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     EDU-ARCTIC  - STEM 
 EDU-ARCTIC este un proiect finanțat de UE 

axat pe utilizarea cercetării arctice ca 
vehicul pentru consolidarea curriculelor de 
educație științifică din întreaga Europă. 
Scopul său este de a încuraja elevii cu 
vârsta cuprinsă între 13 și 20 de ani să 
urmeze o educație suplimentară în 
domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STEM).



Consorțiul este format din șase parteneri din trei 
state membre ale Uniunii Europene și trei țări 
AELS. Venind din Europa de Nord (Norvegia, 
Islanda și Insulele Feroe), Europa de Vest (Franța) 
și Europa Centrală (Polonia), diversitatea 
geografică a membrilor consorțiului face posibilă 
valorificarea capacităților de cunoaștere din 
diferite părți ale continentului, fiecare având 
contexte sociale, politice și economice unice.

Rolurile fiecărui membru al consorțiului au fost 
alocate după cum urmează:
Institutul de Geofizică al Academiei Polone de 
Științe: Leader al Consorțiului – Polonia
 American Systems Ltd :Responsabil pentru 
dezvoltarea portalului educațional și evaluarea 
rezultatelor finale 



NIBIO Svanhovd: implicat în realizarea 
programului educațional și monitorizarea 
eficacității acestuia - Norvegia
Insulele Feroe Investigarea naturii -  implicat în 
realizarea programului educațional - Insulele 
Feroe
Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines -  implicat în realizarea programului 
educațional și comunicarea cu școlile - Franța
Portalul Arctic -  implicat în realizarea 
programului educațional, precum și activități de 
promovare  pentru consorțiu - Islanda



 EDU-ARCTIC utilizează instrumente online 
interactive și inovatoare care permit tuturor să 
utilizeze cercetarea arctică ca instrument de 
predare în învățământul liceal din Europa. Elevii 
cu vârste între 13 și 20 de ani și profesorii lor pot 
profita de cele cinci componente principale ale 
programului educațional:

 Lecții online găzduite de oamenii de știință 
polari difuzate de la stațiile de cercetare.

 https://www.youtube.com/watch?
v=4mHY6iQv1V4

 "Polarpedia": o enciclopedie online care 
conține un glosar de termeni științifici și 
resurse educaționale în cel puțin cinci limbi 
europene.



Competiții pentru elevii europeni și profesorii 
lor, în cadrul cărora un grup câștigător de elevi 
va putea participa la o excursie  în centrul de 
cercetare polară din Arctica.

Programul de monitorizare a mediului în 
domeniul științei cetățenilor: toate școlile 
participante din Europa vor fi invitate să 
participe la un program de monitorizare a 
mediului în jurul școlii. Programul va avea un 
portal web care să permită școlilor interesate să 
își înregistreze și să transmită datele într-o bază 
de date deschisă și accesibilă. Baza de date 
poate fi folosită ca supliment la clasele de 
științe, în special în biologie, chimie, fizică și 
matematică.

Atelierele de instruire și sesiunile de formare au 
drept scop să ofere cadrelor didactice 
instrumentele potrivite pentru utilizarea 
resurselor EDU-ARCTIC și să devină ambasadori 
ai proiectului în țările lor de origine.



Elevii care participă la proiect vor avea 
abilitatea unică de a ști ce sunt disciplinele 
de cercetare în cariera științifică în timp ce 
învață cum să aplice metodele științifice și 
să dezvolte abilități esențiale de rezolvare a 
problemelor.







Pentru fiecare activitate de pe portal veți obține 
punctele EDU-ARCTIC. 
Primii trei utilizatori cu cel mai mare număr de 
puncte vor primi premii prețioase: o lecție online 
difuzată de la stația polară din Hornsund sau de la 
stația Antarctica Arctowski, dedicată exclusiv 
cursurilor. Lecțiile vor fi organizate în funcție de 
timp. Elevii vor fi implicați în comunicarea 
bidirecțională. Este o oportunitate unică.
În plus, primii 50 de profesori și primele 10 școli 
vor primi certificate speciale pentru educatori și 
instituții inovatoare.



TOP 5 ȚĂRI 

Country Points

Poland (PL)  104169

Albania (AL)  27508

Romania (RO)  21613

Greece (GR)  21432

Serbia (RS)  9654



Arctic Competitions - Cum functioneaza?
EDU-ARCTIC invită elevii din școlile secundare din Europa să se alăture 
Competiției Arctice împreună cu profesorii lor și să dezvolte un proiect științific 
sau un proiect de inovare conceput pentru un mediu arctic.
Tinerii elevi și profesorii lor fascinați de discipline precum știința, tehnologia, 
ingineria și matematica, deși nu sunt încă oameni de știință, vor avea ocazia să 
participe la o expediție științifică din Arctica.
Concursul Arctic este pentru echipe de un elev, cu vârste cuprinse între 13 și 20 
de ani, și un profesor. Echipele participante pot veni din școlile secundare din 
întreaga Europă.
Elevul cu profesorul ca mentor, dezvoltă:
un proiect de cercetare sau un proiect de inovare
Pentru informații detaliate cu privire la cereri, linii directoare pentru depunerea 
cererilor și descrierea criteriilor, consultați secțiunea Reguli pentru competiția 
Arctic.
Echipele pot câștiga o expediție la una dintre stațiile arctice din cadrul 
proiectului EDU-ARCTIC: Insulele Feroe, Islanda, Norvegia de Nord sau 
Svalbard. În vara anului 2017, destinațiile expedițiilor arctice au fost Insulele 
Feroe și Islanda. În vara anului 2018 destinațiile expedițiilor vor fi Norvegia de 
Nord și Svalbard.
În aceste locații participanții se vor alătura unei expediții arctice cu durata de 
10-14 zile și vor participa la lucrările de teren desfășurate în zonă. Pentru detalii, 
consultați fișa cu informații despre expediție.



Polish delegation at the Arctic 
Circle Assembly 2017

 Etapa de pregătire a început  în mai 2016, toate activitățile 
pentru școli sunt disponibile începând cu ianuarie 2017. 
Proiectul va dura până în aprilie 2019, în timp ce activitățile 
pentru școli vor fi oferite până în februarie 2019.





Ce film extraordinar de la câștigătorii concursului arctic care a câștigat o 
expediție în Insulele Feroe

www.youtube.com/watch?v=_Mt37MScGqs&feature=share
     Forum Franța





https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=TZt-aplCA4c

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=_GsjVfofRKE

Vă invităm să descoperiți Edu 
Arctic!
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