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Introducere
Acest document prezintă metodologia specifică învăţării mixte, adoptate de proiectul GREENT, în scopul de a
permite profesorilor din ţările participante să îşi creeze propriile lecţii pornind de la conţinutul inclus şi
produs de programa şi de lecţiile model specifice GREENT. Este prezentata o trecere în revistă a modelelor
existente de învăţare mixtă, pentru a identifica o abordare care ar putea deservi cel mai bine obiectivele
GREENT. Pornind de la această analiză, metodologia propune modelul mixt personalizat, considerând că este
unul care poate susţine într-o manieră corespunzătoare obiectivele proiectului GREENT. Modelul mixt
personalizat este legat, de asemenea, de principiile pedagogice sugerate, care încorporează elemente ale
abordării bazate pe întrebări: elevul este situat în centrul procesului de învăţare şi este încurajat să înveţe
într-o manieră activă şi bazată pe explorare, care să promoveze gândirea analitică, în timp ce profesorul
susţine procesul în calitate de facilitator, participând la concepţia educaţională. Modelul de învăţare este
descris, aşadar, ca fiind un proces ciclic; fiecare fază este explicată, oferind exemple elocvente de subiecte şi
obiective de studiu din domeniul antreprenoriatului ecologic. Secţiunea finală a acestui articol prezintă
rolurile utilizatorilor (profesori, elevi şi experţi din afara domeniului antreprenoriatului ecologic), dar şi
caracteristicile şi facilităţile tehnice pe care o platformă online ar trebui să le ofere pentru a susţine modelul
de învăţare sugerat.

Despre învăţarea mixtă
Există mai multe definiţii şi variante ale conceptului de învăţare mixtă, descris şi ca „învăţare hibridă“,
„instruire cu ajutorul tehnologiei“, „instruire facilitată de internet“ şi „instruire în manieră mixtă“. Powell et
al. (2015) au afirmat că „abordarea învăţării mixte combină cele mai bune elemente ale învăţării online şi ale
celei faţă în faţă. Este foarte probabil să fie modelul predominant pe viitor şi să devină mult mai des întâlnit
decat fiecare din componenetele sale“. La modul general, sintagma desemnează o experienţă de învăţare ce
poate fi adaptată pentru fiecare elev în parte, care nu este constrânsă de considerente geografice sau de
reguli rigide. Institutul Innosight a adoptat o definiţie mai largă, folosită în mare parte din literatura de
specialitate. Aşadar, pornind de la cercetările lui Staker (2011), învăţarea mixtă este definită ca „orice
situaţie în care elevul învaţă cel puţin o parte din timp într-o instituţie propriu-zisă de învăţământ şi altă
parte din timp cu ajutorul mediului online, controlându-şi timpul, locul, calea şi/sau ritmul propriu.“ (p. 5)
Definiţia prezentată aici include două aspecte esenţiale, care fac diferenţa între acest mod de învăţare şi
procesul tradiţional de predare şi învăţare din şcoli sau alte instituţii clasice. În prima situaţie, elevul trebuie
să studieze într-un „loc fizic, supravegheat, care nu este la domiciliul personal“ – sau cel puţin o parte din
timp. În al doilea rând, pentru a fi vorba despre învăţare mixtă, elevul trebuie să primească materialele de
studiu online si sa practice un anumit autocontrol în ceea ce priveşte timpul, locul, calea şi/sau ritmul. Acest
element de control al elevului este esenţial în ceea ce priveşte definiţia, fiindcă face diferenţa între învăţarea
online şi alte forme de învăţare bazată pe tehnologie, de exemplu cele în care profesorul foloseşte un laptop
sau un proiector pentru a derula sau a expune elevilor la clasă diverse materiale online sau apelează la o
tablă electronică astfel încât instruirea directă să fie mai atractivă şi mai animată. Prin urmare, definiţia dată
mai sus învăţării mixte este considerată ca fiind privită din punctul de vedere al elevului. (Staker, ibid.) De
asemenea, acest aspect este important de reţinut şi pentru dezvoltarea modelului specific de învăţare al
proiectului GREENT, pentru a susţine abordarea orientată către elev, detaliată în următoarele secţiuni ale
articolului.
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Eryilmaz (2015) descrie diferenţa dintre învăţarea faţă în faţă şi cea online prin prisma celor 12 parametri
prezentaţi în Tabelul 1, susţinându-se în general ideea că învăţarea online oferă o flexibilitate mai mare, fiind
în acelaşi timp un proces care are în centru elevul.

Accentul cursului
Accentul conţinutului
Formă
Program
Loc
Flexibilitate
Conţinut
Număr de elevi
Pregătirea instructorului
Distribuirea materialelor
Interacţiune
Gradul de interactivitate

Învăţarea faţă în faţă
In grup
Orientat către profesor
Sincronizat
Planificat
Sala de clasă
Standardizat
Conţinut stabil
În funcţie de spaţiu
Uneori
Pe suport hârtie
Spontan
Interactivitate deplină

Învăţarea online
Cu persoanele din grup
Orientat către elev
Asincronizat
Oricând
Oriunde
Personalizat
Dinamic, ca durată sau tranzitoriu
Nu există limite
Pregătire prealabilă extensivă
Descărcare electronică
Structurat
Interactivitate limitată

Tabelul 1. Diferenţele dintre mediul de învăţare faţă în faţă şi cel online (Eryilmaz, 2015)

