următorii 3-5 ani. 
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Dr. Wesley Imms, Universitatea din Melbourne, Australia, 
gestionează un proiect australian al Consiliului de 
Cercetare intitulat Medii inovatoare de învățare și de 
schimbare a profesorilor (Innovative Learning 
Environments and Teacher Change (ILETC), 2016-
2019). Este un proiect desfășurat în trei etape care 
identifică beneficiile și neajunsurile spațiilor inovatoare de 
învățare. De asemenea, dr. Wesley Imms gestionează 
proiectul Evaluarea mediilor de învățare ale secolului 21 
(Evaluating C21st Learning Environments), care 
urmărește elaborarea unui cadru de evaluare pentru a 
înțelege ce funcționează în diferite situații educaționale. 
Imms (2016) s-a referit la noțiunea de "intervenții 
perturbatoare care, mai degrabă, deranjează, decât 
înlocuiesc profesorul". 
Universitatea din Melbourne gestionează Rețeaua de 
cercetare aplicată pentru medii de învățare (Learning 
Environments Applied Research Network (LEaRN)), care 
a găzduit conferințe în Australia și Londra și Grand 
Rapids în august și septembrie anul 2017, pentru a reuni 
experți, inclusiv cadre universitare, specialiști în educație, 
lideri școlari, cercetători, etc. ce fac parte din proiectul 
ILETC. Conferințele au inclus în program atât vorbitori 
principali, cât și doctoranzi și specialiști, și, a permis un 
dialog și o partajare de experiență cu privire la potențialul 
de dezvoltare al spațiilor de învățare în școli. 

Acest ghid reunește o serie de capitole descrise acum un 
deceniu, în care se discută rolul tehnologiilor în 
"conectarea elevilor". Există o posibilitate și mai mare de 
a face acest lucru în mediul de învățare de astăzi și, în 
acest sens, elevii vor anticipa că este posibil de stabilit  o 
legătură continuă cu lumea de dincolo de clasă. 
"Interacțiunea" dintre mediul și procesul de învățare este 
evidențiată de autorul Lippman (2010), care consideră 
aspectele "sociale și fizice" ale mediului de învățare ca 
parte a "abordării de proiectare receptivă", arătând că 
este nevoie de cercetări în continuare și de o percepție 
colectivă pentru a se asigura că proiectarea spațiilor este 
susținută de dovezi de utilizare. 

Elevii pot accesa din ce în ce mai mult propriile tehnologii, 
atât în cadrul lecției, cât și în afara acesteia, de aceea 
așteptările lor privind procesul și finalitățile de învățare s-
au schimbat. Cu toate acestea, mediul școlar nu s-a 
modificat în același ritm. Cadrele didactice recunosc că 
elevii doresc să folosească tehnologia și că sunt, de 
asemenea, dornici să-și demonstreze creativitatea. Elevii 
pot fi, la rândul lor, evaluați pe baza tehnologiilor 
inovatoare, prin accesarea resurselor digitale și crearea 
prezentărilor de calitate profesională. Totodată, testarea 
sumativă tradițională rămâne prezentă în curriculum și se 
mizează mult și în continuare pe rezultatele examinării. 
Comunicarea în interiorul clasei și dincolo de ea a devenit 
imediată, spontană și globală.  
Există o aprobare comună privind faptul că școlile doresc 
să se prezinte ca fiind în permanentă conștientizare 
referitor la nevoile în schimbare ale elevului. Profesorii 
intervievați în cadrul acestui proiect sunt de acord că 
"trebuie de făcut schimbări" pentru a îmbunătăți procesul 
de predare-învățare în școli și că adaptarea spațiilor de 
învățare oferă o modalitate viabilă de a demonstra 
cadrelor didactice, elevilor și părinților că au loc schimbări 
pozitive. 
 

  2.3. Modificarea  spațiilor de învățare  
Școlile recunosc din ce în ce mai mult că clasa 
tradițională, cu profesorul în față și elevii care privesc într-
o singură direcție pe parcursul unei lecții, nu facilitează 
implementarea abordărilor pedagogice inovatoare. 
Factorii de decizie politică, profesorii și cercetătorii au 
recunoscut că oportunitatea de a lucra în grup, de a 
întreprinde proiecte colaborative în afara sălii de clasă, 
reprezintă o provocare pentru activitățile tradiționale de 
predare și învățare. 

Istituto Comprensivo G. Mariti, Fauglia, rețeaua școlară Senza 
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Diana Oblinger (2006) afirmă că "spațiile în sine sunt 
agenți ai schimbării. Spațiile transformate vor modifica 
practicile educaționale." Oblinger (2006) recunoaște că 
spațiile, proiectate acum câteva decenii în urmă, nu pot 
satisface nevoile elevilor de azi.  



  2.4. Implicări pentru pedagogie  

Într-o lucrare publicată de UNESCO, Cynthia Luna Scott 
(2015) analizează modul în care abordările pedagogice 
ale secolului 21, adoptate de către profesori, trebuie să 
se schimbe în dependență de ‘unde învață’, ‘ce învață’ și 
‘ce sarcini’ urmează să realizeze elevii. În plus, este 
necesar de recunoscut că învățarea are loc și "în afara 
sistemului educațional formal", iar aceasta influențează 
natura și conceptul școlii moderne. Abordările 
pedagogice din secolulul 21, precum „învățarea 
răsturnată” (Flipped Learning), învățarea colaborativă și 
învățarea pe bază de proiect sau rezolvarea problemelor 
pe bază de scenarii, necesită modificări în aspectul 
clasei pentru a permite deplasarea prin sală și 
flexibilitatea elevilor. Tot mai mult, profesorii și elevii 
recunosc că tehnologia oferă libertatea de a decide când 
și unde să învețe, dar mult mai semnificativ este faptul 
că-i motivează pe elevi să-și formeze capacități care 
demonstrează înțelegerea individuală a rezultatelor 
învățării. De exemplu, elevii pot crea o prezentare 
multimedia sau un video care poate fi ușor editat, iar 
elevul să nu depindă de faptul că se află într-un singur 
loc. Acest amestec dintre fizic și virtual trebuie cultivat în 
mod permanent. În plus, spațiile fizice trebuie să fie adecvate pentru 

desfășurarea activităților educaționale. Aceste probleme 
sunt viabile pentru toate cadrele didactice și subliniază 
importanța fiecării probleme care nu poate fi tratată 
separat, deoarece sunt interconectate și ar trebui să facă 
parte din dezvoltarea strategică a școlii / instituției de 
învățământ. 

Unii profesori consideră că această parte este, totuși, 
greu de controlat, deoarece unii elevi sunt capabili să-și 
organizeze activități de învățare în afara școlii. Într-
adevăr, elevii pot să nu cunoască sau să se întâlnească 
cu persoana cu care interacționează în cadrul unor 
activități de învățare virtuale. De exemplu, elevii se pot 
implica în forum-uri online, rețele social media sau 
conferințe web globale. Elevii pot colabora unul cu altul în 
spații virtuale prin intermediul link-urilor web, care pot fi 
sincrone sau asincrone. De asemenea, profesorul care 
utilizează tehnologia poate identifica anumiți elevi pentru 
a finaliza o sarcină și poate obține feedback instant pentru 
a sprijini individual elevii. Este important ca elevii să aibă 
acces la propriile dispozitive. În unele școli există 
posibilitatea de a procura dispozitive digitale prin 
programe de cumpărare sau implementare 
guvernamentală pentru elevi. De asemenea, există școli 
care pot oferi acces 1:1 pe bază temporară. 

2.4.1. Tehnologia în sprijinul spațiilor de 
învățare 

Tehnologia persistă în mediile de învățare ale secolului 
21, însă utilizarea inovativă a tehnologiei în sălile de clasă 
continuă să fie fragmentată și inconsistentă. Atâta timp 
cât ecranul interactiv din fața clasei rămâne caracteristica 
dominantă a majorității sălilor de studii, există posibilitatea 
ca elevii să-și modifice formele de învățare fie prin 
angajarea cu tehnologiile existente în clasă, fie cu propriul 
dispozitiv. Acest lucru se datorează faptului că accesul 
1:1 încurajează oportunitățile de participare imediată, iar 
elevii pot fi implicați în diferite sarcini. 

Pedagogia secolului 21 oferă posibilitatea de a explora 
școala prin diferite tipuri de dispozitive mobile, iar unii 
elevi au permisiunea de a-și aduce propriile dispozitive la 
scoală. Cu toate acestea, studiile arată că una dintre cele 
mai mari provocări pentru elevii de astăzi este 
flexibilitatea accesului. În Europa există foarte puține școli 
în care elevii pot folosi tehnologia pe parcursul zilei la 
toate discipline școlare pentru a-și susține învățarea. Este 
dificil să se realizeze acest lucru din cauză că sălile de 
clasă nu sunt echipate la fel. Însă este și mai sfidător când 
profesorii nu reușesc să utilizeze tehnologia disponibilă. 

Autorul Fisher (2010) prezintă trei studii de caz despre 
"mediile de învățare active asistate de tehnologie". Deși 
se pune accentul, în mare măsură, pe învățământul 
superior, merită luat în considerare aspectul cum și unde 
învață instruiții. Autorul face referire la lucrarea lui Brand 
(1995) și "ierarhia elementelor de bază ale clădirii" pentru 
a evidenția modul în care toate "elementele" trebuie să fie 
"actualizate", și, anume: "obiectele, planul spațial, 
serviciile, structura, aspectul superior și terenul". 
"Conflictul este evident pentru că" ciclul de viață al 
tehnologiilor este de aproximativ 3 ani, al planului spațial 
poate fi de 7 ani, al serviciilor - 10-20 de ani, în timp ce 
structura/construcția unei clădiri ar putea depăși 100 de 
ani." 
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Autorul Beichner (2014) identifică necesitatea elevilor 
moderni de a avea o "legătură continuă" la informații cât 
și cu alte persoane. Elevii vor să aibă acces la tehnologie 
și vor să fie implicați în procesul de învățare cu ajutorul 
tehnologiei, cât și au nevoie de "recompensă și feedback 
imediat". 

“Într-o clasă cu amplasare 
tradițională a băncilor și 

scaunelor, nu este posibilă 
personalizarea învățării, 

deoarece tuturor elevilor se 
spune același lucru și li se 

oferă aceeași activitate. 
Dacă modificăm structura 

sălii de clasă, utilizând zone 
în care elevii pot face diferite 
activități, atunci fiecare elev 

va fi capabil de 
individualizare și va lucra în 

stilul propriu.”  
Fernando Franco, DGE, 

Portugalia 
 

 2.5. Învățarea activă  
În raportul publicat de ISTE, autorii Basye și alții (2015) 
subliniază necesitatea creării unor spații de învățare "active" 
pentru a permite elevilor să comunice și să colaboreze, așa 
cum se așteaptă să facă la locul de muncă. Autorii 
analizează noțiunea de "învățare activă" în scopul de a 
demonstra cum profesorul poate schimba ceea ce se 
întâmplă în clasă prin sinteza spațiului, tehnologiei și 
pedagogiei. Raportul prezintă exemple de "învățare activă" 
în comparație cu "învățarea pasivă", subliniind necesitatea 
implicării elevilor în activități pe parcursul lecției (2015, 
p.26). Conceptul de învățare activă este definit de Bonan și 
Eison (1991, p. 2) ca orice proces ce "implică elevii să facă 
un lucru și să se gândească la cea ce fac". Sean Corcorran, 
directorul general al companiei Steelcase Education (2015, 
p.x.) afirmă:  "Pedagogia ca forță motrice, susținută de 
spațiu și tehnologie într-un efort concertat, împuternicește 
profesorii să fie cei mai eficienți, iar elevii lor să fie cei mai 
implicați și mai de succes." Aceasta nu este o idee nouă, în 
realitate conceptul nu poate fi pe deplin demonstrat pentru 
că fie constrângerile spațiului, fie tehnologia utilizată, fie 
abordarea pedagogică împiedică sinteza/combinația 
acestora. Integrarea tehnologiei în spațiile existente ale 
școlilor și dezvoltarea abordărilor pedagogice reprezintă un 
domeniu necesar pentru cercetările ulterioare. Pe baza 
cercetărilor realizate de Steelcase, pe site-ul web al 
companiei au fost plasate resurse cu referire la învățarea 
mixtă, învățarea activă și design-ul spațiilor de învățare, pe 
care profesorii și managerii școlari le pot găsi utile. 

Profesorii încurajează elevii să lucreze împreună, dorind 
ca aceștea să utilizeze tehnologia pentru a căuta 
răspunsuri și pentru a produce idei noi, dar, la fel, se 
așteaptă ca elevii să-și demonstreze cunoștințele, fiind 
așezați în bănci, și să-și susțină testele sumative sau 
examenele. În acest context, „evaluarea în secolul 21” 
trebuie adaptată la „învățarea în secolul 21”. 

2.4.2. Spațiile de învățare în sprijinul 
procesului de personalizare a învățării 

Personalizarea învățării este un proces continuu care 
permite profesorului să realizeze evaluări formative și 
permanent să susțină învățarea individului. Utilizarea 
tehnologiei în mediul de învățare a permis cadrelor 
didactice să desfășoare activități mai bine orientate și să 
ofere feedback imediat elevului cu scopul ca acesta să 
învețe în ritm propriu. Accesul la tehnologie permite, de 
asemenea, acumularea de dovezi despre progresul 
elevilor. 

Spațiile de învățare flexibile oferă oportunitatea de a 
permite elevilor și profesorilor să ia decizii rapide despre 
locul și modul în care doresc să învețe în cadrul 
contextului curricular și al orarului. Profesorii și elevii 
trebuie să determine cum pot personaliza predarea și 
învățarea pentru a maximiza succesul elevilor. 

Când profesorul se află, în general, în fața clasei, există 
mai puține oportunități de interacțiune individuală cu 
elevii. În mod normal, profesorul poate interacționa mai 
bine cu elevii când se deplasează prin clasă și poate 
grupa mai ușor elevii, dacă planul clasei permite acest 
lucru. Profesorul poate spune elevilor după ce criterii 
formează grupurile de lucru. Pregătirea activităților de 
învățare în grup, de asemenea, stimulează profesorul să 
se gândească la ceea ce va face fiecare grup și cum vor 
fi grupați elevii. Schimbarea aspectului sălii de clasă și 
asigurarea accesului la tehnologie poate influența modul 
de abordare individuală a nevoilor de învățare ale elevilor. 

În ultimii doi ani, ministerele de învățământ din cadrul 
grupului de lucru european Schoolnet Interactive 
Classroom Working Group au explorat diferite abordări 
pentru personalizarea învățării în școală, inclusiv modul 
în care tehnologia poate sprijini predarea diferențiată și 
învățarea fiecărui elev în parte. 

Raportul ISTE (2015) se bazează pe un proiect de cercetare 
derulat de Steelcase Education (2014), rezultatele căruia 
arată că "sălile de clasă concepute special pentru a susține 
învățarea activă au sporit implicarea elevilor în mai multe 
feluri, în comparație cu sălile de clasă tradiționale". 
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Cu toate că acest studiu 
se bazează, predomi-
nant, pe dovezi din 
învățământul superior, e 
notabil că elevii au 
raportat autonom o 
“sporire a implicării 
(84%), abilitatea de a 
atinge un grad mai înalt 
de succes (72%), moti-
vare pentru prezență la 
lecții (72%) și abilitatea 
de a fi creativi (77%)”. 
Aceasta se bazează pe 
datele colectate într-o 
"anchetă de evaluare 
post-angajare", desfășu-
rată ca parte a angajării 
și cercetării în cadrul 
companiei Steelcase 
(inclusiv principiile de 
proiectare și organizare 
a unui spațiu de învă-
țare). Conceptul de 
angajare sporită a 
elevilor atrage interesul 
celor care caută 
posibilități de a "motiva" 
elevii și de a oferi noi 
oportunități pentru ai 
încuraja să participe la 
"învățarea activă". 
 

Studiul a implicat posibilitatea de a oferi elevilor 
organizarea unei săli de clasă model, folosind un mobilier 
specific (scara 1:50), în scopul de a determina 
configurația clasei viitoare, preferată de elevi". În același 
timp, cadrele didactice au fost chestionate, iar autoritățile 
locale au fost intervievate.  
Studiul a implicat, de asemenea, metoda de "simulare a 
procesului" care a rezultat într-un model unic al unui 
spațiu de învățare, creat pe baza modelelor propuse de 
către elevii implicați. Merită menționat că acest studiu 
sugerează crearea unor "spații adiționale" de diferite 
dimensiuni, inclusiv "mediul reflexiv", "mediul creativ de 
învățare" și "mediul interactiv de învățare", care 
echilibrează "clasa tradițională" și spațiile destinate 
pentru modurile alternative de lucru. Studiul a subliniat 
"atunci când mediile de învățare oferă resurse și 
posibilități care sprijină noile metode de predare și 
finalitățile educaționale, școlile sunt mult mai prompte cu 
privire la schimbarea culturii operaționale". 
Autorii Basye și alții (2015) examinează "spațiile de 
învățare ale viitorului" prin prezentarea mai multor 
scenarii implicând personaje fictive. Acestea re-creează 
stilul de viață al adolescentului pentru a înțelege unde și 
cum acesta poate învăța. Scenariile demonstrează 
legătura dintre mediul școlar și pregătirea pentru viitoarea 
profesie. Există o interpretare fundamentală a modului în 
care spațiile fizice din școală îi permit elevului să-și 
dezvolte "creativitatea", "comunicarea" și "colaborarea". 
Raportul publicat de către ISTE documentează activitățile 
profesorilor și facilitatorilor cu scopul de a-i ajuta să 
înțeleagă eficiența diverselor spații fizice. 

Autorii Cleveland și Fisher (2014) se referă la definiția 
introdusă de autorii Zimring și Reizenstein (1980, p. 429), 
în care "evaluarea post-angajare" a fost "examinarea 
eficacității mediilor proiectate ocupate de utilizatori". În 
critica lor visavi de spațiile de învățare, Cleveland și 
Fisher (2014) au concluzionat că astfel de evaluări sunt 
importante, deoarece permit colectarea feedback-ului 
despre modul în care sunt folosite spațiile. Cu toate 
acestea, autorii recunosc provocările referitor la 
armonizarea punctelor de vedere ale diferitelor părți 
interesate. Acest lucru nu este surprinzător și, probabil, 
situația pedagogiei din secolului 21 se agravează pe 
măsură ce rolul elevului se schimbă odată cu 
expansiunea tehnologiei. Prin urmare, opiniile elevilor 
despre succesul unui spațiu de învățare vor depinde de 
faptul dacă ei pot face ce vor să facă și dacă pot decide 
cu cine vor să lucreze, dar acest lucru poate să difere în 
funcție de profesorii pe care îi au. Fără îndoială, accesul 
la tehnologie și formare va juca un rol semnificativ. 

În raportul ISTE, Basye și alții (2015) iau în considerație 
necesitatea de a "re-gandi amenajarea sălii de clasa". Nu 
este greu de stabilit că copii secolului 21 au acces la 
spațiile de învățare și în afara școlii, care ar putea oferi o 
perspectivă mult mai globală asupra lumii. Noțiunea de 
săli de clasă "divizabile" este explorată, recunoscând 
necesitatea pentru "sala de clasă individuală care să 
reprezinte un spațiu flexibil, multifuncțional", recunoscând 
faptul că studenții ar trebui să aibă posibilitatea de a 
înțelege unde și cum învață. Există sugestii și idei practice 
care pot fi propuse din timp, inclusiv oferirea posibilităților 
cu ajutorul cărora profesorii pot profita la maximum de 
"accesorii" precum "spațiul de depozitare, materiale de 
clasă, suprafețe inscriptibile, afișaje LCD, culoare și 
iluminare în cameră”. În cele din urmă, pentru persoana 
care lucrează în spațiul dat, acest fapt evidențiază 
necesitatea de a-și asuma responsabilitatea pentru modul 
în care spațiul respectiv poate fi îmbunătățit. 

 2.6. Spațiile de învățare ale viitorului  
Kuuskorpi și González (2011) recunosc că "structura de 
bază a spațiilor de învățare nu a evoluat prea mult în 
ultimul secol." Cercetarea lor analizează patru "contexte 
de învățare" diferite, ca parte a unui "mediu de învățare 
fizic". Studiul a identificat factorii cheie care fac parte din 
comparațiile mediilor de învățare fizice; acestea sunt 
"variabilitatea, flexibilitatea și durabilitatea".  

Studiile de cercetare menționate mai sus, ne pot 
determina să examinăm spațiile de învățare în care 
activăm și să specificăm necesitățile pentru schimbare. 
Cu toate acestea, pentru a putea face eficient acest lucru, 
profesorii trebuie să fie capabili să-și regândească 
practica educațională curentă și să ia în calcul modalitățile 
prin care pot maximiza potențialul elevilor. Nu putem să 
ne asumăm că doar modificarea spațiilor fizice, în care 
învață elevii, va duce automat la progres. Schimbările 
trebuie planificate, examinate și determinate, în 
dependență, de nevoile educaționale ale elevilor care 
învață în secolul 21 . 
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Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools 

  Beneficii pentru elevi  Interviurile și cercetările din acest proiect au evidențiat 
beneficiile percepute de cei care explorează și 
adaptează spațiile de învățare, și anume: Elevii pot avea acces extins la tehnologii pe 

parcursul zilei, în comparație cu accesul 
limitat într-o singură sală și disponibil pentru 
anumite perioade de timp. În așa mod, fiind 
extins în afara orarului, timpul petrecut în 
școală poate fi alocat pentru diverse sarcini și 
activități, deoarece elevii accesează resursele 
de acasă. 

