Rezumatul
celei de-a doua călătorii:
Fondul Științescu
în Brașov
anii 2018-2019
Fundația Comunitară BRAȘOV

Povestea ediției a 2-a de la Brașov
După anul pilot în care 10 proiecte locale au prins viață în cadrul Fondului
Științescu Brașov, alte 12 proiecte câștigătoare au fost susținute pe parcursul
lunilor mai 2018 – martie 2019, cu o sumă totală de 140.000 de lei.
Fondul dedicat proiectelor cuprinde 55.000 lei oferiți de Romanian American
Foundation și 85.000 lei mobilizați de Fundația Comunitară Brașov de la finanțatori
locali: Benchmark Electronics, Miele România, ATOS, Duvenbeck și Hastag Kiwi.
Ideile s-au concretizat în laboratoare interdisciplinare, programe de robotică,
mașini de curse, dispozitive de studiu ale fenomenelor naturale și ale proprietăților
alimentelor, materiale didactice interactive, ateliere 3D print și Embeded
Development, arhitectură și teatru, participări la târguri și conferințe științifice.

Pe 14 decembrie 2018, comunitatea a avut ocazia să cunoască toate proiectele
aduse împreună sub umbrela ”Galei Științescu” găzduită de Aula Universității
Transilvania din Brașov.
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Echipe și proiecte ale ediției 2

ORGANIZAȚIA

PROIECTUL

Fundația PARTENER Brașov - Academia de Informatică
Grup de inițiativă C.N. Dr. I. Meșotă Brașov
Asociația Learning by Teaching (LbT)
Grup de inițiativă C.N. de Informatică “Gr.Moisil” Brașov

Laboratorul de inventică
Deguster la science
CRISTEM - Știința la Cristian
Binary Racing Project

11,000.00
12,683.00
12,774.00
14,000.00

Grup de inițiativă Echipa Experimentarium
Asociația MIORITICS – Centrul de Educatie pentru Dezvoltare Durabilă
SCHUBZ Râșnov

Experimentarium
Călătoria Apei – întâlniri cu plante, animale, oameni și
alte substanțe magice

9,354.00
13,840.00

Grup de inițiativă Educație Multilaterală prin Metode Alternative
Asociația Laborazon
Grup de inițiativă denumit Club Mate Șaguna

Laboratorul de vacanță II
ProtoShop
Laboratorul virtual de matematică și științe ”Maths&
Science”
Școala de vară- Learnex
De-a designul de mobilier
RE-RE-RE
TOTAL

8,849.00
14,000.00
14,000.00

Asociația SUPORT REGIUNEA CENTRU
Asociația de-a arhitectura
Grup de inițiativă Cercurile de Fizică Aplicată Moisil + Meșotă

SUMA

9,000.00
12,000.00
8,500.00
140.000.00

Haideți să le descoperim rând pe rând:
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Proiect: Laboratorul de Inventică
Fundația PARTENER Brașov, Academia de Informatică

Proiectul a avut în prim plan familiarizarea elevilor de
gimnaziu și liceu cu echipamente inteligente
(Embedded Development) și microcontrolere Arduino.
Astfel, 122 de elevi au participat la ateliere de inițiere și
21 de elevi au creat propriile proiecte ED cu care au
participat la prezentări și concursuri locale și
internaționale.
Povestea video AICI
Participanții spun:
 ”Cea mai buna parte este că nu a fost un curs teoretic.
Am avut ocazia să lucrăm cu mâinile noastre, să legăm
fire, să punem șuruburi și nu doar să privim. La
pornirea mașinuței satisfacția și distracția au fost mult
mai mari știind că noi am lucrat pentru acel rezultat.”
 ”Ceea ce m-a fascinat și mă încantă și acum e
multitudinea de aplicații pe care le poți face cu ajutorul
unui Arduino.”

