
Inginer chimist Inginer de electricitate Inginer mecanic Inginer constructor

DeSiGn tHiNkingProieCtE PraCtice si distRactive,

Inginerie pe bune ExpeRImEnTe WOw! Cu Efect Aha!

CUriozitaTe, constRuCtii,
PRovOcAri la ScarA mare

, , ,



Copilul tău învață prin activități practice și distractive cum este să fii inginer chimist,       
inginer de electricitate, inginer mecanic și inginer constructor. Și descoperă că este 
mult mai amuzant decât pare! :)

32 de ore cu 100% 
activitate bazată pe 
gândire analitică și 
crit ică

DISTRACTIE
CU CaP

,

punem bazele științei 
de mâine, iar creativi-
tatea este construită 
pe noțiuni dobândite 
practic

INGINERIE
PE BUNe

punem la bătaie 
provocări care 
stârnesc curiozitatea 
și hrănesc pofta de
colaborare prin 
proiecte în echipă, 
bazate pe principii 
reale de inginerie

EXperImenTE WOw!
CU EFEcT AHa!

punem bazele pentru 
design thinking

METODe AvansATE
de îNVatAre

,

,

curs despre inginerie bazat
pe experiențe practice



Organizare în 
funcție de nevoile 
copiilor: fiecare 
modul are câte 
4 şedinţe de câte 
50 de minute.

4 ramuri
fascinante 
ale ingineriei: 
chemical engineer, 
electrical engineer, 
mechanical engineer 
& civil engineer.

Inovație și 
producție proprie: 
activități educative, 
distractive și 
originale, cu peste 
160 de materiale și 
proiecte proprii 
eematico.

Accent pus pe grijă 
și supraveghere: 
un trainer la maxim 
8 copii.

Grupe formate din 
maxim 15 copii, cu 
accent pus pe 
colaborare și 
lucru în echipă.



Cel mai important lucru pe care dorim să îl facem este să-i ajutăm pe copii să 
învețe cum să învețe: să fie mereu curioși și să fie gata să-și croiască
experimentele și să gasească informațiile de care au nevoie. Trebuie să-i
pregătim pentru o lume în care schimbările semnificative nu se mai produc în 
secole, ci în ani de zile sau chiar luni.

De la gătit la coding sau de la șofat la pictat, ne lovim de aceste principii: vrei 
să faci ceva, ai resurse și legi care te limitează și te ajută, îți faci un plan, 
încerci până îți iese, îmbunătățești și apoi poți să împărtășești cu ceilalți.

Iar pentru a realiza asta, am ales principiile gândirii științifice și analitice ale 
designului integrat, ale construitului și fabricatului, întrucât sunt principii care 
transcend întreaga paletă de activități ale oamenilor.

Scopul cursului este să schimbe modalitatea prin care copiii învață, arătân-
du-le alternativa construirii de obiecte și de înțelegere a fenomenelor în 
pofida acumulării de noțiuni teoretice pe care nu le pot lega de nimic real. 



Modulele cursului, deși pot fi abordate independent, sunt gândite de așa natură încât să creeze o 
progresie a înțelegerii lumii prin inginerie de la nivel micro la nivel macro.

Vom trece la realiza-
rea unui experiment 
care să evidențieze 
fenomenul așa cum se 
întâmplă în realitate, 
vom emite ipoteze 
privind așteptările
noastre (pe care le 
vom nota în jurnal) 
asupra felului în care 
vor decurge lucrurile, 
iar apoi vom  realiza 
experimentul și vom 
măsura și nota
rezultatele pentru a le 
compara cu ipotezele 
iniț iale.

ETAPa
MASURaTORII

, ,

Pornind de la o
întrebare legată de 
aria cursului și lumea 
reală, vom discuta ce 
credem că se
întâmplă, vom
descoperi explicația
științifică, apoi vom
realiza un experiment 
analogic în echipă și 
vom trage concluzii de 
pe urma acestuia.

DEFINIREA
FENOmENULUI

După ce am
descoperit o grămadă 
de lucruri despre 
fenomen, vom gândi, 
schița și realiza un 
proiect de grup care 
să pună în evidență
no ț iun i l e  a f l a te .

ETaPA
PROIECTULuI

Vom încheia lecția
întorcându-ne asupra 
aș tep tă r i l o r  ș i
ipotezelor noastre prin 
prisma experiențelor 
și experimentelor
realizate.

ETAPa
anA LIZEI



Chemical
Engineer

În cadrul modulelor Chemical Engineer vom afla ce este chimia, cum sunt împărțite substanțele care compun 
lumea, în ce stări le putem găsi, cum le diferențiază oamenii prin simțuri și măsurători, cum se leagă și 
dezleagă între ele și unde se face pasul între lumea minerală și cea organică. Vom învăța să facem culori, să 
stăpânim chimia mâncării, să manipulăm mirosurile și să creăm materiale din care ne putem face obiecte.