•  

Școlile pot îmbina schimbările fizice 
necesare și desfășurarea procesului de 
predare-învățare. Acest lucru poate ajuta 
școala să identifice modul în care se pot stabili 
prioritățile. Școlile pot mai bine conștinetiza 
modul în care este folosit spațiul de învățare. 

•  

Elevii pot avea mai multe oportunități de a 
colabora și de a discuta idei la lecții, ceea 
ce înseamnă că elevii pot învăța unul de la 
altul. Elevii preferă să lucreze în diferite 
grupuri și să se angajeze în diverse 
activități. 
Elevii pot juca un rol activ în procesul de 
învățare. De exemplu, un elev poate avea mai 
multe sarcini de completat într-un anumit 
interval de timp, în diferite zone ale clasei. 

•  
Tehnologiile pot fi utilizate la diferite 
discipline pentru a spori utilizarea spațiului. 
De exemplu, profesorul nu trebuie să 
desfășoare lecția într-un un laborator de 
calculatoare pentru a oferi elevilor posibilitatea 
de a accesa dispozitivele digitale. 

•  

•  

  Beneficii pentru profesori  

Profesorii sunt capabili să exploreze diferite 
abordări pedagogice, în cazul când școala 
adoptă moduri transparente de lucru. 
 
Profesorii beneficiază de cooperare pentru a  
aborda un domeniu în dezvoltarea întregii școli. 

•  
Elevii pot lua decizii cu privire la ordinea de 
desfășurare a activităților și aceasta îi ajută 
să devină mai independenți. 

•  

•  
Și, probabil, cel mai important: 

Profesorii pot grupa studenții în dependență 
de nevoile lor individuale. 

Elevilor le plac noile spații de învățare și doresc 
să se afle în școală; acest lucru se datorează 
faptului că un spațiu flexibil de învățare îi permite 
elevului să se mobilizeze și să învețe la școală, 
așa cum o face în viața cotidiană, folosind 
tehnologia . 

•  

Profesorii pot lucra cu elevii în mod 
individual, deoarece există mai multe 
oportunități de a forma grupuri de lucru. 

•  

•    Părinții au observat că elevii au mai multe șanse 
să vorbească despre ceea ce au făcut în timpul 
lecțiilor. 

Conștientizarea beneficiilor potențiale ale adaptării spațiilor 
de învățare, constituie un proces iterativ pentru majoritatea 
părților interesate. Sperăm că studiile, cercetările și 
proiectele, la care se face referire în secțiunea 2, vor furniza 
idei și indicatori utili, împreună cu studiile de caz din 
secțiunea 7. 

Profesorii au oportunitatea de a lucra cu echipe 
mai mari de elevi pentru a împărtăși experiența. 

•  

Profesorii pot încuraja elevii să fie activi și să 
participe la diferite sarcini în cadrul lecției. 

•  

Profesorii pot însărcina elevii cu teme 
individuale pentru acasă, realizate în avans, în 
scopul de a utiliza ora lecției în mod creativ 
pentru a propune sau dezvolta idei. 

•  Unele dintre școlile menționate în studiile de caz au fost 
motivate, de asemenea, să înceapă adaptarea spațiilor 
de învățare, ca urmare a participării lor în proiecte-pilot 
școlare paneuropene și, să analizeze cum programul 
European Schoolnet dezvoltă modelul activității 
laboratorului Future Classroom Lab, după cum urmează 
în continuare, în secțiunea 4. 
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învățare 
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European Schoolnet a lansat proiectul Future Classroom  
Lab2  (Laboratorul Clasei Viitorului (FCL)) în ianuarie 2012, 
în sediului său de la Bruxelles. Ideea dezvoltării acestui 
laborator a apărut în cadrul proiectului Tehnologii 
inovatoare pentru clase atractive (Innovative 
Technologies for Engaging Classrooms (iTEC3)) - un 
program-pilot paneuropean, coordonat de European 
Schoolnet, care implementează utilizarea și integrarea 
TIC în școli. iTEC a implicat 26 de parteneri de proiect, 
dintre care 14 ministere de învățământ, plus alte trei 
ministere care au participat ca parteneri asociați 
nefinanțați. 

Integrarea practicilor inovatoare a fost promovată ca ideie 
centrală a proiectului și, prin urmare, iTEC a fost conceput 
în scopul a acționa ca un "laborator activ" pentru 
integrarea inovațiilor pedagogice și tehnologice în școli. 
Cu toate acestea, deși modelul laboratorui activ a fost 
promovat în idea proiectului încă de la începutul derularii 
sale, iTEC nu a intenționat să creeze un spațiu fizic de 
învățare și nu a existat finanțare alocată acestui obiectiv. 
Însă, de la bun început, a devenit clar că un astfel de spațiu 
de învățare va ajuta proiectul să prezinte și să difuzeze 
scenarii pedagogice inovatoare în dezvolare. Multe dintre 
scenariile iTEC i-au determinat pe profesori să regândească 
modalitatea de adaptare a aspectului tipic al clasei, de 
exemplu, pentru a sprijini mai bine colaborarea și munca în 
grup sau activitățile bazate pe proiecte. Spre sfârșitul 
proiectului iTEC, pilotarea scenariilor de tip "clasă inversată" 
(„flipped classroom”) a provocat, în mod similar, partenerii și 
profesorii din proiect să regândească destinația sălilor de 
clasă și modalitatea de a dezvolta spații de învățare mai 
flexibile pentru elevi, cu scopul de a sprijini predarea și 
învățarea în secolul 21. 

Pe parcursul derulării acestui proiect-pilot (2010-2014), 
care a fost finanțat parțial din programul FP7 al Comisiei 
Europene, au fost gestionate instrumente educaționale și 
resurse în peste 2.500 de săli de clasă din 20 de țări. În 
acea perioadă acesta a fost cel mai mare proiect pilot 
paneuropean care a implicat utilizarea TIC în școli. 
Rezultatul major al proiectului iTEC a fost inițirea 
procesului de management al schimbărilor, încapsulate 
într-un set de instrumente pentru clasa viitorului. Aceasta 
a permis factorilor de decizie din domeniul educației, 
directorilor de școli, profesorilor, furnizorilor de TIC și altor 
părți interesate, să elaboreze și să pună în aplicare 
scenarii pedagogice inovatoare și activități de învățare 
care au la bază o gamă largă de tehnologii disponibile  în 
mai multe săli de clasă. O versiune actualizată și revizuită 
a setului de instrumente va fi lansată în prima jumătate a 
anului 2018. 

Acesta este un punct foarte important pentru a înțelege 
"viziunea" proiectului Future Classroom Lab. Inițial, acest 
proiect nu a fost conceput ca un „salon” tehnologic, ci mai 
degrabă ca o modalitate de a introduce noile abordări de 
predare și învățare care încorporează utilizarea 
inovatoare TIC în școală și provoacă actorii principali să-
și regândească practica pedagogică actuală bazându-se 
pe un spațiu reconfigurabil și flexibil. 

Unul dintre obiectivele cheie în cadrul proiectului iTEC a 
fost de a nu gestiona scenarii de predare și învățare, 
folosind tehnologii care tocmai au fost introduse pe piață. 
Multe proiecte anterioare au fost axate pe introducerea 
tehnologiei și/sau au adoptat o abordare "riguroasă de 
imaginare" în ce privește aspectul viitoarei săli de clasă. 
Totuși, majoritatea acestor proiecte au eșuat să aibă un 
impact vizibil, pe termen lung, asupra predării în clasă. De 
asemenea, prin folosirea tehnologiilor de ultimă oră și 
promovarea ideilor uneori foarte radicale a viitoarei clase 
(de exemplu, clasă fără profesor), unele din aceste 
proiecte i-au înstrăinat, probabil, pe unii dintre profesori, 
cursanți și părinți pe care încercau, de fapt, să-i implice. 

  4.1. Spațiile de învățare Future Classroom 
Lab 
Future Classroom Lab nu a apărut ca un concept complet 
format în anul 2012 și, cu siguranță, nu este o idee unică. 
Proiectul European Schoolnet a apelat la experiența unor 
inițiative anterioare, precum Centrul Național de Video 
Interactiv (National Interactive Video Centre), susținut de 
Departamentul Comerțului și Industriei din Marea Britanie 
în anii ’80 și câteva Centre de Suport Multimedia finanțate 
în programul FP4-ESPRIT al Comisiei Europene la 
sfârșitul anilor '90. În anul 2011, modelul elaborat de 
Centrul REAL al Marii Britanii s-a dovedit a fi foarte 
influent. Înființat de compania britanică RM Education, un 
important furnizor de soluții TIC în educație, Centrul 
REAL, cu sediul la RM din Abingdon, a promovat ca ideie 
spațiul larg deschis, împărțit în diferite "zone de învățare", 
care conține tehnologii diferite și mobilier flexibil ce 
permite profesorilor să experimenteze noi abordări 
pedagogice și să-și regândească practica de predare 
curentă. 

De la bun început, proiectul iTEC a pus accentul atât pe 
pe implementarea unui proces de proiectare centrat pe 
elev, cât și pe abordarea unei testări riguroase pentru a 
asigura că activitățile de învățare ale proiectului și design-
ul propus pentru Clasa Viitorului pot fi validate cu succes 
într-un proiect-pilot de scară largă și, adaptat la o scară 
adecvată.  

1. Rezumatul dezvoltării laboratorului Future Classroom Lab este oferit de Jim Ayre, Consultantul Superior în proiectul European 
Schoolnet. 

2.  http://fcl.eun.org 
3.  http://iTEC.eun.org 
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Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools 

A. Explorează 
Zona Explorează este concepută pentru a încuraja 
elevii să descopere lucrurile și să fie mai degrabă 
participanți activi, decât receptori pasivi. Profesorii 
pot utiliza acest spațiu, în special, pentru a explora 
învățarea bazată pe cercetare, învățarea bazată pe 
proiecte și pentru a spori abilitățile elevilor de a gândi 
critic. Mobilierul flexibil susține acest concept și 
acestă zonă poate fi reconfigurată rapid pentru a 
organiza lucrul în grup, în perechi sau individual. 
Îmbinarea diverselor tehnologii disponibile în cadrul 
unui laborator FCL sprijină procesul de cercetare a 
elevilor prin furnizarea de date bogate, multilaterale 
și reale, precum și cu instrumente și dispozitive 
(inclusiv programe pentru înregistrarea de date, 
roboți, microscoape, laboratoare virtuale online, 
modele 3D etc.) care susțin formarea deprinderilor 
de cercetare și analiză. 

Inițial, European Schoolnet și RM Education au analizat 
modalitatea de implementare a unui număr de scenarii 
iTEC despre clasa viitorului divizată în zone de învățare, 
pe care RM le-a încorporat în centrul său REAL. Această 
ideie a condus la proiectarea laboratorului Future 
Classroom Lab din Bruxelles, cu șase zone de învățare, 
care au fost utilizate foarte variat în cadrul proiectelor 
succesive European Schoolnet implementate în ultimii 
cinci ani și ca rezultat al colaborării cu profesorii în cadrul 
atelierelor de dezvoltare profesională FCL și alte 
evenimente. 
În cadrul laboratorului FCL există șase zone de învățare, 
care se axează pe o abordare diferită sau pe un aspect al 
activității de predare-învățare. Aceasta încurajează pe cei 
care explorează mediul FCL, luând în calcul spațiul fizic, 
resursele, rolurile elevilor și profesorilor și cum pot fi 
promovate diferite stiluri de învățare. În comun, zonele 
oferă posibilitatea de a vizualiza în ce mod pot fi 
implementate, în sălile de clasă și în întreaga școală, 
diferite abordări pedagogice inovatoare, care 
încorporează TIC. Zonele reflectă esența învățării de 
calitate, și anume: a fi conectat, a fi implicat și a fi 
provocat. 

B. Creează 
Elevii trebuie să fie implicați să facă mai mult, decât 
doar să absoarbă sau să adnoteze conținutul și 
resursele create de alții. Zona de creație prezintă un 
spațiu în care elevii își pot exersa imaginația cu 
sopul de a-și planifica, proiecta și produce propriile 
lucrări. Pe lângă faptul că permite elevilor să învețe, 
aplicând instrumentele disponibile (camere digitale, 
microfoane, instrumente de editare video pentru 
crearea de podcast-uri, animații și media streaming 
etc.), acest spațiu își propune, de asemenea, să 
încurajeze elevii să-și dezvolte abilitățile soft 
(adaptabilitatea, comunicarea, soluționarea de 
probleme), necesare în cadrul muncii bazate de 
proiect și lucrului în echipă. 
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  4.2. Integrarea FCL  
La începutul lansării conceptului Future Classroom Lab în 
cadrul proiectului iTEC, nu era clar modul în care factorii 
de decizie, profesorii și managerii școlari vor reacționa la 
această inițiativă. Cu toate acestea, până la sfârșitul 
derulării proiectului iTEC, o serie de ministere și agenții 
naționale TIC au început să implementeze modelul FCL 
(în Norvegia și Estonia). În iunie 2014, nouă ministere au 
convenit să lanseze și să ofere sprijin continuu pentru 
rețeau paneuropeană de Ambasadori FCL4, în scopul de 
a promova rezultatele proiectului iTEC și a dezvolta în 
continuare viziunea FCL și, de a o adapta la diverse 
contexte naționale. În septembrie 2017 rețeaua de 
Ambasadori FCL s-a extins până la 15 țări (Austria, 
Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, 
Ungaria, Israel, Italia, Norvegia, Portugalia, Spania, 
Suedia și Turcia). 

C. Prezintă 
Prezentarea lucrărilor elevilor trebuie să fie inclusă în 
planificarea lecțiilor și, în acest context, zona Prezintă 
demonstrează cum poate fi susținută partajarea 
rezultatelor într-un spațiu cu mobilier reconfigurabil, 
care încurajează prezentări interactive, audieri active 
și feedback. Ecranele interactive și instrumentele de 
publicare online permit elevilor să analizeze 
posibilităși de a ajunge la diferite audiențe atât față în 
față în spațiile publice ale școlii, cât și online (de ex. 
prin intermediul site-ului școlii, blog-urilor, podcast-
urilor etc.). 

D. Interacționează 
Una din problemele sălior de clasă tradiționale este 
implicarea activă a tuturor elevilor în procesul de 
învățare. Zona Interacționează încearcă să 
demonstreze posibilitatea de a  folosi diferite 
tehnologii la lecție de către un profesor (tabla/ecranul 
interactiv(ă), sisteme de răspuns pentru elevi, 
dispozitive mobile, software de gestionare a clasei 
etc.) și cu amplasarea diversă a elevilor (elevi așezați 
în formă de potcoavă sau în grupuri mici) cu scopul de 
a spori interactivitatea și participarea elevilor în medii 
tradiționale de învățare. 

Implementarea unui clase de tip FCL este, totuși, o 
provocare și necesită timp, angajament și finanțare. 
Inițiativele profesorilor și managerilor școlari, care au 
vizitat Laboratorul Future Classroom din Bruxelles, de a 
crea versiuni a unui FCL în propria școală (vezi studiile de 
caz a Republicii Cehe și Portugaliei), fiind inspirați de 
concept, a luat prin surprindere programul European 
Schoolnet. În prezent există o rețea în dezvoltare ale 
acestor laboratoare în întreaga Europă5, coordonată de 
European Schoolnet și ambasadorii FCL. 

E. Comunică 
Capacitatea de a colabora este o competență de bază 
a secolului 21, pe care toți elevii trebuie să o dezvolte. 
Spațiul Comunică (inclusiv tabla/ecranul interactiv(ă), 
aplicațiile de tip mindmap, instrumentele de 
brainstorming etc.) îi ajută pe profesori să exploreze 
modalitatea de a colabora, ținând cont de proprietatea 
intelectuală, responsabilitate partajată și procese de 
luare a deciziilor în grup, cât și de modul în care TIC 
pot contribui la dezvoltarea posibilității mai variate de 
comunicare și colaborare. 
 

F. Dezvoltă 
Zona Dezvoltă este un spațiu destinat pentru 
învățarea informală și reflecție. Cu mobilier moale, 
colțuri de studiu, dispozitive portabile cu căști, jocuri, 
etc., elevii pot realiza sarcinile școlare independent și 
în ritm propriu. Elevii pot învăța informal într-un mediu 
relaxant, mai puțin monitorizat, asemănător celui de 
acasă, unde se pot concentra asupra intereselor lor 
personale. Zona dată este un spațiu care are ca scop 
sprijinirea auto-exprimării și învățării auto-dirijate și 
care poate fi folosit de către profesori pentru a sprijini 
abordările personalizate în învățare. 

În majoritatea țărilor, în mare măsură, această abordare 
"de jos în sus" a avut puțină sau deloc finanțare 
guvernamentală directă pentru școlile implicate în 
program. În Portugalia, de exemplu, Direcția Generală a 
Educației din cadrul Ministerului de Științe și Educație 
(DGE), a oferit sprijin pentru cinci ambasadori FCL, care 
oferă formare și sprijin școlilor ce doresc să-și dezvolte 
propriile spații flexibile de învățare bazate pe modelul FCL 
și contribuie la diseminarea bunelor practici. În 
septembrie 2017 în Portugalia existau deja 34 de spații-
exemple, numite "medii de învățare inovatoare", bazate 
pe modelul FCL. 

În prezent, European Schoolnet încă încearcă să 
determine de ce conceptul FCL rezonează atât de 
puternic cu mulți profesori și manageri de școală și, să-i 
motiveze să-și creeze un spațiu similar. Una din cause, 
fără îndoială, este vizita laboratorului FCL de la Bruxelles 
sau participarea la atelierele și cursurile FCL, atunci când 
mai mulți participanți au avut ocazia să se gândească 
serios la relația dintre design-ul spațiilor de învățare 
flexibile și modul de implementare al abordărilor 
pedagogice inovatoare prin utilizarea TIC.  

4 
5 

http://fcl.eun.org/fcl-ambassadors 
http://fcl.eun.org/fcl-network-labs 
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  4.3. Direcții de viitor  

O parte importantă a viziunii generale a laboratorului FCL 
a fost se asigure că proiectul iTEC nu a fost o activitate 
autonomă în Clasa Viitorului, ci a făcut parte dintr-o 
"familie" de proiecte conexe care stau la baza strategiei 
pe termen lung a programului European Schoolnet, 
definite de cele 31 ministere de învățământ. Până la 
încheierea proiectului iTEC, European Schoolnet a 
implementat alte trei proiecte, cofinanțate din programele 
Comisiei Europene, care au confirmat și extins rezultatele 
iTEC, și anume: 

Este necesar de menționat, în timp ce unele clase de 
învățare, inspirate de modelul FCL, au ales să adopte 
zonele de învățare și chiar o parte din mobilierul, brand-ul 
și identitatea vizuală a clasei FCL, European Schoolnet 
nu încearcă să furnizeze un șablon FCL sau să sugereze 
că toate laboratoarele trebuie să fie identice. Dimpotrivă, 
proiectul recunoaște că toate aceste spații trebuie 
adaptate contextului și nevoilor locale. De asemenea, 
European Schoolnet promovează mesajul că instituirea 
unei clase FCL este doar un prim pas al unui proces mai 
amplu de gestionare a schimbării, care va necesita 
adaptarea tuturor sălilor de clasă și ale altor spații 
potențiale de învățare din întreaga școală. Proiectul CPDLab 2011-2013 (Programul de 

învățare pe parcursul vieții - crearea resurselor de 
dezvoltare profesională continuă pentru profesori). Principalele idei conceptuale ale laboratorului Future 

Classroom Lab sunt clar vizibile în rețeaua în dezvoltare 
de laboratoare de învățare, care au următoarele elemente 
comune: 

Living Schools Lab 2012-2014 (al 7-lea Program 
Cadru - dezvoltarea unei abordări integrale a școlii 
în scopul gestionării schimbării prin conectarea 
școlilor inovative și școlilor care utilizează TIC mai 
puțin). 

Un laborator FCL oferă spații flexibile de 
învățare care pot fi ușor reconfigurate în 
funcție de necesitatea diferitor activități de 
învățare și care permit o repoziționare ușoară 
a elevilor și profesorilor. 

• 

Creative Classrooms Lab 2013-2015 (Program de 
învățare pe parcursul vieții - experiment 
guvernamental, care a  implicat utilizarea 
tabletelor în școlile din nouă țări europene). 

Un laborator FCL are misiunea de a găzdui 
învățarea inovatoare. Activitățile de învățare 
care au loc în laboratoarele de învățare au 
scopul de a implementa noi viziuni visavi de 
procesul educațional, competențele secolului 
21 și învățarea sprijinită de tehnologie. 

• 

Mulți profesori implicați în aceste proiecte au avut 
oportunități de a participa la atelierele de lucru ale 
laboratorului FCL și, inspirați de această experiență, o 
parte din ei și-au organizat propriul laborator de învățare. 
Din păcate, European Schoolnet nu a identificat încă, o 
sursă de finanțare adecvată în cadrul programelor de 
cercetare și dezvoltare ale Comisiei Europene care va 
permite accelerarea adoptării conceptului Future 
Classroom Lab, inclusiv coordonarea rețelei 
paneuropene emergente a laboratoarelor de învățare. Cu 
toate acestea, sperăm că subiectul spațiilor de învățare în 
școală va fi, în curând, abordat, în mod mai specific, în 
cadrul programelor de cercetare ale Comisiei Europene, 
deoarece mai multe ministere din domeniul educației au 
preluat inițiativele Italiei și Portugaliei și au încep să 
abordeze această problemă ca parte a strategiei lor 
naționale în domeniul TIC. 