Mai mult, se face diferenţa între învăţarea online „convenţională“ şi învăţarea mixtă, identificându-se câteva
avantaje ale învăţării mixte, din punct de vedere al interacţiunii dintre elev şi profesor şi al faptului că elevii
află anumite informaţii înainte să vină la şcoală, ceea ce poate contribui la eficientizarea învăţării.
Principalul motiv care stă la baza acestui aspect este că, în cadrul învăţării mixte, internetul şi resursele
disponibile sunt folosite ca mijloc de pregătire a lecţiei atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. În mediul de
învăţare online, elevii intră şi ascultă lecţia şi îşi fac temele ulterior. În schimb, în timpul învăţării mixte, elevii
au primit deja informaţiile referitoare la lecţie (clipuri video, texte sau alte materiale multimedia) înainte să
vină la ore, fiind, prin urmare, mai pregătiţi să îşi consolideze cunoştinţele pe care le vor afla la ore. În mod
similar, educatorul foloseşte sala de clasă în scopul de a crea un mediu în care să reflecteze, alături de elevi,
la ceea ce au studiat deja, dar şi pentru a clarifica aspecte pe care aceştia nu le-au înţeles suficient de bine.
De asemenea, se creează diverse oportunităţi, existând mai mult timp pentru interacţiunea directă sau alte
activităţi interactive.
De asemenea, produce o schimbare în ceea ce priveşte rolul profesorului şi relaţia acestuia cu elevii:
educatorul are rolul unui ghid/facilitator, iar elevii pot fi mult mai activi în comparaţie cu stilul de educaţie
faţă în faţă. Eryilmaz (ibid.) accentuează şi problema controlării elevilor în învăţarea mixtă şi importanţa
acesteia pentru un proces de învăţare eficace. Enumeră un set de atribute care permit elevului să aleagă
cum şi când să folosească materialele online (de exemplu, de câte ori să urmărească un clip video), existând
posibilitatea să contribuie, aşadar, la o înţelegere mai profundă şi mai detaliată a subiectului.
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Privire generală asupra modelelor de învăţare mixtă
În prezent sunt folosite mai multe modele de învăţare mixtă şi, pe măsură ce tehnologia şi pedagogia
evoluează, noi versiuni continuă să apară. Aceste modele variază în funcţie de mai mulţi parametri, printre
care se numără rolurile profesorului, planificarea, spaţiul fizic şi metodele de livrare a informaţiilor. În cea
mai mare parte a literaturii de specialitate, modelele folosite au fost grupate în şase categorii, fiecare dintre
ele având elemente specifice, care le diferenţiază ca atare (Staker, 2011). Pentru a identifica modelul care se
apropie cel mai mult de nevoile proiectului GREENT, am trecut în revistă caracteristicile fiecăruia, aşa cum
le-am regăsit în literatura de specialitate, pe care le vom reda în tabelul de mai jos.
Model

1. Modelul care pune
accentul pe
interacţiunea faţă în
faţă

2. Modelul bazat pe
rotaţie

3. Modelul flexibil

4. Modelul bazat pe
existenţa unei săli de
curs dotate cu
computere

Descriere pe scurt

Evaluarea gradului în care se potriveşte
cu proiectul GREENT

Este considerat cel mai apropiat de
structura unei şcoli obişnuite. În cazul
acestei abordări, introducerea instruirii
online este decisă de la caz la caz, ceea ce
înseamnă că doar anumiţi elevi dintr-o
clasă vor participa la o formă de învăţare
mixtă. Abordarea care pune accent pe
interacţiunea faţă în faţă permite elevilor
care fac eforturi să înveţe sau celor care
încearcă să ia note mai bune să progreseze
în ritmul propriu, folosind tehnologia din
sala de clasă. S-a ajuns la concluzia că este
eficient pentru predarea limbilor străine.

Individualizarea accesului la învăţarea
online este un aspect pozitiv. Cu toate
acestea, faptul că doar un număr de elevi
selectaţi ar avea acces la învăţarea online,
indiferent de criteriile de selecţie, nu pare
să fie adecvat pentru trainingul aferent
proiectului, care nu include selectarea
anumitor elevi.

Elevii
alternează
între
diferitele
componente pe baza unui program stabilit
în prealabil – fie lucrează online, fie petrec
timp faţă în faţă cu profesorul. Există şi
câteva variante ale modelului bazat pe
rotaţie, în funcţie de diverse aspecte,
precum timingul, rotaţia individuală sau în
grup etc.

În cadrul acestei abordări, materialul este
transmis în principal online. Deşi profesorii
se află în sală pentru a asigura suport dacă
este cazul, învăţarea este realizată de
fiecare elev în parte pe cont propriu, pe
măsură ce învaţă în mod independent şi
pune în practică noi concepte în mediul
digital.
În acest caz, elevii învaţă doar online, însă
se deplasează în sălile de curs dotate cu
computere pentru a-şi finaliza instruirea.
Adulţii supervizează aceste săli, fără să fie
însă profesori propriu-zişi. Acest lucru nu
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Deşi s-a ajuns la concluzia că modelul
bazat pe rotaţie are rezultate pozitive,
acestea au fost înregistrate în special în
cursul elementar, la şcolile din California,
conform studiului realizat de Powell et al
(2015), care a sugerat că o posibilă
condiţie pentru eficacitatea acestui model
este ca elevii să fie deja familiarizaţi cu
celelalte practici de învăţare prin rotaţie.
Această condiţie nu poate fi considerată
de la sine înţeleasă pentru şcolile
europene participante la programul
GREENT.
Procesul general al învăţării online este
realizat în principal în mediul şcolar, ceea
ce presupune că şcoala trebuie să fie
echipată în mod corespunzător cu
computere şi/sau alte dispozitive. Acest
lucru poate reprezenta o provocare
pentru şcolile unde lipsesc resursele sau
infrastructura.
Similar modelului flexibil, şi în acest caz
trebuie să existe un laborator echipat în
mod corespunzător, ceea ce poate
reprezenta o provocare pentru şcoală.

