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Pentru Informa ii Suplimentare:?



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). 

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. 

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

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

Proiectul se adreseazã urmãtoarelor categorii de beneficiari:

- Profesori discipline ?tiin?ifice

- Elevi care studiazã discipline ?tiin?ifice

- Factori de decizie în domeniul educa?iei
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