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INTRODUCERE 
 

                Boosting Science Education at School este un proiect de parteneriat strategic Erasmus Plus, 

desfășurat pe o perioadă de  doi ani, între octombrie 2017 și octombrie 2019, care urmărește depășirea 

decalajului dintre școli și știință. 

Parteneriatul este alcătuit din coordonatorul Associazione Euphoria (Italia), patru organizații 

științifice – The science zone (Italia), Digital Idea (Grecia), Science Centre AHHAA (Estonia), Ludor 

Engineering (România) – și patru școli de diferite niveluri – Istituto Comprensivo “Maria Montessori” 

(Italia), Moysiko Gymnasio-geniko Lykeio (Grecia), Tartu Tamme Gümnaasium (Estonia) și Școala 

Gimnazială Bârnova (România). 

Proiectul a vizat dezvoltarea unui schimb de bune practici între școlile și organizațiile active în 

promovarea științei în cadrul școlilor, pentru a crea sinergii între lumea educațională și cea științifică. 

Acest schimb a fost gândit să faciliteze introducerea unor practici mai atractive în predarea 

științei în școală și să dezvolte un schimb de metodologii între asociații pentru a găsi cele mai bune 

modalități prin care pot stabili o colaborare stabilă cu școlile. 

Proiectul a avut ca scop încurajarea predării științelor prin încurajarea comunicării dintre 

profesori, oameni de știință și asociații implicate în diferite moduri în educația științifică europeană și 

sprijinirea cadrelor didactice în modernizarea metodologiilor și activităților desfășurate în sălile de clasă. 

În consecință, proiectul vizează, de asemenea, îmbunătățirea motivației, a învățării și a atitudinii 

elevilor față de educația științifică, care are ca rezultat o educație și o recrutare științifică sporită în cariera 

științifică, pregătirea tinerilor cu abilitățile necesare pentru a-și atinge întregul potențial și, în cele din 

urmă, transformarea locurilor de muncă  mai bune în vieți mai bune. 

 

CONCEPTUL PROIECTULUI 
 

 

Ideea proiectului s-a dezvoltat îmbinând trei considerente principale:  

1) sistemul educațional în ansamblu se confruntă cu noi provocări, atât la nivel național, cât și la nivelul 

Uniunii Europene. Impactul crizei economice și al globalizării au contribuit la modificarea semnificativă a 

rolului jucat de școlile care urmează să: 

- faciliteze tranziția către piața muncii, oferind elevilor noi competențe;  

- susțină elevii să-și aleagă cariera viitoare;  

- fie mai atractive și să favorizeze excelența în rândul elevilor.  

 

2) rolul esențial al științei în educație: știința conduce la inovație și la cercetare. Elevii trebuie să 

dobândească competențe în materie de științe, pentru a deveni tineri oameni de știință capabili de 

inovare într-o societate pentru care competitivitatea se înrădăcinează în cunoaștere. Promovarea științei 

în școală va permite elevilor posibilitatea de a decide dacă doresc să urmeze o educație superioară în 

domeniu.  

 

3) rolul esențial al științei în societate: alfabetizarea științifică este de asemenea importantă pentru a 

permite viitorilor cetățeni să participe efectiv la luarea deciziilor democratice și la elaborarea de politici  

 

 

http://www.euphorianet.it/aboutus/
https://thesciencezoneblog.wordpress.com/
http://www.digitalidea.gr/
http://www.ahhaa.ee/
http://www.ludoreng.com/
http://www.ludoreng.com/
http://ic-vialeadriatico.gov.it/
http://ic-vialeadriatico.gov.it/
http://lyk-mous-laris.lar.sch.gr/
https://tammegymnaasium.ee/
https://scoalabarnova.wordpress.com/
https://scoalabarnova.wordpress.com/
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(*) În Estonia, cadrele didactice au un număr maxim de ore / lecții care trebuie predate elevilor din 
învățământul primar, secundar inferior și secundar superior. De exemplu, nivelul primar este compus din 
6 ani și au 10 lecții pentru nivelurile 1-3 și 13 lecții pentru nivelurile 4-6. Dar împărțirea unor astfel de 
lecții pe parcursul anilor (de exemplu, numărul real de lecții pe săptămână) depinde de alegerea 
profesorilor. 

 
 
 
 
 

Număr de lecții STEM pe săptămână

Tări

Estonia

Italia

Grecia

România

Școala 
primară

23 Matematică
10 Științele 
Naturii (*)

6-10 
Matematică, 2 

Științele Naturii,
2 Geografie

5-6 Matematică
3-4 Științele 

Naturii

4 Matematică
1 Științele 

Naturii

Școala 
Gimnazială

13 Matematică
20 Științele 

Naturii

4 Matematică, 2 
Științele Naturii, 
1 Geografie, 2 

Tehnologie

4 Matematică
6 Științe

4 Matematică
6 Științe

Liceu

13 Matematică
20 Științele 

Naturii

3-7 Matematică -
2 Științele Naturii-

1 Geografie

5-7 Matematică
8-12 Științe

Depinde de 
profilul școlii
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