
Scientix, comunitatea dedicată predării disciplinelor

științifice în Europa, promovează și susține colaborarea

europeană în sfera predării, cercetării și elaborării de politici
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 PROIECTUL SCIENTIX

 STEM SCHOOL LABEL

 CONTRIBUȚIA UTM LA EDUCAȚIA 
STEM
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Ce este SCIENTIX?
Scientix este un proiect care promovează și susține

colaborarea paneuropeana între profesorii, cercetătorii în

domeniul educației, factorii de decizie și alte categorii de

profesioniști din sfera științelor, tehnologiei, ingineriei si

matematicii (STEM).

Activitatea proiectului Scientix este finanțată prin

intermediul programului Orizont 2020 al Uniunii Europene,

program destinat cercetării și inovării. Scientix a luat naștere

la inițiativa Comisiei Europene, fiind coordonat, încă de la

debut, de European Schoolnet, un consorțiu de 30 de

ministere ale educației, cu sediul la Bruxelles. Acest

organism acționează ca un factor motrice al inovării în

activitățile de predare-învățare și stimulează colaborarea
paneuropeană între școli și profesori.
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Potrivit HundrED,

Scientix se numără printre 

primele 100 de inovații din 

sfera educației,

la nivel mondial.

http://files.eun.org/STEMSchoolLabel/STEM-School-elements_and_critera_executive_report.pdf


CUM PUTEȚI BENEFICIA DE AVANTAJELE SCIENTIX?

Principalii parteneri ai Scientix sunt profesorii, cercetătorii și coordonatorii de proiecte din sfera

STEM, precum si factorii de decizie. Fiecare din aceste grupuri poate beneficia de pe urma

avantajelor activităților și manifestărilor Scientix.
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CE POȚI 

OBŢINE CA 

PROFESOR

Inspirație
Consultați materialele didactice din arhiva Scientix
Pot rasfoi arhiva de materiale Scientix, pentru a gasi surse de inspiratie pentru orele de curs

Parteneriate
Descoperiți proiecte de știință, implicați-vă și construiți rețele!
Se pot implica în proiecte educationale STEM gratie instrumentului de cautare

Ateliere de
lucru

Schimb de experiență cu colegii europeni pe parcursul reuniunilor.
Pot participa la ateliere de lucru si cursuri de perfectionare nationale si europene

Multilingvism
Traducerea gratuită, la cerere, a materialelor didactice favorite.
Descărcați toate prezentările, filmările și materialele de la conferințele noastre și pregătiți-vă 
pentru altele noi

Conexiuni
Ocazia de a participa, gratuit, la cursuri de formare online (seminarii online, MOOC etc.)
Pot participa la formari si seminarii online sau la comunitati de practica

Sprijin Ambasadorii și punctele naționale de contact Scientix sunt gata să vă ajute!

http://www.scientix.eu/resources
http://www.scientix.eu/community/contact-teachers
http://www.scientix.eu/live
http://www.scientix.eu/conference
http://www.scientix.eu/live


CUM PUTEŢI DEVENI MEMBRU AL COMUNITĂŢII
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 Înscrieți-vă pe portalul Scientix.
 Fiți la curent cu noutățile și evenimentele STEM.
 Participați la activități de formare.
 Faceți schimb de informații cu colegii.

science www.scientix.eu
Buletine informative:

scientix.eu/newsletter

@scientix_eu

groups/ScienceTeachersEurope

@scientix_eu

Liste de redare:
Scientix Seminarii online 

http://bit.ly/2vS4foM

Scientix Clipuri video

http://bit.ly/2hNCAjv

http://files.eun.org/STEMSchoolLabel/STEM-School-elements_and_critera_executive_report.pdf
http://www.scientix.eu/
http://bit.ly/2vS4foM
http://bit.ly/2hNCAjv


http://www.scientix.eu/



CE ESTE UTIL PE PLATFORMA SCIENTIX

Sala de ședințe on-line STEM (STEM online meeting room – SOMR)

Scientix Moodle - http://moodle.scientix.eu/

Scientix Webinare - http://www.scientix.eu/live/scientix-webinars

Noutăți și evenimente în educația STEM - https://blog.scientix.eu/

Alte resurse Scientix - http://www.scientix.eu/resources-widget

http://moodle.scientix.eu/
http://www.scientix.eu/live/scientix-webinars
https://blog.scientix.eu/
http://www.scientix.eu/resources-widget


Eticheta de 

școală STEM

The work presented in this document is supported by the European Commission’s H2020 programme – project Scientix 4 (Grant agreement 
N. 101000063), coordinated by European Schoolnet (EUN). The content of this document is the sole responsibility of the organizer and it 
does not represent the opinion of European Schoolnet or the European Commission (EC), and the EC is not responsible for any use that 

might be made of information contained herein.