Un laborator FCL este un spațiu destinat atât 
pentru activitățile de învățare ale elevilor, 
cât și pentru dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice, inclusiv pentru întâlniri și 
discuții despre educație. Un laborator de 
învățare este un spațiu pentru practică, dar 
și pentru reflecție. 
Un laborator FCL vizează implicarea și 
conectarea diferitor părți interesate. 
Aceștea creează un dialog între cadrele 
didactice, managerii școlari, factorii de decizie 
politică, partenerii comerciali, elevi, părinți, etc. 

• 

• 

Un laborator FCL contribuie la dezvoltarea 
unei culturi deschise; de exemplu, profesorii  
pot să urmărească lecțiile unul altuia și să 
ofere îndrumare; elevii pot utiliza laboratorul de 
învățare pentru a participa la proiecte 
europene precum eTwinning. 

• 
Ca urmare a activității proiectului iTEC, colaborarea cu 
organizațiile de formare inițială a cadrelor didactice (Initial 
Teacher Education (ITE)) a devenit o prioritate pentru 
programul European Schoolnet și, în acest sens, au fost 
realizate câteva progrese importante. De exemplu, 
Universitatea din Lisabona, partenerul iTEC, și-a deschis 
propriul laborator de învățare în aprilie 2015 în Institutul de 
Educație și utilizează instrumentele și rezultatele iTEC în 
cadrul programelor sale ITE și CPD. În august 2016, în 
noul Campus Carlsberg din Copenhaga, a fost deschis un 
laborator FCL mare (2100m2), susținut de Ministerul 
Educației danez, care a preconizat să ofere formarea 
inițială a cadrelor didactice pentru 10.000 de studenți. 
Unul dintre cele mai recente laboratoare de învățare este 
Laboratorul Future Learning Lab (FLL) din Viena care s-a 
deschis în septembrie 2017 la Centrul pentru inovare în 
predare și învățare (Centre for Innovation in Learning and 
Teaching (ZLI)), în cadrul Universității de Educație de la 
Viena. 

Comunicarea este o parte importantă a 
implicării părților interesate și a informării 
comunității despre activitățile desfășurate. Un 
laborator de învățare FCL poate fi un model 
de inspirație pentru alte școli (de exemplu, 
pentru școlile din zonă învecinate). 

• 
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Acest spațiu nou se bazează pe modelul FCL și oferă un 
mediu bine echipat pentru predarea și învățarea 
competențelor digitale și va fi, de asemenea, asociat la 
inițiativele "School 4.0" ale Ministerului Federal al 
Educației din Austria (BMB). 
Programul European Schoolnet speră, în mod deosebit, 
să asocieze aceste laboratoare de educație inițială a 
cadrelor didactice la noul său proiect ITELab, care a 
început în ianuarie 2017. Acest proiect de trei ani 
Knowledge Alliance project, co-finanțat în cadrul 
programului Erasmus + al Comisiei Europene, urmărește 
să încurajeze promovarea inovației și a schimbului de 
cunoștințe în domeniul educației inițiale/pre-service. Un 
element-cheie al acestui proiect, care include cinci 
instituții de învățământ superior implicate în educația 
inițială a cadrelor didactice și patru parteneri ai industriei 
TIC, este constituirea unui forum durabil în scopul de a 
ajuta la eliminarea percepției "de ruptură" dintre ciclu de 
formare inițială a cadrelor didactice și formarea 
profesională continuă a cadrelor didactice. Companiile 
Steelcase și Microsoft, partenerii acestui proiect, care au 
sprijinit elaborarea acesui ghid, anticipează ca 
necesitatea pentru implementarea spațiilor de învățare 
mai flexibile în școli să devină o problemă importantă 
pentru discuții ulterioare. De asemenea, sperăm că mai 
multe instituții de învățământ superior vor aplica și adapta 
modelul FCL ca rezultat al participării lor în calitate de 
parteneri asociați ai proiectul ITELab. 
În cele din urmă, sperăm ca studiile de caz și 
recomandările din acest document să ofere câteva sfaturi 
practice cu privire la modul de dezvoltare a spațiilor de 
învățare mai flexibile pentru acele școli, care se află la 
etapa de inițiere a propriului laborator de învățare și că 
mai mulți factori de decizie vor conștientiza că 
promovarea unei abordări integrale a școlii referitor la 
adaptarea spațiilor de învățare trebuie să fie o 
componentă cheie a oricărei strategii care se axează pe 
utilizarea inovatoare a tehnologiei. 
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Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools 

  5. Primii pași  
Această secțiune prezintă principalele domenii de 
interes pentru managerii școlari. Explorarea spațiilor de 
predare și învățare oferă profesorilor posibilitatea de a  
începe o nouă experință de învățământ. Acesta oferă o 
modalitate de a examina atent practica existentă și de a 
elabora noi scenarii de învățare. Este fundamental să 
cunoaștem necesitatea de a continua să justficăm de ce 
învățăm în modul pe care îl facem. Înțelegerea utilizării 
spațiilor de învățare se află în centrul dezvoltării școlilor. 

“Este foarte important să 
cunoaștem punctul de start, 

suntem foarte atenți la cea ce se 
întâmplă la nivel național, 

urmărim ce se întâmplă în timpul 
liber, facem cercetări personale, 

avem un grup în școală care 
lucrează asupra acestui aspect și 

asupra activităților care vor fi 
realizate în aceste spații.” 

Giovanna Rosi, Italia 

Această informație prezintă subiectele evidențiate în 
proiectele pilot și studiile de cercetare, precum și de 
către managerii școlari și profesorii care au participat 
la interviurile studiilor de caz din secțiunea 7: 

  5.1. Amenajarea unui laborator Future 
Classroom Lab  
După cum s-a specificat în cadrul unor studii de caz din 
secțiunea 7, înființarea unui laborator Future Classroom 
Lab (FCL) sau a unui laborator de învățare Learning Lab 
(LL) poate fi un catalizator valoros pentru schimbare în 
unele școli. O singură sală de clasă, reconfigurată cu 
ușurință, poate fi punctul central în cadrul școlii, nu doar 
prin crearea unei "săli de demonstrații" pentru profesori, 
ci mai curând prin oferirea unui spațiu flexibil care să 
poată fi folosit pentru dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice și, în cadrul căruia profesorii să fie provocați să-
și regândească practica lor pedagogică și să 
experimenteze noi modalități de desfășurare a procesului 
de studiu. 

b. Audit 
Realizați auditul spațiilor existente ale 
școlii.  Aceasta este necesar nu doar pentru a 
înregistra resursele pe care le aveți, dar și 
pentru a avea dovezi despre utilizatorii sălilor 
de studiu și despre abordările pedagogice ce 
se implementează în prezent în școală. Puteți 
utiliza instrumentul de audit de la pagina 22 ca 
punct de plecare pentru discuțiile ulterioare din 
școală. De asemenea, pot fi puse în aplicare 
unele dintre instrumente și cadre conceptuale 
evidențiate în cercetare și în studiile 
menționate în secțiunea 2. 

Autorul Ryan (2016) identifică domeniile care trebuie luate 
în considerare atunci când se pun în aplicare spațiile de 
învățare, axându-ne mai mult pe importanța desfășurării 
etapelor, decât pe încercarea de a face totul dintr-o dată. 
Aceasta poate fi o provocare pentru unele școli care pot fi 
nerăbdătoare să creeze un singur "laborator de învățare" 
sau un "laborator FCL", dar care nu se gândesc la etapele 
următoare. De asemenea, Ryan (2016) recomandă să se 
lucreze cu o singură companie, ceea ce nu este 
întotdeauna posibil. Probabil cel mai important este să 
furnizăm suport tehnic pentru diferite dispozitive din 
cadrul laboratorului și să ne asigurăm că acestea sunt 
compatibile cu alte resurse din școală. 

c. Discuții, dialog și planificare pentru 
schimbare  
Școlile au beneficiat de formarea unor echipe 
de învățare și predare care analizează ce 
funcționează în școală. Este important să se 
aibă în vedere că schimbarea spațiilor de 
învățare va avea impact asupra mai multor 
profesori și clase de elevi. Cel mai important 
este că managerii școlii să recunoască 
importanța consultării continue, a discuțiilor, a 
dialogului și a planificării schimbării impreună 
cu profesorii, elevii, părinții și altor părți 
interesate. Aceasta ajută școala să stabilească 
motive clare pentru schimbare și să ofere 
oportunități pentru a se asigura că ceilalți 
înțeleg beneficiile potențiale. Este necesară 
implicarea cadrelor didactice și personalui de 
sprijin în caz că schimbările afectează toată 
școală. Schimbările pot dura și, de aceea, este 
important să comunicăm și să împărtășim 
planurile în derulare cu profesorii, elevii, părinții 
și alte părți interesate. 

a. Viziune 
Fiecare școală necesită o viziune și o strategie 
de dezvoltare, care pot exista în diverse forme, 
și unul dintre obiectivele de bază ale acestor 
documente este determinarea legăturii dintre   
dezvoltarea clădirilor și a resurselor fizice și 
procesul de predare-învățare. Interviurile 
realizate pentru acest proiect demonstrează că 
școlile trebuie să dezvolte o viziune care să 
combine spațiul, tehnologia și pedagogia. 
Există, de asemenea, o necesitate continuă de 
a planifica durabilitatea dezvoltărilor. 
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Procedeele de inițiere următoare pot fi utile managerilor  
școlari, și anume : 
 

Analizați utilizarea spațiilor din școală, 
frecventate de mulți elevi. Ce se întâmplă în 
biblioteca școlară? Există posibilități de  a 
schimba spațiul bibliotecii pentru a fi 
utilizată mai eficient? Ce se întâmplă în 
spațiile exterioare? Cum sunt folosite 
coridoarele? 
d. Scară 
Este posibil să nu vă puteți permite să faceți 
schimbări fizice în fiecare sală de clasă, dar 
este important să comunicați și să vă împărtășiți 
viziunea cu personalul școlii, astfel ca fiecare să 
aibă posibilitatea de a privi mai atent modul în 
care poate fi îmbunătățită predarea și învățarea. 
Dacă decideți să concentrați resursele și 
energia dvs. într-un singur spațiu, va trebui să 
să luați în calcul numărul de elevi care vor 
beneficia de acest spațiu. Poate fi dificil de 
obținut finanțare, dar școlile pot începe prin 
analiza resurselor existente, ce se poate de 
făcut cu ele, sau prin adoptarea unei abordări 
de lucru independent sau bricolaj (crearea unui 
obiect din diverse lucruri care pot fi disponibile). 
Cheia reală a succesului este de a asigura 
cooperarea profesorilor și diseminarea bunele 
practici. 

1. Căutați sfaturi de la cei care sunt 
responsabili pentru dezvoltarea educației 
la nivel local / național. Ați putea lucra cu o 
universitate locală pentru a vă dezvolta 
ideile. 

2. Faceți o listă pentru lucrurile pe care doriți 
să le schimbați. Consultați personalul, 
elevii și părinții referitor la această listă de 
dorințe. Sanoff (2001, p.20) sugerează că 
"elevii, profesorii și părinții își pot imagina 
școala de vis", scriind o poezie. Este și mai 
bine dacă dorințele exprimă motivul pentru 
efectuarea schimbărilor. Ulterior puteți 
compara asemănările și diferențele. 

3. Identificați o echipă care să se urmărescă 
utilizarea spațiilor de învățare, a tehnologiei 
și a abordărilor pedagogice în școală. Dacă 
aveți un număr mare de personal, ați putea 
numi câte un grup mic pentru fiecare 
problemă și apoi să le reuniți pentru a 
discuta constatările. 

4. 
   

Vizitați expoziții tehnologice de 
dezvoltare a educației; de exemplu, 
expoziția anuală BETT din Londra și 
evenimentele din alte țări europene au fost 
o sursă de inspirație pentru unele persoane 
intervievate în acest studiu. 

 
e. Mobilier (adaptabilitate, flexibilitate și 
mobilitate) 
Școlile au recunoscut că sălile de clasă nu 
trebuie să fie statice. Mobilierul modern 
permite adaptarea sălilor de clasă pentru a fi 
potrivite activităților de învățare. Fiind parte a 
unui nou design, școlile trebuie să ia în 
considerație modul de reutilizare a mobilierului. 
Trebuie să solicitați furnizorului de mobilier să 
demonstreze diferite posibilități de utilizare 
a aceluiași mobilier într-un spațiu. Acest 
lucru este deosebit de important pentru școlile 
care au nevoie de săli care se vor utiliza în 
scopuri diferite. În plus, școlile trebuie să ia în 
considerație mobilierul de diferite înălțimi 
pentru a facilita deplasarea elevilor, cât și 
pentru a oferi spațiu pentru nevoile individuale 
ale elevilor, cum ar fi accesul scaunelor cu 
rotile. Rearanjarea sălii de clasă poate fi o 
provocare în caz când același spațiu este folosit 
de diferiții profesori. 
f. Mediul (iluminare, acustică, culoare, 
calitatea aerului) 
Studiul arată că iluminarea, culoarea, acustica 
și calitatea aerului sunt necesare de luat în 
calcul ca parte componenetă a oricărui audit al 
spațiilor fizice de învățare. Există dovezi (Barrett 
și Zhang, 2009) care demonstrează că elevii se 
comportă diferit, iar mediul schimbat poate 
afecta reacția lor comportamentală în sala de 
clasă. Școlile care doresc să creeze spații 
deschise pentru un număr mare de elevi va 
trebui să se gândească atent la aspectele de 
zgomot și acustică. 

5. Vizitați cât mai des alte școli care au 
adaptat deja spațiile lor de învățare. 
Încurajați echipa spațiilor de învățare să 
viziteze alte școli. Aceasta trebuie să fie o 
activitate permanentă. 

6. Elaborați o strategie și unui plan de 
acțiune pentru dezvoltarea spațiilor de 
învățare și de predare. Cum se poate 
concentra toată școala asupra acestui 
subiect și care sunt domeniile-cheie legate 
de dezvoltarea spațiilor de învățare? Ce 
transformări ați putea face? 

7. Imaginați-vă, dacă ar trebui să 
demonstrați cuiva trei aspecte ale școlii 
dvs, unde ați merge? Determinați zonele 
din școală care prezintă cel mai bun 
exemplu de prezentare. De asemenea, 
determinați trei aspecte ale școlii pe care le 
evitați. Încercați să stabiliți zonele școlii 
care necesită atenție sporită pentru 
schimbare. 

8. Rugați, cel puțin, un alt manager de 
școală să petreacă o zi (sau mai multe) 
în școala dvs. Ce observă el? 
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Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools 

Orarul și acces 
Dacă școala face schimbări într-un spațiu, 
poate fi dificil să se programeze accesul în sală 
în beneficiul tuturor elevilor. Unele școli au ales 
să ofere elevilor posibilitatea de a lucra în 
spații specializate, în timp ce alte școli 
identifică profesorii care știu să folosească 
noile tehnologii, mobilierul și 
echipamentele flexibile. Este important să se 
realizeze o abordare consecventă care să 
faciliteze demonstrarea și documentarea 
progresului; de exemplu, "Clasa B a folosit sala 
în fiecare joi timp de o oră. Elevii au fost 
capabili să facă următoarele activități, X, Y, Z , 
etc." De asemenea, unele școli introduc 
spațiile specializate în orar, cea ce permite  
elevilor să decidă unde vor învăța. Elevii pot 
alege când și unde vor îndeplini anumite 
sarcini; există exemple în care elevii pot decide 
ce vor face pentru a demonstra că au înțeles 
obiectivele învățării. Acest lucru înseamnă că 
elevul poate face alegeri și să ia decizii 
independente. Există, de asemenea, practici în 
care școlile generale au organizat sesiuni de 
lucru paralele cu câteva clase, având același 
subiect concomitent, dar cu posibilitate pentru 
elevi de a se deplasa și a se regrupa între 
clase. Acest lucru permite elevilor să acceseze 
o gamă largă de resurse și diferite zone ale 
clasei, permițând astfel desfășurarea unor 
activități mai variate. Nu toți elevii au acces la 
tehnologie în afara școlii, de aceea unele școli  
oferiă acces la tehnologii în biblioteca 
școlară, în afara orelor de curs. 
Durata lecțiilor și activităților 
Cadrele didactice din liceu menționează că 
lecțiile de 50-60 de minute sunt uneori 
insuficiente după durată. Elevilor li se pot 
acorda recreații duble, dar aceasta înseamnă 
schimbări în orar. Nu este ușor să facem 
schimbări mai mari. Profesorii au subliniat 
avantajele unei lecții mai lungi, fiind 
împărțită în secțiuni mai scurte, pentru a 
permite organizarea unor activități mai intense 
și mai concentrate. Sălile de clasă au fost 
împărțite în zone pentru a încuraja elevii să 
participe la diverse activități. Profesorul are 
nevoie de mai mult timp pentru a-și planifica 
activitățile pentru diferite grupuri, decât atunci 
când trebuie să vorbească în fața sălii de 
clasă. 

Acest lucru este la fel de important pentru 
cadrele didactice care trebuie să decidă cu 
privire la modalitatea de predare și abordare 
pedagogică. 
Proprietate 
În unele școli, profesorii se mută din sală în 
sală, în timp ce elevii se află în aceeași sală 
pentru diferite lecții. Totodată, există școli în 
care elevii se mută după fiecare lecție într-o 
altă sală. Este important să analizați cine 
”posedă” spațiul. Școlile pot utiliza o anumită 
sală/spațiu pentru un anumit subiect; acest 
lucru poate fi util pentru a încuraja profesorii să 
simtă că aspectul camerei poate fi adaptat mai 
mult decât pentru o singură lecție. Aceasta 
înseamnă că activitatea poate fi prezentată pe  
baza unui anumit subiect. 
Formare și dezvoltare profesională 
Școlile care decid să investească în mobilier și 
tehnologii noi, de asemenea, trebuie să 
investească în formarea și dezvoltarea 
profesională a cadrelor didactice. Este 
necesar să existe o combinație de instruire 
referitore la ceea ce se poate realiza într-un 
spațiu modern de învățare. Profesorii au 
nevoie de timp pentru a-și aplica ideile și 
pentru a înțelege ce și cum funcționează, și 
cum pot fi introduse pedagogiile inovatoare, 
modificând spațiul și tehnologiile. Va fi, posibil, 
nevoie să identificați personalul existent care 
să poată forma alți profesorii, dar poate fi util 
să invitați un formator din afara școlii. Formarea 
este necesară pentru a înțelege pe deplin modul 
în care aspectul clasei poate schimba întreaga 
abordare a procesului de învățare-predare. 

Investigarea studiilor pilot  
Profesorii și părinții pot fi stresați de faptul că 
implementarea schimbării poate afecta 
rezultatele testării și examinării elevilor. Acest 
lucru poate însemna că unii se pot împotrivi 
schimbărilor. În aceste cazuri, școlile trebuie 
să identifice grupuri pilot sau profesori 
dispuși să exploreze noi modalități de 
lucru. Trebuie să existe posibilitatea ca 
personalul să împărtășească practica și să 
încerce idei noi.   
Tehnologii 
Școlile sunt obligate să ia decizii importante cu 
privire la tehnologiile în care vor investi. Unele 
școli au ales să identifice o listă standard a 
echipamentului de clasă, astfel ca fiecare clasă 
din școală să aibă infrastructuri și resurse 
cheie. Cele două puncte esențiale care trebuie 
luate în considerație sunt tehnologiile și 
abodrarea pedagogică la care au acces 
profesorul și elevii. Nu este vorba doar despre 
sala de clasă fizică, este la fel de important să 
se ia în considerare și spațiile virtuale. 

i. Autonomie 
Orarul poate fi restrictiv; școlile explorează 
oportunități de a oferi elevilor un orar flexibil 
care să le permită să facă alegeri și să-și 
dezvolte autonomia. 
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Tehnologia oferă o serie de oportunități de 
a optimiza spațiile de învățare și predare. 
Elevii se pot implica în lucrul colaborativ global, 
aflându-se într-un singur spațiu. Elevii pot 
colabora în spații virtuale prin partajarea unui 
link web. Aceasta poate fi realizat fie „în direct” 
(sincron), fie asincron. De asemenea, elevul 
poate folosi propriul dispozitiv în școală, cum 
ar fi tableta sau smartphone-ul, deși 
implementarea politicii „adă propriul dispozitiv” 
(Bring Your Own Device - BYOD) necesită o 
analiză atentă ceea ce privește o serie de 
probleme tehnice și de altă natură, inclusiv 
siguranța pe Internet. 
 
În sălile de clasă au fost introduse mai multe 
ecrane pentru a permite elevilor să lucreze în 
grupuri în cadrul unei lecției, fiecare grup 
folosind un ecran. În unele săli de clasă 
acestea sunt montate pe perete, în timp ce în 
altele se află pe suporturi mobile. Aceasta 
permite diferite amenajări ale sălii. Profesorul 
și studenții pot să împărtășească idei care 
imediat pot fi vizibile altora, iar conținutul poate 
fi salvat și mai ușor. 
 
