
   
________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

DIALOG TRANSEUROPEAN DESPRE ÎNVĂȚAREA STEAM 
Iulie 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 cu o întâlnire de management internațională la Faro 

 

Timişoara va fi în anul 2023 Capitală Europeană a Culturii şi conform dosarului cu care a câştigat competiţia 

naţională, a Strategiei Culturale a Municipiului Timişoara 2014-2024 şi a altor documente programatice, şi-a asumat 

promovarea dialogului intercultural şi implicării cetățenilor în viața orașului. 

 

Parteneră în proiectul „Explore+ creative explorations of curiosity for innovative transdisciplinary, STEAM 

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

socială”, municipalitatea timișoreană este interesată în dezvoltarea celor mai noi și moderne forme ale educației. 

Astfel, încurajează preluarea pe scară mai largă a specializării tematice complementare, a experiențelor, a abordărilor 

metodologice prin reunirea părților interesate din diferite țări ale UE și din diferite sectoare. În consecință, își propune 

să ofere un amestec multilateral și mai realist de abilități necesare implicării cetățenești, în contextul noilor cerințe și 

tendințe din domeniul educației. Proiectul se înscrie, de asemenea, în obiectivele programului Capitală Europeană a 

Culturii și dezvoltă dialogul transeuropean și schimbul de bune practici. 

 

În acest context, Timișoara a onorat invitația din partea Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, Faro 

(Portugalia), în vederea participării la întâlnirea de management cu ceilalți parteneri la Faro, în perioada 27-28 iunie 

2022. 

 

Conform programului, discuțiile au abordat următoarele aspecte: 

 managementul proiectului,  

 parcurgerea în detaliu a fiecărui modul, în vederea asigurării calității conținutului,  

 calibrarea volumului de informații și asigurarea unei bune corelații între module,  

 aspectele practice.  

 

La fel ca și la Cesis, întrucât tematica principală a proiectului este reprezentată de inovația transdisciplinară, 

învățarea STEAM și socială, întâlnirea a avut loc într-una dintre cele mai bine dotate și moderne școli locale: 

Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, Faro (Portugalia).  
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Prima zi a fost dedicată discuțiilor despre situația la zi (pentru fiecare țară/instituție în parte), analiza 

documentelor de raportare, toolkit pentru produsul intelectual nr. 2 / IO2 Toolkit și următorii pași în activitatea 

proiectului.  

 

În cea de a doua zi s-au analizat obiectivele și activitățile pentru 2023:produsul intelectual nr. 3 / IO3 MOOC, 

structura și următorii pași, evenimentele (arte și târguri de științe), evenimentul E4 -EXPLORE+, precum și conferința 

finală.  

 

Pe parcursul ambelor zile, au avut loc discuții inclusiv cu privire la oportunitățile de voluntariat local oferite 

tinerilor din Faro. 

 

Tinerii beneficiază de informații constante cu privire la voluntariat și modalitățile locale și internaționale de 

dezvoltare a abilităților personale prin intermediul activităților de voluntariat, inclusiv cele susținute de structurile de 

la Bruxelles. S-a realizat astfel un schimb de informații privind lucrul cu tinerii și cu voluntarii, iar, întrucât 

majoritatea activităților au avut loc în sediul școlii, a fost remarcat modul de organizare și dotare, precum și alte 

aspecte cu caracter administrativ. 

 

Următoarea întâlnire, finală, va avea loc la Timișoara, în primăvara anului 2023. 

 

Pe parcursul întâlnirilor, partenerii de proiect, precum și reprezentanții mai multor organizații prezente și-au 

exprimat interesul de a colabora cu Municipiul Timișoara în domenii precum:  

 tineretul 

 voluntariatul 

 implicarea civică.  

 

Primăria Timișoara va trimite către partenerii de proiect, în vederea diseminării informației, Strategia Smart 

City precum și Planul Local de Acțiune pentru Guvernare Deschisă al Municipiului Timișoara, ulterior aprobării 

acestora în Consiliul Local, pentru a identifica oportunități de colaborare în concordanță cu planurile locale de 

dezvoltare. 

 

 

ECHIPA DE PROIECT 