Ce este o școală STEM?
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Obiectivul etichetei de școală STEM este de a ghida școlile europene în creșterea interesului și abilităților 

tinerilor europeni în materiile STEM și de a oferi școlilor instrumentele necesare pentru a implica elevii 

lor, profesorii și alți actori în activități conexe, prin dezvoltarea unei strategii STEM adecvate .

O școală STEM este definită ca

o școală cu o strategie STEM clară, caracterizată prin diferite 

elemente cheie și criterii.

Cu eticheta de școală STEM, școlile se autoevaluează prin

intermediul unui instrument de autoevaluare online, conform

criteriilor care definesc o Școală STEM. Acest instrument de

autoevaluare identifică domeniile care necesită dezvoltare și

oferă școlilor participante activități de formare și resurse, în

scopul îmbunătățirii activităților din domeniile știință,

tehnologie, inginerie și matematică (STEM) la nivel de școală.

Eticheta de școală STEM le mai oferă școlilor ocazia de a face

parte dintr-o comunitate a școlilor STEM din Europa.

http://files.eun.org/STEMSchoolLabel/STEM-School-elements_and_critera_executive_report.pdf


Beneficiile STEM School Label

RECUNOAȘTEREA
în calitate de școală care 

dorește să-și ridice nivelul de 
educație STEM și să-și 

împărtășească experiența

VIZIBILITATE MAI MARE
la nivel național și European 

prin organizarea și 
participarea la activitățile de 
comunicare și diseminare pe 

portalul European STEM 
School Label

CALITATEA DE MEMBRU
a rețelei Europene de școală 

STEM pentru inspirarea 
dezvoltării strategiei STEM la 

nivel de școală

POSIBILITATEA
De a arăta STEM School Label

in materialele de promovare și 
de informare a școlii
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Oportunitățile oferite instituțiilor cu Etichetă de Școală STEM
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Eticheta de Școală STEM este o inițiativă comună a European Schoolnet, 

Ciencia Viva (Portugalia), Maison pour la science en Alsace (Franța), 

Centrului pentru promovarea științei (Serbia) și Centrului de dezvoltare a 

educației (Lituania).

Eticheta de Școală STEM propune următoarele activități:

1. elaborarea unui set transnațional de criterii pentru identificarea 

Școlilor STEM.

2. îndrumare pentru școli și partenerii acestora, menită să 

contribuie la îmbunătățirea activităților la disciplinele STEM, 

precum și la crearea de conexiuni și legături cu partenerii STEM 

din afara școlii.

3. compilarea resurselor educaționale STEM existente și utile, cu 

scopul de a îmbunătăți activitățile de profil ale școlilor.

4. înființarea unei rețele și comunități transnaționale de școli 

STEM, pentru a pune bazele activităților de învățare între colegi.

Cum puteți dezvolta o strategie STEM clară la

nivelul școlii?

Datorită procesului de acreditare STEM School

Label, vă puteți evalua școala în funcție de un set de

criterii pentru a determina zonele de forță și

slăbiciune, precum și pentru a evidenția aspecte care

necesită dezvoltări ulterioare. Abordarea STEM

School Label are în vedere șapte domenii distincte

pentru a avea o strategie STEM eficientă:

1. Instrucțiuni,

2. Implementarea curriculumului,

3. Evaluare,

4. Profesionalizarea personalului,

5. Conducerea și cultura școlii,

6. Conexiuni și

7. Infrastructura școlară.

http://www.eun.org/documents/411753/817341/STEM+School+key+elements+and+criteria.pdf/6eb7de74-4989-4785-8bc0-4669c4292614


• Instruire personalizată
• Instruire bazată pe proiect și problemă
• Instruire științifică bazată pe investigare Instruire

• Accent pe subiecte și competențe STEM
• Instruire interdisciplinară
• Contextualizarea predării STEM

