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Context 
Timpul nostru este marcat de două accelerații, schimbări majore:  

Una, ecologică, ceea ce îi determină pe unii să se refere la o schimbare 
de epocă vorbind despre Antropocen, considerând că influența ființelor 
umane asupra mediului lor a atins un astfel de nivel încât a devenit 
similară cu o forță geologică; 

Cealaltă, digitală, care duce la noțiunea de ”homo data”. Omul 
este redus la informație. 

 

Aceste două accelerații comune formează un mediu complet nou pentru 
generațiile tinere. 
Ca întotdeauna, aceste evoluții aduc atât amenințări, cât și oportunități. 
Școala, ca instituție care pregătește tinerii pentru viitorul care îi așteaptă, 
trebuie să ia aceste schimbări în îndeplinirea misiunii sale. 

 

Obiective 
Proiectul își propune pregătirea tinerilor pentru noul mediu care îi așteaptă 
parcurgând trei etape:  

 
 
Studiul modului în care sferele politice, societatea și educația abordează 
aceste probleme; 

 

Sensibilizarea și formarea lumii educaționale asupra acestor probleme 

pentru a le face un vector eficient pentru tineri; 

Oferirea de resurse pentru a facilita și optimiza munca 
profesorilor. 

Grupul țintă 
Tinerii europeni între 12 și 20 de ani.  

 

Activități și rezultate 
Studiu asupra situației din Europa 

Scopul va fi să stabilească modul în care sistemele europene de 

învățământ abordează problemele de mediu și digitale, în special la 

nivelul programelor și disciplinelor implicate. Profesorii vor fi întrebați 

despre cum abordează aceste probleme, în timp ce încearcă să-și 

identifice nevoile privind formarea și utilizarea de instrumente eficiente. 

Acest studiu va fi diseminat pe platforma de învățare electronică a 

proiectului. 

 

Formare pentru profesori 

Implementarea unui sistem de conștientizare / formare a cadrelor 
didactice din diferite resurse și activități susținute de platforma de 
învățare electronică a proiectului. Acest sistem va combina sesiuni de 
pregătire față în față și online: conferințe susținute de experți în 
aceste probleme (seminarii web), cursuri interactive ... 
 

Set de instrumente pentru profesori 

Un set de instrumente va fi dezvoltat și pus la dispoziția cadrelor 
didactice pe platforma de învățare electronică: resurse, materiale, 
metode de lucru, scenarii pedagogice dezvoltate de experții și 
pedagogii implicați în proiect, precum și un spațiu de lucru rezervat 
profesorilor și studenților. 


