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1. Ce este Științescu?
Științescu este un program de finanțare pentru
proiecte educaționale
care încurajează
pasiunea
pentru științele exacte
a elevilor din clasele VI – XI.
Vrem să continuăm
„reforma lentă” pentru
ca elevii ieșeni să devină
interesați de domeniul
STEM și să urmărească
din pasiune să-și dezvolte
o carieră în inovație și
tehnologie.
Dorim să oferim elevilor
alternative inovatoare
pentru a-i ajuta să
înțeleagă utilitatea
noțiunilor învățate în
diferite contexte cotidiene
cu care se confruntă.

Științescu este implementat
în Iași de Fundația Comunitară
Iași, alături de
Romanian-American
Foundation și finanțatori locali:

Amazon,
Centric IT Solutions,
Continental,
ENDAVA, HEG
Services, GfK,
JCI Iași, MiOS,
Optymyze, Quartz Matrix,
RomSoft, Scc Services,
Sprocket,Inc. și Xerox.

Știai că...
Fondul Științescu, în 2016, a fost
laureat al Premiilor Industriei
Regionale IT & Outsourcing PIN, la
categoria „ONG-ul cu cea mai bună
colaborare cu industria”.
Fondul Științescu a primit anul acesta premul
III la secțiunea Educație, Învățământ, Cercetare ,
la Gala Societății Civile, pentru trăsăturile inovatoare
și noul mod de a stârni pasiuni în lumea STEM.
(Sursa - http://www.galasocietatiicivile.ro/winners.php).
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Fundația Comunitară Iași

Sprijinim inițiativa și spiritul comunitar local, pentru
construirea într-o manieră durabilă a unui viitor mai bun al
Iașului și întregii regiuni. Facem acest lucru oferind sprijin
financiar și tehnic pentru proiectele grupurilor de inițiativă și
ale organizațiilor neguvernamentale din Iași. De asemenea,
oferim burse de studiu prin care tinerii străluciți ai orașului să
fructifice oportunitățile școlare și extrașcolare.

Romanian-American Foundation îşi propune să

sprijine iniţiative ale societăţii civile printr-o abordare specifică
sectorului de afaceri, având convingerea că astfel acestea vor
dobândi un plus de valoare. Misiunea
Romanian-American Foundation este promovarea şi
consolidarea condiţiilor necesare unei economii de piaţă
sustenabile şi unei societăţi democratice care să asigure
accesul la oportunităţi pentru toate segmentele populaţiei din
România.

Parteneri
Amazon a pornit ca o librarie online, cărțile, în particular, și
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Endava este o companie de top de servicii IT, având peste
2.250 de angajați full time. Cu sediul central la Londra, Endava
are birouri în Marea Britanie, SUA, Germania, România,
Macedonia, Moldova şi Serbia. Cu un venit anual de 64 milioane
de lire sterline/ 100 milioane de dolari, compania a reuşit să se
poziţioneze ca lider în furnizarea de servicii IT.
GfK reprezintă sursa de încredere care oferă informaţii

relevante despre piaţă şi despre consumatori şi care ajută
companiile să ia decizii inteligente. Peste 13,000 de experţi
în cercetarea de piaţă îmbină pasiunea lor cu cei 80 de ani de
experienţă GfK în ştiinţa datelor.

HEG este cel mai mare provider privat de hosting din

Europa. În contextul în care web-ul a schimbat lumea și a
transformat fiecare aspect al societății, rolul HEG este de a
permite întreprinderilor să reușească on-line. Cu o prezență
internațională, HEG înseamnă: 1.7 milioane de clienți, peste 7
milioane de domenii în administrare, peste 1200 angajați în
peste 6 țări, data centere în 7 locații, 5 branduri puternice în UK
și Germania.

Junior Chamber International (Tânăra Cameră de

educația, în general, reprezintă domenii în care compania s-a
implicat în mod constant.
Așa se explică și asocierea dintre Amazon si Fundația
Comunitară, pentru sprijinirea Fondului Științescu.

Comerț) este o organizație non-guvernamentală pentru tinerii
lideri și antreprenori din lume, având ca misiune „societăți mai
bune create de către lideri mai buni”. “Ideea este să nu aștepți
să vezi ce poate organizația să facă pentru tine, dar să vezi ce
poți face tu pentru tine prin intermediul organizației”.

Centric IT Solutions este parte a grupului internațional
Centric B.V., care oferă servicii IT, financiare, precum și soluții
în domeniul ingineriei și al consultanței.
În România, Centric este prezent din decembrie 2010 în Iași,
iar echipa – aflată în creștere constantă – furnizează soluții
IT pentru sectorul public, retail, housing&healthcare, resurse
umane și payroll.

