
Cursul STEAM eematico
SINGURUL CURS OPȚIONAL DE CULTURĂ GENERALĂ  

ȘI DESCOPERIRE A UNIVERSULUI PROFESIILOR,  
bazat pe activități practice și jucării educative  

de asamblat la fiecare lecție

pentru copii (3)4-7 sau 8-12 ani



Cursurile eematico sunt module practice de știință și creativitate  
— STEAM* — pentru copii. Se pot desfășura fizic, cu educatorii 
instituției sau cu facilitatorii eematico.  

Copiii primesc la fiecare lecție kituri de materiale și le transformă în 
jucării educaționale. Cei mici vor duce acasă cu mândrie jucăriile 

făurite de ei înșiși.

*S(cience) T(echnology) E(ngineering) A(rts) M(ath)



...și o iau acasă

Copiii bricolează o jucărie la fiecare lecție



Parcursul kiturilor 1

Lunar sunt livrate  
către instituție kiturile 
comandate anterior,  
în funcție de numărul  

de participanți 
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Kiturile conțin toate  
materialele necesare unei 
lecții, copiii rămânând la 

sfârșit cu o jucărie 
educativă.

Parcursul kiturilor



3

Explorează 
și asamblează 
materialele, fie:

A. Fizic, de către educatorii/ 
cadrele voastre didactice

B. Fizic,  
cu facilitatorii eematico

C. Online,  
cu facilitatori eematico

Parcursul kiturilor

Trainingul educațional  
de către echipa eematico



Oferta unică a cursurilor online eematico

Cursuri de știință STEAM ce  
îi pregătesc pentru viitor

Dezvoltă creativitatea,  
curiozitatea și gândirea critică

Combină jucării și activități  
practice cu activități pe calculator  
și filmulețe instructive opționale



Avantajele cursurilor online eematico

Cursuri online cu activități  
practice și multă interacțiune 
umană

La fiecare lecție, copiii primesc  
și păstrează o nouă jucărie 
educativă

Activități practice fără pericol 
pentru sănătate: fiecare copil  
are materiale individuale pe  
care doar el le atinge



Poți vedea kituri deja disponibile AICI

Acestea sunt cursuri 100% create și produse în România

Ele se bazează pe cursurile dezvoltate și implementate de către noi în școlile, grădinițele sau centrele noastre 
timp de 5 ani. Acum le-am reinventat pentru a spori distracția și învățarea. 

https://online.eematico.org/


Kituri dezvoltate în 2020

În 2022-2023 urmează să dezvoltăm 4 kituri noi



Kituri dezvoltate în 2021

În 2022-2023 urmează să dezvoltăm 4 kituri noi



Cursul este compus 
din module de câte 
4 lecții cu tematici 
STEAM

Copiii primesc la  
fiecare lecție un kit 
de materiale nou, 
legat de tema 
modulului

Cu educatorii 
copiilor sau cu 
trainerii eematico

Kiturile se 
transformă în 
jucării educaționale 
de luat acasă

Kiturile sunt însoțite 
de activități pe 
calculator și 
tutoriale video



Fiecare lecție este însoțită de activități opționale 
interactive pe calculator care îi ajută pe cei mici 

să aprofundeze subiectele descoperite



Deși sunt gândite pentru activități de minim o oră, ele pot fi extinse 
ca durată sau număr de ședințe. Materialele permit folosirea în alte 

contexte educaționale sau activități.



Materialele din kiturile eematico STEAM 
pot fi folosite cu mare ușurință de către 

cadrele didactice din instituții Ele sunt însoțite de tutoriale video 
detaliate despre kit și tematica acestuia, 
iar echipa eematico este gata să ofere 
sprijin.

Pentru profesori și educatori



eematico
eematico este o organizație care deschide drumul spre inovație a programelor educaționale,  
printr-o abordare proprie menită să dezvolte abilitățile de viață pentru secolul XXI.  
Facem asta prin învățare experiențială, bazată pe joacă, procesul fundamental de învățare,  
precum și prin construcție și cu ajutorul materialelor noastre didactice.

creatorii, trainerii, producătorii și designerii 
programului eematico STEAM kits.

programe desfășurate în școli și grădinițe în 
2015-2021

experiența noastră ca echipă

activități cu peste 5500 de copii

tabere de construcții cu peste 740 de copii

evenimente cu 300 de copii odată

design și producție pentru aproape 1130 de materiale didactice

755 de ore scrise de activități pentru copii și adulți

am construit primul makerspace pentru copii din România

abordarea noastră a fost premiată de Lego Foundation în 2014

7000 
de ore de 
research

216 de ore 
de conținut 

unic

ținut în  
65 grădinițe  

și școli

testat  
de 2100  
de copii

330+ de ore 
livrate online

284 
materiale 

unice

790 de ore 
de testare  
în studio
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Alege cursurile STEAM online eematico

https://eematico.org

Pentru orice informații legate de curs, te rugăm să ne scrii pe adresa de  
e-mail ioana.i@eematico.org   sau ne auzim la telefon:  0725 850 723  – Ioana.  

Dacă preferi să ne trimiți o scrisoare sau să ne vizitezi (avem grijă ca totul să se 
desfășoare în deplină siguranță, bineînțeles), te așteptăm la adresa  

Splaiul Unirii 160, Etaj 2 - în cadrul Nod Makerspace, București.

https://online.eematico.org/
mailto:ioana.i@eematico.org?subject=Op%C8%9Bional%20STEAM%20eematico

