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Európske vzdelávacie  systémy stoja pred dvomi spoloènými výzvami:

- Študenti na stredných a odborných školách majú nízku motiváciu 
k štúdiu prírodovedných predmetov

- Od uèite¾ov sa vyžaduje h¾ada�  inovatívne vzdelávacie metódy s 
cie¾om  podporova� záujem svojich študentov o prírodovedné 
predmety

V tomto kontexte Európska Komisia  financuje “Goerudio” projekt  v rámci  
Lifelong Learning Programme (KA4 Dissemination and Exploitation of 
Results, and Exchange of Good Practice).

Hlavnými cie¾mi projektu sú:

- Vytvorenie siete zloženej z európskych uèite¾ov a študentov v oblasti 
prírodovedných predmetov

- Výmena informácií zameraných  na hlavné prekážky pri štúdiu 
prírodovedných predmetov

- Identifikácia a preh¾ad  existujúcich  projektov a iniciatív v oblasti 
výuèby prírodovedných predmetov zameraných na interaktívne a 
zážitkové uèenie.

- Vytvorenie  databázy skúseností a zdrojov uèite¾mi a študentmi z 
výuèby prírodovedných predmetov

- Organizovanie národných workshopov zameraných na výmenu 
vytvorených zdrojov

1) 7 krajín 
zapojených do projektu 

2) Databáza skúseností uèite¾ov z výuèby prírodovedných predmetov 

3) Databáza skúseností študentov z uèenia sa prírovedných predmetov

4) Databáza existujúcich projektov  a iniciatív zameraných na oblas� 
výuèby prírodovedných predmetov 

5) Medzinárodné diskusie

6) Skúsenosti a zdroje z výuèby a uèenia sa prírodovedných predmetov 
vytvorené uèite¾mi  a študentmi 

7) Národné  semináre

Sie� uèite¾ov a študentov prírodovedných predmetov zo 
Cie¾om projektu je vytvori� vzdelávaciu komunitu zloženú z uèite¾ov  a 
študentov z európskych krajín ochotných identifikova�: 

 

- Riešenia ako prekona� hlavné prekážky pri štúdiu prírodovedných 
predmetov

- Inovatívne vzdelávacie metódy pre výuèbu prírodovedných 
predmetov  
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