MiOS România este compania de IT care a creat şi dezvoltă
Smart Home, aflându-se pe piață din anul 2008.
MiOS consideră educația una din premisele succesului și
incurajeaza știința și progresul tehnologic. Prin angajații
săi, compania participă la crearea noilor trenduri în IT și
influenţează semnificativ evoluţia conceptului de Internet of
things la nivel mondial.

Continental dezvoltă tehnologii inteligente pentru
mobilitatea oamenilor şi a bunurilor acestora. În calitate de
partener de încredere, furnizorul internaţional de componente
auto, producător de anvelope şi partener industrial oferă
soluţii durabile, sigure, confortabile, individuale şi la preţuri
accesibile.

Optymyze activează la nivel internațional, ajutând
organizațiile să își sporească eficiența forței de vânzări. „Oferim
clienților o aplicație cloud dedicată și servicii de management
al proceselor de business.”
În 2016, Optymyze a primit distincția de Leader in Sales
Performance Management în raportul anual Gartner și a fost
recunoscut pentru inovațiile și calitatea serviciilor sale de
către Ventana Research.
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Quartz Matrix

„Prezența noastră activă de peste 23 de ani are la bază
adaptarea cu rapiditate la solicitările clienților, investițiile în
know-how și dezvoltarea de parteneriate cu liderii mondiali
de tehnologie astfel încat să răspundem întotdeauna cu soluții
performante și eﬁciente.”
Aventura numită RomSoft începută în 2001 la Iași se
constituie în mod oficial într-o casă de software la comandă,
cu capital 100% românesc. Căutăm în permanență să dăm curs
acelor propuneri și parteneriate care reprezintă o provocare
pentru noi și care au un potențial real de a construi un viitor
durabil și sustenabil, fie că e vorba de aplicații software
pentru domeniul medical, industrial sau cultural, de proiecte
comerciale sau de cercetare, de inițiative de business sau
acțiuni cu impact în comunitate.

Scc Services este cea mai puternică companie privată

cu capital integral britanic activă în domeniul serviciilor IT.
Credem în dezvoltare și învățare susținută și că doar investind
în oameni se pot obține rezultate măsurabile.

Echipa Sprocket, Inc. are ca obiectiv crearea de tool-uri

folosite în dezvoltarea jocurilor (“middleware”) și oferirea de
consultanță și servicii de dezvoltare în game development.
Activitatea noastră consta atât în desfășurarea – împreună cu
partenerii noștri – a unor proiecte de research & development,
cât și în dezvoltarea de produse proprii, adresate atât engineurilor publice (Unity, Unreal Engine) cât și celor dezvoltate inhouse.

2. Cum poți să-l susții
pe Științescu
Fondul Științescu a adus împreună specialiști în STEM, companii
de profil, elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice
din mediul pre-universitar și universitar (profesori, directori de
școli, asistenți, lectori și conferențiari universitari), inspectori
și consilieri școlari, inventatori, manageri și restauratori de
muzee, reprezentanți ai ONG-urilor locale, grupuri de inițiativă
și alte persoane fără tangență cu mediul școlar, dar pasionați
de științe, care își doresc să subscrie la creșterea generației
următoare de inovatori.
E o investiție care se întoarce către ieșeni: prin intermediul
spijinului acordat vom facilita finanțarea a minim 10 proiecte
din comunitate cu o valoare de cel puțin 100.000 lei.
Pentru că deja sunt peste 3.500 beneficiari direcți din mediul
școlar ieșean.

Compania Xerox este lider mondial în procese de business

și managementul documentelor.
Prin portofoliul său extins de tehnologie și servicii, Xerox oferă
un suport esențial de back-office clienților sai – de la companii
mici, la multinaționale – ajutându-i să se concentreze pe
activitățile principale de business.
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Alătură-te reformei
lente a educației STEM
și alege-ți rolul care ți
se potrivește cel mai
bine:
Partener Diamond
Partener Gold
Partener Silver sau
Partener

Partener Diamond
De ce 20.000 lei?

