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COMUNICAT
Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de coordonator, în
parteneriat cu S.C. Eurotraining Solution srl (Romania), InforElea (Italia),
Universitatea "Angel Kanchev" din Ruse (Bulgaria), Universitatea din Lodz
(Polonia) şi Universitatea Tehnică din Brno (Republica Cehă) au demarat,
începând cu luna octombrie 2019, proiectul "EduLab4Future" care vizează
dezvoltarea şi implementarea unor metode inovative de predare în vederea
dezvoltării competenţelor civice şi interculturale pentru studenţi, profesori şi
practicieni.
Prin scopul propus, proiectul EduLab4Future se adresează
obiectivelor de dezvoltare durabilă şi propune Laboratorul Educațional, cu
o abordare pedagogică inovatoare și integrată privind predarea și învățarea
pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), înglobate în Agenda de
Dezvoltare Durabilă a ONU pentru 2030. Prin utilizarea unor materiale de
învățare bazate pe TIC și centrate pe conceptul de cetățenie, se vizează o
mai bună înțelegere privind cerințele interculturale de dezvoltare durabilă
a ecosistemelor, precum și a soluțiilor inovatoare pentru problemele
globale.

Prin tematicile abordate privind cetățenia activă și Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă (ODD) se doreşte utilizarea mai bună a inovației și a
tehnologiei digitale, precum şi dezvoltarea şi testarea unor pedagogii
inovatoare în cadrul sesiunilor Laboratorului Educaţional. Astfel, metodele de
predare sunt augmentate cu abordări pedagogice moderne, urmărindu-se
dezvoltarea abilităților sociale, civice și interculturale a 200 de studenți din
învățământul superior, a 50 de practicieni, 80 de cursanți și a 24 de cadre
didactice, care vor participa pe durata de derulare a proiectului într-un mix de activități transnaționale de predareînvăţare pentru a încuraja cetățenia activă, a dezvolta abordarea inovatoare şi creșterea durabilă.
Pentru informații suplimentare privind derularea proiectului, activitățile de învățare și înscrierea la
concursul de selecție pentru participarea la programele intensive de învățare, vă rugăm să urmăriți site-ul
proiectului www.edulab4future.eu.
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