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STAREA CURENTĂ 

 

Proiectul STEMKIT4Schools a finalizat cu succes prima etapă de 

implementare! 

Echipa de proiect a finalizat proiectarea kiturilor electronice 

(Electronics Kits design) și Ghidul de asamblare (Assembly 

Guide) la sfârșitul lunii iulie. Ghidul de asamblare este disponibil 

în Engleză și a fost tradus în limbile: franceză, română, greacă, 

poloneză și portugheză, și poate fi descărcat direct de pe site-ul 

oficial al proiectului. 

Consorțiul intră deja în a doua fază a proiectului, proiectarea și 

dezvoltarea curriculumului STEMKIT (STEMKIT Curriculum 

Design and Development) și, prin urmare, colaborează cu 

profesorii și educatorii pentru a reuni modulele de conținut și 

pentru a defini aspectul pedagogic al formării. 
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COVID-19 ACTUALIZĂRI & 

REGLEMENTĂRI 

 

Având în vedere restricțiile impuse 

în întreaga UE din cauza izbucnirii 

recente a pandemiei, cea de-a 

doua întâlnire a proiectului a avut 

loc online în iunie, în timp ce 

activitatea de învățare, predare și 

formare (LTTA) a fost amânată 

până la o nouă notificare. 
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URMĂTORII PAȘI  

Ce va realiza echipa de proiect în următoarele luni? 

Consorțiul STEMKIT4Schools va colabora pentru a produce Ghidul educatorilor și cadrul de 

competențe, cu scopul de a sprijini profesorii care trec prin Training, printr-o 

Instruire cu sfaturi practice și sfaturi pentru clasă. 

 

REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI 
 
Următoarele rezultate vor fi livrate și puse la dispoziția publicului până la sfârșitul proiectului: 
 

• STEMKIT DIY Computer design 
• Kituri electronice pentru STEMKIT Computer 
• Ghid și plan despre cum să asamblați computerul STEMKIT, să instalați software-ul și să 

configurați GPIO 
• STEMKIT Curriculum și planuri de lecție 
• Ghid STEMKIT pentru educatori 
• Portal educațional cu abilități integrate și cadre de realizare 
• Spațiul virtual STEMKIT Club 

 
 
 

 

NE GĂSIȚI:    
 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 