Cursul are la bază cele 4 ramuri inginerești: Chemical Engineer, Electrical Engineer, Mecanical Engineer, Civil 
Engineer. Fiecare ramură e compusă din câte 2 module, iar fiecare modul cuprinde câte 2 capitole tematice 
și 
întrebări haioase.

4 lecții cu o durată de cincizeci de minute fiecare, în cadrul cărora se vor căuta răspunsuri serioase la 
 

Capitolul 1
De ce sunt colorate

moleculele?
Lecția 1: De la atom la molecule
Lecția 2: Prietenii colorate

Capitolul 2
Are varza papile

gustative?
Lecția 3: Acizi și baze
Lecția 4: Chimia în bucătărie

Capitolul 3
De ce miroase ploaia?

Lecția 1: Curcubeul lichidelor
Lecția 2: Familia H2O

Capitolul 4
De ce e lipicios lipiciul?
Lecția 3: Polimeri
Lecția 4: Bio plasticul

Modulul 1: ChemIcal EngineER - meNDelEeV modulul 2: ChemIcal EngIneER - LavOIsIer



ElectrIcal
EngINeer

Electrical Engineer cuprinde module bogate în experimentelor care ne vor apropia de fenomenul care a dus 
la dezvoltarea culturii umane, și anume electricitatea. Vom face cunoștință cu domnii Coulomb, Volta, Ampere 
și Ohm, reproducând experimentele simple care i-au facut cunoscuți pe cei care au dat numele acestor 
unități de măsură. 
Apoi am pregătit experiemente spectaculoase cu magneți și interacțiunile pe care le pot genera și vom desco-
peri legătura dintre magnetism și curentul electric. Vom afla unde locuiește electricitatea, vom face un genera-
tor și vom construi un radio.

Capitolul 1
De ce se aude fulgerul?
Lecția 1: Electricitate statică 
  vs. curent electric
Lecția 2: Caracteristicile 
  curentului electric

Capitolul 2
De ce se învârte

pământul?
Lecția 3: Magneții și 
 câmpurile magnetice
Lecția 4: Generatoare 
   electrice și pile voltaice

Capitolul 3
Unde se află comoara

lui Electron?
Lecția 1: Condensatoare
Lecția 2: Generator 
  electrostatic

Capitolul 4
Cum se aude Electron?
Lecția 3: Unde 
  electromagnetice
Lecția 4: Radioul

Modulul 3: ElectrIcal EngIneER - VOLTA modulul 4: ElectrIcal EngIneER - TEsla



Mechanical
EngIneer

Oamenii au nevoie de mișcare pentru a putea modela și a-și crea lumea în care traiesc. Încă din cele mai vechi 
timpuri, oamenii au încercat să înțeleagă de ce obiectele stau sau se mișcă și când se produce schimbarea între 
stări. Astfel, pârghia, planul înclinat, pana, scripetele, roata cu ax și șurubul dau mână cu mână și vin alături 
de noi la modulele Mechanical Engineer. 
Ele ne vor ajuta să înțelegem legile care stăpânesc interacțiunile mecanice dintre obiectele vizibile și, 
folosindu-le, să putem construi mașinării fascinante! Sisteme de ridicat, pod mobil, catapultă sau balistă sunt 
doar câteva dintre proiectele pregătite pentru juniori!

Capitolul 1
Care este cea mai complexă 

mașinărie din univers?
Lecția 1: Mecanisme
Lecția 2: Caracteristicile
  mecanismelor

Capitolul 2
Poți să trimiți pe cineva

pe Lună de pe balansoar?
Lecția 3: Pârghia
Lecția 4: Roata cu ax

Capitolul 3
Cum te pot face roțile

mai puternic?
Lecția 1: Pana și planul înclinat 
Lecția 2: Scripetele

Capitolul 4
De ce unele roți au 

dinți?
Lecția 3: Catapulta
Lecția 4: Trebușeul

modulul 5: mehanIcal EngIneER - ArhimedE Modulul 6: MechaNIcal EngIneER - DA vinci



Civil
EngINeer

Modificarea mediului în care trăiește a fost una dintre primele preocupări ale omului și este în continuare una 
din principalele lui metode de a-și asigura supraviețuirea. Dacă omul nu ar fi fost întâi făuritor de unelte și 
stăpân al focului, am fi zis că ingineria civilă a fost prima formă de inginerie. Totuși, a clădi mediul în care trăim 
rămâne una dintre cele mai eficiente metode de înflorire a omenirii. 
Civil Engineer îi provoacă pe învățăcei să exploreze fenomenele și legile elementare ce trebuie înțelese 
pentru a crea construcții îndrăznețe. Vom realiza turnuri din lemn, poduri zăbrelite și pe cabluri, structuri 
reticulate și multe alte minunății.  