Beneficiari direcți: 141 de elevi
Finanțare: 11.000 lei
Echipamentele achiziționate prin proiect
continuă să fie folosite de cursanții
Academiei de Informatică.
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Proiect: Deguster la science
Grup de inițiativă C.N. Dr. I. Meșotă Brașov

Aciditatea, energia și vâscozitatea au fost în atenția
elevilor de liceu prin proiectarea și realizarea unor
investigații
științifice
asupra
produselor
alimentare vegetale.
În plus, schimbul de experiență cu deplasare la
Făgăraș a creat o punte de legătură cu Școala
Gimnazială Lisa, trezind curiozitatea elevilor și
cadrelor didactice în explorarea undelor cerebrale.
Povestea video AICI
Participanții spun:
Beneficiari direcți: 400 copii
Finanțare: 12.683 lei
Echipamentele achiziționate prin proiect
sunt folosite în continuare de elevi și
profesori ai Colegiului Național
”Dr. Ioan Meșotă”.

 „Proiectul Științescu a fost o oportunitate de a
descoperi o altă dimensiune a fizicii dincolo de
manualele de clasă”
 ”M-a ajutat să îmi dezvolt capacitatea de a lucra în
echipă și de a practica fizica într-un mod
interactiv”
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Proiect: CRISTEM - știința la Cristian
Asociația Learning by Teaching

Orele de științe desfășurate în cadrul Școlii Gimnaziale
din Cristian au adus atelierele experimentale în
atenția copiilor și a cadrelor didactice, încurajând
învățarea inductivă.
Au rezultat kit-uri modulare cu tematici precum
germinarea, circuitul apei în natură, magnetism,
puterea vântului, formarea munților de încrețire,
alimentația sănătoasă. Iar elevii din clasele gimnaziale
s-au bucurat de ocazia de a prezenta scurte
demonstrații științifice colegilor lor din clasele mai mici.
Povestea video AICI
Participanții spun:
 „Eu cred că știința este cea care demonstrează că
fiecare lucru are un rol și că noi, printr-o joacă,
putem descoperi lucruri noi.”

Beneficiari direcți: 275 de elevi
Finanțare: 12.774 lei
Echipamentele achiziționate prin
proiect au fost preluate de către
Școala Gimnazială din Cristian,
fiind folosite în continuare de
elevi și profesori.
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Proiect: Binary Racing Project
Grup de inițiativă C.N. de Informatică “Gr.Moisil” Brașov

Ținta echipei: asamblarea unei mașini de curse, de la
zero, având deja experiența asamblării pe baza unui kit.
Proiectul, derulat în continuarea proiectului pilot INFO
CAR RACE din anul 2017, a adus împreună cadre
didactice, studenți și profesioniști în domeniu și a
susținut o echipă formată din elevi de liceu în demersul
construirii unui monopost.
Proiectare, desen de execuție, conexiune și muncă în
echipă sunt cuvintele cheie ale acestei aventuri.
Povestea video AICI
Beneficiari direcți: 50 copii
Finanțare: 14.000 lei
Echipamentele achiziționate prin proiect
rămân la dispoziția noilor generații, prin
cercul de robotica și divizia de
asamblare de mașini
planificate de echipa
de proiect.

Participanții spun:
 „am avut parte de o oportunitate nouă: de a asimila
informații necunoscute de mine până atunci și toate
acestea sub îndrumarea multor oameni pasionați de
ceea ce fac”
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ediția a 2-a
a fost despre:
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Proiect: Experimentarium
Grup de inițiativă Echipa Experimentarium

167 de copii din Brașov au intrat în contact cu
instrumente și experimente inovatoare, ce
exemplificau într-un mod creativ o serie de principii
din optică, electricitate, mecanică.
Lista instalațiilor care au trezit curiozitatea cuprinde:
piramida holografică, rampa magnetică, placa
rezonantă, globul de plasmă, brațul robotic, anatomia
umană cu realitate augumentată, precum și
experimentele electronice cu placa de dezvoltare
Arduino si senzori variați.
Povestea video AICI
Beneficiari direcți: 167 copii
Finanțare: 9.354 lei
Echipamentele achiziționate prin proiect
sunt folosite în continuare de echipa
Experimentarium.

