
Clubul de științe TERRA
Un alt mod de a citi!

Clubul de științe TERRA este o inițiativă a Societății 

de Geografie din România, împreună cu Asociația 

educațională Școli pentru un viitor verde și revista de 

popularizare a științelor TERRA MAGAZIN.  A pornit 

din dorința de a oferi profesorilor de geo grafie, istorie, 

biologie, fizică, chimie, dar și celor de limba și literatura 

română sau limbi moderne, posibilitatea de a accesa 

resurse educaționale de calitate, selectate, verificate 

de experți în domeniul educațional și de comunitatea 

științifică internațională. 

Clubul de științe TERRA include, în prezent, o 

bibliotecă de articole științifice accesibile gratuit 

pe geo-sgr.ro, o bibliotecă de resurse educaționale 

(video, planșe, planuri de lecție etc.) puse la dispozitie 

gratuit, pe site-ul Asociației Școli pentru un viitor verde, 

un concurs național de proiecte de știință, gratuit, 

desfășurat online, orga nizat în parteneriat cu MEN – 

Lumea pe care o descoperi. În plus, Clubul oferă acces 

subvenționat profesorilor, prin abonament special 

pentru școli, la Terra Magazin – cea mai citită revistă de 

popularizare a științelor din Romania. 

În prezent, una dintre prioritățile Clubului este 

promo varea științei într-un mod inedit, prin crearea, 

prezentarea și încurajarea parcurgerii de către elevi 

a unei bibliografii de cărți de popularizare a științei. 

Astfel, profesorii de limba și literatura română, geo-

grafie, istorie, biologie, fizică sau chimie pot recomanda 

elevilor lor de gimnaziu și liceu un set de cărți 

fascinante, ușor de citit, care prezintă noțiuni științifice 

din diverse domenii, precum geologie, genetică, 

antropologie, sociologie, microbiologie, neurologie, 

într-un mod plăcut, de multe ori cu valențe literare. 
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După aproape un sfert de secol de pionierat în 
domeniul popularizării științelor prin articole, Terra 
Magazin propune publicului nu doar articole, ci și 

cărți de popularizare a științei. Acestea au fost scrise 

atât de oameni de știință cu abilități de comunicare 

deosebite, cât și de excelenți comunicatori de 

știință, jurnaliști care lucrează cu specialiști pentru 

a transforma noutățile unui domeniu în informații 

accesibile publicului larg.

Proiectul vine în sprijinul eforturilor internaționale 

în acest sens. Printre obiectivele-cheie ale Comisiei 

Europene în privința educației științifice se numără 

plasarea educației pentru știință în centrul eforturilor 

educative încă din zona preșcolară. Curiozitatea 

pentru lumea din jurul nostru, o cunoaștere adâncă 

a valorilor științei, o atitudine pozitivă față de știință, 

a învăța să gândești și să acționezi ca un om de 

știință oferă o fundație solidă pentru succesul oricărui 

cetățean al societății viitorului. 

Scientix, comunitatea oficială a educatorilor din 

domeniul științelor din Europa, încurajează proiectele 

care oferă resurse legate de curriculumul școlar, 

validate de comunitatea științifică internațională. 

Parteneri cu un istoric solid garantează relevanța și 

validitatea conținuturilor prezentate.   

Proiectul Horizon 2020 al Uniunii Europene are ca 

rezultat scontat dezvoltarea unei experiențe științifice 

pentru fiecare viitor cetățean, prin promovarea unor 
pedagogii inovatoare în educația pentru știință. 

Clubul de științe TERRA oferă profesorilor mai mult 

decât un inventar de resurse. Acesta oferă materiale 

sortate, verificate din punct de vedere al actualității și 

veridicității informației și licențiate pentru utilizare. 
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Cărțile de popularizare a științelor sunt resurse care 

au primit girul comunității științifice și prezintă 

știința în modul prietenos și accesibil al literaturii, ceea 

ce creează o frumoasă integrare a domeniilor STEAM 

– Science (Știință), Tehnology (Tehnologie), Engineering 

(Inginerie), Art (Artă) și Math (Matematică).




