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iunie 2022 

Activitățile din cadrul proiectului „Explore+ creative explorations of curiosity for innovative 

transdisciplinary, STEAM and social learning” / „Explore+ explorări creative ale curiozității pentru inovația 

transdisciplinară, învățare STEAM și socială” au continuat în perioada 17 - 21 mai 2022, la Chemnitz, în 

Gemania. Iar Timișoara a onorat invitația din partea liderului de proiect SOLARIS Forderzentrum fur 

Jugend & Umwelt gGmbH Sachsen (Germania), în vederea participării la activitățile din cadrul proiectului. 

 

Prima zi a reuniunii internaționale a prilejuit o întâlnire cu doamnele Pia Sachs și Katia Kluge, 

consiliere în cadrul Biroului de Relații Internaționale din Primăria Chemnitz, în contextul în care orașul 

Chemnitz va fi Capitală Culturală Europeană, în anul 2025, iar Timișoara va fi în 2023, an în care partenerii 

germani ar preconiza o vizită la Timișoara. Întrucât tematica principală a proiectului este reprezentată de 

inovația transdisciplinară, învățarea STEAM și socială, primul eveniment din cadrul programului a avut loc 

într-un centru educațional modern și experimental. În cadrul învățării STEAM, în centrul educațional au fost 

prezentate și experimentate testările pe care le realizează cosmonauții înainte de a primi acceptul de zbor, iar 

la sfârșitul programului s-a simulat un zbor în spațiu. În următoarele două zile, partenerii din proiect au 

vizitat sediul SOLARIS Jugend und Umweltwerkstatten, sediul liderului de proiect care este, de asemenea, 

un centru de tineret pentru persoanele cu vârste între 5 – 25 de ani. Centrul are mai multe cursuri dedicate 

energiilor regenerabile, chimie, biologie, tehnică, electronică. A urmat o vizită la centrul Multicultural și 

Intergenerațional și la Fabrica de Artă. Pe tot parcursul programului, au participat Grace Hanning, în calitate 

de coordonator al Centrului pentru Consiliul Local al Tinerilor și tineri voluntari, cu care partenerii au avut 

posibilitatea de a schimba informații despre activitatea specific, cu atât mai mult cu cât unele activități au 

avut loc în sediul Centrului pentru Consiliul Local al Tinerilor, centrul susținut parțial de Primăria 

Chemnitz. Discuțiile au vizat managementul proiectului, parcurgerea în detaliu a ficărui modul, în vederea 

asigurării calității conținutului, calibrării volumului de informații și asigurării unei bune corelații între 

module, aspectele practice pe care urmează a le prezenta fiecare partener.  S-a stabilit ca următoarea 

întâlnire să se deruleze la Faro. Pe parcursul întâlnirilor, partenerii de proiect, precum și reprezentanții mai 

multor organizații, și-au exprimat interesul de a colabora cu Timișoara în mai multe domenii: tineret, 

implicare civică și voluntariat. Urmează ca municipalitatea timișoreană să transmită către partenerii de 

proiect Strategia Smart City, precum și Planul Local de Acțiune pentru Guvernare Deschisă al Municipiului 

Timișoara, pentru a identifica oportunități de colaborare în concordanță cu planurile locale de dezvoltare. 
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Municipiul Timișoara, în calitate de partener al proiectului, are de câștigat prin aceste schimburi de 

experiență și bune practici, care se vor concretiza în colaborări viitoare și în noi proiecte, spre beneficiul 

comunității timișorene.  

 

Proiectul este implementat în perioada iunie 2021 – mai 2023. Grantul pentru întregul proiect este de 

276.410 euro, prin Programul Erasmus+, iar grantul pentru Municipiul Timișoara este de 17.805 euro. 
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