Participanții spun:

 ”Cea mai faină oră de fizică”
 ”Asta este magie!”
 ”Vrem să mai construim ceva, dați-ne ceva mai
complicat”
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Proiect: Călătoria apei - întâlniri cu plante, animale, oameni și alte substanțe magice
Asociația Mioritics prin
Centrul de Educație pentru Dezvoltare Durabilă SCHUBZ, Râșnov

Proiectul a invitat copiii din Școala Gimnazială nr. 3 din Râșnov să
descopere apa prin drumeție cu prelevare de probe, analiză cu
ajutorul unui kit specific și excursie la stația de epurare din
Brașov. La atelierele indoor au participat și elevii Școlilor nr. 1 și 2.
La finalul proiectului, cinematograful Amza Pellea din Râșnov a
găzduit premierea piesei de teatru ”Apa” scrisă și jucată de
copii, invitând părinți, profesori și autorități locale la o discuție
deschisă privind reamenajarea râului Ghimbășel pe baza
proiectelor propuse de elevi.
Povestea video AICI
Participanții spun:
 „Mai vrem activități în natură în care putem învăța
despre apă, lângă un râu.”
 „Apa este foarte importantă pentru noi, deoarece în
corpul nostru avem foarte multă, și avem nevoie de apă
curată„

Beneficiari direcți: 375 de elevi
Finanțare: 13.840 lei

Echipamentele achiziționate
sunt folosite în continuare în
programele
Centrului SCHUBZ.
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Proiect: Laboratorul de vacanță II
Grup de inițiativă
Educație Multilaterală prin Metode Alternative

În
continuarea
primei
ediții
a
Laboratorului de vacanță, 6 școli din
Brașov au fost gazda atelierelor
itinerante propuse de grupul de inițiativă
E.M.M.A..
Cei 608 copii din clase primare și
gimnaziale au avut ocazia să abordeze
matematica prin artă și joc, cu ajutorul kiturilor magnetice.
Activitățile au încurajat creativitatea
elevilor și colaborarea.

Beneficiari direcți: 608 copii
Finanțare: 8.849 lei
Echipamentele achiziționate
prin proiect sunt folosite în
continuare de echipa
E.M.M.A.

Proiectul a adus și un parteneriat cu
Muzeul Pedagogic Brașov, cu ateliere
creative dedicate copiilor cu vârste
cuprinse între 5 și 12 ani.
Povestea video AICI
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Proiect: ProtoShop
Asociația Laborazon

Proiectul a oferit ocazia unor ateliere recurente cu
tematica centrală ”3D print: de la concept până la
vânzare”, găzduite de Școala Gimnazială nr. 27 din
Brașov.
Prin parteneriatul cu echipa 3D DOT, cei 60 de copii
participanți și-au ales rolul preferat: realizare concept și
design, project management, responsabil de marketing
și au construit machete reale pe care le-au promovat și
vândut, bucurându-se de beneficiile muncii în echipă.
Povestea video AICI
Participanții spun:

 ”Pe mine m-a captivat foarte tare de la început, iar
după primele ore de curs m-am dus acasă și am
început să încerc să proiectez o casă în programul
Tinkercad.”
 ”De la Științescu am învățat că imaginația mea poate să
devină realitate.”

Beneficiari direcți: 60 de elevi
Finanțare: 14.000 lei
Echipamentele achiziționate prin
proiect au fost preluate de către Școala
Gimnazială nr 27.
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Unde am
încurajat
#lumeaSTEAM
în ediția 2?
Brașov
Cristian
Râșnov

Proiect: Școala de vară Learnex
Asociația SUPORT REGIUNEA CENTRU

146 de copii cu vârste între 5 și 13 ani au intrat
în contact cu robotica prin intermediul
metodologiei Lego Education. Contextele au
fost variate: școala de vară și Halloween Science
Party la centrul Learnex, precum și ateliere în
”săptămâna
altfel”
găzduite
de
Școala
Gimnazială nr. 8 și Școala Gimnazială nr. 3 din
Brașov.

Beneficiari direcți: 100 copii
Finanțare: 9.000 lei
Echipamentele achiziționate prin proiect
sunt folosite în continuare de Learnex.