Model

Descriere pe scurt

Evaluarea gradului în care se potriveşte
cu proiectul GREENT

numai că le permite şcolilor să ofere cursuri
pentru care nu au profesor sau nu au
suficienţi, ci şi elevilor să studieze într-un
ritm şi într-un domeniu care li se potriveşte,
fără să afecteze mediul de învăţare al altor
elevi.

5. Modelul mixt
personalizat

Învăţarea mixtă personalizată combină
instruirea personală cu cea online. Extrem
de des întâlnită în licee, modelul mixt
personalizat le oferă elevilor oportunitatea
de a urma şi alte cursuri în afară de cele
oferite la şcoală. Deşi ei vor învăţa într-un
mediu didactic tradiţional, pot opta, de
asemenea, să urmeze cursuri online ţinute
la distanţă. Pentru ca această metodă de
învăţare mixtă să aibă succes, elevii trebuie
să fie extrem de motivaţi. Este ideală
pentru cei care doresc să urmeze cursuri
suplimentare avansate sau care sunt
interesaţi de un domeniu neabordat de
cursurile tradiţionale.

Acest model oferă un element de
flexibilitate care ar putea fi adaptat la
şcolile din ţări diferite şi cu profiluri
variate care vor participa la trainingul pe
care îl oferim. De asemenea, ar putea fi
compatibil cu faptul că elementul central
al proiectului GREENT, şi anume
antreprenoriatul în sfera ecologiei, nu este
predat în cele mai multe dintre ţările
participante ca o materie distinctă în
cursul gimnazial. În plus, faptul că
activităţile online sunt efectuate ca teme
pentru acasă nu creează nevoia de
infrastructură în şcoală; pe de altă parte,
se prespune că elevii au acces online de
acasă la alte site-uri.

6. Modelul care pune
accentul pe învăţarea
online

Acest model se află la polul opus faţă de cel
care pune accentul pe interacţiunea faţă în
faţă, care este o formă de învăţare mixtă, în
care elevii lucrează de la distanţă, iar
materialele sunt transmise în principal prin
intermediul unei platforme online. Deşi
prezenţa în sala de clasă este opţională,
elevii pot discuta online cu profesorii dacă
au întrebări. Acest model de învăţare mixtă
este ideal pentru elevii care au nevoie de
mai multă flexibilitate şi independenţă în
programul lor zilnic.

Deşi în acest caz avem cel mai mare nivel
de flexibilitate dintre toate modelele
descrise, faptul că acest model se bazează
foarte mult pe învăţarea online (întâlnirile
faţă în faţă fiind opţionale şi neregulate) îl
face să fie recomandat mai degrabă
pentru cei din învăţământul terţiar sau
universitar ori pentru adulţii care învaţă
decât pentru elevii din cursul secundar,
care merg la şcoală zilnic şi se întâlnesc cu
profesorul faţă în faţă.

Pornind de la această trecere în revistă a modelelor existente de învăţare mixtă, cel mai potrivit pentru
metodologia GREENT este considerat modelul mixt personalizat, în principal din următoarele motive:






Asigură un bun echilibru între învăţarea online şi cea faţă în faţă, fără a se prefera neapărat vreuna
dintre ele. Astfel, raportat la alte modele, de exemplu cel al rotaţiei, există o probabilitate mai mare
să fie compatibil cu modalităţile mai tradiţionale de învăţare întâlnite în şcolile obişnuite, putând fi,
aşadar, mai uşor de încadrat în programa şcolară normală.
Cea mai mare parte a procesului de învăţare online (dacă nu tot) se desfăşoară acasă, aşadar:
o nu este legat de problemele de infrastructură tehnică din şcoală (sălile de clasă dotate cu
computere, accesul tuturor elevilor la computere şi la alte dispozitive);
o economiseşte timpul alocat elaborării conţinutului, studiat de altfel în prealabil acasă,
punându-se accentul pe activităţile interactive şi creative.
Este considerat mult mai adecvat pentru publicul nostru ţintă, de exemplu elevi de liceu, dat fiind că
le oferă un anumit nivel de control asupra lucrurilor pe care le învaţă acasă şi ţine cont de nevoia
adolescentului de independenţă şi iniţiativă, care este, în acelaşi timp, asigurată şi de suportul din
partea profesorilor, la şcoală.
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Trebuie subliniat, totuşi, că învăţarea mixtă personalizată porneşte de la premisa că elevii sunt suficient de
motivaţi să înveţe online de acasă şi că au acces la un computer personal.
De asemenea, modelul flexibil poate reprezenta o opţiune suplimentară, plecând de la premisa că în şcolile
participante este disponibil echipamentul tehnic necesar şi – cel mai important – elevii sunt în poziţia în care
pot lucra independent, primind foarte puţine îndrumări din partea profesorului. În acest sens, o sugestie în
ceea ce priveşte programa GREENT ar putea fi includerea unor elemente sau module ce ar putea fi folosite
într-un mod mai independent de către elevi, în funcţie de profilul lor, de nevoile de învăţare, de experienţa şi
stilul didactic dintr-o anumită clasă. O altă nevoie care trebuie luată în considerare este tipul de elemente
care vor fi incluse în partea online a abordării de învăţare mixtă. Carman (2005) identifică cinci ingrediente
cheie pentru un design de succes al sistemului de învăţare mixtă:






Evenimente live
Conţinut online care să fie disponibil pentru învăţarea în ritmul propriu
Colaborare (între elevi sau între elev şi mentor)
Evaluare
Materiale de referinţă pentru a analiza ulterior ce anume a fost învăţat

Toate aceste aspecte vor fi incluse în modelul GREENT, în următoarele forme:









Evenimentele live pot lua forma conferinţelor pe web, între elevi şi diferitele părţi interesate
sau experţi care susţin activităţile elevilor, cum ar fi antreprenorii din sfera ecologiei, oamenii
de ştiinţă, organizaţiile de mediu sau decidenţii la nivel politic.
Conţinutul online va fi disponibil nu doar sub forma unor materiale didactice pe care profesorul
le transmite elevilor, ci vor fi compuse şi de elevi, ca parte a proiectelor pe care le primesc drept
temă şi care vor fi împărtăşite cu ajutorul instrumentelor online.
Colaborarea va avea loc între elevii împărţiţi în grupuri, folosindu-se medii online private, care
să permită cooperarea, astfel încât să lucreze cu toţii la o sarcină comună.
Evaluarea poate avea loc la începutul lecţiei sau al proiectului, în principal sub forma
autoevaluării pe care şi-o fac elevii, şi la sfârşitul proiectului, astfel încât să îi ajute să reflecteze
la tot ceea ce au învăţat.
Materiale de referinţă (alte resurse suplimentare) pot fi oferite, astfel încât să îi impulsioneze
pe elevi să se implice permanent în subiectul studiat.

Exemple specifice referitoare la modul în care aceste aspecte pot fi folosite practic sunt regăsite în
secţiunea „Modelul de învăţare mixtă GREENT“.
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Principii pedagogice
Ca şi alte modele de învăţare mixtă, modelul mixt personalizat prezintă mai multe variaţii, în funcţie de
interactivitatea elevilor, de rolurile profesorilor şi ale elevilor, de practicile folosite în lucrările desfăşurate
faţă în faţă etc.
Prin urmare, pentru a concepe modelul de învăţare mixtă a proiectului, este important să definim nu doar
măsura în care învăţarea online este folosită în combinaţie cu cea faţă în faţă, ci şi principiile pedagogice
generale care se află la baza lor. Pentru a face acest lucru, este important să reţinem că obiectivul
proiectului nu este pur şi simplu acela de a informa elevii în legătură cu subiectele referitoare la
antreprenoriatul în sfera ecologică, ci de a-i implica activ astfel încât:





Să ajungă să aibă o mentalitate de ecologişti şi să devină următoarea generaţie de antreprenori din
UE
Să îşi dezvolte abilităţi noi necesare pentru locurile de muncă şi antreprenoriatul ce au legătură cu
mediul înconjurător
Să înţeleagă mai bine noile realităţi din sfera companiilor şi a relaţiilor de muncă.
Performanţa profesorilor să se îmbunătăţească, asigurând o educaţie de calitate.

În acest sens, în modelul de învăţare mixtă, trebuie abordate următoarele aspecte:








Creşterea interesului/motivaţiei elevilor
Crearea oportunităţilor de colaborare dintre elevi şi profesor
Elevii acţionează astfel încât să contribuie în mod activ la dobândirea cunoştinţelor
Elevii reflectează la propriul proces de învăţare – autoevaluare
Îmbunătăţirea gândirii analitice
Îmbunătăţirea abilităţilor din sfera digitală
Networking cu alte şcoli – împărtăşirea conţinutului

Într-adevăr, modelul mixt personalizat permite folosirea mai multor practici care să sprijine aceste obiective
ale abordării care are în centrul ei elevul, de exemplu grupuri de lucru în rândul elevilor, învăţare faţă în faţă,
conţinutul fiind generat de elevii împărţiţi în grupuri, predare faţă în faţă în sala de clasă, urmată de
generarea de conţinut online individual de către elevi.
Toate aceste exemple permit elevilor să acţioneze ca nişte învăţăcei care se îndrumă singuri, care preiau
iniţiativa, care devin coautori ai mediului de învăţare. Nu sunt doar nişte participanţi pasivi la un context
controlat de un instructor, ci creatori activi, care se conectează şi îşi extind sfera de învăţare dincolo de
domeniul în care este specializat instructorul.
Mai mult, pentru a deservi abordarea orientată către elev şi rolul de facilitator al profesorului, modelul de
învăţare mixtă încorporează elemente ale modelului de învăţare bazat pe întrebări, care promovează:
1) o abordare centrată pe cel care învaţă (Kember, 1997), în care, în timpul predării, accentul se pune
pe însuşirea cunoştinţelor de către elev, nu pe simpla transmitere a unui conţinut sau a unor informaţii
definite;
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2) învăţare activă, de exemplu conceptul de a învăţa prin practică şi fapte (Gibbs, 1988, Healey &
Roberts, 2004) şi poate implica, de exemplu, faptul că elevii discută întrebările şi rezolvă diversele
probleme (Prince & Felder 2006);
3) dezvoltarea unor abilităţi de învăţare autodirecţionate, în care elevii îşi asumă responsabilitatea
pentru ceea ce învaţă;
4) o bază teoretică constructivă (vezi, de exemplu, Bruner, 1990), care presupune ca elevii să îşi
construiască propria semnificaţie a realităţii; elevii îşi creează singuri cunoştinţele, în loc ca ele să le fie
impuse sau transmise prin instruire directă.
Multe dintre aceste metode inductive folosesc, de asemenea, învăţarea bazată pe cooperare sau
colaborare, cu lucrări desfăşurate atât în timpul programului şcolar, cât şi în afara lui, de către elevii
împărţiţi în grupuri.
De asemenea, din punct de vedere al promovării educaţiei antreprenoriale şi al modului de gândire axat pe
ideea de antreprenoriat, Omolayo Olajide & James (2011) susţin în mod clar că asemenea competenţe (care
implică, de exemplu, abilitatea de a planifica, a organiza, a gestiona, a conduce, a delega, a analiza, de
asumare a riscurilor etc.) sunt asociate în mare măsură şi pot fi dezvoltate în mod ideal prin intermediul
unui model bazat pe întrebări.
Pentru a promova învăţarea inovatoare, această abordare susţine faptul că este importantă identificarea şi
recunoaşterea nevoilor fiecărui cadru şcolar, sală de clasă sau elev în parte, nicidecum ideea că există o
singură abordare universală, potrivită pentru toţi. În acest sens, modelul de învăţare mixtă ar trebui să
includă elemente de autoevaluare şi design educaţional astfel încât profesorul să nu se mulţumească doar
să „livreze“ curricula deja existentă, ci concepe şi adaptează materialele didactice disponibile în funcţie de
profilul elevilor. În acelaşi timp, ar trebui să luăm în calcul şi faptul că nu toţi profesorii sunt pregătiţi sau
instruiţi în conceperea unei programe didactice, astfel încât să poată adapta materialele existente. În acest
caz, este important să permitem schimbul de practici între profesori, cu ajutorul unei reţele online, în scopul
de a împărtăşi idei, experienţe şi moduri de modificare a programei şi a lecţiilor în funcţie de diferitele
contexte concrete din sala de clasă.
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Modelul GREENT de învăţare mixtă
Pornind de la consideraţiile explicate anterior, mai exact modelele de învăţare mixtă identificate în
literatura de specialitate şi principiile pedagogice considerate cele mai adecvate raportat la obiectivele
proiectului, am conceput un model ciclic de învăţare mixtă, care promovează:
-

