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PROIECTUL ERASMUS+ STEMKIT4SCHOOLS, KICK-OFF 

MEETING la ECAM-EPMI (Cergy-Pontoise, FRANTA) 

La 12/12/2019, ECAM-EPMI a avut plăcerea de a întâmpina echipa noului 

proiect Erasmus+ STEMKIT4Schools „Avansarea programării, înțelegerea 

STEM și IoT, DIY “Do It Yourself computing".  

Partenerii provin din Grecia, Polonia, Cipru, Portugalia și România, 

organizația ECAM-EPMI din Franța este coordonatorul proiectului. 

 

PROIECTUL ERASMUS+ STEMKIT4SCHOOLS  

Scopul proiectului STEMKIT4Schools este de a dezvolta instrumente care 

vor ajuta persoanele care lucrează cu copiii, să dezvolte programe și 

abilități legate de STEM. 

GRUPURI ȚINTĂ: Proiectul se adresează specialiștilor care lucrează cu 

copiii cu vârste între 8 și 13 ani, beneficiari: școli, asociații și organizații 

pentru copii / părinți, factori de decizie și părți educaționale interesate, 

organizații comerciale care produc jocuri educaționale, universități - 

departamente pedagogie / inginerie, instituții de învățământ și 

producători de jucării STEM. 
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SCOPUL PROIECTULUI 
 
• Elaborarea unui ghid privind 
construirea, configurarea și 
utilizarea unui computer DIY în 
clasă. 
• Proiectarea și dezvoltarea unor 
planuri de învățământ și lecții pe 
care să le utilizăm de pe un 
computer DIY STEMKIT. 
• Proiectarea kiturilor electronice 
care vor fi utilizate pentru 
susținerea curriculumului și care 
vor fi construite de copii. 
• Pregătirea mediul de învățare 
online. 
• Testarea și pilotarea rezultatelor 
în condiții reale, cu profesori și 
elevi. 
• Menținerea rezultatelor finale în 
spațiul virtual. 
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REZULTATE AȘTEPTATE PÂNĂ LA SFÂRȘITUL PROIECTULUI 
 
Următoarele rezultate vor fi create și implementate până la sfârșitul proiectului: 
 

• STEMKIT DIY Proiectare la computer 
• Kituri electronice care vor fi utilizate cu computerul STEMKIT 
• Ghid și model despre modul de asamblare a computerului STEMKIT, instalare de software 

și configurare GPIO 
• TEMKIT Curriculum și planuri de lecții 
• Ghid STEMKIT pentru educatori 
• Portal educațional cu cadre integrate de abilități și realizări 
• Spațiul virtual al clubului STEMKIT 

 

    

 

 

Vizitați: HTTPS://STEMKIT4SCHOOLS.ERASMUS.SITE/  
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