În plus, copiii din echipa Learnex au realizat un
proiect educațional Smart City - oraș care
foloseste tehnologia pentru a îmbunătăți viața
locuitorilor.
Povestea video AICI
Echipa își continuă activitățile sub motto-ul:
#învățăm să învățăm cu #bucurie
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Laboratorul virtual Maths&Science
Grup de inițiativă -Club Mate Șaguna

În continuarea proiectului ”Laboratorul interdisciplinar”
din ediția pilot, elevi și profesori au conlucrat pentru
promovarea învățării interactive a științelor cu ajutorul
softurilor educaționale moderne.
A fost amenajat și dotat un laborator virtual
interdisciplinar, folosit atât de elevii Colegiului
Național ”Andrei Șaguna” din Brașov cât și de școlile
interesate de o experiență tehnologizată.
În plus, 4 elevi au avut ocazia să participe la ITYM
(International Tournament of Young Mathematicians)
desfășurat la Paris și au obținut medalia de aur.
Povestea video AICI

Participanții spun:
 ”Ochelarii VR sunt foarte utili. Acum poți înțelege mai
bine o multitudine de fenomene interesante.”
 ”Colaborarea din interiorul echipei a fost foarte
importantă pentru mine. Am învățat să scriu o recenzie
și să fiu un oponent bun.”

Beneficiari direcți: 1.080 elevi
Finanțare: 14.000 lei
Echipamentele achiziționate
prin proiect au rămas la
dispoziția viitoarelor generații
de elevi în spațiul Colegiului
Național ”Andrei Șaguna”.
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Proiect: De-a designul de mobilier
Asociația de-a arhitectura

În urma proiectului, curtea Liceului de Arte
Plastice ”Hans Mattis –Teutsch” din Brașov
găzduiește un spațiu nou construit destinat
orelor și relaxării în aer liber.
Construcția a fost precedată de un concurs de
proiecte de design la care au participat 20 de
elevi din clasele de arhitectură IX – XII. Ei au
oferit propria viziune asupra ”clasei din curtea
școlii”, fiind susținuți de profesori și
profesioniști din domeniu.
Povestea video AICI

Beneficiari direcți: 90 elevi, părinți, profesori
Finanțare: 12.000 lei
Echipamentele achiziționate
prin proiect sunt folosite
în continuare de elevii
Liceului de Arte Plastice
”Hans Mattis – Teutsch”.
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Proiect: RE-RE-RE
Grup de inițiativă - Cercurile de Fizică Aplicată Moisil și Meșotă

În continuarea proiectului Pheonix derulat în ediția pilot,
proiectul RE-RE-RE aduce tematica energiilor regenerabile
în atenția elevilor de liceu, folosind kit-ul Horizon Energy Box.
În paralel, membrii cercurilor de Fizică Aplicată ale celor
două Colegii Naționale s-au familiarizat cu tehnici de
documentare, experimentare si elaborare de lucrări cu
caracter stiintific.
Rămase în posesia cercurilor aplicante, echipamentele
achiziționate prin proiect vor fi folosite în continuare de către
viitoarele generații de elevi.
Povestea video AICI
Participanții spun:

 ”curând s-a dus vestea că facem lucruri noi și foarte
interesante. Eram opriți pe culoare de alți elevi care
aflaseră de la colegii lor cu ce ne ocupăm la cercurile
noastre.”
Beneficiari direcți: 28 elevi
Finanțare: 8.500 lei
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Ediția a 2-a în cifre:

12

Proiecte finanțate,
din 19 aplicante

97

2.841

Beneficiari direcți
– copii și tineri

Beneficiari
indirecți – alți
elevi, studenți,
părinți, profesori

Membri implicați
în echipele de
implementare

47.775 USD
buget operațional
și re-granting

din care:

6.878

19.000 USD

Finanțare din partea
Romanian American Foundation

28.775 USD

Finanțare din partea companiilor
locale
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Mulțumiri
finanțatorului național
#Romanian-American
Foundation
finanțatorilor locali
#Benchmark Electronics
#Miele România
#ATOS
#Duvenbeck
#Hastag Kiwi
#Federației Fundațiilor
Comunitare din România
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Parteneri ai ediției a 2-a de la Brașov:

#din pasiune pentru științe

Călătoria Fondului Științescu continuă...