- Compania este promovată în campania
de prezentare a celei de-a doua ediții a
Fondului Științescu. Despre ea se va vorbi
în școli, licee, muzee, biblioteci, ONGuri, asociații studențești, grupuri de
inițiativă ș.a.
- În toate e-mailurile trimise către
beneficiari și susținători va apărea logoul companiei - aproximativ 1.800 de
destinatari (3 e-mailuri transmise);
- Pe pagina de Facebook a Fondului
Științescu şi pe site-ul fondului va fi un
articol de descriere ce va povesti despre
implicarea sa;
- Toate materialele de promovare ale
programului vor vorbi despre companie,
deoarece sigla apare atât pe materialele
Fondului Științescu, cât și pe cele ale
proiectelor beneficiare.
- Pe site-ul oficial, Științescu Iași,
logo-ul companiei va apărea la categoria
”Parteneri”;
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- În ghidul de finanţare şi în raportul
anual, Științescu Iași, logo-ul companiei
va apărea la categoria ”Parteneri”;
- I se va mulțumi în cadrul evenimentului
de lansare și la evenimentul de final al
programului;
- Partenerul va avea parte de o vizită
interactivă a proiectelor susţinute,
pentru angajaţii companiei;
- Datorita implicării sale, partenerul va
avea posibilitatea să facă parte din juriul
Stiintescu;
- Fii mentorul lui Ştiintescu - Partenerul
îşi va putea alege o echipă de proiect
pentru a crea o relaţie de mentorat.
- Partenerul va avea parte de 4 apariţii
pe pagina oficială de Facebook a Fondului
Ştiinţescu în perioada de înscriere a
proiectelor;
- În cadrul evenimentului de final (al
ediţiei din mai/iunie 2018) va avea loc un
târg ce va purta numele partenerului,
unde echipele de proiect îşi vor expune
rezultatele activităţilor;
- Partenerul va avea posibilitatea
să evalueze şi să aleagă împreună
cu Ştiinţescu, echipele de proiect din
domeniul pe care doreşte să îl exploreze
(ex: robotica, chimie etc).

- Datorită implicării sale, partenerul va
avea posibilitatea să facă parte din juriul
Ştiinţescu;
- Fii mentorul lui Ştiintescu - Partenerul
îşi va putea alege o echipă de proiect
pentru a crea o relaţie de mentorat.

Partener Gold

De ce 10.000 lei?
- Compania este promovată în campania
de prezentare a celei de-a doua ediții
a Fondului Științescu. Despre ea se va
vorbi în școli, licee, muzee, biblioteci,
ONGuri, asociații studențești, grupuri de
inițiativă ș.a.
- În toate e-mailurile trimise către
beneficiari și susținători va apărea
logo-ul companiei - aproximativ 1.800
de destinatari (3 e-mailuri transmise);
- Pe pagina de Facebook a Fondului
Științescu şi pe site-ul fondului va fi
un articol de descriere ce va povesti
despre implicarea sa;
- Toate materialele de promovare
ale programului vor vorbi despre
companie, deoarece sigla apare
atât pe materialele Fondului
Științescu, cât și pe cele ale
proiectelor beneficiare.
- Pe site-ul oficial, Științescu
Iași,
logo-ul
companiei
va apărea la categoria
”Parteneri”;
- În ghidul de finanţare şi în
raportul anual, Științescu
Iași,
logo-ul
companiei
va apărea la categoria
”Parteneri”;
- I se va mulțumi în cadrul
evenimentului de lansare
și la evenimentul de final al
programului;
- Partenerul va avea parte de o
vizită interactivă a proiectelor
susţinute,
pentru
angajaţii
companiei;
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Partener Silver
De ce 5.000 lei?

- Compania este promovată în campania de prezentare a celei de-a doua ediții a
Fondului Științescu. Despre ea se va vorbi în școli, licee, muzee, biblioteci, ONG-uri,
asociații studențești, grupuri de inițiativă ș.a.
- În toate e-mailurile trimise către beneficiari și susținători va
apărea logo-ul companiei - aproximativ 1.800 de destinatari (3
e-mailuri transmise);
- Pe pagina de Facebook a Fondului Științescu şi pe siteul fondului va fi un articol de descriere ce va povesti
despre implicarea sa;
- Toate materialele de promovare ale
programului vor vorbi despre companie,
deoarece sigla apare atât pe materialele
Fondului Științescu, cât și pe cele ale
proiectelor beneficiare.
- Pe site-ul oficial, Științescu Iași,
logo-ul companiei va apărea la
categoria ”Parteneri”;
- În ghidul de finanţare şi în raportul
anual, Științescu Iași, logo-ul
companiei va apărea la categoria
”Parteneri”;
- I se va mulțumi în cadrul
evenimentului de lansare și la
evenimentul de final al programului.
- Partenerul va avea parte de o vizită
interactivă a proiectelor susţinute,
pentru angajaţii companiei.
programului.
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Partener

De ce 3.000 lei?