O combinaţie echilibrată şi relevantă între activităţile desfăşurate online şi faţă în faţă, care includ
toate cele cinci ingrediente cheie ale conceptului de învăţare mixtă propus de Carman (2005).
O abordare a învăţării orientată către elev şi bazată pe punerea întrebărilor
O abordare în care profesorul este considerat un facilitator şi un designer educaţional.

Etapele acestui proces ciclic de învăţare sunt prezentate în Figura. 1 şi explicate ulterior în Tabelul 2.
Prezentarea
subiectului şi
dezvoltarea
unor
cunoştinţe de
bază

+ Autoevaluare (ulterior)

+ Autoevaluarea
cunoştinţelor prealabile

Comunicarea
ideilor şi
evaluarea
succesului

Adresarea
întrebărilor

Găsirea unor
idei noi

Colectarea
resurselor şi
a datelor

Evaluarea şi
sintetizarea
datelor

Figura 1. Etapele procesului ciclic de învăţare

Dat fiind că unul dintre principiile de bază ale modelului este acela că nu există vreun tipar universal valabil,
el este conceput astfel încât să ofere profesorilor linii directoare generale, nu să le ofere soluţii fixe. Descrie
paşii/fazele care îndrumă elevii, în condiţiile în care profesorul are rolul de facilitator, cu ajutorul unei faze
de analiză, astfel încât să fie abordate subiectele şi obiectivele programei GREENT. În acest sens, în tabelul
următor sunt explicate etapele, alături de exemple elocvente legate de subiectele pe care le abordează
proiectul. Trebuie notat faptul că forma ciclică a modelului din Fig. 1 denotă faptul că acest proces poate fi
unul permanent şi că faza „finală“ ar putea reprezenta începutul unui nou demers de analiză şi învăţare.
Modelul prezintă separat obiectivele pedagogice şi educaţionale ale fiecărei faze. Obiectivele pedagogice se
referă la obiectivele mai largi ale procesului de învăţare; ele corespund modelului bazat pe întrebări şi pot fi
aplicate în mai multe zone ale curriculumului. Obiectivele educaţionale se referă la ţelurile specifice de
învăţare ale GREENT în domeniul antreprenoriatului din sfera ecologică. Acestea din urmă sunt folosite ca
exemplu şi pot fi ajustate de către profesor la celelalte obiective abordate în programul GREENT, în funcţie
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de vârsta, interesele şi nevoile elevilor. Modelul este elocvent şi din punct de vedere al duratei: poate fi
adaptat de profesor la 2 sau 3 ore de predare (fără să includă lucrările online desfăşurate de elevi acasă) sau
să fie extinse la formatul unui proiect de durată mai mare, care să aibă multiple obiective educaţionale şi
care să implice un număr mai mare de activităţi.

Etapă

Obiectiv educaţional
(exemplu)

Obiective pedagogice

1. Prezentarea
subiectului şi
dezvoltarea unor
cunoştinţe de
bază +
autoevaluarea
cunoştinţelor
deja dobândite

 Atragerea atenţiei elevilor şi
implicarea lor în subiect
înainte de începerea propriuzisă a lecţiilor.
 Crearea unei baze de
cunoştinţe care să fie
elaborate pe viitor la clasă.
 Oferirea de informaţii care să
îi facă pe elevi să se simtă
încrezători în legătură cu noul
subiect abordat.
 Ajutorul acordat în a-şi evalua
ceea ce ştiu deja despre
subiectul în sine sau ce
convingeri/atitudini
preexistente au.

Elevii sunt încurajaţi să
înceapă să se gândească la
legătura dintre industrie şi
mediul înconjurător.