Implementarea 
Curricumului

Evaluare

• Profesioniști cu calificare înaltă
• Personal (pedagogi) care oferă suport
• Dezvoltare profesională

Profesionalizarea
personalului

Conducerea și cultura școlii

• Conducerea școlii
• Nivelul înalt de cooperare a 

personalului
• Cultura inclusivă

Conexiuni
Infrastructura școlii

• Cu profesioniști din industrie
• Cu părinți / tutori
• Cu alte școli și/sau platforme 

educaționale
• Cu universități și/sau alte 

centre de cercetare
• Cu comunitatea locală

• Acces la tehnologii și echipament
• Materialele de instruire în clasă de 

înaltă calitate

• Evaluare continuă
• Evaluare personalizată

Mai multe informații privind elementele 
și criteriile unei școli STEM:

https://tinyurl.com/STEM-label-criteria
STEM School = Instituție cu o Strategie STEM clară

ELEMENTELE CHEIE ȘI CRITERIILE UNEI ȘCOLI STEM
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Citiți exemplele de 
Studii de Caz și 

listele de verificare

Creați dovezi de 
practică școlară

Participați la 
discuții în 

Forum

Generați 
formularul de 

evaluare

Discutați cu 
personalul 

din alte școli 

Completați 
formularul de 

evaluare

Completați 
sondajele lunare Înregistrați 

Dovezi de 
practică școlară

Tipul de etichetă se conferă în funcție de punctajul acumulat la 
depunerea formularului de evaluare, Dovezile de practică școlară 

și nivelul de contribuție la activitățile STEM School Label

Înregistrați 
Studiile
de Caz

TERMEN DE AUTOEVALUARE: DEPUNEREA formularului de evaluare

Discutați cu 
personalul 

din alte școli 

Înregistrarea 
pentru STEM 
School Label

Obțineți
una din 
etichete

Documentați 
Studiile de Caz

6
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CONFERIREA STEM School Label

Perioada de depunere repetată

TERMEN DE AUTOEVALUARE:

FĂRĂ Etichetă

3 luni 12 luni 18 luni
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Ghidul privind autoevaluarea școlii pas cu pas

1) Înregistrați-vă școala pe: 

https://stemschoollabel.eu

După  logare, pentru prima dată, 
faceți click pe ‘User profile’ pentru 

editarea profilului personal și 
adăugați școala dvs

2) înregistrați 
Dovezile de 

practică 
școlară și 

Studiile de 
Caz

3) Depuneți 
formularul de 
autoevaluare

4) Eticheta + Feedback-ul
personalizat generat cu 
resurse pentru a ajuta 

școala să-și 
îmbunătățească 

competențele și să obțină 
următoarea etichetă

Rețineți:
1. Reprezentantul școlii nu va putea sa modifice Formularul de evaluare după 

depunere
2. Dovezile de practică școlară (School Practice Evidence - SPE) și alte participări 

înregistrate în portal (prin Studii de Caz (Case Studies), chestionare lunare, postări în 
Forum) trebuie înregistrate cu cel puțin 7 zile lucrătoare până depunerea 
Formularului de Autoevaluare 8



Dovadă de Practică Școlară – DPȘ

(School Practice Evidence - SPE)

Definție:  Dovada de Practică Școlară oferă dovezi la 

răspunsurile școlii din formularul de autoevaluare și la 

activitățile sale legate de unul sau mai multe criterii de Școală 

STEM.

DPȘ trebuie să includă o descriere clară în limba engleză care 

conține toată informația cheie, plus un fișier sau un link web 

care demonstrează decupaje din presă, video-uri, agenda 

evenimentului, fotografii, noutăți pe pagini web, certificate de 

participare ș.a., care pot fi în orice limbă.
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Universitatea Tehnică a Moldovei
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 Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) este unica instituție de învățământ superior tehnic, acreditată de 

Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 și până în prezent, universitatea a pregătit cca 78387 

de ingineri și economiști.

 La UTM studiile sunt organizate la 9 facultăți: “Energetică și Inginerie Electrică”; “Inginerie Mecanică, 

Industrială și Transporturi”; “Calculatoare, Informatică şi Microelectronică”; “Electronică și 

Telecomunicații”; “Tehnologia Alimentelor”; “Textile și Poligrafie”; “Construcţii, Geodezie și Cadastru”; 

“Urbanism şi Arhitectură”; “Inginerie Economică şi Business”.