- Compania este promovată în campania
de promovare a celei de-a treia ediții
a Fondului Științescu. Despre ea se va
vorbi în școli, licee, muzee, biblioteci,
ONG-uri, asociații studențești, grupuri
de inițiativă ș.a.
- În toate e-mailurile trimise către
beneficiari și susținători va apărea logoul companiei - aproximativ 1.800 de
destinatari (3 e-mailuri transmise);
- Pe pagina de Facebook a Fondului
Științescu şi pe site-ul fondului va fi un
articol de descriere ce va povesti despre
implicarea sa;
- Toate materialele de promovare ale
programului vor vorbi despre companie, deoarece
sigla apare atât pe materialele Fondului Științescu,
cât și pe cele ale proiectelor beneficiare.
- Pe site-ul oficial, Științescu Iași, logo-ul companiei va
apărea la categoria ”Parteneri”;
- În ghidul de finanţare şi în raportul anual, Științescu Iași,
logo-ul companiei va apărea la categoria ”Parteneri”;
- I se va mulțumi în cadrul evenimentului de lansare și la evenimentul de
final al programului.
- Participă anual la luarea deciziilor privind priorităţile de finanţare din cadrul
programului.
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3. Primele amintiri ale
lui Științescu
Știai că...

- David Burcovschi, coordonatorul atelierelor de
robotică de la Voinești, din sesiunea de finanțare a ediției
pilot, elev la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din
Iași, a creat o aplicație pentru a ajuta autoritățile să
combată infracționalitate.
- La ediția pilot a lui Științescu, l-am cunoscut pe Dan
Petrea, programator, absolvent de Automatizări și
Calculatoare, fiul doamnei Petronela Petrea (coord.
ROBOTICON) care și-a descoperit calitățile de profesor
și a fost responsabil de motivarea și inițierea elevilor în
construcția și programarea roboților autonomi.
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Proiectele ediției pilot:

1. Hands-on Meteo Science
Ateliere experimentale de meteorologie și de confecționare de instrumente specifice
(termometre, barometre și giruete).
Finanțare: 8.567,5 lei.
2. Micro Gear
Cursuri de programare a microcontrolelor: Arduino Uno, Robot Polul Pi3.
Finanțare: 10.000 lei.

8. Valiza cu experimente
Au fost proiectate experimente demonstrative care să fie cât mai bine înțelese de
elevi.
Finanțare: 4.125 lei.
9. Știința în enigma
Quiz-uri interactive pe subiecte STEM. Videoblog informativ cu caracter științificotehnologic; emisiuni săptămânale de 10 - 15 minute pe un subiect din domeniul STEM
Finanțare: 9.348,4 lei
10. Yashi Cyber Inventors
Ateliere practice de dezvoltare a competențelor în sistemele robotizate și tehnologii
de imprimare 3D pentru tinerii din clasele IX – XI, din municipiul Iași.
Finanțare: 11.895,7 lei.

3. ROBOFIZ
Școala din Voinești. Cursuri practice de robotică. experimentare prin folosirea unor
instrumente şi proceduri informatice modern.
Finanțare :10.584 lei
4. Eprubetă cu ștafetă
Experimente demonstrative. Spectacol științific de experimente chimice, fizice și
biologice.
Finanțare: 11.519,64 lei.
5. TechnoBrick
Ateliere practice de dezvoltarea creativității, gândirii critice, abilităților de comunicare
și colaborare, cu ajutorul pieselor Lego Education.
Finanțare: 10.140 lei.
6. ROBOTICON
Club de robotică. Elevii au lucrat în echipe și au construit roboți autonomi funcționali și
două coșuri de gunoi interactive.
Finanțare: 5.804 lei.
7. STEM – Fest
Festival al educației STEM. Work-shop-uri, laboratoare și activități practice pe STEM
susținute în liceele ieșene de către public speakeri formați din rândul elevilor
Finanțare: 3.748 lei
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4. Ce îi place lui Științescu
Științescu vrea să contribuie la creșterea
atractivității științelor în rândul tinerilor
și dezvoltarea componentelor practice
din activitatea didactică și caută
proiecte, care:
• Să cultive curiozitatea și imaginația.
• Să fie inovative și creative;
• Să fie interdisciplinare (biologie,
chimie, geografie, geologie, astronomie
etc.);
• Să implice activ elevii în activitățile
desfășurate;
• Să dezvolte spiritul de inițiativă;

