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CONTEXT
Learning For Life are ca scop promovarea noilor metode educaționale, precum PBL – Problem Based 
Learning (Învățarea prin problematizare) și MI - Multiple Intelligence (Teoria inteligențelor multiple). 
De asemenea, își propune să dezvolte abilități utile, atât în societatea prezentă, cât și în cea viitoare. 
Subiectele de bază ale proiectului vor fi: matematica, științele și alfabetizarea.

OBIECTIVE
Realizarea a 12 unități de învățare pentru toate tipurile de elevi și de inteligențe.

GRUPURI ȚINTĂ
Principalele grupuri țintă sunt:
· Elevi din învățământul liceal
· Profesori din învățământul liceal

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI
· Analiza cerințelor Curriculumului Național și convenirea asupra abilităților ce vor fi dezvoltate și a 
obiectivelor ce vor fi atinse prin rezolvarea de către elevi a sarcinilor de învățare.
· Crearea și dezvoltarea unui set de materiale necesare în procesul de  predare.
· Diseminarea activităților din cadrul proiectului.

REZULTATE
· Crearea unui produs educational bazat pe cerințele Curriculumului Național. 12 unități de învățare 
bazate pe Învățarea prin problematizare și Teoria inteligențelor multiple, precum și materiale de 
instruire pentru profesori. Aceste materiale vor facilita utilizarea cu succes a unităților de învățare.
· Elevii își vor îmbunătăți aptitudinile și rezultatele la disciplinele de bază.
· Profesorii își vor îmbunătăți abilitățile de îndrumare a echipelor de elevi și de evaluare a progresului 
elevilor.
· Produsul final va fi pus la dispoziția tuturor instituțiilor partenere și a tuturor școlilor interesate.

PARTENERIAT
În proiect sunt implicați 6 parteneri din 5 țări europene diferite:

       Salesianos Urnieta Salesiarrak (Spania)

       Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho (Portugalia)

       Gimnazjum nr 3 im. Noblistow Polskich w Zespole Szkol nr 2 w Swidniku (Polonia)

       Liceul”Alexandru Cel Bun” Botoșani (România)

       Universidad del País Vasco (Spania)

       Pixel (Italia)
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