 În cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi activează Colegiul Tehnic.

 Instruirea celor cca. 9520 de studenți de la secțiile de zi şi cu frecvență redusă este asigurată de aproximativ 

733 de cadre didactice, două treimi având grade ştiinţifico-didactice de “academician”, “profesor 

universitar”, “conferențiar universitar”, “doctor habilitat”, “doctor în știință”.

 Universitatea oferă cursuri pentru 60 specialități și specializări la ciclul I, 43 specialități de master și 45 de 

specialități de doctorat, acoperind necesitățile economiei naționale în cadre inginerești.



Universitatea Tehnică a Moldovei
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UTM - Punct Național de Contact în proiectul 

SCIENTIX 

În octombrie 2020, UTM a devenit Punct Național de Contact

în proiectul SCIENTIX, astfel fiind unica instituție din

Europa de Est căreia i s-a acordat acest statut.

Proiectul promovează și susține o colaborare la nivel

european între profesori STEM, cercetători în domeniul

educației, profesioniști din domeniul educației STEM.

În lista țărilor asociate figurează Polonia, Serbia, România,

Croația, Albania, Macedonia de Nord, Letonia, Bulgaria,

Bosnia și Herțegovina, Grecia, Irlanda, R. Moldova.



Activități organizate de Universitatea Tehnică a Moldovei pentru elevi 

tutelați de profesorii STEM
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Activitatea Descriere

Concursul „Tânărul creator”
prezentarea lucrărilor: 1 
martie - 7 mai

elevii școlilor, liceelor, colegiilor/centrelor de excelență își pot prezenta creațiile în domeniile: 
„Creativitate tehnică” (aparate, mecanisme, machete, scheme etc.) şi „Creativitate artistică: 
arhitectură, design, desen artistic, pictură, sculptură” (desene,  schițe, planșe, concepte 
etc.)

Cursuri de pregătire pentru 
examenele de Bacalaureat, 
în format ONLINE, în 
perioada 12.03.2021 –
22.05.2021

Programul de pregătire pentru examenele de Bacalaureat se înscrie în suita acțiunilor 
organizate de #UTM pentru a crește reușita absolvenților de liceu. UTM dorește să 
contribuie la obținerea unor rezultate notabile de către absolvenții din țară, dar și să 
motiveze elevii din clasele gimnaziale să studieze și să îndrăgească disciplinele STEM.

Olimpiada Tehnică 
Republicană

17 aprilie – matematica șI desen artistic
24 aprilie – informatica, fizica, chimia
Învingătorii vor beneficia de: facilități la înmatriculare la Universitatea Tehnică a Moldovei, 
conform prevederilor Regulamentului de admitere; prime marca UTM; diplome.

www.utm.md



Universitatea Tehnică a Moldovei
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UTM – proiectul / platforma lectii.utm.md

Proiectul lectii.utm.md a prins viață din dorința comună a administrației și reprezentanților comunității academice a UTM

de a susține procesul educațional, cadrele didactice și studenții instituției în noile condiții epidemiologice.

Astfel, a apărut interesul în dezvoltarea unei platforme flexibile, dotate cu o multitudine de lecții filmate pentru majoritatea

cursurilor fundamentale care sunt predate la facultățile Universității Tehnice a Moldovei.

În așa mod, a fost acceptată concepția elaborării unei platforme online dedicate găzduirii cursurilor de bază într-un format

video personalizat necesităților Universității Tehnice a Moldovei.

Proiectul lectii.utm.md la moment conține lecții de teorie, seminare, laborator pentru domenii, precum:

Matematică; Fizică; Chimie; Mecanică; Programare; Desen tehnic.

Întregul set de lecții filmate, prezentate aici, au fost produse de către extinsa și dedicata echipă a Universității Tehnice a

Moldovei cu scopul:

 asistării învățământului ingineresc și tehnologic online;

 diversificării suportului metodologic și științific al disciplinelor predate la Universitatea Tehnică a Moldovei atât

pentru învățământul tradițional, cât și pentru cel online;

 asigurării continuității procesului didactic la distanță în situații excepționale, (carantina; după caz, imposibilitatea

fizică de a preda / frecventa lecțiile în sala de studii, etc.).



Thank you!Thank you!

support@stemschoollabel.eu

www.stemschoollabel.eu

rodica.cujba@adm.utm.md