2. Adresarea
întrebărilor

 Elevii discută şi reflectează la
ideile lor iniţiale referitoare la
subiectul abordat în Etapa 1 şi
la întrebările specifice care
sunt puse de profesor, de
exemplu: „Care este diferenţa
dintre o firmă cu adevărat
«verde» şi una care doar
aparent ţine cont de mediu,
construindu-şi o imagine ca
atare?“ sau „Cum aţi defini
antreprenoriatul în domeniul
ecologic?“
 Elevii îşi dau seama cât de
important este să înţeleagă
semnificaţia
antreprenoriatului din
domeniul ecologic.

Elevii dezbat legătura dintre
activităţile unei companii şi
diminuarea efectelor
schimbării climatice.
Aceştia îşi împărtăşesc
propriile percepţii
referitoare la
antreprenoriatul ecologic.
Este pusă o întrebare finală
legată de cercetare, de
exemplu: „Ce criterii pot fi
folosite pentru a ne da
seama dacă o companie
respectă cu adevărat mediul
înconjurător?“

3. Colectarea
resurselor şi a
datelor

 Elevii colectează şi explorează
resursele pentru a răspunde la
întrebările adresate anterior
în sala de clasă.

Premisele de la care pornesc
iniţial elevii, referitoare la
legătura dintre companii şi
mediul înconjurător, sunt
validate.
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Mediu (online sau faţă în
faţă) şi exemple de
utilizare
Online: Elevii urmăresc
acasă un material video,
înainte de a veni la şcoală;
de exemplu, un clip despre
efectele nocive ale
anumitor industrii asupra
mediului înconjurător sau,
invers, o companie care
promovează o politică
prietenoasă faţă de mediu.
Acest proces poate fi
însoţit de un set de
întrebări preliminare care
au ca scop autoevaluarea
cunoştinţelor deţinute
deja şi înregistrarea
punctelor de vedere
iniţiale.
Faţă în faţă: Profesorul
pune întrebări. Elevii
lucrează în grupuri, îşi
împărtăşesc punctele de
vedere şi câte un membru
al fiecărui grup le
raportează ideile celorlalţi
colegi din clasă. Profesorul
deschide discuţia, notează
răspunsurile şi motivează
elevii să discute despre
semnificaţia şi importanţa
antreprenoriatului care
ţine cont de mediul
înconjurător.
Faţă în faţă sau online
(prin intermediul
conferinţelor pe internet):
Elevii pot fi împărţiţi în
două grupuri. Grupul A se
documentează online sau
clasic, pentru a identifica
firmele orientate către
ecologie şi pentru a
strânge dovezi care să
arate ce anume le face cu

Etapă

4. Evaluarea şi
sintetizarea
datelor

5. Găsirea unor idei
noi

6. Comunicarea
ideilor, evaluarea
succesului şi
autoevaluarea

Obiective pedagogice

Obiectiv educaţional
(exemplu)

 Evaluarea validităţii resurselor
colectate
 Folosirea gândirii analitice
 Împărtăşirea semnificaţiei
desprinse şi celorlalţi colegi

Aprofundarea semnificaţiei
şi tragerea unor concluzii
referitoare la ce anume
înseamnă ca o companie să
fie „verde“ (interesată de
mediu).
Înţelegerea riscurilor, a
limitărilor, dar şi a
implicaţiilor pozitive şi
negative.

 Îmbunătăţirea nivelului de
creativitate al elevilor

 Abilităţi de prezentare şi
negociere
 Evaluare din partea colegilor
 Autoevaluare şi reflectare
 Gândire analitică

Înţelegerea responsabilităţii
pe care o au elevii în ceea ce
priveşte sustenabilitatea în
calitate de cetăţeni şi viitori
specialişti sau antreprenori

Elevii învaţă din ideile şi
experienţele celorlalţi, în
urma procesului de
concepere a propriilor
companii ecologice.
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Mediu (online sau faţă în
faţă) şi exemple de
utilizare
adevărat prietenoase cu
mediul înconjurător. Elevii
din grupul B discută cu un
antreprenor orientat către
ecologie pentru a elucida
aceeaşi problemă. Pot fi
implicate sau intervievate
şi alte grupuri ţintă, de
exemplu oameni de ştiinţă
care studiază mediul
înconjurător, directori din
sfera responsabilizării
sociale sau alţi experţi.
Profesorul îşi poate oferi
online susţinerea, ajutând
la contactarea persoanelor
ce vor fi intervievate,
organizând interviul
propriu-zis sau accesând
resursele.
Faţă în faţă: Elevii îşi
împărtăşesc descoperirile
în sala de clasă (fiecare
grup prezintă în faţa
celorlalte).
Profesorul facilitează
discuţia şi îndrumă treptat
elevii să se gândească la
modul în care vor arăta
propriile firme „verzi“: ce
aspecte vor lua în calcul şi
ce priorităţi vor stabili date
fiind condiţiile sociale
locale existente.
Online: Elevii lucrează
online, în grup, pentru a
concepe propriile firme la
scară mică, pornind de la
principiile şi concluziile la
care au ajuns până atunci.
Profesorul oferă un tipar
online pentru descrierea
afacerii, care include: a)
Aria de acoperire; b)
Nevoile sociale care se cer
a fi rezolvate; c) Strategia
de sustenabilitate a
companiei.
Faţă în faţă şi online:
Fiecare grup îşi prezintă
compania, atât online, cât
şi faţă în faţă, în sala de
clasă. Acest lucru poate fi

Etapă

Obiectiv educaţional
(exemplu)

Obiective pedagogice

Mediu (online sau faţă în
faţă) şi exemple de
utilizare
urmat de un proces de
votare, prin intermediul
căruia elevii vor alegge
„Cea mai bună idee
verde“. Aceasta activitate
se poate desfăşura atât în
cadrul
grupurilor/„companiilor“
din aceeaşi şcoală, cât şi
online, între grupuri ce
provin din şcoli diferite,
astfel încât ideile elevilor
să ajungă la cât mai mulţi
oameni.
În această etapă,
profesorul poate da un
test online de evaluare,
astfel încât să ajute elevii
să reflecteze la ceea ce au
învăţat pe tot parcursul
procesului. Poate fi folosit
exclusiv pentru elevii care
îşi analizează propriile
rezultate şi împărtăşit
celorlalţi profesori, astfel
încât să ofere feedback
referitor la eficacitatea
procesului în ansamblul
său.

