Lansarea EXEMPLELOR DE BUNA PRACTICA IN ACTIVITĂȚI DE TIP
”ȘCOLARIZARE DESCHISĂ” și a
Platformei de Învățare Reciprocă pentru Mobilizare
La un an de la începutul ambițiosului proiect
european - PHERECLOS, cei 15 membri ai
consorțiului proiectului sunt mândri să
prezinte Platforma de Învățare Reciprocă
pentru Mobilizare: www.phereclos.eu
Peste 60 de cazuri inspirate 18 țări situate
peste tot în lume sunt disponibile pentru
oamenii de știință interesați în conceptul
Școala Deschisă și în educația STEAM la:
https://www.phereclos.eu/practices
Platforma oferă modele și recomandări pentru
noi ecosisteme în educație, unde școlile vor
deveni un centru al unei comunități de
angajare în noi strategii de implicare în STEAM
(ȘTIINȚĂ, TEHNOLOGIE, INGINERIE, ARTA,
MATEMATICĂ), în promovarea căilor
educaționale individuale către învățământul
superior, reflectând abilitățile secolului XXI.
Proiectul PHERECLOS este construit în jurul a
trei concepte particulare ca piloni principali:
● Conceptul de Capital Științific, care percepe
reprezentarea individuală a științei ca un
pachet de obiceiuri obișnuite, așteptări și
atitudini care sunt direct legate și influențate
de sfera socială cotidiană a indivizilor și a
tuturor factorilor sociali de mai jos.
● Conceptul de Universități ale Copiilor (UC),
care reprezintă programe non-formale de
implicare științifică bazate pe universitate
pentru copii și tineri, ca beneficiari

neconvenționali și netradiționali ai mediului
academic.
● Înțelegerea culturii unei Școli Deschise, în
care școlile reflectă asupra ideilor, subiectelor
și provocărilor externe și le încorporează în
abordările lor didactice și în viața școlară de zi
cu zi și, în schimb, oferă creativitate și
potențial ca atuuri ale elevilor și profesorilor
lor comunității din jurul lor.
Există multe categorii disponibile în cadrul
cazurilor inspiratoare, cum ar fi Universități
pentru Copii, Dezvoltarea Capacității, Ateliere
interactive, Fenomene de Risc Atmosferic,
Învățare
Colaborativă,
Co-creare,
Antreprenoriat etc.
Organizațiile conducătoare sunt Școli, cu
diferite niveluri de educație, Organizații Nonguvernamentale,
Companii,
Organizații
Guvernamentale sau altele, care lucrează
împreună cu Parteneri Externi precum
Companii, ONG-uri, Autorități Publice, Muzee,
Organizații pentru Părinți și altele.
Consorțiul PHERECLOS este format din 15
parteneri din 11 țări ale UE și 1 țară din
America de Sud.

DESPRE PHERECLOS
Începând cu o călătorie educațională de 3 ani
în octombrie 2019, proiectul-UE PHERECLOS
se bazează pe experiența Universităților
Copiilor (UC) din Europa și nu numai. Datorită
implicării lor cu copiii și tinerii, acestea
contribuie
la
spargerea
granițelor
instituționale dintre universități și societatea
mai largă. UC se află adesea între organizații
cheie din peisajul educațional și social,
colaborând cu ambele.
Proiectul va crea „Clustere Locale de
Educație” (LEC), reunind școli și alți factori
relevanți din ecosistemul educațional din 6
regiuni pilot diferite. Acești factori pot fi
universități, organizații guvernamentale și
non-guvernamentale, companii, organizații
caritabile, muzee sau alți furnizori de
cunoștințe. LEC-urile vor fi incubatoare pentru
a permite un dialog și pentru a înființa
activități comune între aceste organizații la
marginile suprapuse ale educației formale și
non-formale.
În același timp, proiectul își propune să
îmbunătățească calitatea implicării științifice.
PHERECLOS va implementa un sistem digital
„OpenBadge” care etichetează instituțiile
drept factori fiabili și receptivi, permițând
tuturor părților LEC să devină adevărați agenți
de schimbare în educație. În același timp,
acest ecosistem va evidenția realizările
individuale în ceea ce privește angajamentul
STEAM.
Eficacitatea și impactul regional vor fi
monitorizate și informate prin cercetări de
implementare. Acest lucru va duce la
elaborarea unor instrucțiuni de implementare

și a unor rapoarte de politici pentru a spori
durabilitatea abordării generale.
Prin urmare, PHERECLOS va evidenția
beneficiile mai largi acordate de LEC-urile
noastre și va folosi aceste experiențe pentru a
cataliza accesul la educație superioară pentru
tineri, în special cariere legate de STEAM,
oferind beneficii într-un context social mai
larg.
Vino să navighezi cu noi!
Pentru mai multe informații:
www.phereclos.eu
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