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COMUNICAT DE PRESĂ 

roboSTEAMKIDS: MODERNIZAREA EDUCAȚIEI ȘI ÎNGRIJIRII COPIILOR 

PREȘCOLARI PRIN PERFECȚIONAREA DIGITALĂ A CADRELOR 

DIDACTICE ȘI INTRODUCEREA UNUI PROGRAM INCLUZIV DE 

ROBOTICĂ ȘI STEAM 

Prima întâlnire de proiect 

23 Noiembrie 2022 

Varșovia, Polonia 

 

roboSTEAMKIDS este rezultatul cooperării a 7 parteneri europeni care s-au angajat să 

consolideze profilurile profesorilor de educație timpurie și să elimine disparitățile în ceea 

ce privește educația digitală între statele membre. 

Întâlnirea de lansare a 

proiectului a avut loc pe 23 

noiembrie la Varșovia, Polonia. 

A fost o ocazie excelentă 

pentru parteneri de a se 

cunoaște mai bine și de a-și 

prezenta organizațiile. 

Participanții au discutat despre 

progresul activității și despre 

sarcinile viitoare,concentrându-

se în principal pe cele trei 

rezultate ale proiectului: 

1. Manualul STEAM și robotica în educația și îngrijirea copiilor preșcolari (ECEC): 

evaluare pentru schimbul de bune practici și cooperarea transnațională 

2. Setul de instrumente roboSTEAMkids pentru profesori, părinți și copii 

3. Platforma incluzivă roboSTEAMkids 

După cum arată cercetările efectuate de parteneri, principalele provocări legate de 

introducerea unui program incluziv STEAM și de robotică în practica educațională zilnică 

a instituțiilor ECEC includ sensibilizarea cu privire la beneficiile acestuia, asigurarea unei 
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formări adecvate pentru profesori, precum și asigurarea disponibilității echipamentelor 

tehnologice și a materialelor educaționale. În timpul reuniunii, partenerii și-au împărtășit 

ideile cu privire la modul cel mai bun de a răspunde acestor provocări prin intermediul 

instrumentelor care urmează să fie furnizate. Subiectele discutate au vizat, de 

asemenea, promovarea obiectivelor și activităților proiectului, precum și diseminarea 

rezultatelor proiectului, cu scopul de a ajunge la un public cât mai larg. 

 

 

Pentru a afla mai multe despre proiectul #roboSTEAMKIDS sau pentru a vă implica în 

activități, vă rugăm să vizitați site-ul nostru: www.robosteamkids.eu sau să ne urmăriți pe 

Facebook @robosteamkids. 
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