Collaborare 
Crearea oportunităților pentru ca elevii să 
lucreze în colaborare nu este la fel de simplă 
ca așezarea elevilor împreună. De exemplu, 
elevii pot avea roluri diferite, precum  
cercetarea unui anumit subiect sau 
prezentarea datelor într-un anumit format. 
Profesorul trebuie să proiecteze sarcini care să 
încurajeze diferiți elevi să-și asume 
responsabilitatea pentru diferite aspecte ale 
lucrului în grup. 
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6. Sfaturi practice pentru profesori 

1. Desenați o schemă simplă a clasei dvs. • Unele școli au decis să standardizeze 
acest lucru, astfel încât fiecare sală să 
conțină aceiași listă de echipamente 

 
2. Identificați lucrurile care vă plac și lucrurile pe 

care doriți să le schimbați în clasa dvs. 
• Se poate determina ulterior dacă în sălile 

specializate este echipament suplimentar. • Idendificați trei aspecte care vă plac și trei 
aspecte care nu vă plac în clasă și analizați 
cum ați putea începe să faceți anumite 
schimbări. 

8. Stabiliți un plan de schimbare de o durată de 10 
săptămâni. 

• Ce ați putea schimba cu ușurință? 
(Încercați să scrieți o poezie pe tema "Îmi 
doresc", după sugestia autorului Sanoff 
(2001, p.20). 

Identificați factorii care vor prezenta dovezi 
de succes. Inițial, încercați diferite 
aranjamente ale meselor și scaunelor, însă 
nu uitați că schimbările se realizează în 
timp. 

• 

3. Încercați să înțelegeți care sunt provocările din 
sala de clasă. Elaborați un chestionar nu prea mare, 

incluzând întrebările la care căutați răspuns. 

• 

• Se plictisesc oare elevii? 
Ce puteți realiza diferit cu ceea ce aveți deja 
în școală? 

• 

• Întâmpinați dificultăți cu comportamentul 
elevilor? 

Există ceva care poate face diferență și care 
are costuri reduse, de exemplu, tapițerii 
colorate intens, semne mai clare și 
indicatoare pe întreg teritoriul al școlii? 

• 
• Doriți să îmbunătățiți frecvența la lecții? 

4. Faceți trei fotografii ale modului actual de lucru, 
identificând punctele care vă plac/displac. 

• Analizați rolul profesorului și rolul elevilor în 
cadrul diferitor activități ale învățării. 

9. Încercați să înregistrați progresul la fiecare etapă. 

• Acest lucru este important pentru a vă 
putea împărtăși ideile și pentru a înțelege 
ce funcționează, precum și pentru a putea 
identifica ce trebuie făcut în mod diferit. 

• Care sunt așteptările față de elevi și față de 
profesori înainte de lecție / pe parcursul 
lecției / după lecție? 

10. La sfârșitul celor 10 săptămâni, faceți trei fotografii 
pentru a demonstra ce ați reușit să realizați. 5. Decideți asupra spațiului pe care doriți să-l adaptați. 

• Acesta poate fi o clasă existentă, dar ar 
putea fi și o zonă folosită pentru alte 
activități; de exemplu, un spațiu pentru 
depozitarea soluțiilor de curățat, o parte a 
bibliotecii, o parte a unui coridor mai larg, 
un birou sau un laborator vechi de 
calculatoare. 

Împărtășiți-vă experiența cu alți profesori din 
școală. 

• 

Idendificați modalitățile de a vă împărtăși 
practica în rețelele sociale și la conferințe 
extinse. 

• 

6. Specificați orarul pentru această sală. 

• Cine va folosi sala? 

• Cum veți ști cine a folosit sala? 

7. Decideți asupra echipamentului care va fi disponibil 
în fiecare sală. 
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6.1. Examinarea și evaluarea utilizării spațiilor de învățare  

Identificați un grup de profesori pentru a adresa întrebările ce urmează în scopul de a explora spațiile de învățare și a 
determina modul de utilizare al acestora. 

Puteți utiliza lista de mai jos ca punct de plecare pentru fiecare spațiu. 

Spațiul identificat: 

21 

Nici  
Dezacord  acord/ nici      Acord 

Descriptori total Dezacord  dezacord Acord total 

1 Spațiul este utilizat pentru diverse subiecte de 
învățare. 

     

2 Sala conține resurse adecvate.      

3 Spațiul poate fi utilizat în timpul lecției.      

     

5 Mobilierul este flexibil și mobil.      

6 Iluminarea este ajustabilă și adecvată predării 
și învățării. 

     

7 Acustica e potrivită pentru activitățile 
desfășurate. 

     

8 Calitatea aerului este adecvată activităților 
desfășurate. 

     

9 Spațiul este accesibil.      

10 Profesorul se află, de obicei, în fața 
clasei/spațiului. 

     

11 Profesorul se deplasează regulat în 
perimetrul clasei/spațiului. 

     

12 Elevii se deplasează prin clasă în cadrul 
lecției pentru a efectua diverse sarcini. 

     

13 Profesorul pregătește diverse sarcini pentru 
diferiți elevi. 

     

14 Elevii produc aceleași rezultate ale învățării.      

15 Se așteaptă ca elevii să finalizeze sarcini 
bazate pe tehnologie înainte de lecție. 

 

     

16 Elevii utilizează tehnologia în timpul lecțiilor.      

17 Elevii pot să folosească propriile dispozitive în 
timpul lecției. 

     

18 Profesorul utilizează tehnologia în timpul lecției.      

19     Orarul oferă flexibilitate elevilor de a decide când 
și unde vor învăța. 

     

20 Spațiul este ocupat zilnic.      

4 Spațiul poate fi utilizat înainte și după lecție. 

 
 
  



Contextul național  
În această secțiune se analizează ce se întâmplă la nivel 
național în unele țări implicate în acest studiu. În anul 
2017, abordările naționale cu referire la spațiile de 
învățare în școli, sunt încă variate și nejustificate în 
întreaga Europă. După cum se noteză mai jos, țările 
precum Italia și Portugalia sunt deja convinse de 
importanța elaborării spațiilor de învățare mai flexibile, iar 
această problemă reprezintă o parte importantă a 
strategiei naționale pentru TIC și inovare în școli. Luând 
în considerație că spațiile de învățare sunt specificate ca 
fiind o tendință actuală de dezvoltare în educație, este 
probabil ca situația va continua să evolueze rapid și 
adaptarea spațiilor de învățare va deveni o problemă mai 
importantă pentru factorii de decizie politică și pentru 
managerii școlari din mai multe țări. Într-adevăr, acest 
lucru deja se întâmplă în mai multe țări, după cum se 
specifică mai jos. 
În continuare se prezintă exemple de studii de caz din 
școlile identificate de membrii Grupului de lucru European 
Schoolnet Interactive Classroom Working Group, care au 
contribuit voluntar la crearea acestui ghid. 

, 

Austria 
Importanța spațiului de învățare adecvat sau a mediului 
de învățare implementat pentru succesul scenariilor de 
predare și învățare este analizată în numeroase inițiative 
și proiecte ale sistemului de învățământ din Austria. 
Colegiile de formare inițială a cadrelor didactice au 
furnizat cadre experimentale și proiecte pilot timp de mai 
mulți ani, concentrându-se pe spații de învățare adecvate 
pentru scenarii de învățare deschisă, sprijin pentru  
dobândirea abilităților de bază cum ar fi cititul /scrisul sau 
spații de învățare în afara școlii.  
 
Inițiativele actuale se referă la abordarea Laboratorului 
European Schoolnet Future Classroom, care a inspirat 
Ministerul Educației să creeze așa numitele Studiouri de 
Inovare în Educație (Education Innovation Studios (EIS)) 
la colegiile de formare inițială a cadrelor didactice din 
diferite zone ale Austriei. Studioul EIS din cadrul 
universității din Viena a fost înființat în mai 2017. 
Următorul studiou EIS a fost deschis la începutul anului 
2018. 

 

Aceste studiouri oferă resurse necesare și 
infrastructura mobilă (tehnologia de învățare) 
pentru a susține desfășurarea diferitor tipuri de 
scenarii de învățare care utilizează conceptul de 
zone de învățare de tip Future Classroom Lab. 
Elevii sunt încurajați să interacționeze, să facă 
schimb de cunoștințe și opinii, să investigheze 
resursele, să creeze și să construiască propriile 
înțelegeri, să prezinte concluziile și să dezvolte 
planuri și activități ulterioare.  
Inițiativa EIS vizează, în special, școlile din 
învățământul primar. Profesorilor li se oferă suport 
pentru a crea scenarii potrivite de predare și 
învățare, care ajută elevii să-și dezvolte abilități 
digitale și abilități de programare prin metode 
constructive. 

Republica Cehă 
În prezent, în Republica Cehă la nivel national nu 
se întreprind „acțiuni” de schimbare și optimizare a 
mediilor de învățare din școlile existente. Cu toate 
acestea, Ministerul Educației intenționează să 
lanseze un nou apel pentru școli cu scopul ca 
acestea să aplice pentru a fi dotate cu echipament 
hardware și software în laboratoarele TIC, în 
laboratoarele lingvistice și în cadrul educației 
STEM. Acest apel urma să fie inițiat în octombrie 
2017.  
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7. Contextul național și studii 
de caz 

  

 
 



Estonia 
În Estonia nu există ghiduri arhitecturale naționale 
pentru școli. Cu toate acestea, la nivel național se 
întreprind eforturi de consolidare a rețelei școlare, 
iar, fiind parte a acesteia, proprietarii de școli 
apelează la birourile arhitecturale pentru 
renovarea sau construirea clădirilor școlare.. 
Această procedură se realizează print-un proces 
de licitație și unul dintre aspectele importante pe 
care proprietarii de școală trebuie să le ia în calcul 
este construirea unei școli ca spațiu de 
învățareinovativ. În următorii ani, acest proces va fi 
extins pentru a include școlile primare municipale 
(clasele 1-9).  

Acțiunile cheie din acest domeniu includ serviciile 
legate de asigurarea rețelelor wireless robuste și 
soluțiilor de cloud computing pentru a facilita 
accesul la Internet ‘oricând și oriunde, pentru 
resurse și activități de predare, învățare și 
evaluare’. 
Multe școli irlandeze folosesc tehnologiile digitale în 
scopul de a extinde și de a oferi elevilor oportunități 
de învățare captivante și semnificative. Consilierea, 
sprijinul și pregătirea profesioonală continuă 
(Continuing Professional Development (CPD)) 
privind integrarea și planificarea TIC în predare, 
învățare și evaluare, inclusiv utilizarea 
videoclipurilor despre bunele practici și oferirea de 
sfaturi specifice privind infrastructura TIC, sunt 
oferite școlilor de către Serviciul de dezvoltare  
profesională pentru profesori (PDST Technology in 
Education), care face parte din serviciul național de 
spijin, Serviciul de dezvoltare profesională pentru 
profesori, o agenție a Departamentului de educație 
și abilități.   

Strategia națională de învățare pe tot parcursul 
vieții 2020 este un document important, unul din  
cele cinci domenii strategice ale căruia se axează 
pe  evoluția digitală. Aceasta înseamnă că 
Estonia intenționează să utilizeze tehnologia 
digitală modernă pentru învățare  și predare în 
mod mai eficient pentru a îmbunătăți 
competențele digitale ale întregii populații. Din 
acest motiv, este asigurat accesul la noua 
generație de infrastructură digitală. Pentru a 
atinge aceste obiective, Ministerul Educației și 
Cercetării a aprobat Programul Focus Digital în 
anul 2014, cu scopul de a dezvolta o abordare 
completă a dezvoltării competențelor digitale și a 
implementării țintă a oportunităților digitale în 
procesul de învățare, sprijinind astfel schimbările 
în educație. Programul Focus Digital este 
implementat, cu alte proiecte, de Fundația 
Tehnologia Informației pentru Educație (HITSA). 
Bugetul total al programului este de 46,4 milioane 
de euro până în anul 2020.  
 
Irlanda 
În prezent, în Irlanda tema „spațiilor de învățare”, 
definită în acest document nu se reflectă în 
politicile naționale. Cu toate acestea, 
documentele politicile cum ar fi Strategia Digitală 
pentru Școli 2015-2020 (Digital Strategy for 
Schools 2015 – 2020), preconizează priorități și 
acțiuni care prevăd optimizarea infrastructurii 
școlare și utilizarea dispozitivelor mobile pentru a 
sprijini și a permite desfășurarea învățării 
inovatoare atât în interiorul, cât și în afara sălii de 
clasă. 
 
Strategia digitală pentru școli stipulează viziunea 
privind TIC în școlile irlandeze după cum 
urmează: “A realiza potențialul tehnologiilor 
digitale în scopul optimizării proceselor de 
predare, învățare și evaluare astfel, încât tinerii 
din Irlanda să devină implicați, activi, constructori 
de cunoștințe și cetățeni globali pentru a se 
angaja pe deplin în societate și economie.” 
(Strategia Digitală pentru Școli 2015-2020, 
Irlanda). 
Una din cele patru teme de bază ale Strategiei 
digitale pentru școli se referă la infrastructura TIC. 

Italia 
În Italia, la nivel național, Institutul Indire (The 
National Institute for Documentation, Innovation 
and Educational Research) este responsabil, în 
cadrul Ministerul Educației, să implementeze 
diferite sectoare ale planului pentru educație și 
inovare, colaborând cu școlile, monitorizându-le și 
susținându-le. Institutul Indire identifică teme de 
cercetare care sprijină strategiile Ministerului 
Educației în scopul de a promova inovațiile în 
sistemul național școlar. La nivel național, se 
întreprind inițiative politice denumite „acțiuni” 
pentru a schimba și optimiza mediile școlare 
curente. Acțiunile au fost conexate cu evoluția TIC, 
începând cu anul 2009, cu diferite iterații care 
abordează diverse schimbări. De exemplu, în anul 
2009 a fost întreprinsă o acțiune de utilizare TIC și 
a tablelor înteractve. În prezent, se pune accent pe 
dezvoltarea de proiecte referitoare la explorarea și 
utilizarea spațiilor de învățare, TIC și de inovații 
digitale.    
Institutul Indire promovează cadrul cultural, 
inclusiv un manifest referitor la spațiile de învățare, 
care în prezent este diseminat în școli, autorităților 
locale și arhitecților. Acesta este rezultatul unui 
proces modelat și cinci ani de cercetare și studiu a 
orientărilor naționale pentru mediile școlare din 
diferite țări ale Europei. Institutul Indire a publicat o 
lucrare despre cadrul teoretic și cele mai bune 
practici din întreaga Europă, care a fost prezentată 
la o conferință internațională la Roma, în 
decembrie 2016. 
Institutul Indire și-a început activitatea în acest 
domeniu împreună cu 20 de școli de avangardă 
care implementează și dezvoltă ideile despre 
utilizarea spațiilor de învățare. Această rețea s-a 
extins considerabil în anul 2017 în mai mult de 170 
de școli și, aproximativ jumătate din acest număr, 
manifestă un interes specific pentru spațiile de 
învățare. 
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 Scopul acestui proiect este crearea ‘clasei 3.0’ 
pentru a dezvolta spații de învățare mai flexibile și 
mai confortabile în care actorii procesului de studii 
utilizează tehnologii digitale. Profesorii sunt 
încurajați să creeze spații de lucru colaborative, în 
care birourile sunt unite în ‘insule’. Elevii au 
propriile dispozitive. Adesea, în primele 20 minute 
ale unei lecții profesorul explică subiectul lecției, 
urmând lucrul în grup și demersul prezentărilor. 
Spațiile pot fi rearanjate rapid. Școlile pot introduce 
pedagogii inovative, facilitate de tehnologie. 

 Peste 200 de școli au realizat deja că curajul de a 
demola și reconstrui se dovedește a fi o alegere 
câștigătoare, oferind Italiei lucrări de arhitectură 
potrivite pentru educație. Pentru autoritățile locale, 
o clădire nouă reprezintă, de asemenea, costuri de 
gestionare mult mai reduse și nu va necesita 
întreținere timp de mulți ani înaninte.   

Școli inovatoare în Italia  
Conform legii 107/2015 privind ‘Școala Bună’ 
(Good School), au fost alocate 350 milioane de 
euro pentru construcția de noi clădiri școlare 
deschise, durabile și sigure în fiecare regiune. 
Acest lucru a fost văzut ca o oportunitate de a 
stimula designerii italieni și europeni și de a lansa 
câteva experimente ‘moderne’ cu modele propuse 
pentru noi standarde tehnice. Standardele actuale 
pentru școlile din Italia datează din anul 1975. 

Guvernul a creat, de asemenea, o unitate națională 
specifică care să analizeze dezvoltarea clădirilor 
școlare. Activele publice din Italia includ 
aproximativ 42.000 de școli, dintre care majoritatea 
au fost construite între anii ’60 și ’70, fiind 
întreținute necorespunzător. 

În martie 2017, MIUR a numit un Comitet de 
Experți (coordonat de arhitectul Benedetta 
Tagliabue  din Barcelona) pentru a evalua 1238 de 
de proiecte propuse pentru a construi 51 de școli 
noi în nordul și sudul Italiei. 
 
Deschiderea către mediul extern este adevărata 
‘revoluție’ a școlii de azi.  În special, experiențele 
de tip ”școala deschisă” s-au dezvoltat vertiginos 
în orașele mai mari.  
 
Școlile pot funcționa ca centre comunitare și pot 
acționa ca puncte de referință pentru zona în care 
se află; acesta se referă la acele școli în care 
biblioteca, laboratoarele și, în special, gimnaziul 
sunt utilizate de cetățenii locali. De asemenea, 
MIUR finanțează aceste proiecte prin intermediul 
programului  ‘Școala în Centru’ (‘The School at the 
Centre’) ceea ce reprezintă o investiție majoră 
pentru viitorul școlilor italiene. 
 
Norvegia 
Centrul Norvegian pentru TIC în Educație diin 
Norvegia activează sub egida Ministerului  
Educației cu sediul central în Tromsø și birouri în 
Oslo. Începând cu ianuarie 2018, centrul face 
parte din noua Direcție Norvegiană pentru 
grădinițe, educație de bază și TIC. Centrul are în 
prezent două funcții principale: 

• îmbunătățirea calității educației și 
• îmbunătățirea rezultatelor învățării și a 

strategiilor de învățare prin utilizarea 
TIC. 

Grupurile țintă principale ale centrului sunt copiii 
din grădiniță, elevii din școlile învățământului 
primar și secundar, precum și studenții din cadrul 
programelor de formare inițială a cadrelor 
didactice. 

 

Totuși, în ultimii trei ani, renovarea clădirilor 
școlare a devenit o prioritate guvernamentală. În 
anul 2014, a fost înființată o ‘Structură de misiune’ 
(www.italiasicura.governo. it) în timpul Președinției 
Consiliului de Miniștri, în scopul de a coordona și a 
impulsiona acțiunile de renovare a clădirilor 
școlare. 
Principala misiune a Structurii de misiune este de 
a sprijini autoritățile locale – proprietarii și 
administratorii clădirilor școlare – în oferirea de  
informații cetățenilor și administrațiilor despre 
construcția școlilor. Printre obiective se numără 
identificarea și recunoașterea surselor de 
finanțare, intervenții și monitorizarea acestora, în 
colaborare cu Ministerul Educației, Universității și 
Cercetării (MIUR). 

Prioritatea guvernului Italiei a fost de a oferi 
finanțare necesară, astfel între anii 2014 și 2017 au 
fost alocate în total 9.5 miliarde de euro, repartizate 
între mai multe programe (#sbloccabilancio, 
#scuolesicure, #mutuibei…), ceea ce înseamnă că 
în ultimiii trei ani s-au alocat mai mulți bani decât în 
ultimele două decenii. Din numărul total, 4.7 
miliarde au fost deja alocate autorităților locale 
pentru intervenții. 

Renovarea fondului de clădiri școlare este în curs 
de desfășurare, fiind finanțate peste 300 de școli 
noi: clădiri amenajate pentru viitor, deschise lumii, 
durabile și sigure.  
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Rezultatele sunt vizibile: din 2014 până în prezent, 
au fost finanțate peste 10.000 de intervenții care au  
implicat peste 6.000 de clădiri școlare. 
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Centrul desfășoară, colectează și diseminează 
cercetări și cunoștințe bazate pe practică despre 
utilizarea TIC. Centrul contribuie la dezvoltarea 
instrumentelor pentru evaluarea propriilor activități 
legate de TIC și oferă informații relevante, 
îndrumări și recomandări referitore la digitalizarea 
și implementarea politicii TIC în domeniul 
educațional. Există două rapoarte naționale, 
Monitor Skole și Barnehagemonitor, care publică la 
fiecare doi ani analize ale procesului de digitalizare 
ale școlilor și grădinițelor și care identifică starea 
actuală a tehnologiei digitale. De asemenea, 
Centrul a lansat Cadrul de competențe 
profesionale digitale pentru profesori și lucrează în 
prezent la dezvoltarea unui curs online pentru 
cadrele didactice în colaborare cu Universitatea de 
vest de Științe Aplicate din Norvegia și Colegiul 
Universitar de Sud-est din Norvegia.  

