
G I R L S  G O  C I R C U L A R
Competențe digitale și antreprenoriale
pentru economia circulară



Girls Go Circular este un proiect educațional finanțat de UE, care își
propune să doteze fete cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani din Europa
cu competențe digitale și antreprenoriale prin intermediul unui program
de învățare online privind economia circulară. Proiectul contribuie la
Acțiunea 13 din Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 -
Încurajarea participării femeilor în STEM. Obiectivul nostru este de a
instrui cel puțin 50.000 de fete din Europa până în 2027.

În centrul proiectului se află Circular Learning Space. Această platformă
de învățare online le oferă elevilor posibilitatea de a-și aprofunda
cunoștințele despre economia circulară, dobândind în același timp
competențe digitale. Platforma este concepută pentru a-i implica pe
elevi în activități practice, atât individuale, cât și de grup, și pentru a le da
posibilitatea de a elabora soluții pentru marile provocări sociale și de
mediu.

Proiectul Girls Go Circular
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https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_ro


Girls Go Circular a început în 2020 cu un proiect pilot, care a primit un
feedback entuziast din partea elevilor și a profesorilor. În 2021, invităm
licee din Bulgaria, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, România și
Serbia să participe la programul nostru unic de învățare. Alăturându-vă
proiectului, clasa dumneavoastră va face parte dintr-o mișcare cu
adevărat europeană care va cuprinde peste 8.000 de elevi. Proiectul se
adresează elevelor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani - deși ne
concentrăm în primul rând pe fete, băieții sunt bineveniți să participe, în
special în grupuri mixte.

Girls Go Circular în 2021
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Ce vor învăța elevii?

Girls Go Circular oferă module de învățare online despre provocările
legate de extragerea, consumul și reutilizarea durabilă a resurselor
naturale. Printre acestea se numără învățarea, de exemplu, a modului în
care se poate trece la o economie circulară pentru materiale plastice,
metale, modă și aparate electronice. Scopul este de a le permite elevilor
să devină agenți ai schimbării în tranziția ecologică, dezvoltându-și în
același timp competențele digitale. De exemplu, prin intermediul
modulelor de învățare, elevii participă la activități de cercetare online,
planificare a campaniilor de social media, creare de videoclipuri și
prezentări sau elaborare de planuri de afaceri. Ei lucrează atât individual,
cât și în grupuri. În cele din urmă, prin implicarea în proiect, elevii învață
importanța egalității de gen pentru viitorul Europei și deconstruiesc
stereotipurile de gen atașate disciplinelor STEM.

https://circularlearningspace.eu/course/management.php?categoryid=6&courseid=34
https://circularlearningspace.eu/course/management.php?categoryid=6&courseid=38
https://circularlearningspace.eu/course/management.php?categoryid=6&courseid=47
https://circularlearningspace.eu/course/management.php?categoryid=6&courseid=52
https://circularlearningspace.eu/course/management.php?categoryid=6&courseid=33


Programul de învățare de bază va dura 5-6 ore. Programul poate fi
implementat în cadrul unui atelier de o zi sau poate fi integrat în orele de
curs obișnuite, permițând profesorilor să avanseze în ritmul propriu și să
profite la maximum de materialele de învățare. Echipa Girls Go Circular
va sprijini profesorii prin furnizarea de resurse și materiale didactice. Mai
multe informații sunt disponibile pe site-ul web al proiectului.

"Este un ajutor extra-
ordinar pe care îl oferiți
profesorilor. Sper ca mulți
profesori să afle despre
platformă și să aibă acces
la ea. Participarea la acest
proiect este o experiență de
dezvoltare profesională și
personală." 

– Profesoară participantă

Programul de învățare

4

"Mi-a plăcut modul cap-
tivant în care au fost
prezentate informațiile,
atât în scris, cât și în format
video. Fără să-mi dau
seama, activitățile inter-
active m-au făcut mai
curioasă și mai res-
ponsabilă față de lucruri
cărora nu le acordam
importanță în trecut."

– Elevă participantă

https://eit-girlsgocircular.eu/


Gestionat de

Parteneri de proiect
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Contact

girlsgocircular@eitrawmaterials.eu

eit-girlsgocircular.eu

@girlsgocircular

@GirlsGoCircular

https://eitrawmaterials.eu/
https://eitmanufacturing.eu/
https://www.eitfood.eu/
https://www.climate-kic.org/
https://brainshuttle.com/
https://www.sostenibilidadetica.com/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
http://www.jaeurope.org/
https://www.instagram.com/girlsgocircular/
https://twitter.com/GirlsGoCircular
https://eit-girlsgocircular.eu/
http://dlearn.eu/
https://www.younginitiative.org/about-us-2/
https://eit-girlsgocircular.eu/
https://www.instagram.com/girlsgocircular/
https://twitter.com/GirlsGoCircular