Activitățile preferate:
• Aplicații practice și experimente de
științe.
• Materiale didactice și metode
educaţionale inovative.
• Programe educaționale de tip „peer
learning” (activități de învățare în echipă,
învățare reciprocă de la elevi, la elevi).
• Evenimente care promovează educația
pentru domeniile STEM (științe,

tehnologie, inginerie, matematică),
precum: sesiuni de comunicare și
competiții, expoziții, târguri, tabere
pentru elevi.
• Proiecte educaționale care includ
activități de tipul „do-it-yourself” în
domenii precum: electronică, robotică,
printare 3D.
• Activități în colaborare elevi– studenți
pe domeniile STEM.
• Proiecte de cercetare ale elevilor în
domeniile educației STEM.
• Vizite ale elevilor în institute, muzee și
laboratoare de cercetare.

5. Cine poate să-i scrie lui
Științescu
Dacă ești pasionat de științe exacte, fie că faci parte dintr-o organizație
non-guvernamentală (inclusiv asociații studențești, asociații de părinți, asociații ale
școlii) sau doar ești parte dintr-un grup de inițiativă, și fie că ești profesor, elev, licean,
student, masterand, doctorand, muzeograf, bibliotecar, cercetător, inventator,
angajat într-o companie, free-lancer, sau pur și simplu părinte cu o idee de cum poți
face ca pasiunea ta pentru științe să fie transmisă mai departe elevilor, Științescu abia
așteaptă să te cunoască.

De asemenea, Științescu așteaptă orice
altă idee de proiect, atât timp cât vizează
atragerea interesului elevilor din județul
Iași către domeniile educației STEM.

Știai că...
• În sesiunea 2016 - 2017 de finanțare a
Fondului Științescu, s-a înființat primul
astroclub din mediul rural din Iași, la
Biblioteca din Cotnari.
• Pentru doi ani consecutivi,
Științescu a adus științele la
muzeu. La ediția pilot, a finanțat
ateliere de meteorologie, iar
anul acesta a susținut ateliere
practice de microbiologie, la care
elevii au realizat experimente
folosindu-se de cunoștințele
teoretice din domeniile fizicii,
chimiei și opticii.
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6. Agenda lui Științescu
Data lansării oficiale a Fondului Științescu, ediția
2016 - 2017: 12 octombrie 2016.
• Consultări cu echipele de proiect:
12 octombrie – 9 noiembrie 2016.
• Sesiuni individuale cu entuziaștii lui
Științescu pentru dezvoltarea ideilor
de proiect:
- 13 octombrie 2016, interval orar
16:00 – 18:00
- 20 octombrie 2016, interval
orar 16:00 – 18:00
- 27 octombrie 2016, interval
orar 16:00 – 18:00
- 3 noiembrie 2016, interval
orar 16:00 – 18:00
• Workshop de scriere
proiect și discuție aplicată
pe rezultatele ediției pilot
cu potențialii aplicanți: 26
octombrie 2016.
• Încheierea perioadei de
înscriere a proiectelor: 9
noiembrie 2016.
• Jurizarea proiectelor: 10
noiembrie – 12 decembrie
2016.
• Anunțarea proiectelor
câștigătoare: 12 decembrie
2016.
• Întâlnire de prezentare a
colaborării cu Științescu: 19
decembrie 2016.
• Semnarea contractelor de finanțare:
19 – 23 decembrie 2016.
• Implementarea proiectelor selectate:
ianuarie – mai 2017.
• Întâlnire de schimb de experiență și explorare
posibilități de colaborare: 22 martie 2017
• Raportarea intermediară: 31 martie 2017.
• Încheierea proiectelor: 31 mai 2017.
• Raportarea finală: 14 iunie 2017.
17

Curiozități
• Anul acesta, Științescu a făcut observații astronomice pe dealul Cătălina din
Cotnari.
• Șapte elevi de clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” din Pașcani,
care s-au implicat în proiectul MiBus Sensors, s-au numărat printre finaliștii
competiției „Astro Pi”, organizată de Agenția Spațială Europeană – cea de-a
treia agenție spațială din lume, după NASA și cea din Rusia. Îndrumătorul
proiectului lor este profesorul Adrian
Tomuș – coordonatorul proiectului MiBus Sensors.
• La cursurile clubului ROBOTICON a participat și un elev în situație de corigență
la fizică, dar care s-a descurcat foarte bine la activitățile de inițiere în robotică.
• Printre cei mai tineri coordonatori de proiecte din cadrul Fondului Științescu,
la nivel național, au fost la Iași: David Burcovschi (elev în clasa a X-a –
responsabil de activitățile de robotică ale proiectului ROBOFIZ) și Rareș Crăciun,
Florin Mihai Anghel și Sabin Grigoraș (elevi în clasa
a XI-a, responsabilii activităților de construcție cu piese LEGO Education ale
proiectului TechnoBrick II).
• Primul târg de științe organizat în cadrul Fondului Științescu a adus peste 500
de vizitatori.
• Științescu are și prima linie de accesorii futuriste: cravată și cercei cu led-uri,
marca Micro Gear.
• În 2017, în cadrul proiectelor finanțate de Științescu, s-a întâmplat și prima
colaborare interjudețeană, între o bibliotecă (Biblioteca din Cotnari) și un
observator astronomic (Observatorul Astronomic din Bârlad).
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7. Cele 13 proiecte
norocoase ale lui
Științescu