Centrul a creat laboratoare de învățare în orașele 
Tromsø și Oslo, inspirate din modelul laboratorului 
European Schoolnet Future Classroom Lab. 
Scopul acestor laboratoare este explorarea 
potențialului de învățare a zonelor de producție, 
jocurilor pe calculator, programării, realității 
virtuale/realității mixte și ale altor tehnologii, cât și 
dezvoltarea exemplelor și experiențelor de noi 
practici pedagogice, abordând în mod distractiv 
tehnologia și învățarea în colaborare cu elevii și 
profesorii. De asemenea, Centrul folosește 
tehnologie specială pentru conferințele și 
evenimentele din școli. Experții care abordează 
practicile inovatoare realizează deplasări, în mod 
regulat, cu echipamentele sale, inclusiv drone, 
tablete, jocuri și programe sau aplicații pentru a 
sprijini predarea și învățarea. Scopul acestor 
mobilități este de a integra noile dispozitive în 
predarea din școli și dezvoltarea abilităților de 
utilizare ale acestora. De asemenea, Centrul 
premiază regulat practicile pedagogice inovatoare 
din grădinițe și școli. Centrul oferă consultanță în domeniul arhitecturii și 

funcționării TIC în scopul de a implementa 
standarde naționale și internaționale în domeniul 
educației. De asemenea, centrul ajută școlile și 
grădinițele să respecte cerințele privind securitatea 
și confidențialitatea datelor, precum și 
confidențialitatea și siguranța tinerilor online. Una 
dintre aceste resurse este Planul TIC (iktplan.no), 
prin intermediul căruia centrul oferă recomandări, 
privind digitalizarea școlilor și a grădinițelor. 
Aceasta include securitatea și protecția datelor, 
precum și a resurselor digitale de învățare. Planul 
TIC este un pachet holistic orientat pentru a 
extinde și identifica instituțiile educaționale formate 
din punct de vedere digital.  

Centrul sprijină instituțiile de formare inițială a 
cadrelor didactice, oferind recomandări și 
îndrumări pentru dezvoltarea competențelor 
digitale. În prezent, Centrul susține Universitatea 
Agder, Universitatea Stavanger, Universitatea 
Tromsø, Universitatea Norvegiană de Știință și 
Tehnologie, precum și Colegiul Universitar din 
Norvegia de Sud-Est în scopul să înființeze 
laboratoare de învățare, bazate pe modelul Future 
Classroom Lab din Bruxelles. Norvegia recunoaște 
necesitatea de a forma adecvat viitorii profesori, 
care urmează să intre în săli de clasă dotate cu 
tehnologie digitală. În acest sens, Norvegia a creat 
o rețea națională pentru formarea de competențe 
digitale profesionale și susține instituțiile de 
formare inițială a cadrelor didactice în organizarea 
seminarelor și atelierelor de lucru pentru profesorii 
norvegieni de două ori pe an. Acest fapt 
încurajează schimbul de experiențe și de idei în 
scopul de a explora utilizarea tehnologiilor digitale 
în spațiile de învățare. 

Guvernul norvegian a lansat recent o nouă 
strategie TIC pentru educația generală. Strategia 
digitală urmărește să formeze elevilor competențe 
digitale care să le permită să aibă success în 
educația ulterioară, muncă și implicarea în  
comunitate și să utilizeze TIC mai eficient în 
organizarea și implementarea instruirii pentru a 
spori rezultatele elevilor la învățătură. De 
asemenea, bugetul anului 2017 a prevăzut 97 
milioane de coroane norvegiene pentru finanțarea 
măsurilor specifice de consolidare a competențelor 
digitale profesionale ale cadrelor didactice. Din 
anul 2018, este posibilă formarea specialiștilor la 
diferite discipline, precum și formarea 
competențelor digitale profesionale a cadrelor 
didactice.  

Portugalia 
în Portugalia, Direcția Generală de Educație 
(Direção-Geral da Educação (DGE)), finanțată de 
Ministerul Educației, este responsabilă pentru 
implementarea și dezvoltarea tehnologiei în școli la 
nivel national. A fost creată o rețea națională în 
scopul de a reuni activitatea diferitelor școli care se 
concentrează pe crearea propriilor medii de 
învățare inovatoare, bazându-se pe modelul 
Future Classroom Lab. În prezent, există 34 de  
laboratoare inovative, însă rețeaua este în 
continuă creștere și este posibil ca până la sfârșitul 
anului 2017 acest număr să se fie dublat. Fiecare 
școală și-a identificat propriul mod de a 
implementa spațiile de învățare. (Prima școală 
care a promovat această idee a fost școala 
secundară Dom Manuel Martins (Escola 
Secundária Dom Manuel Martins) în cadrul 
proiectului ‘Sala de Aula do Futuro’ – vezi studiul 
de caz de la pagina  43.) Fernando Franco, de la 
direcția DGE, a explicat: ‘Scopul rețelei a fost de a 
reuni școlile care urmăresc să schimbe spațiile de 
învățare, metodologia și utilizarea tehnologiei în 
același timp.’ 

În Norvegia nu există inițiative naționale cu referire  
la dezvoltarea spațiilor de învățare, însă în 
perioada anilor 2007-2009 a fost implementat 
proiectul ‘Calculatoare în școli’. Până în anul 2010, 
toți elevii din învățământul liceal au fost dotați cu 
laptopuri. Astăzi, școlile nu mai cumpără 
calculatoare, dar studenții pot obține o bursă de 
finanțare pentru a le permite să achiziționeze un 
dispozitiv digital. 
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În prezent, DGE a identificat o singură școală care 
utilizează manualele digitale pe parcursul 
curriculum-ului. În alte școli, unii elevi au acces la 
manuale de pe propriile lor dispozitive mobile. 
 
Fernando Franco a declarat: „Rolul guvernului este 
crucial; noul minister a recunoscut că sala de clasă 
este importantă. Modificările trebuie făcute și 
așteptăm cu nerăbdare următorul episod.” 

DGE a fost unul dintre primele ministere de 
educație care a desemnat un Ambasador al 
Laboratorului Future Classroom Lab în scopul de  
a lucra cu  European Schoolnet privind dezvoltarea 
conceptului FCL. În prezent în Portugalia există un 
grup de ambasadori FCL care oferă formarea 
cadrelor didactice și a ajută școlile care doresc să-
și înființeze propriul mediu inovator de învățare. 
Aceste școli au fost încurajate să reutilizeze 
resursele proprii ale școlii, plasându-le într-un 
singur loc pentru a dezvolta o ‘sală de proiect’ , iar 
DGE a sprijinit școlile, oferindu-le informații despre 
diferite produse și furnizori. De asemenea, 
ambasadorii FCL au colaborat cu școlile pentru a 
dezvolta utilizarea dispozitivelor mobile, dar 
problemele pot fi variate în dependență de numărul 
de dispozitive disponibile în sală. 

Elveția 
În Elveția, strategiile și managementul educational 
sunt pilotate la nivel de canton; în țară există 26 de 
departamente de învățământ, un organism 
național de coordonare și două agenții de 
coordonare inter-cantonală, una pentru cantoanele 
vorbitoare de franceză și italiană și alta pentru 
cantoanele vorbitoare de germană. Aceste două 
agenții gestionează cele două curricule naționale. 
 
În ce privește clădirile școlare, nu există anumite 
orientări arhitecturale naționale. Școlile (clasele 1 - 
11) sunt plătite de autoritățile locale; fiecare canton 
are un serviciu responsabil de cosntrucțiile școlare, 
care prevede reguli de bază, privind dimensiunea 
clasei, aprovizionarea cu apă și electricitate, ieșiri 
de urgență. Spațiile de învățare ale școlilor sunt 
mai mult sau mai puțin implicate în modul în care 
sunt construite școlile, în funcție de mărimea și 
mandatul lor. Numai câteva dintre școli au 
recomandări în ceea ce privește impactul spațiilor 
de învățare asupra abordărilor pedagogice. 
Aceasta înseamnă că comunitățile locale și 
arhitecții au mare libertate în elaborarea 
construcțiilor școlare. 
 
Câteva cantoane au lansat proiecte în care școlile 
sunt dezvoltate ca instituții de o zi întreagă, care 
necesită gestionarea eterogenității în grupurile de 
vârstă mixtă și multiculturale, dar și integrarea 
elevilor cu nevoi speciale. Se conștientizează 
faptul că realizarea acestor obiective necesită 
adaptarea locurilor de învățare și de viață ale școlii. 
Atunci când o școală se renovează sau o școală se 
construiește, arhitecții, autoritățile locale și 
echipele de pedagogi sunt încurajați să reflecteze 
împreună asupra modului în care pot fi adaptate 
spațiile de învățare, iar în unele cantoane au fost 
elaborate ghiduri în scopul de a structura acest 
dialog și colaborarea dintre părțile interesate. Lider 
în acest domeniu este cantonul și orașul Zürich. 
Orașul a încurajat arhitectura școlară inovativă în 
mai multe școli. În anul 2010, a fost publicată o 
broșură care definește modul în care atât spațiile 
de învățare din interior, cât și spațiile din exterior ar 
trebui adaptate pentru a îndeplini obiectivele 
educaționale. 

Fernando Franco a menționat: „Suntem o punte 
între părțile interesate și școli.” În prezent, școlile 
care fac parte din rețea au identificat, în mare 
parte, doar o zonă a școlii care urmează să fie 
dezvoltată, în timp ce doar trei sau patru școli au 
spații de învățare inovatoare. Școlile sunt 
încurajate să introducă învățarea bazată pe 
proiecte pentru a le oferi elevilor oportunitatea de a 
colabora mai mult și de a promova diferite idei în 
grup. 

În majoritatea cazurilor, școlile au reușit să-și 
implementeze schimbările pe parcursul unui an 
școlar sau timp de 12 luni. DGE a colaborat cu 
școlile pentru a se asigura că formarea cadrelor 
didactice face parte din procesul de schimbare. 
Acest lucru a fost promovat în unele școli chiar și 
înainte de proiectele legate de adaptarea spațiului 
de învățare. Fernando Franco susține că, în paralel 
cu efectuarea schimbărilor spațiilor fizice, este 
important de vorbit cu părinții și cu elevii care vor 
avea nevoie de instruiri. 

DGE a identificat două probleme semnificative în 
ce privește tehnologia; în primul rând, nu toți elevii 
au propriul dispozitiv și, în al doilea rând, profesorii 
nu au abilități de a utiliza smartphone-urile deținute 
de elevi. La nivel național, în prezent nu există nici 
o legislație care să stabilească modul în care 
școlile ar trebui să lucreze cu elevii care își aduc 
propriile dispozitive în școală. De aceea, școlile 
singure decid cum ar trebui să funcționeze acest 
lucru. 

DGE are un grup de lucru pentru a dezvolta un nou 
profil al elevului în scopul de a înțelege și capta 
ceea ce elevii trebuie să învețe pe tot parcursul 
ciclului de învățământ din școală. Curricula a 
devenit mult mai centrată pe elev și axată pe 
competențele de învățare ale secolului 21. 
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În cantonul Luzern a fost publictă și difuzată o 
broșură cu titlul Dem Lernen Raum geben, 
Pädagogische  Planungshilfe (Faceți loc 
procesului de învățare, ajutor educațional), care a 
fost abordată în jurul următoarelor întrebări:  Ce 
face o școală bună și cum învață copii și 
adolescenții? Ce face o școală ca să fie și mai 
bună? Cum învață copiii și adolescenții?  
 
De asemenea, lucrarea oferă o serie de sugestii cu 
privire la posibilele impacturi asupra arhitecturii și 
zonelor alăturate unei școli. Catalogul de întrebări 
funcționează ca o listă de control pentru 
clasificarea spațiilor de învățare în calitate de 
instrumente de inovație pedagogică. De 
asemenea, lucrarea conține link-uri spre cele mai 
relevante cercetări la această temă. A fost creată o 
rețea națională de reprezentanți cantonali pentru a 
disemina exemple de bune practici și de a 
intensifica dialogul dintre arhitecți, departamentele 
de educație și școli.  

  Studii de Caz în Școli  

Austria 
Respectivul studiu de caz demonstrează modul în 
care un director de școală din Austria, la propriu, a 
sfărâmat zidurile într-o școală și a reproiectat 
orarul de la zero pentru a permite inovațiilor să vină 
cu schimbări în utilizarea spațiilor de învățare.  

Vârsta Elevilor 10-18 

Sfere de concentrare Orar flexibil; învățare independentă 

Învățare bazată pe proiecte 

Website Școală http://www.gymzell.at/php/portal.php 

Demolarea pereților, Școala Zell am See, Austria Background, Context și Punctele de inițiere 
 
Gabi Jauck este Directorul Școlii Zell am See din 
Austria. Au fost nevoie de peste patru ani pentru 
dezvoltarea unei viziuni de adaptare a spațiilor de 
învățare și planificarea schimbărilor necesare pentru 
implementarea acelei viziuni în școală. Clădirea școlii 
are 60 de ani și, atâta timp cât visul pe termen lung, 
era de a avea o clădire nouă, învățătorii au decis să fie 
efectuate modificări provizorii. Astfel a fost elaborat un 
plan care să includă demolarea pereților pentru 
crearea spațiilor mai largi. Școala și-a dorit să creeze 
o arenă pe care să fie aranjate, într-un stil ‘platformă’, 
mai multe scaune pentru ca un număr mai mare de 
elevi să se poată aduna în sala de clasă. În perimetrul 
școlii există și spații mici unde elevii pot  lucra mai 
comod în grupuri, decât fiind plasați tradițional în 
rânduri consecutive.  
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De asemenea, elevilor li se oferă oportunități de a 
lucra în aer liber, inclusiv asupra proiectelor inter-
curriculare. Unul din proiectele date este cel numit 
"The Avalanche" (avalanșa) care oferă elevilor 
posibilitatea să studieze structura și compoziția 
zăpezilor și să viziteze biroul local de informare 
turistică. Școala își dorea să dezvolte spații mai 
largi și mai deschise, oferindu-le discipolilor săi  
posibilitatea de a alege și a lua decizii. Personalul 
și-a dorit ca elevii să învețe cum să se auto-
organizeze și să-și urmeze propriile interese. 

Beneficii 
Directorul consideră că elevii sunt capabili să-și 
asume mai multă responsabilitate pentru 
propria învățare. Profesorii au mai multe 
oportunități de a explora la clasă diverse 
abordări pedagogice. Asta ar însemna că ei le 
pot permite elevilor să experimenteze diferite 
activități, cât și să încurajeze soluționarea unor 
task-uri scurte, dar intense (cu durata de 15-20 
de minute), care ar facilita formarea unei viziuni 
mai profunde asupra unui subiect, în comparație 
cu efectuarea unei activități similare, având 
durata de 4-5 ore. 

Spațiul de învățare 
Elevii ajung la școală la 7.40 dimineața și, de 
obicei, au cursuri până la 10.30. În clasele 
standard, elevii încă sunt așezați în bănci pe 
rânduri. Elevilor li se distribuie planul cu finalitățile 
învățării pentru o săptămână sau două. La 10.30, 
ușile sălilor de clasă se deschid și elevii se pot 
deplasa liber pentru a utiliza spațiile suplimentare, 
precum sălile de calculatoare și biblioteca unde se 
pot întâlni pentru a lucra individual sau în grupuri 
mici. Intervalul de la 10.30 până la 12.30 este 
considerat "fereastră". De două ori pe săptămână, 
după-amiază, elevilor le sunt propuse proiecte pe 
teme strict determinate, în timp ce în celelalte trei 
după-amiezi, elevilor le sunt propuse seturi de 
teme la libera alegere. Profesorii au rolul de  
supervizori la diverse arii curriculare. Elevii învață 
să-și organizeze orarul și activitățile astfel încât să 
fie siguri de faptul că au suficient timp pentru  
finalizarea acestora. Conținutul curriculum-ului de 
bază nu este modificat, însă elevii au libertatea de 
a determina cum și unde își realizează 
însărcinările.  

Școala Zell am See, Austria 

Folosirea tehnologiilor 
Școala s-a asigurat de faptul că utilizarea 
tehnologiei este aplicată pe întregul parcurs 
curricular. Elevii nu mai folosesc doar laboratorul 
de calculatoare timp de o oră, ci au acces la 
calculatoare de birou, laptop-uri, tablete și propriile 
smartphone-uri. 

Școala Zell am See, Austria 
 

• 

Elevii au acces permanent la tehnologie, fapt 
care înseamnă că profesorul știe că ei pot 
efectua însărcinările disponibile online. 

• 

Școala Zell am See, Austria 
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• Elevii și părinții au oferit școlii multe feedback-
uri pozitive. Părinții au comentat faptul că 
cursanții sunt acum mai abili atât în a-și 
împărtăși experiența de învățare, cât și a vorbi 
despre activitățile efectuate de-a lungul zilei 
școlare. 

Provocări 
Elevii au întâmpinat dificultăți de auto-
organizare la introducerea noului orar. La 
etapa inițială le-a luat de la 2 la 6 luni să se 
obișnuiască cu acest tip de învățare. 

• 

Deși transformarea poate fi considerată o 
schimbare școlară integrală, a fost dificil de 
convins toți profesorii. În Austria, profesorii 
sunt angajații tuturior școlilor, respectiv 
directorul nu poate fi mereu sigur că profesorii 
care intră în școală sunt dispuși să lucreze în 
spații inovatoare. 

• 

Sfatul directorului 
Gabi Jauck spune: "Am încercat să creez un 
mediu de învățare în care elevii să studieze și să-
și dorească să mai rămână, dar nu să fugă odată 
cu sunetul de încheiere a lecțiilor". 

Școala Zell am See, Austria 

Lecții învățate 
Școala a încercat să lucreze simultan cu două sau 
trei clase de elevi într-un spațiu mai mare, dar 
acest lucru nu a funcționat din cauza numărului 
impunător de elevi care trebuiau supravegheați, 
dar și a zgomotului. 
Școala a trebuit să îi explice arhitectului că  
beneficiarii și-au dorit să vadă soluții diferite de 
cele stipulate mai sus. 
Gabi Jauck a spus că a fost extrem de important 
să viziteze alte școli atât în Austria, cât și în alte 
țări. "Mi s-a părut util nu doar să vizitez și să văd  
școala, ci să-mi fac timp să observ și să înțeleg 
cum învață elevii". 

Următorii pași 
"Am colaborat cu universitatea locală 
(Universitatea din Innsbruck) și una dintre clasele 
de arhitectură ale acesteia. Studenții universității 
au petrecut un semestru întreg în școala noastră 
și au proiectat împreună cu noi o nouă școală. 
Acum avem câteva proiecte noi pe care le putem 
valorifica în dezvoltarea noii noastre școli ".  
Gabi Jauck Școala Zell am See, Austria 

29 

 



Republica Cehă 

Acest studiu de caz se referă la o școală din 
Republica Cehă care a dezvoltat un model al 
laboratorului Future Classroom Lab, unde  
profesorul pune accentul pe rolul practicianului 
reflectiv. 

  Vârsta elevilor 6-15 

Zona de concentrare Dezvoltarea unui model a 
laboratorului Future Classroom 
Lab 

Site școală http://www.zscakovice.cz/ 

Istoric, Context și Catalizatoare 
Petra Boháčková este profesoară la clasă și 
director adjunct la ZŠ Dr. Edvarda Beneše în 
Cehia. Școala are 1996 de elevi, numărul 
absolvenților și elevilor, la momentul de față, fiind 
în constantă creștere. Petra lucrează cu profesorii 
din școala ei pentru a dezvolta utilizarea 
tehnologiei în sprijinul predării și învățării. Unul 
dintre motivele principale din care școala și-a dorit 
să implementeze conceptul Laboratorului Clasei 
Viitorului a fost că practica actuală la acel moment 
era concentrată în mare măsură pe faptul că 
profesorul oferea elevilor "cunoștințele". Școala a 
dorit să le ofere elevilor oportunitatea de a fi 
participativi, decât să fie pasivi în sala de clasă, 
dar și să le acorde elevilor timp ca să se decidă 
asupra modului în care doresc să învețe. 

ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Republica Cehă 
Spațiul de învățare 
În ultimul an, școala a încercat să reproducă 
modelul furnizat de laboratorul European 
Schoolnet Future Classroom Lab din Bruxelles. 

Directoarea a identificat din start o sală  mare 
pentru a implementa schimbarea și a se asigura 
că elevii au un spațiu maximal pentru mișcare prin 
diversele zone de învățare. 

Utilizarea tehnologiei 
Petra a condus ateliere de dezvoltare profesională 
a cadrelor didactice în laboratorul Future 
Classroom Lab și a pregătit profesorii școlari în 
folosirea tabletelor și senzorilor cu scopul de a-i 
încuraja să valorifice utilizarea inovativă TIC 
combinată cu folosirea flexibilă a spațiilor de 
învățare. Utilizarea tehnologiei le-a permis elevilor 
să fie mai creativi și să obțină diferite rezultate. 
Petra a comentat: "Pixul și hârtia nu mai sunt 
suficiente, elevii se bucură, creând clipuri video". 

Utilizarea  
dispozitivelor Whiteboard-uri interactive, ecrane  

verzi imprimantă 3D, sensori, tablete,  
Lego 

"Directorul cu alți câțiva profesori de-ai noștri 
au vizitat Laboratorul Future Classroom Lab la 
biroul European Schoolnet din Bruxelles și au 
încercat să-l reconstruiască în școala noastră. 
Am ales cea mai mare sală de clasă. Am folosit 
o podea colorată. Am cumpărat mobilier 
colorat și luminos, dar și mai ușor de mișcat. 
Mesele fiind de diferite forme, pot fi mutate 
astfel încât elevii să poată lucra cu ușurință în 
grupuri. Au fost cumpărate echipamente TIC, 
un ecran verde, o imprimantă 3D, senzori, 
tablete, Lego. Directorul a considerat investiția 
drept una bună. Aproape un an a durat  
implementarea proiectului. Inițial lansarea a 
fost aproape fără echipamente pentru că era 
nevoie de spațiu, iar echipamentele au fost 
procurate pe parcursul anului." 

