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Noi activități s-au derulat, în lunile septembrie și octombrie, 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”. 

Partenerii internaționali care iau parte la proiect, printre care și Municipiul Timișoara au avut o serie 

de întâlniri, care au cuprins dezbateri și sesiuni de instruire, la care au fost împărtășite exemple de bună 

practică, au fost prezentate modele din cele mai moderne școli locale din mai multe țări, emblematică pentru 

tematica principală a proiectului fiind inovația transdisciplinară și învățarea STEAM. 

Dezbaterile despre abordarea educațională STEAM, din cadrul dialogului european 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, precum 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, alături de reprezentanți ai organismelor de tineret. 

Deoarece în România, modelul educațional STEAM, al învățării prin Știință, Tehnologie, Inginerie, 

Arte și Matematică este mai puțin cunoscut, este esențial ca partenerii să realizeze, pe baza documentărilor 

proprii, modele de învățare STEAM, ori să preia tipare deja cunoscute și să le adapteze nevoilor specifice. 

De altfel, un obiectiv al proiectului este tocmai acela de a crea și a pune la dispoziția celor care lucrează cu 

copii și tineri, instrumente adecvate de promovare a învățării STEAM. 

De asemenea, în cadrul discuțiilor s-a pus accent pe ghidarea dialogului și gândirii critice a elevilor, 

care să fie dezvoltate în cadrul programului Capitală Europeană a Culturii, implementat de fiecare oraș 

candidat sau nominalizat la acest titlu, prin politicile publice locale și naționale. 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. 

Echipa timișoreană de proiect a început pregătirile pentru conferința finală a proiectului, prin care se 

vor disemina rezultatele proiectului și care se va desfășura în Timișoara în primăvara anului 2023.  

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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