SIMpaticii ingineri - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de
Știința și Ingineria Materialelor, Departamentul de Știința Materialelor - Proiectul
doctoranzilor de la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor care apropie elevii de
studiul ingineriei materialelor. - 12.000 lei
Soarele, sursă și resursă - Grupul de inițiativă format din Liceul Tehnologic Economic
de Turism Iași, Liceul Teoretic Miron Costin Iași, Școala Gimnazială Titu Maiorescu Iași Proiect care promovează știința în școală prin ateliere de lucru care aduc în prim plan
principiile de captare și utilizare practică a energiei solare. - 4.397 lei
Șiința pe teren- Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, Voinești - Proiectul echipei
de la Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu” (din Voinești) care analizează și
experimentează pe teren științele (lucru în laborator, dar și observații în localitate și
împrejurimi).
- 10.181 lei
MICRO WORLD- Grupul de inițiativă al Complexului Muzeal Național „Moldova” Inițiativă de colaborare muzeu-școală pentru studiul și experimentarea microbiologiei.
- 9.000 lei
Roboticon Challenge - Școala Gimnazială Valea Lupului - Elevii de la Valea Lupului vor
continua să construiască roboți autonomi. - 4.598 lei

TOTAL: 117.501 lei
Yabba Dabba Doo! - Școala Gimnazială Valea Lupului, Iași - Proiect interdisciplinar de
construcții carturi realizat de elevii, profesorii și părinții de la Școala Gimnazială Valea
Lupului. - 2.320 lei
TechnoBrick II - Asociația Outventure - Proiect de construcție roboți din piese Lego
Education. - 11.010 lei
Micro Gear Deluxe - Grupul de inițiativă „Micro Gear” (organizație gazdă Asociația
Hackerspace Iași) - Proiect care promovează creativitatea prin sesiunile practice cu
microcontrolere. - 12.000 lei
Doza de Chimie - Asociația Studenților Chimiști-Ieșeni (ASCIS) - Proiectul sesiunilor
experimentale în domeniul chimiei al Asociației Studenților Chimiști Ieșeni.
- 12.000 lei
Pegas - Grupul de inițiativă format din Biblioteca Publică Cotnari, Asociația “Împreună
schimbăm Hodora-CLD” din Cotnari și Observatorul Astronomic din cadrul Muzeului
“Vasile Pârvan” Bârlad - Proiectul echipei de la Biblioteca din Cotnari prin care se
înființează primul club de astronomie din mediul rural din Iași. - 12.000 lei
MiBus Sensors - Grupul de inițiativă al Liceului Tehnologic „Mihai Busuioc” Pașcani
(organizație gazdă Asociația „RESPECT ȘCOALA”) - Proiectul care promovează știința
în școală, la Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” din Pașcani. - 5.000 lei
ElectroStep - Liga Studenților Electroniști din Iași - Proiectul echipei de la Liga
Studenților Electroniști din Iași prin care se înființează un club de electronică pentru
elevi la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. - 11.000 lei
Charge Yourself! - Asociația Părinților Energoparent - Proiect care va implica
aproximativ 200 de elevi în workshop-uri de proiectare și imprimare 3D. - 11.995 lei
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Testimoniale
„După participarea la prima ediție a proiectului TechnoBrick am dorit să aducem o nouă
viziune asupra atelierelor adaptând, cu ajutorul unui profesor, planurile de lecție la
materia parcursă de elevi, în special la orele de fizică. I-am ajutat pe elevi să ințeleagă
mai bine teoria punând în practică conceptele învățate construind diverse mecanisme
din LEGO. Astfel, am înțeles câtă muncă se află în spatele unui asemenea proiect. Pe
parcurs, am întâmpinat provocări, una dintre ele fiind aceea de a fi profesori chiar noi.
Am fost nevoiți să ne adaptăm și să căutăm soluții pentru a capta atenția elevilor și
pentru a-i face să înțeleagă ceea ce le explicăm noi. Cred că experiența noastră în acest
proiect ne va ajuta în viitor deorece am dobândit mai multe cunoștințe administrative,
de vorbit în public, de lucru în echipă, lucru cu copii, dar am și cunoscut foarte multe
persoane noi. Ne dorim să continuăm acest proiect, să implicăm cât mai mulți copii în
viitor. ” (Florin, Rareș, Sabin – coordonatorii proiectului TechnoBrick II)
„Mi-a plăcut foarte mult să fac parte din acest proiect. Am făcut o mulțime de
experimente pe care nu le pot face la școală și chiar am învățat chimie într-un
mod distractiv, nu doar scriind reacții. A fost de asemenea o experiență plăcută să
interacționez cu studenții de la facultatea de chimie, am aflat cum e viața de student
din mai multe puncte de vedere și m-a ajutat să mă pregătesc pentru ce mă așteaptă în
viitor. Totodată mi-a plăcut faptul că nu a trebuit să facem experimente deja stabilite, ci
toată lumea era deschisă la sugestii și puteam veni noi cu idei de experimente. Pasiunea
mea pentru chimie nu se oprește aici și abia aștept la anul să mă reîntorc.” (Andra Diana
Sandu, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național ”Emil
Racoviță” - participant la cursurile proiectului „Doza de
Chimie”).