• 
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Beneficii 
Petra consideră că atunci când elevii folosesc 
sala, ei sunt mai autonomi, deoarece se pot 
deplasa între diverse zone de învățare. Au 
sarcini diferite și nu se confruntă în 
permanență cu profesorul. 

• 

Elevii beneficiază de colaborare și discuții. • 

Diferitele activități din diferitele zone de lucru 
le permit să fie creativi. 

• 

Elevii sunt mai puțin susceptibili de a fi izolați, 
deoarece pot participa la activități de grup. 

• 

Profesorul poate să-și ofere timp pentru a afla 
mai multe despre elevii săi în regim individual, 
deoarece, astfel, există mai multe șanse ca 
profesorul să se angajeze într-o discuție, 
pentru că poate să se deplaseze în jurul 
diferitor activități de grup. 

• 

ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Republica Cehă 

Sfatul directorului 
Trebuie să vă întrebați: "Ce învață elevii și cum aflați 
dvs. despre asta?" Petra Boháčková 

Lecții învățate 
Petra spune: "Unul dintre cele mai importante 
lucruri pe care le-am avut de învățat este să 
reflectez asupra propriei mele practici și să mă uit 
la modul în care trebuie să mă schimb ca 
profesor". 

Pașii următori 
Școala are în prezent trei clădiri diferite, iar 
primăria intenționează să dezvolte "campusul". 
Conducătorul școlii speră să construiască un alt 
laborator  Future Classroom Lab în noua clădire a 
școlii. 

ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Republica Cehă 

Provocări 
Laboratorul Future Classroom a funcționat timp de 
un an; în momentul de față, accesul în sală se face 
prin intermediul unui orar de lucru cu profesorii 
care sunt interesați de dezvoltarea utilizării 
tehnologiei de către elevi. În prezent, școala caută 
modalități de a introduce un al doilea Laborator 
Future Classroom. 

• 

Ar putea fi greu la început, deoarece lecțiile nu 
pot fi la fel ca în trecut. Profesorii trebuie să 
acorde mai mult timp pregătirii lecțiilor și să se 
gândească la ce vor face elevii din fiecare grup 
de lucru. 

• 

Formarea profesorilor trebuie făcută diferit și 
trebuie să includă orientarea profesorilor vizavi 
de cum să folosească spațiile configurate în 
diferite moduri. 

• 
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Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools 

Estonia 

Acest studiu de caz analizează modul în care o 
școală din Estonia a dezvoltat o sală dedicată 
roboticii pentru a se asigura că elevii pot accesa în 
mod regulat aceste tehnologii ca componentă a 
curriculumului școlar. 

Vârsta elevilor 7-19 

Domenii de 
concentrare 

Robotică, Programare 

   Dispozitive Calculatoare, Laptop-uri, iPad-uri,     
                                     Kit Robotică 

Site școală https://www.oesel.ee/kg/ 

Istoric, Context și Catalizatori 
Gimnaziul Kuressaare din Saaremaa, Estonia are 
1060 de elevi cu vârsta între 7-19 ani. Madli-Maria 
Naulainen este profesor de Istorie și Educație 
Civică și, de asemenea, principalul profesor pentru 
utilizarea tehnologiilor de învățare în școală. Una 
dintre provocările școlare este lipsa de spațiu, iar 
școala încearcă să se asigure că spațiul este 
folosit eficient. Școala a fost renovată acum 10 ani, 
accentul fiind pus pe aranjarea mediului. Adițional, 
în școală a fost amenajată o grădină de iarnă, 
având o mulțime de plante. Elevii pot să stea în 
grădină și să se odihnească la pauzele dintre lecții. 
Fiind extinsă pe patru etaje, școala are o sală de 
gimnastică, o piscină și spații pentru studierea 
limbilor străine, fizicii, chimiei, laboratoare 
tehnologice și săli pentru gătit, precum și două săli 
de calculatoare. 

Spațiul de învățare 
Recent în scoală a fost creată o cameră pentru 
robotică. Acum trei ani, a fost luată decizia de a 
introduce studierea programării în întreaga școală. 
În prezent, o dată pe săptămână elevilor din 
clasele 1-4 li se predă robotica și limbajul de 
programare "Scratch". Inițial, robotica a fost, de 
asemenea, predată în cadrul laboratorului de 
calculatoare, dar, grație cererii, a fost luată o 
decizie de a transforma spațiu de lucru pentru 
profesori într-o cameră "dedicată" roboticii. Unul 
dintre semnificativele beneficii ale acestei decizii  a 
fost faptul că actual kit-urile sunt total disponibile 
pentru a fi utilizate în predare și învățare. Scopul 
inițial a fost de a introduce studierea roboticii de la 
vârsta de 7-11 ani, însă acest lucru a implicat și 
elevii de până la clasa a IX-a inclusiv.  

Utilizarea tehnologiei 
Elevii folosesc laptopuri sau PC-uri în sălile de 
calculatoare, dar acestea sunt dispozitive mari și, 
prin urmare, nu pot fi deplasate ușor în alte săli de 
clasă. Există 30 de iPad-uri care sunt destinate  
pentru a fi utilizate de către profesorii din toate 
ariile curriculare.  

Sala de Robotică, Gimnaziul Kuressaare, Estonia 

32 

  
 

La unele lecții, acolo unde este posibil, elevilor le este 
permis să folosească telefonul mobil pentru a efectua 
căutări pe Internet, pentru brainstorming-ul digital ori 
pentru a răspunde la teste. Școala are table 
interactive care, spre regret, adesea sunt utilizate în 
exclusivitate doar ca ecrane multimedia. 

https://www.oesel.ee/kg/


Beneficii 
• Mediul tradițional a sălii de clasă are bănci cu 

două locuri care, în mare parte, sunt statice și 
nu pot fi mutate ușor. De asemenea, există 
câteva săli de clasă cu bănci mobile, care 
facilitează lucrul elevilor pe diferite dimensiuni 
ale grupurilor de activități. 

• Profesorii sunt capabili să maximizeze 
potențialul elevilor, propunându-le oportunități 
de colaborare. 

Provocări 
• Profesorii se pot împotrivi noilor spații și noului 

mediu educațional. Gimnaziul Kuressaare, Estonia 

• Dar totuși, logistica orarului amplasează toate 
componentele necesare ale acestui kit într-un 
singur spațiu, mărind disponibilitatea acestora. 

Sfatul directorului școlii 
Madli-Maria a comentat: "Dacă problema constă în 
găsirea spațiului, mai întâi de toate școala ar trebui 
să ia în considerare necesitățile elevilor". 

Lecții învățate 
Madli-Maria a comentat: "Nu faceți nimic în grabă, 
totul necesită o planificare corespunzătoare". 

Colectivul școlii a recunoscut importanța vizitării 
altor școli pentru înțelegerea modului în care pot fi 
folosite spațiile similare. Unii dintre profesori au 
putut vizita o școală care a fost renovată într-un 
mod asemănător. Vizita a oferit idei și a evidențiat 
noi posibilități de utilizare a spațiului, dar și idei de  
lucru mai eficient în acest spațiu. Gimnaziul Kuressaare, Estonia 

Pașii următori 
Planul este ca toți elevii de clasa a IX-a să poată 
accesa sala de robotică ca și parte componentă a 
procesului de studii. Pentru activitățile de tip ‘after 
school’ există și un laborator de fizică în care se 
desfășoară activități avansate în domeniul 
roboticii. 

În prezent școala examinează mai multe soluții 
pentru dezvoltarea unui mobilier mobil. 

Actual un nou proiect de Clasă a Viitorului este 
inclus în lista dorințelor ce urmează a fi planificat 
și dezvoltat. 
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Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools 

Irlanda 

Studiul de caz dat se referă la o școală secundară 
din Irlanda, unde fiecare profesor este echipat cu 
un iPad, fiecare elev are propriul iPad în locul 
manualelor cumpărate de părinți și fiecare clasă 
deține o listă standard de mobilier și echipamente. 

   Vârsta elevilor - 18 

Zonă concentrare: 
Școală nouă; acces la dispozitive și 
echipamente standard în sala de 
clasă. 

Le Chéile Secondary School, PDST Technology in 
Education, Ireland 

Site școală: http://lecheilesecondaryschool.ie/ 

Istoric, Context și Catalizatori  
Școala secundară Le Chéile a fost deschisă în 
anul 2014, fiind temporar amplasată într-o clădire, 
după care, în anul 2016, a fost mutată într-o altă 
clădire construită special pentru ea. În 2017 școala 
era de-abia pe jumătate construită, fiind într-un 
șantier de lucru continuu. Se estima ca școala să 
fie complet finalizată în august 2017. 

Dr Áine Moran, directoarea școlii, a predat timp de 
25 de ani obiecte din aria curriculară economie și 
matematică. Înainte de a deveni director, ea a 
activat ca director adjunct într-o altă școală nouă. 

În școala dată directorul, luând decizia de a vizita 
expoziția BETT din Londra, "a deschis o lume cu 
totul diferită" și a sporit gradul de conștientizare al 
colectivului profesoral al școlii cu privire la 
potențialul de dezvoltare a spațiilor de învățare. 

Școala Secundară Le Chéile, PDST Technology in 
Education, Irlanda 

Spațiile de învățare 
În toate sălile de clasă din școala au fost montate  
table cu ștergere uscată pe pereții laterali ai 
încăperii. De asemenea, în fiecare clasă profesorii 
au acces la un  proiector multimedia. 

În această școală învață reprezentanți a 49 de 
naționalități diferite și, ca urmare, a fost extrem de 
important să se pună accentul pe diversitatea 
stilurilor de învățare ale elevilor. 

Pentru a promova ideea că un spațiu de învățare 
poate fi oriunde în școala,  unde sunt o mulțime de 
spații luminoase, coridoare cu canapele și 
biblioteci. Ferestrele clasei se îndreaptă spre 
coridor, iar profesorii pot folosi stilouri speciale 
pentru a scrie pe geam. Ferestrele sunt folosite 
pentru brainstorming și diseminarea ideilor.  

În această școală elevii se deplasează lejer în  
pauzele dintre lecții. Profesorii au propriile birouri, 
iar sălile de clasă sunt decorate pentru a fi 
asigurate cu un plus de lumină și căldură. 
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Dispozitive: Fiecare elev și profesor are propriul 
iPad. 

                          Fiecare clasă este echipată cu un 
proiector multimedia și două table albe 
cu ștergere uscată. 

  
 

http://lecheilesecondaryschool.ie/


O clasă a fost echipată cu scaune flexibile de birou 
dotate cu roți; în fiecare clasă sunt 30 de scaune 
de șase culori diferite. Aceasta înseamnă că 
profesorul poate grupa elevii și în funcție de 
culoarea scaunelor. 

Există un spațiu deschis în afara biroului 
directorului și acesta, la fel, a fost transformat în 
spațiu de învățare. 

În școala a fost elaborată o listă cu mobilier 
standard pentru o clasă: 

• 15 bănci duble 
Școala Secundară Le Chéile, PDST Technology in 

Education, Irlanda 
 

• 30 scaune colorate 

• o masă și scaun mobil  

• 1 dulăpior 

• 1 cărucior mobil pentru echipamente de mici dimensiuni 

• 1 proiector multimedia 

• 2 table pe care se poate scrie cu marker-ul 

Utilizarea tehnologiei 
În această școală profesorii și-au creat propriul 
conținut didactic, astfel încât să decadă 
necesitatea utilizării manualelor. Elevii folosesc 
iPad-uri, deoarece școala și-a dorit ca elevii să 
devină autonomi și să-și poată personaliza  
experiența de învățare. Școala are TV-uri  Apple 
amplasate peste tot, fapt care permite elevilor să 
disemineze reciproc activitățile  elaborate de pe 
iPad-uri. Folosirea a două table albe în sala de 
clasă a favorizat deplasarea profesorului prin toată 
clasa și nu doar prin zona din fața clasei. În 
realizarea   abordării de învățare inversată unii 
profesori folosesc materiale video. Astfel, înainte 
de lecții, elevii sunt încurajați să acceseze de 
acasă materialele corespunzătoare. Fiecare elev 
are propriul iPad care a fost cumpărat de părinți 
printr-o schemă de achiziție coordonată de școală. 
(Părinții cumpără iPad-uri în loc să cumpere 
manuale.) Fiecare profesor are propriul iPad, iar 
fiecare catedră școlară deține câte un MacBook.  

Școala Secundară Le Chéile, PDST Technology in 
Education, Irlanda 

 

Școala Secundară Le Chéile, PDST Technology in 
Education, Irlanda 
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Beneficii 
• Scaunele de culori diferite permit învățătorului 

să grupeze elevii, de exemplu toți cei care șed 
pe  scaune roșii pot efectua o activitate aparte. 

Provocări 
Poate fi dificil de schimbat abordarea tuturor 
cadrelor didactice, dar se recomandă de 
început cu cei care sunt dispuși să se schimbe. 
Deoarece cadrele didactice sunt antrenate în 
utilizarea spațiilor noi, schimbarea este mare 
pentru cadrele didactice. Directorul consideră: 
"Profesorii trebuie să recunoască că pregătirea 
pentru astfel de lecții este diferită, la fel ca și  
necesitatea de implicare activă într-un astfel de 
proces ". 

• 

Procesul de licitație poate fi limitat, deoarece 
școlile oricum nu pot lucra izolat în găsirea 
unor alternative mai ieftine. 

• 

Într-o școală pentru grupuri mai mari e cazul 
să existe și spații mai mari. 

• 

Școala Secundară Le Chéile, PDST Technology in 
Education, Irlanda 

 
 

Va fi necesar ca iPad-urile să fie menținute în 
funcțiune pe întreg intervalul temporar de 
aflare al elevului în școală. 

• 

Sfatul directorului 
Elevii și profesorii pot descoperi că aflarea într-o 
sală de clasă impune limite. În acest context, ca 
elevii să se simtă liber este importantă explorarea 
și ale altor spații din școală. 
Această școală a mers către evoluție prin 
activitatea comitetului curricular, apoi a încercat să 
se asigure că ideile sunt, mai întâi, pilotate și doar 
mai târziu revizuite de echipa de conducere a 
instituției, dar și de unii profesori. De asemenea, 
colectivul profesoral al școlii și-a făcut timp să 
consulte opiniile elevilor cu privire la modul în care  
aceștia ar dori să învețe. 
Școala a încercat să facă uz de spațiile coridorului. 
Acum elevii pot lucra și acolo. Școala Secundară Le Chéile, PDST Technology in 

Education, Irlanda 
 
 

Lecții învățate 
"Trebuie să căutați modalități pentru a lăsa profesorii 
să fie creativi; de exemplu, plasând în fiecare clasă 
o a 2-a tablă cu ștergere uscată, dar și marchere 
pentru scrierea pe ferestre. Resursele date nu sunt 
scumpe, dar pot avea un impact serios". 

La rândul său, colectivul cadrelor didactice a școlii 
consideră că schimbările sunt extrem de pozitive 
pentru elevi. 

"Nu vă lăsați prinși în așteptare, uneori trebuie 
doar să încercați." Dr Áine Moran Pentru a permite o mobilitate mai mare a elevilor, 

sălile de clasă trebuie să fie mai mari. "Am fost 
îngrijorați de faptul că elevii vor duce scaunele pe 
coridor, dar ei nu o fac". Pașii Următori 

Actual, școala dorește să modifice orarul astfel,  
încât acesta să le permită elevilor să aibă timp 
pentru finalizarea proiectelor individuale. 

Odată cu apariția spațiilor noi și luminoase de 
învățare părinții au confirmat că vor și ei să revină 
la școală.  
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Italia 

Prezentul studiu de caz oferă o analiza despre 
necesitatea prezenței unei viziuni clare pentru 
adaptarea spațiilor de învățare din întreaga 
școală. Școala dată a luat în considerare modul în 
care spațiile de învățare și utilizarea tehnologiei 
trebuie să fie abordate împreună prin promovarea 
unui orar mai flexibil, care ar oferi elevilor accesul 
la tehnologii ce propun oportunități pentru 
colaborare, având și capacitatea de a genera 
finalități de studiu neașteptate. 

   Vârsta elevilor  3-14 

Sfere de concentrare Biblioteci; accesul deschis 
către comunitate; implicarea în 
proiecte naționale și europene; 
modificarea orarului Istituto Comprensivo di Cadeo și Pontenure, Italia 

   Dispozitive iPad-uri pentru elevi și profesori 

Site școală www.istitutocomprensivocadeo.gov.it 

Istoric, Context și Catalizatori 
Institutul din Cadeo și Pontenure (Instituto 
Comprensivo di Cadeo e Pontenure) are 1330 de 
elevi cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani. Școala a 
creat câteva săli diferite cu mobilier mobil și zone 
cu perne confortabile pentru discipolii săi. Totul a 
fost integrat împreună cu tehnologiile, table 
interactive, laptopuri și tablete. Școala a acordat 
atenție design-ului lucrului artistic din sălile de 
clasă corespunzătoare. Școala are două 
laboratoare muzicale cu instrumente și table 
interactive, organizează și desfășoară concerte 
care sunt transmise online. Școala are un auditoriu 
mare de cca 150-200 locuri, deschis comunității 
pentru organizarea de seminare și evenimente. Istituto Comprensivo di Cadeo și Pontenure, Italia 

 Școala a utlizat crearea spațiilor de învățare drept 
o modalitate de a-și implementa viziunea prin 
promovarea colaborării continue în discuții cu 
cadrele didactice pentru a "stimula schimbarea", 
dar și pentru soluționarea oricărui tip de rezistență 
la inovare. 

"Una dintre bijuteriile noastre este biblioteca, 
locație pe care încercăm să o reînnoim pentru 
a nu păstra starea lucrurilor de altă dată. 
Încercăm să o menținem și să o edificăm. 
Organizăm prelegeri cu implicarea comunității. 
Am deschis un grup de lectură pentru copii 
mici. În mod constant, ne gândim la noi 
inițiative pentru a ne menține în viață ideile. 
Este esențial să existe tehnologie – tehnologie 
mobilă pentru profesori și elevi, cu rata 1-1 în 
utilizarea colaborativa a dispozitivelor în ciclul 
gimnazial, cât și utilizarea colaborativă a 
dispozitivelor în ciclul primar." 

• 

Spațiul de învățare 
În școala respectivă orarul a fost organizat astfel, 
încât fiecărui elev să i se ofere accesul 
regulamentar la bibliotecă. În bibliotecă elevii sunt 
încurajați să efectueze însărcinări individuale și / 
sau în grupuri mici care să le permită luarea de 
decizii cu privire la modul în care vor învăța. 
Biblioteca a fost dotată cu perne colorate și o 
mulțime de spații deschise. Elevii pot să miște 
pernele și să lucreze liber la proiectele lor. 
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Beneficii De asemenea, școala a deschis o bibliotecă în aer 
liber. Astfel, grădina a fost echipată cu mobilier 
nou reciclabil pentru a încuraja elevii și profesorii 
să citească și / sau să lucreze cu iPad-urile pe care 
le pot împrumuta din biblioteca interioară a școlii. 

Contingentul angajaților școlii consideră că 
explorarea spațiilor de învățare le-a oferit 
elevilor și profesorilor următoarele: 

• 

• Oportunități de colaborare 

• Oportunități de dezvoltare a capacității de 
interacțiune personală, dar și 

• A impulsionat introducerea metodelor de 
învățare activă și inclusivă. 

Profesorii care lucrează la dezvoltarea spațiilor 
de învățare din școala dată au colectat  
fotografii ale progreselor lor cu exemple despre 
evoluția activităților multimedia ale elevilor. 
Școala le-a folosit atât în plan intern, cât și în 
plan extern drept probatoriu ce demonstrează 
ascendența. 

• 

Elevii sunt mai mult corelați cu școala, 
deoarece spațiile de învățare și utilizarea 
dispozitivelor mobile reflectă viața lor de zi cu 
zi. 

• 

Istituto Comprensivo di Cadeo și Pontenure, Italia 
 

Use of Technology 
Fiecare clasă are acces la o tablă interactivă. 
Elevii și profesorii au acces la iPad-uri, iar în ultimii 
patru ani a existat un proiect care permite elevilor 
mai în vârstă să-și achiziționeze iPad-urile în rate. 
Elevii sunt încurajați să lucreze în grupuri mici. Ei 
încă mai fac lucrări scrise pe suport de hârtie și din 
cărți dar, totodată, li se dau și careva teme pe 
iPad. Școala consideră că prezența tehnologiilor 
mobile în spațiul de învățare este esențială și 
continuă să caute modalități prin care elevii să-și 
folosească dispozitivele cu scopul de a încuraja  
lucrul colaborativ. Cadrele didactice școlare au 
încercat să dezvolte competențele elevilor în  
materie de creare a prezentărilor, dar și 
competențele avansate de exprimare orală ale 
acestora. 

Provocări 
Școala recunoaște că efectivul schimbărilor 
poate fi servi drept provocare în menținerea 
unor priorități clare. Este dificilă susținerea 
sprijinului pentru schimbare. Giovanna Rosi 
consideră: "Chestiunea referitoare la practica 
tradițională este dificilă, pentru că atunci când 
sunt rugați să încerce ceva complet diferit 
profesorii demonstrează rezistență". 