Capitolul 1
De ce e mai rezistent 

lutul
când trece prin foc?

Lecția 1: Compresiunea
Lecția 2: Casa, locuința

Capitolul 2
De ce este betonul 

mai puternic după ce 
mănâncă metal?

Lecția 3: Întinderea 
Lecția 4: Turnul

Capitolul 3
De ce e mai bine să treci

podul decat sa înoți?
Lecția 1: Tipuri de grinzi
Lecția 2: Podul zăbrelit

Capitolul 4
De ce este triunghiul mai 
puternic decât pătratul?

Lecția 3: Arcul
Lecția 4: Domul

Modulul 7: CIvIl EngIneER - ImhoTEp modulul 8: CIVIL ENgIneER - SALIgnY



Antrenarea atitudinii proactive
Dezvoltarea cooperării și spiritului de echipă
Antrenarea capacității de adaptare la norme, reguli, condiții specifice 
Antrenarea gândirii critice, laterale, originale 
Antrenarea perseverenței
Dezvoltarea capacității de planificare
Dezvoltarea capacității decizionale
Dezvoltarea gândirii în perspectivă
Dezvoltarea rezilienței (Cum și ce pot învăța din eșecul meu? Ce anume 
pot folosi în viitor din ceea ce am descoperit din această situație?)
Dezvoltarea științei de a prioritiza
Antrenarea inteligenței analitice
Dezvoltarea limbajului și a tehnicilor de comunicare
Atenția: dezvoltarea spiritului de observație, dezvoltarea atenției 
concentrate, antrenarea atenției distributive
Motricitate: dezvoltarea abilităților motrice fine

ObIECTIVE EDUcaTIoNALE,



 

De ce miroase ploaia, de ce e lipicios lipiciul, de ce se aude fulgerul, de ce poate tata să 
ridice mașina cu un cric și nu doar cu brațele, de ce e mai rezistent lutul când trece prin foc, 
sunt doar câteva dintre întrebările cărora le vom descoperi împreună răspunsul la cursul 
Inginericum. 

eematico - creatorii de educație ce dezvoltă abilitățile de viață necesare în secolul XXI. 

Pentru că joaca este mecansimul fundamental de învățare, iar ingineria este cea mai avansată 
formă a sa.

În primul makerspace pentru copii din România și în școlile din București.

Cu peste 100 de scule și unelte, cu materiale diverse, de la carton și lemn până la plăci de 
robotică.

Am ales cele patru ramuri ale ingineriei – chemical engineer, electrical engineer, 
mechanical engineer și civil engineer – pentru a le arăta juniorilor cum pot transforma 
lumea după voință, înțelegându-i legile și resursele. 

IMAGINE
MAKE 

CONNECT 
EDUCATION

CE ESTE?

DE CE?

UNDE?

CU CE?

curs despre inginerie bazat
pe experiențe practice



Echipa eematico

creatorii, trainerii, producatorii Si designerii

activități
cu peste
4500

de copii

tabere
de

construcții
cu peste

650 de copii

evenimente
cu

200
de copii
odată

design și
producție pentru

peste 700
de materiale

didatice

sute de
ore scrise

de
activități

am construit
primul

makerspace
pentru copii
din România

abordarea
noastră a fost
premiată de

Lego Foundation
în 2014

,

32 de
ședințe de

conţinut
unic

peste
50 de

materiale
unice

sute
de ore de
cercetare

sute
de ore de

prototipare

prOgrAm ReAlizat la ceRErea pArinTilor

,

,

ExPerienTa noastrA în CiFre,

,

,

nicu
kinetoterapeut

ion
arhitect_business 

luiza
psiholog_trainer designer_prototipare

ioana

friendly trainer
nico

fantastic trainer_
graphics wizzard prototipare

flavia
wonderful trainer_
oana

delightful trainer
oana

friendly trainer
machi

asistent implementare

andreea
psiholog_trainer_

carolina

creație curriculară
filolog_trainer_

alice
friendly PR

cristina
amazing trainer_
prototipare

ioana
sociolog_
awesome trainer

mihaela
PR fairy

vasile
inginer

bogdan
psiholog_trainer_
prototipare

ioana
super trainer_
textiles genius

arhitect
irina

adina
arhitect_creație

development



VINO sA nE CunoStI!

,

,

Splaiul Unirii 160

Intră pe site-ul nostru:      eematico.org
Scrie-ne la:         adina@eematico.org

Adresa noastră:      Splaiul Unirii 160
Contact telefonic:      0722 277 637 - adina

VIZIteAza-NE LA:

,


