
Stimati colegi, 
  
Vă adresăm invitaţia de a participa la cursul on-line organizat în cadrul 
proiectului ENGAGE, intitulat“Metode de promovare a dimensiunilor RRI în 
educaţia pentru Ştiinţe”. 
Aşa cum v-am prezentat la întâlnirile noastre anterioare, cursul on-line 
formează participanţilor abilitățile și cunoștințele necesare pentru a utiliza 
ştiinţa în viaţa şi activităţile lor cotidiene. 
  
Proiectul ENGAGE - în cadrul căruia este organizat acest curs - propune 
participanţilor o serie de Lecţii de tip Dilemă, care implică utilizarea unor Discuţii în 
Grup ca strategii didactice, pentru a creşte nivelul de înţelegere şi învăţare 
bazate pe rezolvarea de probleme şi conversație argumentativă, ajutându-i pe 
elevi să parcurgă etapa de alfabetizare științifică. 
  
Materialele ENGAGE, realizate plecând de la situaţii actuale şi contexte relevante 
sunt folosite deja de mii de cadre didactice. 
  
Vă invităm să vă înscrieţi acum la cursul nostru on-line, pentru a învăţa o serie 
de strategii didactice a căror implementare în lecţiile de Ştiinţe va conduce într-
adevăr la formarea unor elevi care vorbesc, gândesc și învaţă în mod relevant. 
În cadrul cursului veţi avea ocazia să obţineţi informaţii referitoare la: 
Modele de lecţie de tip Dilemă pentru a aplica conținutul știinţific și o serie de 
abilități practice pentru explicarea unor probleme din viaţa de zi cu zi; 

Ghiduri de bune practici privind utilizarea tehnicilor de Discuţii de Grup, pentru a 
configura, pregăti şi susţine grupurile de indivizi în discutarea unei probleme de 
actualitate din mai multe puncte de vedere (ştiinţific, social, etic, financiar etc.); 

Lecţii care implică învăţarea bazată pe rezolvarea de probleme, pentru 
realizarea unui proces de învăţare relevantă a cunoştinţelor, care să conducă la 
formarea unor competenţe şi abilităţi practice (cum ar fi de exemplu analiza datelor); 

Informaţii despre utilizarea mai multor tipuri de Conversaţie care pot fi utilizate în 
angajarea unei clase într-un proces de dezbatere argumentativă şi ajută elevii în 
luarea unei decizii bazate pe dovezi ştiinţifice. 

Cum puteţi utiliza materialele ENGAGE pentru a oferi lecţii mai atractive pentru 
elevii dumneavoastră. 

  
Prima ediţie a cursului on-line va începe pe 2 noiembrie 2015. Vă puteţi 
înregistra începând de acum la acest curs, beneficiind de următoarele aspecte: 
2 seminarii on-line incitante; 
Parcurgerea activităţilor în ritmul propriu; 

Feedback din partea tutorilor pe parcursul activităţilor; 

Discuţii şi reflecţii împreună cu colegii; 

2-3 ore de participare pe săptămână; 

Obţinerea unui certificat 

  
Acest curs este gratuit, fiind finanţat de către Comisia Europeană, ca parte a Agendei 
UE referitoare la „Cercetarea Responsabilă şi Inovarea”. 
  
  



Pentru a vă înregistra la acest curs, vă rugăm să ne transmiteţi datele 
dumneavoastră de contact - după următorul format - la adresa de e-
mail lgorghiu@gmail.com: 
  
Numele si prenumele: 
Institutia: 
Specialitatea: (Chimie / Fizica / Biologie / Stiinte) 
Telefon: 
e-mail: 
  

Prin tematica abordată şi maniera în care sunt prezentate materialele 
realizate pentru acest curs, suntem siguri că experienţa parcurgerii 
cursului “Metode de promovare a dimensiunilor RRI în educaţia pentru 
Ştiinţe” va fi una deosebită şi încununată de succes. Pentru aceia dintre 
dumneavoastră care vor parcurge şi vor rezolva sarcinile stabilite în cadrul 
cursului, la finalul acestuia echipa ENGAGE din cadrul Universităţii Valahia 
din Târgovişte va acorda un certificat semnat şi stampilat în care veţi avea 
atestate numele cursului parcurs, conţinutul parcurs şi numărul de ore 
aferent acestuia. 
 

Vă urăm mult succes şi vă aşteptăm alături de noi în cadrul 
comunităţii on-line a acestui curs! 
 

Laura Monica GORGHIU - coordonator al Echipei ENGAGE a 
Universitatii Valahia din Targoviste 
 

mailto:lgorghiu@gmail.com