Tabelul 2. Etapele procesului ciclic de învăţare

Partea din proces legată de învăţarea online descrisă mai sus va fi implementată prin intermediul unei
platforme online interactive, care ar trebui să faciliteze aspectele cheie ale modelului, şi anume:
 lucrul în grup
 acces la resursele online
 instrumente de încărcare electronică
 împărtăşirea resurselor cu elevii şi profesorii
 colaborare şi suport din partea experţilor externi
 crearea unor facilităţi atât pentru profesori, cât şi pentru elevi
 networking social
Pentru a susţine unele dintre componentele esenţiale ale modelului de învăţare mixtă, platforma online ar
trebui să poată oferi:
 Spaţii de lucru în colaborare, pentru elevi şi profesori, cu niveluri diferite de confidenţialitate (de
exemplu, accesibile întregii clase, accesibile doar membrilor unui anumit grup care lucrează
împreună la o temă, activitate sau proiect).
 Un spaţiu public comun, disponibil la nivel internaţional, în care toate şcolile care fac parte din
reţeaua GREENT să îşi poată împărtăşi conţinutul. Acest lucru ar putea fi completat şi de facilitatea
de networking social: comentarii, împărtăşirea ideilor prin intermediul reţelelor de socializare
(Facebook, Twitter etc.).
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Forumuri/facilităţi de comunicare între elevi şi profesorii lor. Şi de această dată nivelul de
confidenţialitate sau accesibilitate ar trebui să poată fi ajustat; de exemplu, o anumită discuţie
poate fi urmărită de toţi elevii dintr-o clasă sau de membrii unui grup secundar.
Instrumente pentru încărcarea diferitelor formate de conţinut (text, video, imagini sau alte
materiale multimedia). Acestea ar trebui să fie disponibile tuturor elevilor (de exemplu, încărcarea
în sistem a temelor pentru acasă) şi tuturor profesorilor (de exemplu, faptul că elevilor le sunt
împărtăşite resursele sugerate).
Arhive în care elevii să poată căuta sau accesa resurse dedicate antreprenoriatului în domeniul
ecologic. Toţi utilizatorii platformei ar trebui să aibă la dispoziţie o arhivă internaţională, în care
profesorii să îşi poată crea propriile „subarhive“, în care să încarce şi să împărtăşească resurse
relevante pentru subiectele pe care le predau elevilor.
Spaţii care să permită colaborarea, în care elevii să poată interacţiona cu părţile implicate în
antreprenoriatul din sfera ecologică. Acest lucru este util în mod special în activităţile specifice unor
planuri de lecţii care includ colaborarea cu antreprenori, factori de decizie, reprezentanţi ai
administraţiei publice, oameni de ştiinţă şi alţi experţi externi. Conţinutul acestor medii digitale ar
trebui adaptate din punct de vedere al confidenţialităţii: în funcţie de obiectivul interacţiunii, ar
trebui ca profesorul să poată alege dacă materialele vor fi disponibile publicului larg, din celelalte
şcoli, sau să rămână private.
Facilităţi de conectare sau networking pentru utilizatori, de exemplu elevii din aceeaşi clasă pot fi
conectaţi în calitate de colegi/„prieteni“ sau membri ai unui anumit grup de lucru. Asemenea
legături pot fi disponibile şi în rândul elevilor din clase sau ţări diferite.
Un profil al utilizatorului sau un portofoliu electronic care să înregistreze scorurile obţinute în urma
autoevaluării şi activităţile online (comentarii, resurse încărcate, ratinguri oferite şi primite,
stabilirea legăturilor cu colegii, calitatea de membru al diferitelor grupuri). Acest lucru le poate fi
util în mod special elevilor, în ceea ce priveşte autoevaluarea, dar şi pentru monitorizarea de către
profesor a procesului lor de învăţare.
O secţiune intitulată „Help“, care conţine şi asigură suportul tehnic legat de modul în care poate fi
folosită platforma şi facilităţile sale.
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Rolurile utilizatorilor
În funcţie de modelul de învăţare mixtă sugerat mai sus şi de facilităţile pe care se presupune că ar trebui să
le asigure o platformă online, pot fi întâlnite următoarele roluri ale utilizatorilor, atât din punct de vedere al
funcţiei lor educaţionale/pedagogice mai largi, cât şi al drepturilor de accesare online.

Utilizator

Rol pedagogic/educaţional

- Evaluează cunoştinţele pe care elevii le
deţin deja, dar şi atitudinile şi abilităţile
referitoare la subiectul activităţii, planului
de lecţie sau proiectului.

