
 
TITLUL: Trusă STEM (Science Technology Engineering Mathetematics) și robot multifuncțional. 
(Prof. Ion Băraru) 

 
SCURTĂ DESCRIERE 
Scopul urmărit este promovarea modelului educațional STEM (Science Technology Engineering 
Mathetematics). În acest sens propunem implicarea în susținerea structurării unui Centru 
educational STEM, care să acopere interesele zonei DOBROGEA, la Colegiul Național ”Mircea 
cel Bătrân”. Primele două proiecte concrete vor fi trusa de laborator STEM și un robot 
multifuncțional.  

a) Trusă complexă de laborator destinată orelor de educație STEM din învățământul 
gimnazial. 

             Trusa se va utiliza la orele opționale STEM, care sunt în stadiul incipient de structurare în 
România. Aceasta va constitui un material didactic prin folosirea căruia elevul, utilizator 
individual în principiu, să dezvolte competențele prevăzute de educație STEM. Este un 
proiect unic, ușor de realizat și care presupune dezvoltarea educației STEM în mediul 
gimnazial prin atragerea elevilor către activități creative, atractive, vizând domenii 
esențiale în acest moment: științe aplicate, abordarea interdisciplinară a unor concepte 
tehnice și materializarea lor, robotică etc.  
Trusa este prevăzută a fi un auxiliar educațional individual pentru elevii interesați, având 
un nivel de complexitate corespunzătoare particularităților de vârstă ale elevilor. 

b) Robot multifuncțional pentru monitorizarea calității mediului din școli și sterilizarea 
încăperilor prin radiații electromagnetice UV.  
Robotul multifuncțional pentru mediul școlar este un proiect bazat pe experiența 
dobândită de elevii liceului la diferite competiții științifice și tehnice, la care au avut 
rezultate excepționale. 
Este prevăzut să se deplaseze în orice școală și să determine / monitorizeze diferiți factori 
de mediu (temperatură, umiditate, noxe, poluare sonoră și luminoasă), oferind factorilor 
de decizie elemente utile pentru optimizarea condițiilor de mediu educațional. Poate 
executa igienizarea încăperilor prin iradiere controlată cu radiație UV, cu respectarea 
normelor de sănătate.  
Ambele proiecte pot intra în mediul educațional pe scară foarte largă, cu un impact 
benefic, contribuind la progresul societății.  

 
       CERINȚE MINIME:  

 Stabilirea unui consorțiu care se va implica direct în realizarea lor în baza unui 
contract.  

 Realizarea designului primar al proiectelor utilizând resurse materiale de cea mai 
bună calitate achiziționate prin metode specificate în mod explicit. 

 Pilotarea primei serii de proiecte pe grupuri - țintă cu acceptul autorităților. 
 Brevetarea ca inovații a truselor și robotului. 
 Identificarea unor entități investiționale care să accepte dezvoltarea proiectelor. 



 Promovarea proiectelor și implementarea lor pe scară largă în mediul 
educațional, inclusiv prin asigurarea pregătirii personalului care va utiliza 
produsele. 

             Toate aceste activități sunt consumatoare de resurse financiare. De aceea acest aspect 

trebuie rezolvat din primele ședințe de lucru cu potențialii parteneri.  

 


