
Proiectul  LUMEA ȘTIINȚEI  finanțat prin programul Fondul 

pentru un viitor mai bun în comunități susținut de Lidl România, coordonat 

de Federaţia Fundaţiile Comunitare din România respectiv de Fundația 

Comunitară Brașov a ajuns la final. Parteneri in acest proiect au fost Scoala 

Gimnaziala Nr. 8 Brasov, Colegiul Aurel Vijoli  Fagaras 

si Scoala Gimnaziala Lisa. Impreuna am realizat activitati 

interesante si atractive care urmăreau formarea în rândul 

elevilor a unor deprinderi de 

dezvoltare în spațiul scolar a 

dimensiunii practice, de 

manufacturare (realizare de obiecte 

cu ajutorul pixurilor 3D, realizarea 

unei micro-grădini) si a dimensiunii digitale (realizarea de jocuri 

de tip wordwall, kahoot cu conținutul proiectului, care să 

stimuleze atât gândirea critică, cât și spiritul ludic ) cu scopul de 

a le transforma în resurse didactice, valorizând astfel respectul acestora faţă de 

învățare/ mediul școlar. Ne-am folosit de toate materialele pentru a stimula interesul 

elevilor pentru stiinta si cunoastere.   

Prin acest proiect am adus în procesul educativ atât  tehnologia 

3D, care să erijeze învățarea în domeniul științelor, cât și  dimensiunea 

practica a grădinăritului, a protejării mediului înconjurător, prin 

dezvoltarea atitudinii  responsabilizare față de celălalt și față de mediu. 

Astfel, proiectul a oferit o șansă inedită copiilor viitorului, deschizându-le căi 

practice spre viitoare cariere. Componenta practică a învățării în domenii precum 

Științe, Matematică, Fizică, Biologie, Gramatică, cu extensii spre toate 

disciplinele din cele două cicluri de 

învățământ, le poate descoperi 

copiilor pasiuni altfel latente. 
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