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LA CLASSE FLEXIBLE – CLASA FLEXIBILA

9 OCTOMBRIE 2022 –

Sosirea participanților



10 octombrie 2022

1.Prezentarea unității de învățământ - școala gazdă - XPLUS, LOMMEL



2. Vizită ghidată a orașului Lommel și a rezervației naturale 

SAHARA - O atracție turistică puțin cunoscută în Belgia se află în Flandra, la Lommel, 

unde un loc deșertic, apărut în urma poluării, oferă un peisaj cel puțin insolit pentru 

această parte a lumii. Specialiștii spun că Lommel este locul care dovedește că natura poate 

învinge poluarea. Plantarea pinilor nu a oprit doar întinderea desertului, dar a și păstrat intact lacul și a 

ajutat la dezvoltarea unei faune unice.



11 OCTOMBRIE 2022

METODA CLASA FLEXIBILĂ 

In școala partneră X PLUS, design-ul sălilor de clasă 

facilitează dezvoltarea competențelor pe care cercetarea 

pedagogică le consideră necesare în acest 

secol:colaborare, inovare, creativitate, comunicare, 

responsabilitate, cunoaștere de sine



Confruntați cu situații de clasă din ce în ce mai complexe cu elevi de niveluri foarte

eterogene,hiperactivi sau lipsiți de concentrare, profesorii trebuie să-și schimbe practicile. Dar

cum?Metoda propune trecerea de la clasa tradițională la cea dinamică (flexibilă), ceea ce face posibilă

canalizarea energiei elevilor, motivarea acestora și stabilirea unor condiții bune de învățare.Calea este

simplă și concretă: cum să treci de la o clasă tradițională la o clasă flexibilă (cum să organizezi spațiul de

clasă, ce mobilier să alegi), cum să-ți gestionezi clasa zilnic

.Fără a pretinde că metoda Clasa flexibilă este „soluția” la toate problemele întâlnite în clasă, metoda

arată că este un mijloc de participare la dezvoltarea elevilor la școală, de a-i pune pe calea succesului

datorită predării binevoitoare. care se adaptează la situații. Relațiile elev-profesor sunt îmbogățite și

întărite.

Principiul general este de a aranja clasa pentru a permite elevilor să găsească poziția care să

le aducă cea mai mare concentrare și confort în funcție de activitatea de desfășurat. Într-o clasă flexibilă,

elevii au libertatea de a alege unde și cum să se stabilească la muncă. Pot lucra singuri, in perechi sau in

grup, pe perne, mingi.Cercetările efectuate în Belgia indică faptul că mișcarea în timpul orei

îmbunătățește abilitățile de învățare.Sălile de clasă flexibile oferă elevilor posibilitatea de a alege tipul de

spațiu de învățare care li se potrivește cel mai bine și îi ajută să se miște (să își canalizeze energia în

scopul învățării), să lucreze în colaborare, să comunice și să își antreneze gândirea critică.



12 octombrie 2022

• Clasa flexibilă – prezentare practică



12 octombrie 2022

• ACTIVITATE LA ATELIERUL DE 

CIOCOLATĂ



13 OCTOMBRIE 2022

ACTIVITATE LA PARLAMENTUL EUROPEAN

-DISCUȚII TEMATICE - SITUAȚIA ABANDONULUI ȘCOLAR LA NIVELUL STATELOR 

MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

- CONTEXUL ACTUAL GENERAT DE RĂZBOIUL RUSO-UKRAINEAN



13 OCTOMBRIE 2022

ACORDAREA CERTIFICATELOR DE PARTICIPARE


