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NANOYOU (Nano pentru Tineret) este un proiect finanţat de către Comisia Europeană prin al şaptelea 
Program-cadru care are ca scop o mai bună înţelegere a tinerilor a notiunilor de bază în domeniul  
nanotehnologiilor (NT) şi să angajeze un dialog cu privire la aspectele etice, juridice şi sociale (ELSA) ale  
impactului asupra vieţii fiecărui cetăţean. NT deja revoluţionează diferite discipline din domeniul ştiinţei, 
cum ar fi medicina, informatica şi producţia de energie. 
 Elevii sunt încurajaţi să folosească site-ul NanoYou pentru a afla despre aplicaţiile nanotehnologiei 
în viaţa lor de zi cu zi. NANOYOU va încuraja tinerii să se angajeze în procesul de învăţare despre 
nanotehnologii prin expozitii, jocuri pe computer, experimente on-line şi alte activităţi distractive şi creative 
concepute special pentru aceştia. 

 NANOYOU va încuraja, de asemenea, un dialog despre instrumentele aspectele etice, legale şi 
sociale ale nanotehnologiilor folosind simularea multimedia. Activităţile NANOYOU vor aborda trei domenii 
principale unde nanotehnologiile promisit sa aduce mari beneficii: Medicină,Mediu şi Energie şi TIC. 
 

Obiective educaţionale 

 Încurajarea elevilor să-şi dezvolte capacitatea lor de a comunica într-o limbă străină prin schimbul de 

informaţii cu privire la subiecte ştiinţifice. 

 Informarea tinerilor din majoritatea statelor membre UE şi statele asociate despre nanotehnologie; 

 Încurajarea participării în dialoguri despre etic, juridic şi aspectele sociale (ELSA) ale 

nanotehnologiilor. 

 Motivarea elevilor de a explora ştiinţific lumea si a studia aspecte legate de evoluţiile tehnologice 

anticipate care au potenţial, adâncime si consecinţe pentru condiţia umană. 

 Stimularea elevilor să reflecteze asupra rolului ştiinţei, tehnologiei şi  inovaţiei în viaţa lor. 

 Evaluare 

 Rapoarte individuale si documentatii (prezentări ppt, expozitii virtuale, dialoguri virtuale, "E-

portofoliu"); 

 Un document comun creat de o echipă editorială; 

 Vizibilitatea proiectului de lucru pe site-ul european, dar si pe site-urile şcolilor implicate 

 Fotografii / filme de experimente în galerie; 

 Prezentare pe site-ul şcolii sau în spaţiul virtual eTwinning. 

 Studii ale profesorilor si elevilor despre proiect (procedura, rezultate, opinii, de îmbunătăţire). 

 O revista on-line "Nano" cu articole ştiinţifice scrise de către elevi. 
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