• 

Unul dintre cele mai mari motive ce cauzează 
rezistența personalului este faptul că profesorii 
sunt preocupați de modul în care modificările 
vor afecta finalitățile de studii și rezultatele 
examinării. În primul rând, profesorilor trebuie 
să li se ofere posibilitatea de a participa în 
proiecte pilot și în studii de cercetare mai 
restrânse, care vor permite utilizarea spațiilor 
de învățare în mod inovator. 

• 

Formarea întregului personal se poate dovedi a 
fi o problemă; personalul acestei școli reprezintă 
o combinație dintre cadre didactice școlare care 
oferă cursuri de dezvoltare profesională și cadre 
didactice care solicită sprijinul formatorilor 
externi. 

• 

Sfatul directorului 
"Înființați în școală un grup de lucru, dezvoltați o 
idee clară despre ceea ce puteți face, abordați un 
proiect pentru modificarea spațiului, împărtășiți 
ideile cu părinții și cu administrația publică locală 
pentru a vă asigura sprijinul și implicarea 
acestora."  

Istituto Comprensivo di Cadeo și Pontenure, Italia 
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"Pentru a introduce noi tipuri de predare trebuie să oferiți 
timp profesorilor. Uneori profesorii consideră că este 
vorba despre un efort deosebit, iar lor nu li se acordă 
nimic în schimb. "Romina Bertuzzi 

Lecții învățate  
"Este foarte important să știți care este punctul de 
plecare; suntem foarte atenți la ce se întâmplă la 
nivel național, revizuim continuu ceea ce se 
întâmplă în afara țării. Avem un grup de profesori 
care în permanență sunt solicitați să se gândească 
cum putem să ne modifcăm spațiile de învățare. 
"Romina Bertuzzi 

Pașii următori 
În prezent, spațiile sunt construite, reieșind din 
scopul ca elevii să rămână în același loc. 
Profesorii încurajează elevii să participe; cu toate 
acestea, școala explorează în prezent modalități 
prin care elevii sunt angajați în diverse activități 
care să se potrivesc necesităților lor individuale de 
învățare. 

"Pentru a se asigura că profesorii doresc să 
lucreze cu școala și să continue să 
îmbunătățească utilizarea spațiilor de învățare 
profesorii noi trebuie să fie încurajați să cunoască 
școala de la întâia lor intrare în instituție. 

"Țineți minte că scopul este învățarea și, astfel, 
trebuie să ne concentrăm asupra necesităților 
elevului, iar tot ce este corelat cu acest spațiu face 
parte din acest obiectiv". Giovanna Rosi 

"Profesorii trebuie să fie implicați în schimbare." 
Leonardo Tosi, Indire 

Italia are un manifest despre spațiile de învățare 
care a fost dezvoltat din cele mai bune practici 
demarate la nivel internațional. 
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Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools 

Norvegia 

Prezentul studiu de caz subliniază rolul continuu al 
directorului unei școli secundare din Norvegia în 
sprijinul dezvoltării unor abordări inovatoare de 
predare - învățare, oferind profesorilor posibilitatea 
de a colabora și de a inova. 

   Vârsta elevilor 16-19 

Sfere de 
concentrare 
 

Cladire nouă; accesul elevilor la 
tehnologie; spații flexibile și 
adaptabile 

Nordahl Grieg vgs School, Norway 
Site-ul școlii http://www.hordaland.no/ 

nordahlgriegvgs 

Istoric, context și catalizatori 
Margreta Tveisme este director asistent al Școlii 
Nordahl Grieg vgs din Bergen, Norvegia. În 
prezent în școală învață 957 de elevi. Școala are 
o responsabilitate suplimentară: de a sprijini elevii 
cu deficiențe de auz. 

La acel moment încă nu existau modele care ar 
exemplifica potențialul de dezvoltare a sălilor de 
clasă. 

Echipa de conducere este, în mod special, 
preocupată continuu de dezvoltarea pedagogică. 
Ei au lucrat pentru utilizarea integrată a tehnologiei 
în spațiu. Această școală a primit un premiu 
național pentru inovare în 2015. 

Margreta recunoaște: " În Norvegia profesorii nu 
erau pregătiți pentru acces liber la Internet. Când 
au fost introduse laptopurile cu rata de 1:1 
profesorii nu știau ce să facă. La școala noastră 
profesorii au fost puțin mai pregătiți, deoarece încă 
la angajare știau că tehnologia aici va juca un rol 
major ". 

Școala Noordahl Grieg vgs, Norvegia 

Aceasta este o școală nouă, construită în 2010 
într-o zonă în care populația este în ascendență. 
Școala a fost creată drept model pentru alții, dar și 
cu scopul de captare a potențialul de schimbare a 
unei instituții de învățământ. Primul director a fost 
numit cu doi ani înainte de darea în exploatare a 
școlii, iar întâlnirea sa cu inginerii și arhitecții a 
insemnat că directorul a avut ocazia să influențeze 
dezvoltarea spațiilor flexibile de învățare în cadrul 
școlii. Directorul asistent a fost numit un an mai 
târziu, echipa de conducere, fiind desemnată în 
februarie înainte de începerea anului școlii în luna 
august. 

Școala Noordahl Grieg vgs, Norvegia 
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Dispozitive Tablă interactivă; laptop-uri; tablete; 
utilizarea de către elevi a dispozitivelor 
personale (telefoane mobile) 

  
 

http://www.hordaland.no/nordahlgriegvgs
http://www.hordaland.no/nordahlgriegvgs


Spațiul de învățare 
Chiar la intrarea în școală există întotdeauna 
activități, iar instituția maximizează flexibilitatea 
acestui spațiu deschis. Intrarea este văzută ca o 
piață ("torget"). Școala are multe ferestre de sticlă; 
fapt care încurajează transparența, deschiderea și 
subliniază că "toată lumea poate vedea ce se 
întâmplă aici". Design-ul dat reflectă ideea de 
vizibilitate a profesorilor și elevilor. Școala are mai 
multe încăperi pentru a lucra în grupuri mici. Pe 
perimetrul școlii există diverse arii destinate   
pentru diferite departamente. Sălile de clasă pot fi 
unite și există câteva spații deschise. Școala are o 
bibliotecă cu spații de lucru pentru elevi și o zonă 
exterioară numită "The Reading Grove" (Poiana 
lecturii), cu copaci, iarbă și bănci pentru elevi și 
două săli cu facilități acceptabile pentru vizionarea 
filmelor. 

Beneficii 
Elevii pot reflecta asupra învățării proprii. • 

Elevii sunt încurajați să facă o multitudine de 
alegeri. 

• 

Pentru profesori este mai ușor să 
implementeze idei noi într-o școala nouă. 

• 

Margreta spune: "Ideile vin direct de la 
profesori, discutăm serios despre planurile lor. 
Transparența școlii reflectă dorința profesorilor 
și a elevilor de a-și împărtăși ideile și 
experiența între ei." 

• 

Provocări 
• Margreta constată că una dintre cele mai mari 

provocări este timpul: "Schimbarea școlii 
necesită timp și situația trebuie evaluată 
constant". 

• Examenele reprezintă o mare provocare mai 
ales atunci când se așteaptă ca elevii să 
lucreze individual fără acces la Internet în 
scopul de a-și susține învățarea. 

Sfatul directorului 
Încercați să organizați personalul astfel, încât 
profesorii să nu lucreze izolat. E nevoie de echipe 
pentru a se ajuta / sprijini / reflecta reciproc. 

Școala Noordahl Grieg vgs, Norvegia 
 

Noii profesori ai școlii sunt plasați în echipe de 
profesori în care se așteaptă ca aceștia să 
colaboreze și să coopereze cu ceilalți membri ai 
colectivului. Acest lucru poate ajuta la încurajarea 
ideii de schimbare a echipei. 

Folosirea tehnologiei 
În această școală pentru profesori și elevi există 
acces permanent la tehnologie. În primele zile, 
contingentul didactic al școlii se aștepta ca elevii 
să sosească, în principal, cu dispozitive de la un 
singur furnizor; deși cu toate acestea, 
disponibilitatea echipamentului dat a crescut, iar 
ca și răspuns la această provocare, școala a 
trebuit să se asigure că și profesori care sunt 
foarte familiarizați cu hardware-ul și software -ul 
Apple, adițional la produsele Windows și dețin 
echipamentele respective. Margreta Tveisme 
recunoaște importanța rolului tehnologiei în 
dezvoltarea spațiilor de învățare: "Am folosit 
tehnologii pentru colaborare în rețelele sociale, iar, 
la rândul lor; aceste spații virtuale devin spații de 
învățare importante ".  

Profesorii au posibilitatea de a colabora pe 
marginea unor idei noi și / sau de a colabora în 
scop de promovare a inovării o dată pe lună cu un 
membru al echipei de conducere. 

Lecții învățate 
Flexibilitatea spațiilor, concomitent cu grupurile 
paralele, semnifică faptul că elevilor li se pot 
înainta sarcini mult mai ample. Durata lecțiilor 
variază, de asemenea, între 90 de minute și patru 
ore. Astfel, elevii pot intra și ieși din sălile de clasă 
și se pot deplasa prin diferite spații de învățare. 
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Pașii următori 
Implementarea unui nou spațiu Makerspace la 
mai multe discipline și lecții. Deocamdată, este 
folosit în mare parte pentru Tehnologie și 
Științe, dar școala își dorește și începe 
utiizarea acestora în cadrul tuturor disciplinelor 
științifice, precum și la alte teme de curs. 

• 

Pentru a lucra în grupuri în spații deschise e 
nevoie de un mobilier mai informal, mai moale 
și flexibil (ex. perne mari). În școală s-a 
descoperit că ori de câte ori o masă și câteva 
scaune sunt lăsate într-o astfel de zonă, 
acestea sunt imediat folosite de către elevi. 

• 

Prin intermediul spațiilor de învățare online, 
precum sunt și rețelele sociale, împreună cu 
alte școli continuă cooperarea și dezvoltarea la 
nivel  internațional. 

• 

Școala Noordahl Grieg vgs, Norvegia 
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Portugalia 

Prezentul studiu de caz explorează modul în care 
ideea implementării unui nou spațiu de învățare în 
școală a fost adoptată pentru prima oară de către 
un profesor entuziast. 

   Vârsta elevilor 11-18 

Domenii de 
concentrare 

Laboratoare de învățare; rețele de 
învățare; formarea profesorilor 

   Dispozitive Tablete; smartphone-uri 

http://escoladmanuelmartins.com 

Istoric, context și catalizatori 
Carlos Cunha este profesor de fizică la Școala 
Secundară Dom Manuel Martins din Setúbal, 
Portugalia, unde învață 520 de elevi. Din 2012, el 
a lucrat îndeaproape cu laboratorul Future 
Classroom Lab din Bruxelles pentru a înțelege 
cum poate învăța din această inițiativă în scopul 
de a-și dezvolta ideile în felul său. Școala a vrut să 
îmbunătățească rezultatele slabe ale examenelor 
și să înlăture retenția elevilor. După consultarea  
cu cadrele didactice s-a ajuns la concluzia că elevii 
consideră neinspirată abordarea didactică aplicată 
în sala de clasă. 

Școala Secundară Dom Manuel Martins, Portugalia 

Spațiul de învățare 
Școala și-a propus să creeze un model al 
laboratorului Future Classroom din Bruxelles cu 
următoarele obiective specifice: 

1. Dezvoltarea învățării bazate pe cercetare. 

2. Dezvoltarea activităților inter-curriculare. 

Prin urmare s-a luat o decizie de a schimba 
metodologiile utilizate în sala de clasă. Cu toate 
acestea, Carlos a recunoscut că, pentru a putea 
adapta practica pedagogică existentă a apărut 
necesitatea de a schimba spațiul de învățare. 

3. Încurajarea elevilor să lucreze în grupuri mici. 

4. Dezvoltarea formării cadrelor didactice pentru a fi 
un exemplu pentru școlile din Portugalia și peste 
hotarele ei. 

De la început, școala și-a dorit ca sala lor de clasă 
să fie identificată, mai curând, drept un "laborator 
de învățare", decât o "clasă a viitorului". Intenția 
generală este continuarea extinderii numărului de 
spații interactive din jurul școlii. Școala a început 
să acționeze în acest sens, încurajând personalul 
să plaseze elevii în grupuri de câte cinci persoane 
pentru desfășurarea activităților. Fiecare clasă era 
echipată cu o tablă interactivă, dar ideea  era ca 
profesorii să-și petreacă doar câte 15-20 de 
minute de predare a conceptelor noi în cadrul unei 
lecții de 90 de minute. Restul lecției profesorul 
trebuia să încurajeze elevii să participe la diferite 
activități, în timp ce profesorul putea să folosească 
evaluarea formativă pentru a determina progresul 
școlar. Școala a lucrat cu Ministerul Educației 
(DGE) la nivel național pentru a-și împărtăși 
practica și a continua să-și dezvolte ideile în 
aceasta direcție. 

Școala Secundară Dom Manuel Martins, Portugalia 
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Site școală 

http://escoladmanuelmartins.com/


Utilizarea tehnologiei 
Deoarece nu toți elevii au acces la tehnologie, 
școala le-a furnizat tablete în cazurile în care 
acestea erau necesare. Elevii au preferat să-și 
poată folosi propriile telefoane mobile pentru 
învățare și, în scurt timp, au conștientizat că nu 
mai e cazul să le folosească necorespunzător. 

Beneficii 
• Profesorii au observat că elevilor nu le vine să 

creadă că lecția s-a terminat. Elevii au devenit 
mult mai interesați și implicați în învățare, 
deoarece aveau activități diferite. 

• Profesorii și elevii au recunoscut cât de multe 
pot realiza în timpul limitat al unei lecției. 

Școala Secundară Dom Manuel Martins, Portugalia 
 

• Beneficiul real constă în faptul că elevii au 
obișnuit să folosească tehnologia pentru 
învățare mai frecvent, decât pentru distracție. 

Cel de-al doilea exemplu din Portugalia vine de la 
Isabel Estevinha, directorul Școlii Soeiro Pereira 
Gomes EB 2,3 din Alhandra, Vila Franca de Xira, 
care tocmai a început un nou proiect școlar pentru 
a permite școlii să facă parte din rețeaua inițiată 
de Ministerul Educației (DGE) privind spațiile de 
învățare. Școala are 1300 de elevi cu vârste 
cuprinse între 10 și15 ani. 

Provocări 
• Una dintre cele mai mari provocări identificate 

de școală constă în faptul că profesorii trebuie 
să aibă încredere în fiabilitatea tehnologiei. 

   Vârsta elevilor 10-15 

Domenii de 
concentrare 
 

Proiect Erasmus-Profilul 
elevului Sfatul directorului 

Trebuie să vă gândiți la diferitele tipuri de activități pe 
care elevii le pot efectua în cadrul laboratorului de 
învățare. Carlos Cunha a comentat: "Am vrut ca elevii 
noștri să facă parte din procesul de învățare și să nu 
fie doar spectatori." Site școală http://agasjm-m.ccems.pt/ 

Lecții învățate 
"Școala a învățat din răspunsul elevilor că 
schimbările au fost primite bine. Acum elevii s-au 
angajat în învățare și se bucură să participe la 
diferite activități." Carlos Cunha 

Istoric, context, catalizatori 
La nivel regional, școala face parte dintr-un grup 
format din zece școli; dar în prezent este prima din 
regiune care se ocupă de îmbunătățirea spațiilor 
de învățare. Unul dintre noii profesori din școală a 
fost numit pentru a forma cadrele didactice 
existente în ceea ce privește utilizarea inovativă a 
tehnologiei. Școala a lansat un studiu pentru 
determinarea atât a nivelului de încrede digitală, 
cât și de competențe digitale ale profesorilor. 
Pentru a înțelege profilul elevilor școala a fost 
implicată într-un proiect Erasmus de  conlucrare 
cu colegii din Bulgaria, Estonia și Marea Britanie. 
Proiectul a explorat conținuturile  care vor fi 
învățate la școală de un elev standard. Profesorii 
au explorat diferite moduri de evaluare a elevilor, 
inclusiv elaborarea unor criterii de colaborare, 
comunicare, implicare socială, creativitate și 
abilități ai secolului 21. Acest proiect contribuie la 
informarea privitoare la munca lor în direcția  
dezvoltării spațiilor de învățare. 

Pașii următori 
Școala ar dori să-și continue dezvoltarea spațiilor 
și, pentru a împărtăși ideile și rezultatele, să se 
includă în rețele europene de profesori. 
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Spațiul de învățare 
În decembrie 2016, școala a înființat un proiect 
pentru a crea un spațiu nou cu sprijinul finanțării 
guvernamentale, al autorității locale și al părinților. 
Inspirată de alte școli, care lucrează cu spații de 
învățare în Portugalia, această școală și-a dorit să 
dezvolte mai multe spații cu resurse digitale 
diferite, inclusiv imprimantă 3D și tablete. Școala a 
introdus table interactive mari și actual încearcă să 
încurajeze mai mulți elevi să lucreze în activități 
care utilizează table interactive. Obiectivul inițial a 
fost de a lucra cu elevii din clasa a 5-a și a 7-a 
pentru a le oferi un profesor suplimentar care să 
faciliteze utilizarea tehnologiei în spațiile de 
învățare. Elevii învață robotică și programare pe 
calculator. De asemenea, ei au acces la 
echipamente pentru a studia astronomia. În cele 
din urmă, directorul  dorește ca toți elevii din 
întreaga școală să beneficieze de program. 
 

Beneficii 
• Directorul a declarat că unul dintre cele mai 

mari beneficii este "să vezi elevii implicați la 
ceea ce oferă școală". Profesorii și elevii au 
reușit să regândească conceptul de "școală". 
Directorul este de părerea că elevii apreciază 
valoarea noilor spații și denotă respect față de 
cele realizate. 

Provocări 
• Directorul școlii consideră că planul de 

învățământ trebuie modificiat. "Curriculumul 
trebuie să fie mai curând un ghid, decât o 
instrucțiune." 

Lecții învățate 
"Eventualele evoluții trebuie să facă parte din planul 
strategic de îmbunătățire a școlii." Isabel Estevinha 

Directorul a comentat: "Profesorii sunt entuziaști, 
i-am văzut făcând lucruri noi, inedite. Nu vrem să 
se le fie frică și / sau să renunțe." 
 

Următorii pași 
Acum școala urmărește să-și dezvolte ideile în 
funcție de diverse grupe de vârstă și își dorește să 
continue activitatea de colaborare cu alte școli 
pentru a-și extinde percepția conceptului de spații de 
învățare. 

EB 2,3 Școala Soeiro Pereira Gomes, Portugalia 
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Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools 

Elveția 
 
Acest studiu de caz se referă  la o școală din 
Elveția care a maximizat funcționalitatea spațiilor 
de învățare prin crearea de spații deschise mult 
mai mari ce pot fi utilizate în diferite scopuri. Părțile 
școlii sunt, de asemenea, utilizate pentru îngrijirea 
copiilor și activități ale comunității. Cu toate 
acestea, după cum arată studiul de caz, adaptarea 
spațiilor în școală poate fi o provocare care ar 
conține și încercarea de a depăși problemele cu 
acustica în cazurile când un număr mare de elevi 
lucrează în spațiile deschise. 

 
   Vârsta elevilor 4-16 

Sfera de 
concentrare 

Arhitectura clădirii, coridoare 
deschise 

Școala Leutschenbach, Elveția    Dispozitive Laptopuri 

Site școală https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/ 
de/leutschenbach/unterricht.html Spațiul de învățare 

Scopul școlii a fost de a promova abordări mai 
flexibile de învățare, în special, învățarea 
colaborativă. Patru clase formează un cluster - 
spațiu deschis în care trebuie să colaboreze 
pentru a-l utiliza în mod optim. Trebuie să se 
înțeleagă cum funcționează împreună. Clasele 
paralele au, de asemenea, uși între ele. A fost o 
idee de a amesteca toți elevii împreună, pe cei de 
la grădiniță și de la școala secundară, dar odată 
cu implementarea școlii de zi, această idee  a fost 
contestată. 

Istoric, context și catalizatoare 
Leutschenbach este o școală de tip Gesamtschule 
cu 27 de clase și aproximativ 520 de elevi, 
începând cu vârsta de grădiniță (6 clase), până la 
școala secundară (6 clase). Instituția atestă 
aproximativ 100 de profesori și copii și 520 de elevi 
care-și petrec toată ziua în incinta școlii. Școala 
oferă micul dejun, prânzul la mijlocul zilei și 
supravegherea copiilor / elevilor după amiază și 
după lecții. În timpul zilei, 400 de elevi iau masa la 
școală. Școala reprezintă un cub de sticlă 
compact; etajul superior fiind dedicat facilităților 
sportive. Astfel, a fost posibilă păstrarea unor 
spații largi în jurul școlii și al unui loc dedicat jocului 
care  poate fi folosit și ca zonă de agrement pentru 
întregul cartier, acesta fiind o zonă nouă în curs de 
dezvoltare din Zürich (cu un înalt nivel de 
imigrare). Locația include zone sportive, locuri 
pentru grătar, etc. 

Ideea este de a promova mai multă colaborare 
între clase și elevi de diferite vârste. Înainte de a 
deschide școala, au încercat să experimenteze 
prin deschiderea spațiilor dintre clase și lucrul cu 
mai multe clase împreună, dar acest lucru nu a 
prea mers, din cauza nivelului ridicat de zgomot 
atunci când mai mulți elevi lucrau concomitent 
împreună. 

