Parteneriat

8 parteneri din 7 ?ãri Europene sunt
implica?i în cadrul proiectului:

ZinevArt Technologies (Bulgaria)
Connectis (Italia)
Pixel (Italia)
Riga State technical school (Letonia)
36,6 Competence Centre (Polonia)
Funda?ia EuroEd (România)
Transfer Slovensko, s.r.o. (Republica Slovacã)
Association Alqueria (Spania)

Pentru Informa?ii Suplimentare:
FUNDA?IA EURED
Andreea Corina Ionel
Ia?i, România
Tel: +40757051946
Fax: +40232252902
e-mail: andreea.cleminte@euroed.ro

Portal Proiect: http://goerudio.pixel-online.org/

Acest proiect a fost finanþat cu sprijinul Comisiei Europene.
Aceastã material reflectã numai punctul de vedere al autorului ºi Comisia nu este
responsabilã pentru eventuala utilizare a informaþiilor pe care le conþine.
Numãr Proiect: 543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4- KA4MP

Context
Sistemele educa?ionale europene se confruntã cu douã provocãri
comune:
- elevii din învã?ãmântul secundar ?i voca?ional manifestã o lipsã de
motiva?ie atunci când studiazã discipline ?tiin?ifice
- profesorilor li se cere ?ã utilizeze metode de predare inovatoare, cu
scopul de a stimula interesul elevilor fa?ã de aspectele ?tiin?ifice
În acest context, Comisia Europeanã a finan?at proiectul "Goerudio", în
cadrul Programului de învã?are pe tot parcursul vie?ii (KA4 Diseminarea ?i
exploatarea rezultatelor ?i schimbul de bune practici).

Scopul
Scopul proiectului este de a crea o comunitate de învã?are adresatã
profesorilor de ?tiin?ã ?i elevilor care doresc sã identifice:
- Solu?ii pentru a depã?i principalele obstacole în predarea/studierea
disciplinelor ?tiin?ifice
- Metode inovatoare de predare a disciplinelor ?tiin?ifice

Grupuri ?intã
Proiectul se adreseazã urmãtoarelor categorii de beneficiari:
- Profesori discipline ?tiin?ifice
- Elevi care studiazã discipline ?tiin?ifice
- Factori de decizie în domeniul educa?iei

Activita?i Principale
Principalele activitã?i ale proiectului sunt:
- Crearea unei re?ele europene de profesori ?i elevi care
predau/studiazã discipline ?tiin?ifice.
- Schimbul de experien?e privind obstacolele întâmpinate în
predarea/învã?area con?inuturilor disciplinelor ?tiin?ifice.
- Identificarea ?i realizarea de recenzii ale proiectelor ?i ini?iativelor
existente care abordeazã predarea/învã?area disciplinelor ?tiin?ifice
într-o manierã mai interactivã.
- Realizarea de resurse educa?ionale pentru disciplinele ?tiin?ifice.
- Organizarea de seminarii na?ionale pentru prezentarea resurselor
create ?i diseminarea proiectului.

Rezultate
1) Re?ea a profesorilor ?i elevilor care predau/studiazã discipline
?tiin?ifice din 7 ?ãri europene
2) Colec?ie de experien?e ale profesorilor de discipline ?tiin?ifice
3) Colec?ie de experien?e ale elevilor
4) Bazã de date cu recenzii ale ini?iativelor existente care abordeazã
predarea/învã?area disciplinelor ?tiin?ifice
5) Discu?ii transna?ionale
6) Resurse educa?ionale realizate de profesori ?i elevi
7) Seminarii na?ionale

