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În 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”, a fost organizată o întâlnire internațională la Cesis, în Letonia, în perioada 10-14 aprilie 2022. 

Municipiul Timișoara fiind partener în proiect, a delegat un reprezentant, Ovidiu Simoneti, să ia parte la dezbateri și la 

sesiunile de instruire din orașul care este candidat la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2027. 

 

Viceprimarul din Cesis, Atis Eglins-Eglitis a prezentat delegaților străini orașul, iar primul moment din cadrul 

programului a avut loc într-una dintre cele mai moderne școli locale, emblematică pentru tematica principală a 

proiectului, care este inovația transdisciplinară și învățarea STEAM. 

 

Dezbaterile despre abordarea educațională STEAM, din cadrul dialogului european desfășurat cu acest prilej, 

au arătat că sesiunile de instruire de acest tip îmbină cu maximă rigurozitate curiozitatea cu experimentul și cu logica, 

ori cu alte deprinderi de învățare cu caracter interdisciplinar. Pe parcursul mai multor sesiuni au fost analizate temele 

care ar putea să fie atractive, cum ar fi cea a universului spațial, și metode de prezentare care să stârnească curiozitatea 

elevilor și tinerilor, să le dezvolte capacitatea de înțelegere și viziunea. La discuții au participat și tineri voluntari 

letoni și doamna Iveta Jermolajeva-coordonatoarea Centrului pentru consiliul local al tinerilor voluntarilor. 

 

Modelul educațional STEAM, al învățării prin Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică ca puncte de 

acces pentru ghidarea dialogului și gândirii critice a elevilor este necesar a fi extins și dezvoltat mai mult în cadrul 

programului Capitală Europeană a Culturii, implementat de fiecare orș candidat sau nominalizat la acest titlu, prin 

politicile publice locale și naționale. 

 

Prima întâlnire internațională din cadrul proiectului (kick-off meeting) s-a desfășurat în oraşul Chemnitz din 

Germania, a urmat Faro (Portugalia) și Cesis (Letonia), iar conferința finală a proiectului, prin care se vor disemina 

rezultatele proiectului, se va desfășura în Timișoara în primăvara anului 2023. Tot în cadrul acestor ședințe, s-au 

discutat și alte teme, legate de faptul că proiectul își propune crearea unui model pilot de cooperare între școală, 

cultură și societate la nivelul comunităților locale. 

 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea Partnerships for Creativity/Parteneriat pentru 

creativitate (KA227), nr. 2020-1-DE03-KA227-SCH-093721. 
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