Ieșirile de urgență au fost mutate la balcoanele 
mari de 2,5 m ale clădirii, fapt care înseamnă că 
spațiul interior în întregime poate fi folosit pentru 
predare. Pereții sunt din sticlă industrială, opacă, 
astfel încât lumina trece de la un spațiu la altul. De 
asemenea, există uși între sălile de clasă, care 
facilitează predarea inovatoare în diverse formate. 
Conceptul original al școlii a fost de a dezvolta o 
școală modernă, integrată, orientată spre lucrul în 
echipă, având săli de clasă mici și / sau săli de 
clasă pentru elevii cu nevoi speciale, în 
conformitate cu noua lege a educației. 

Coridoare Deschise, Școala Leutschenbach, Elveția 
 

46 

  
 

https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/leutschenbach/unterricht.html
https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/leutschenbach/unterricht.html


Ideea globală de acum constă în faptul că 
predarea are loc în sălile de clasă, iar activitățile în 
grup și colaborarea - în spații deschise. 

Școala Leutschenbach, Elveția 

Conceptul pedagogic inițial care a stat la baza 
construcției școlii Leutschenbach era de a dezvolta 
încăperi deschise, fără pereți pentru separarea spațiilor.  
Fiecare sală de clasă are câte 83 m2 și nu 72 m2 ca în 
școlile obișnuite. Cei 11 m2, de obicei, dedicați spațiilor 
de lucru în grup, au fost integrate în sala de clasă sub 
forma unor zone formate din mese și scaune amplasate 
în spațiile deschise dintre sălile școlare. Conceptul de 
bază este cel al deschiderii și al luminii, iar pereții  fiind 
din sticlă, lumina trece dintr-un spațiu în altul. Spațiile 
"Betreuung" (zone de îngrijire) sunt, de asemenea, 
deschise de la un etaj la altul (fără a exista separări 
dintre etaje).  
 

Clădirea este considerată foarte spectaculoasă, 
iar arhitectul a câștigat o mulțime de premii. 
Spațiile de clasă sunt de înaltă calitate, deși există 
mai multe probleme cu spațiile comune pe care 
școala ar dori să le poată separa în spații mai mici 
într-un mod mai eficient. Școala are doar opt ani; 
prin urmare, investițiile în îmbunătățirea structurii 
și adaptarea aspectului ei nu pot fi puse în discuție 
la momentul dat. 

Folosirea tehnologiei 
În Zürich, școlile sunt, în mare parte, încurajate să 
aibă câte 6 laptopuri în clasă și să nu dețină 
calculatoare fixe; astfel încât elevii să poată lua 
calculatoarele în afara școlii, atunci când au 
nevoie și sunt grupați în activități în afara sălilor de 
clasă. Există Wi-Fi peste tot și profesorii și elevii 
au acces la computerele pe care le pot partaja. 
Școala nu are tablete sau display-uri interactive, 
dar are proiectoare mobile; conceptul a fost de a 
menține flexibilitatea în starea lucrurilor. 

Sprijinul este unul bun, bine organizat și 
infrastructura este stabilă și profesională. În 
Leutschenbach, elevii au o scurtă perioadă de 
timp după masa de prânz pentru a-și folosi 
propriile telefoane mobile. Cu toate acestea, 
directorul ar dori să deschidă rețeaua școlară 
pentru a permite învățarea prin intermediul 
telefoanelor mobile, însă acest lucru nu este 
permis de politica regională a Cantonului. Școala Leutschenbach, Elveția 

Ideea a fost ca astfel să se poată lucra în grupuri cu spații 
deschise, dar acest lucru s-a reușit doar parțial. Aspectul 
actual poate fi o problemă atunci când elevii au nevoie de 
spații mai mici pentru a lucra împreună și / sau pentru a 
lucra fără a fi distrași de ceilalți și / sau pentru a se simți 
calmi și protejați. În școlile din orașul Zürich, care au fost 
construite după aceasta, există spații  mai mici pentru 
lucru în grup și sunt atestate mai puține spații deschise. 
De conceptul de deschidere nu s-a ținut cont. 

Există încăperi cu calculatoare destinate elevilor 
de liceu și, atâta timp cât dispozitivele sunt aduse 
înapoi, elevii pot împrumuta calculatoare și din 
bibliotecă. În școală există o mulțime de tehnologii, 
dar, deoarece clădirea este ecologică, tehnologia 
este camuflată (în prize de podea, etc.) destul de 
bine. 
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Beneficii 
Acestea, mai curând, pot fi apoi adaptate și 
reconfigurate cu pereți mobili, decât doar cu 
draperiile. 
 

Elevii sunt mândri să frecventeze școala; le 
plac sălile de clasă mari, dar și lumina 
abundentă de pretutindeni. 

• 

Mobilierul trebuie să se potrivească arhitecturii 
școlare și, astfel, ar trebui să facă parte din 
concept. Arhitecții trebuie să conceapă clădirea în 
ansamblu: partajarea spațiului de pe podea, 
mobilierul, culorile. 

Elevii propun o mulțime de evenimente; de 
exemplu în 2016 au avut o zi de "electro tag" 
(zi de tehnologie în care fiecare elev își putea 
aduce dispozitivul, iar profesorii puteau să 
decidă dacă această tehnologie va fi integrată 
în procesul de predare). 

• 

O școală ar trebui, de asemenea, să fie modulară, 
să se extindă când este nevoie, iar conceptul ar 
trebui să funcționeze chiar dacă școala este 
extinsă sau să dezvolte noi necesități (ex. prezența 
elevilor în școală pe tot parcursul zilei). 

Clădirea a fost evaluată pozitiv de către părinți 
și profesori, dar ambele părți au comentat  
negativ nivelul de zgomot, iar calitatea acustică 
din clădire este întotdeauna un subiect de 
discuție. 

• 

Lecții învățate 
Școala nu a reușit să aleagă un mobilier adaptat 
arhitecturii inovatoare. Primăria orașului Zürich 
deține un departament de gestiune a clădirilor 
școlare care standardizează echipamentele 
școlare, selectează mobilierul școlar și negociază 
prețurile pentru cele 99 de școli din oraș. Problema 
este că aceasta nu este o "școală standard". Ar fi 
rezonabil, ca și în acest caz, de a deține și mobilier 
pentru "Lernlandschaften" (peisaje de învățare). 
Posibilitatea de a modela aspectul interior al 
clădirii, de exemplu, cu un designer de interior, ar 
fi îmbunătățit calitatea generală a clădirii atât 
pentru profesori, cât și pentru elevi și, probabil, ar 
fi fost mai ieftină, decât adăugarea de pavilioane 
sau interferențe în structura școlii. 

Profesorii găsesc școala foarte atractivă; mulți  
profesori tineri se adresează pentru a lucra la 
școală pentru a putea utiliza structura și spațiul 
inovator. 

• 

Provocări 
Predarea și îndrumarea elevilor în aceste spații 
deschise este o provocare, deoarece pot exista 
niveluri ridicate ale zgomotului atunci când se 
lucrează cu un număr mare de elevi. Problema 
este corelată atât  cu proiectul de bază (structura 
metalică și betonul), cât și cu faptul că arhitecții 
au ales materiale dure, sticlă pentru pereți sau 
piatră în loc de lemn pentru podea, etc. Unele 
materiale au fost incluse pentru a atenua 
zgomotul, deși, după spusele directorului, acest 
lucru nu a soluționat cu adevărat problema 
pentru că plafoanele sunt foarte mari, în special 
la etajele superioare . 

• 

Pașii următori 
Bazându-se pe experiența pe care au colectat-o în 
anul școlar (primul an ca Tagesschule), directorul 
intenționează să modifice câte ceva. În școală vor 
fi create structuri de tip pavilion în parc pentru 
activități extrașcolare, ceea ce va contribui la o 
atmosferă cu o mai multă liniște. Este important ca 
timpul de învățare pe care îl câștigăm prin 
organizarea școlarizării pe întreaga zi să fie folosit 
în cel mai bun și mai productiv mod posibil. 

Nivelul ridicat al zgomotului forțează 
personalul, în special, în prima zi de școala să 
organizeze orarul în mod diferit, astfel încât 
elevii care mănâncă sau se relaxează să nu-i 
deranjeze pe elevii care lucrează, etc. Lucrurile 
trebuie să fie planificate astfel, încât grupurile 
diferite să fie suficient de departe amplasate 
unele de altele, astfel încât să nu provoace 
interferențe. 

• 

Trebuie să-ți dorești să lucrezi într-un spațiu atât 
de deschis, iar acest lucru nu este pentru toată 
lumea. Astfel, predarea nu mai este singura 
activitate; profesorii trebuie să fie implicați în 
întreaga gamă de activități extracuriculare. 

• 

Sfatul directorului 
Directorul evidențiază necesitatea de a se insista 
asupra instalărilor de înaltă calitate a 
echipamentelor și mobilierului din sala de clasă, a 
spațiilor comunitare bune (o aulă), a bibliotecii 
etc.) și spațiilor suficient de multe pentru întreaga 
comunitate.  

Școala Leutschenbach, Elveția 
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Cel de-al doilea studiu de caz din Elveția este 
"Gesamtschule In der Höh" din Volketswil. Acest 
studiu de caz abordează modul în care o școală 
din Elveția explorează spații mai mari, mai 
deschise pentru a încuraja transparența predării, 
învățării și schimbului de experiență. 

Noua școală va avea un model asemănător cu cel 
de "Raum Kultur", clasa Bistro Konzept, după cum 
e numită. Deși se dorește ca noua clădire să aibă 
și mai multe spații deschise mari (echivalentul a 
două săli de clasă care au fuzionat împreună), 
unde mai multe grupuri de elevi să poată lucra 
împreună. 
 

       
          

 

Spațiul de învățare 
In der Höh reprezintă o combinație de spații 
deschise dreptunghiulare mari și săli de clasă mai 
mici. Aici spațiul este organizat în mici zone "nișă" 
unde elevii pot lucra individual sau în grup. 
Profesorii pot co-preda mai eficient (în fiecare 
clasă sunt prezenți doi oameni, profesorul de bază  
și cadrul didactic de sprijin pentru elevii cu nevoi 
speciale). 

   Vârsta elevilor 4-16 

Sfere de 
concentrare 

Spații mai largi pentru predare; 
spații deschise, transparență, 
vizibilitatea predării și învățării. 

Dispozitive Laptop-uri; urmărirea procesului  
                                   de învățare al elevilor 

Site școală https://www.schule-volketswil.ch/ 
schulen/in-der-hoeh/home/ 

Din momentul desemnării lui Marcel Baier, 
profesorii au avut mână liberă când a venit vorba 
de mobilier sau de clasă, astfel încât au putut  
personaliza spațiile pentru a satisface nevoile 
elevilor. Ei pot aduce lucruri de acasă sau de la 
IKEA dacă doresc; acest fapt adesea a fost 
realizat în colaborare cu elevii. Nu era valabil și 
pentru cazul când școala era încă nouă; au existat 
reguli stricte privind ceea poate fi folosit în sala de 
clasă. Arhitectura lui In der Höh a avut ca scop 
sprijinirea următoarelor două concepte: 

Istoric, context și catalizatori 
Marcel Baier a tins în mod intenționat la postul de 
director al școlii "Gesamtschule In der Höh" din 
Volketswil, deoarece știa despre conceptul său 
pedagogic de clase mari și clădiri inovatoare. 
Acesta deja conduce școala de cinci ani. 
Directorul abordează, în mod special, probleme 
legate de acustica clădirilor, deoarece, dacă 
spațiile de învățare sunt deschise, trebuie găsite 
căi pentru a le face, cât se poate de liniștite. • Gesamtschule: o clădire pentru K-11 

• Concentrare pe personalizarea învățării 

Pentru a promova noile forme de învățare 
(coaching de învățare, individualizare), 
profesorilor le-a fost necesară mai multă 
dezvoltare profesională continuă și coaching, 
oferite de Andreas Müller de la Institutul 
Beatenberg. 
Copiii se află pe o cale de învățare individuală, iar 
o școală ar trebui să sprijine acest lucru, potrivit lui 
Marcel Baier; ține de obligația profesorilor de a 
recunoaște unicitatea fiecărui elev și de a afla de 
ce are nevoie fiecare copil pentru a-și atinge  
obiectivele. El crede că elevii trebuie să facă parte 
dintr-o comunitate; în opinia sa, sentimentul de a 
face parte dintr-un grup este deosebit de important 
dacă învățarea este individualizată. 
Individualizarea și promovarea comunității merg 
împreună. Elevii pot obține, de asemenea, ajutor 
de la semeni. Directorul ar dori să se ajungă la 
punctul în care toți profesorii să recunoască că 
elevii se află pe o cale individuală și că procesul 
de studii ar trebui să fie organizat în jurul 
principiului dat. 

Biblioteca In der Höh Elveția 

În calitate de director, Marcel supraveghează în 
prezent construirea a celei de-a doua clădiri 
școlare - care va primi elevi din celelalte școli din 
oraș, în timp ce acestea vor fi renovate. La această 
a doua clădire, el contribuie cu anumite idei pe 
care și le-a dezvoltat cu referire la clădirile școlare 
și învățarea personalizată.  
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Folosirea tehnologiei 
Pentru o școală care pune accentul pe învățarea 
personalizată, în clasele primare In der Höh există 
o prezență relativ redusă a tehnologiei. Fiecare 
clasă are 2-3 computere, iar pentru fiecare nivel 
școlar există 8 tablete și laptop-uri disponibile 
pentru partajare (în mediu 1 dispozitiv pentru 5-6 
elevi). Elevii școlii secundare au acces la 
numeroase laptop-uri și un program de urmărire a 
învățării și progresului lor, software-ul "Mosaik 
Schulen". Marcel Baier este convins că, pe viitor, 
utilizarea mai intensă a tehnologiei îi va ajuta pe 
profesori să adopte personalizarea abordărilor de 
învățare, deși la momentul de față profesorii din 
școală personalizează învățarea prin utilizarea 
hârtiei și  resurselor tradiționale. 

O clasă primară despărțită în diverse zone, Elveția 

Conducătorul are un obiectiv pe termen lung: ca 
pereții să dispară din școală, astfel încât o sală să 
includă câteva mari săli de clasă. El nu este de 
acord cu tendința care vine din partea germană a 
Elveției de a se întoarce la săli de clasă mai mici 
și la grupuri mai mici; el dorește clase mai mari și 
cu mai mulți profesori. Școlile care au 
"Lernlandschaften" (peisaje de învățare) utilizează 
acest lucru. Este posibil ca profesorii să fi 
interiorizat cu adevărat obiectivele pedagogice. 

Pentru noua clădire care se va deschide în august 
2017, vor fi achiziționate ecrane interactive pentru 
clasele superioare, iar elevii din gimnaziu vor lucra 
unu la unu cu tableta sa. Aceasta va reprezenta o 
mare schimbare pentru profesori. Mișcându-se în 
această direcție, Marcel Baier vede un avantaj 
semnificativ în faptul că elevii nu trebuie să ducă 
atâtea cărți. 

Pentru Marcel Baier, o școală nu se rezumă la 
estetic, ci la pedagogie și acesta și-ar fi căutat un 
nou post dacă nu ar fi putut să schimbe lucrurile 
aici: "Este important ca elevii să poată vedea ce 
au produs, că ei pot fi mândri de munca lor ". În 
ultimii doi ani s-a observat cu adevărat o evoluție 
în regândirea acestor aspecte în Volketswil. 

Beneficii 
Elevii își iubesc școala și sunt mândri să 
studieze acolo. În timpul lucrărilor de 
construcție a trebuit să se mute de pe terenul 
de joc: mulți elevi, dar și părinții lor au venit să 
ajute la amenajarea unui loc de joc temporar. 

• 

Profesorii apreciază estetica școlii; toți 
menționează că se bucură de studiul în această 
clădire frumoasă și plăcută. 

• 

Arhitecții au dorit ca clădirea să fie deschisă, 
astfel ca să se poată vedea ce se întâmplă 
peste tot. Nimeni nu poate să se ascundă într-
un astfel de spațiu deoarece aici există multă 
sticlă. Cu scopul de economisire a banilor, 
arhitecții doreau să scape în noua clădire de  
ferestrele și ușile date, dar Marcel Baier s-a 
opus acestei decizii deoarece consideră că 
este o mare diferență dacă se poate vedea în 
interiorul sălii de clasă sau nu. El consideră că 
deschiderea și transparența clădirii se 
răsfrânge asupra abordării didactice și asupra 
profesorilor care doresc să-și împărtășească 
experiența practică. Dl. Baier a remarcat: "Nu 
toți profesorii pot sau vor să predea într-o astfel 
de școală unde sunt întotdeauna vizibili". 

• 

In der Höh, Switzerland 
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Provocări 
• Marcel Baier sugerează că profesorii nu ar 

trebui să renunțe la caracteristici care sunt cu 
adevărat importante din punct de vedere 
pedagogic atunci când arhitecții caută 
modalități de a economisi bani sau propun ca 
finanțarea să fie cheltuită pe elemente de 
design care nu sunt esențiale (de exemplu, o 
sculptură scumpă la intrarea în școală. ) 

Lecții învățate 
În general, pentru a pilota inovația, e nevoie de 
profesori cooperanți cu care să se muncească  
îndeaproape; să li se ofere multă formare continuă 
(în In der Höh sunt aproximativ 10 sesiuni pe an 
care reprezintă mai mult decât în majoritatea 
școlilor). Marcel Baier evită discuțiile importante 
despre personal și preferă să lucreze cu profesorii 
responsabili de la fiecare nivel (Grădinița, Zyklus 
1, Zyklus 2, Zyklus 3) - care apoi lucrează, într-un 
mod, mai specific cu ceilalți profesori. Sfatul directorului 

Din consiliul de construcții ar trebui să facă parte 
directorul școlii și un reprezentant al corpului 
didactic. "Trebuie să lupți pentru a fi implicat încă 
de la început în procesul dat; pentru a te asigura 
că arhitectura servește conceptului pedagogic și 
nu invers. Dacă trebuie să se ia decizii  financiare, 
banii ar trebui să servească obiectivelor 
pedagogice ", comentează Marcel Baier. 

Asigurați-vă că părinții vă susțin, invitându-i, în 
mod regulat, să vorbească despre ceea ce se 
întâmplă la școală; trebuie să îi convingeți că 
mediul școlar personalizat al școlii merită să fie 
implementat. 

Este o idee bună să fie publicat un buletin 
informativ care să aducă la cunoștința părințiilor 
modul în care se desfășoară noile construcții. 

Pașii următori 
În mod ideal, directorul și-ar dori să aibă mai multe 
încăperi pentru libera circulație și să încurajeze 
oportunitățile pentru creativitate. De asemenea,  
acesta și-ar dori să dezvolte sala de bibliotecă și 
multimedia, astfel încât acesta să le fie accesibilă 
elevilor de dimineață și până în seara.  

Din punct de vedere pedagogic, deja poate face 
mult mai mult cu sălile de clasă disponibile.  
Marcel Baier sugerează că "dacă există o echipă 
și un concept care într-adevăr să fie susținut,  
inovația poate fi efectuată în fiecare școală, deși o 
arhitectură mai bună facilitează acea inovație". 
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În procesele moderne de învățare și predare 
elevul este un participant activ al construirii 
propriilor cunoștințe, atât prin provocarea 
relației ierarhice tradiționale dintre profesor 
și elev, cât și prin exploatarea mediului fizic 
de învățare. Studiile noastre au arătat că 
spațiul poate sprijini implicarea activă a 
elevilor în procesul de învățare, ducând în 
cele din urmă la creșterea succesului 
elevilor. Suntem încântați să sprijinim 
European Schoolnet pentru a contribui la 
această schimbare. 

Sean Corcorran, General Manager, 
Steelcase Education 

Spațiile de învățare inovatoare sunt cruciale 
pentru ca elevii să învețe în modalități noi, care 
să îi angajeze, să îi inspire și îi motiveze. 
Profesorii și administrația școlii pot gândi 
creativ cum să folosească spațiul existent, 
precum și să planifice noi spații, folosind idei 
și îndrumări din prezenta publicație. Suntem 
încântați să sprijinim European Schoolnet în 
schimbul de cunoștințe în Europa cu privire la 
această problemă importantă.  

Anthony Salcito, Vice-Prеședinte, 
Education Industry, Microsoft 

 



Future 
Classroom Lab 
by European Schoolnet 

Ghid pentru explorarea 
și adaptarea spațiilor 
de învățare în școli 
Prezentul raport a fost inițiat de Interactive Classroom Working Group (Grupul de 
Lucru Interactiv al Școlilor) al European Schoolnet (ICWG), cu sprijinul Steelcase și 
Microsoft. Scopul ICWG este de a explora zonele de interes comun, de a disemina 
experiența și de a aborda provocările politice legate de integrarea unei game largi 
de tehnologii în sălile de clasă, dar și de impactul acestora asupra predării și 
învățării. Sunt implicate zece ministere de învățământ (Austria, Republica Cehă, 
Estonia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Portugalia, Elveția, Turcia). Citiți mai 
multe la adresa: http://fcl.eun.org/icwg  

http://fcl.eun.org/icwg 

futureclassroomlab europeanschoolnet #FCL_eu 

 

http://fcl.eun.org/icwg