- Adaptează planurile de lecţii sau
activităţile deja existente la nevoile
elevilor sau îşi creează propriile resurse

Profesor

- Facilitează elevilor învăţarea, atât în sala
de clasă, cât şi în mediul online; de
exemplu, coordonează colaborarea dintre
elevi, munca în echipă, îndrumă elevii pe
tot parcursul procesului şi le stimulează
curiozitatea şi interesul.
- Monitorizează şi oferă elevilor un
feedback continuu în cadrul evaluării din
sala de clasă sau al celei online,
formatoare
- Îşi împărtăşeşte resursele cu celelalte
şcoli care fac parte din reţeaua GREENT

- Evaluează impactul unei activităţi sau al
unui plan de lecţie – evaluare finală

Elev

Caracteristici tehnice/drepturi de
accesare a platformei
- Accesul la editarea sau crearea unor
instrumente online de evaluare, de
exemplu sondaje.
- Accesul la profilurile elevilor sau la
portofoliile electronice, în care sunt
înregistrate rezultatele autoevaluării şi
toate celelalte activităţi (încărcarea
resurselor, comentarii, ratinguri).
- Acces deplin la un depozit de resurse online
- Acces la editarea sau crearea unor
instrumente care să permită adaptarea
acestor resurse, dacă este cazul.
- Accesul la instrumentele specifice „temelor
pentru acasă“, de exemplu întrebări cu
răspunsuri multiple, care motivează elevii
să analizeze întrebările.
- Acces la spaţiul în care colaborează elevii şi
drepturi de interacţiune (răspunsuri online
la potenţialele întrebări ale elevilor,
feedbackul acordat online elevilor în timpul
implementării unei activităţi sau al unei
teme efectuate acasă).
- Acces la spaţiile unde elevii pot colabora şi
drepturi de interacţiune (răspunsuri online
la posibilele întrebări ale elevilor, oferind
feedback online pe parcursul implementării
unei activităţi sau al efectuării unei teme.
- Acces la încărcarea sau crearea unor
instrumente cu niveluri diferite de
confidenţialitate – pot fi văzute fie doar de
propriii elevi, fie şi de restul reţelei
GREENT.
- Acces la instrumente sau la facilităţi online
în vederea dezvoltării propriilor
instrumente pentru autoevaluarea finală,
astfel încât să implementeze sau să
conceapă o evaluare finală a rezultatelor
învăţării.

- Creează condiţii pentru a le trezi
permanent elevilor interesul faţă de
subiectele studiate şi analizate.

- Încarcă şi alte resurse, la care să apeleze şi
să facă referire pe viitor

- Îşi evaluează singur cunoştinţele deţinute,
atitudinile şi abilităţile privind subiectul
unei activăţi, plan de lecţie sau proiect.

- Acces la instrumentele de autoevaluare
administrate online de profesor şi la
propriile rezultate.
- Administrarea profilului de utilizator
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Utilizator

Rol pedagogic/educaţional

Caracteristici tehnice/drepturi de
accesare a platformei
personal sau a portofoliului electronic al
elevului, în care sunt înregistrate
rezultatele autoevaluării şi toate celelalte
activităţi (încărcarea electronică a
resurselor, comentarii, ratinguri).

- Înţelege semnificaţia/relevanţa
subiectelor şi este motivat încă de la
început

- Colectează date şi resurse

- Evaluează şi sintetizează datele

- Creează idei noi

- Împărtăşeşte şi comunică ideile

- Se implică în evaluarea pe care elevii şi-o
fac unii altora (peer-to-peer)

- Analizează cunoştinţele şi abilităţile
dobândite pe parcursul activităţii

- Îşi oferă expertiza şi experienţa, ajutând
elevii să se implice şi să fie interesaţi de
diferitele aspectele ale unei activităţi,
proiect sau lecţie.
Expert/mentor din
exterior
- Oferă suport continuu pentru ideile sau
proiectele noi propuse de elevi.
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- Acces la resursele oferite şi sugerate de
profesor.
- Acces la toate resursele oferite într-un
spaţiu comun (indiferent că sunt strict
legate de subiectul activităţii, planului de
lecţie sau proiectului).
- Dreptul de interacţiune cu experţii externi,
într-un spaţiu de învăţare care să permită
colaborarea.
- În principal faţă în faţă, în sala de clasă.
- Drepturi de interacţiune şi colaborare cu
colegii, într-un mediu online privat, care să
permită colaborarea
- Drepturi de interacţiune şi colaborare cu
colegii, într-un mediu online privat, care să
permită colaborarea
- Faţă în faţă în sala de clasă
- Dreptul de a încărca online resurse noi şi de
a le împărtăşi colegilor din cadrul aceleiaşi
şcoli, altor elevi şi profesori din reţeaua
GREENT şi experţilor din spaţiul comun
public.
- Împărtăşirea drepturilor, prin intermediul
reţelelor de socializare (Facebook, Twitter
etc).
- Acces la instrumentele de votare şi de
acordare a unui rating, astfel încât elevii să
îşi poată evalua unii altora resursele, ideile
sau rezultatele.
- Acces la instrumentele de autoevaluare
finală administrate online de profesor.
- Acces constant la propriile rezultate, prin
intermediul portofoliului electronic sau al
profilului personal de utilizator.
- Dreptul de interacţiune cu elevii, fie în
spaţiul public de colaborare, fie în cel
privat, care este administrat şi supervizat
de profesor.
- Accesul la facilităţile de contactare online a
elevilor, sub supravegherea şi
administrarea unui profesor.
- Dreptul de interacţiune cu elevii, fie într-un
spaţiu de colaborare public, fie în unul
privat, care să fie administrat şi supervizat
de profesor.
- Accesul la noile rezultate/resurse produse
online de către elevi, astfel încât expertul
extern să poată oferi feedback.
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