„Un proiect excelent! Din păcate, un astfel de proiect va
avea, cu siguranță, un efect pozitiv doar pentru tinerii
participanți , ceea ce este foarte puțin . De aceea, m-as
bucura daca astfel de proiecte, pe baza experienței
dobândite, vor fi continuate si dezvoltate, astfel încât
roadele lor să fie valorificate ulterior, ca toți copiii din
Romania indiferent de vârstă sa participe,deoarece dacă
există ceva extraordinar în această viață,acel ceva este
bucuria copiilor. Să le dam o șansa de care să se bucure
și să învețe cum să aplice chimia organică/anorganică în
viața lor cotidiana. Felicitări!
P.S Știința are două aspecte complementare: teoria și
experimentul. În timp ce teoreticienii se întreabă cum
funcționează lumea și construiesc modele ale realității, experimentatorii sunt cei care
testează aceste modele, comparându-le cu realitatea. Din acest motiv, consider ca
experimentele că au un rol important in viața mea si îmi doresc să particip în continuare
în asemenea proiecte. !” (Draia-Teodora Vecliuc , elevă în clasa a X-a la Colegiul
Național ”Emil Racoviță” - participant la cursurile proiectului „Doza de Chimie”)
„Proiectul Pegas Cotnari îl consider un moment istoric, ce a marcat “naşterea” unui
nou club de astronomie! În ţara noastră sunt o mulţime de asociaţii şi cluburi de profil,
dar puţine astfel de organizaţii sunt în mediul rural. Clubul de astronomie Pegas ce a
fost infiinţat în cadrul acestui proiect are avantajul cerului fără poluare luminoasă din
afara oraşului, aspect foarte important pentru un observator astronomic şi a echipei
pe care îl admnistrează.
Ma bucur că am avut onoarea să fiu partenerul echipei de la Cotnari şi de asemenea
sunt foarte mulţumit că am reuşit să pun o “cărămidă” la baza acestui club de
astronomie si a proiectului Pegas. Imi doresc să continui colaborarea cu echipa de la
Biblioteca Publica din Cotnari, şi o să mă implic pe viitor în derularea altor proiecte
similare.” (Muzeograf, Ciprian Vîntdevară, de la Planetariul / Observatorul Astronomic
al Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad - colaborator al proiectului Pegas)
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Științescu 2015 - 2016 - elemente cheie:

2.650
beneficiari
direcți (elevi)

35 de proiecte
înscrise în
concurs,
10 finanțate

24 de studenți
implicați în
echipele de
proiecte

27 de școli
implicate; 27
de profesori
implicați

3.882 de ore de
voluntariat

70.100 lei
contribuții proprii
în natură: ore de
voluntariat, spații
și echipamente
puse la dispoziția
proiectului

Științescu 2016 - 2017 - elemente cheie:

59 de proiecte
înscrise în
concurs, 13
finanțate

117.501 lei
valoarea totală
8.903 de ore de
a granturilor
voluntariat
125.565,65 lei
oferite în
comunitate contribuții proprii
în natură: ore de
voluntariat, spații
și echipamente
puse la dispoziția
proiectului
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Rezultate cantitative:

Nr. de proiecte depuse spre
finanțare - 59
Nr. de proiecte finanțate - 13
Suma suplimentară atrasă de proiectele
finanțate din comunitate
– 3.545,44 lei
Nr. de proiecte finanțate care au continuat/au
premise să continue și după încheierea finanțării
- 10
Nr. de beneficiari direcți - elevi - 2.400
Nr. de beneficiari indirecți (ex: alți elevi,
studenți, părinți, profesori etc.)
- 10.682

Număr de membri implicați în
echipele proiectelor finanțate:
6 elevi
20 de profesori
81 de studenți
1 membru din companii
66 din ONG
alte categorii: bibliotecar - 1
muzeografi /restauratori de muzee - 5

Număr de membri ai comunității
implicați în designul/deciziile legate de
Fondul Științescu:
1 elev
5 profesori
10 studenți
14 membri din companii
1 din instituții publice
1 din ONG
Total :32

7 membri în comitetul/juriul de evaluare și
selecție a proiectelor.
Proveniența membrilor (ex. board FCI, companii
partenere / finanțatori ai programului, ONG, mediu
universitar etc.)

Total : 180
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8. O poveste Științescu
Pasiunea îmbină, iar
diferențele clădesc
S-a lăsat liniștea...
Soarele își pierde nuanțele roșiatice în
albastrul cerului. Fereastra dezgolită de
jaluzele lasă ca lumina firavă a serii să
pătrundă în amfiteatru.
Nu se mai aude niciun zumzet... niciun
murmur... Toate privirile cad ațintite în
fața catedrei. Toți stau buluc unul peste
celălalt, se înalță și se îmbrâncesc.
Privirile lor cercetează curioase și
întrebătoare:
- Oare ce o face?
- Nu am idee, dar pare de jucărie.
O coală mare de hârtie stă țintuită pe
podea. Două sticluțe de apă par a fi doi
pioni importanți în a preveni cutele și
totodată, obstacolele. Doi ochi negri
caută concentrați împrejurimile, cu
mișcări rapide și mecanice. Banda izolieră
marchează cu mare precizie traseul
întortocheat. Privirile devin și mai intense,
toți așteaptă următoarea mișcare.
După câteva secunde... roboțelul scoate
un sunet mecanic... pare să fi găsit
ceea ce căuta și începe să gonească pe
traseul negru. Pare că nimic nu-l poate
opri. Rotițele se mișcă cu repeziciune
iar mișcările sunt calculate, de parcă
memoria sa înmagazinase deja amintiri
ale traseului iar acum deveniseră o serie
de déjà-vu-uri. Studenții îl privesc cu
admirație, dar dincolo de admirație se
citesc curiozitățile: „Cum face asta?”,
„Cum funcționează?”.
Andrei pare că le-a intuit întrebările: „El
este Dorel.” Din sală se aud deja chicoteli.
Andrei face o pauză, simțind nevoia să
explice originile numelui. «Da, are un
nume mai mioritic, a fost ales de „popor”.»
Apoi le explică contextul în care a luat
naștere roboțelul : „La cursurile Micro
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Gear învățăm, ne dezvoltăm împreună
abilitățile și construim împreună roboței
precum Dorel.”
Ceea ce părea să fie o jucărie în ochii
unui amator, acum, în sala de curs, toți
o privesc cu admirație, trezindu-le
pofta de a cunoaște mai mult.
Când teoria pășește pe teritoriul
practicii totul prinde o altă
nuanță, iar curiozitatea prinde
amploare.

O trecere de la idee la
inițiativă
Cu doi ani în urmă...
Soarele dogoritor al verii
coboară încet spre linia
orizontului. O briză ușoară și
răcoritoare îți transmite acea
senzație specifică verii, cum că
totul este posibil, că orice idee îți
trece prin minte, în cele din urmă poate
deveni realitate.
Andrei înaintează cu pași rapizi pe
trotuarul încă încins de soare. În minte,
izvorăsc o sumedenie de idei și visuri.
Dintr-o dată, parcă trezit din reverie, se
oprește în fața unei pizzerii. Zăbovește
răgaz de câteva secunde, apoi intră
hotărât.
La o masă din colț, câțiva colegi din
generală îl așteaptă. Se așează încântat
la masă. Știu cu toții ce anume i-a reunit
după atâția ani: o pasiune comună. Acum,
discută toți despre microcontroller-e,
despre cum poți da naștere unor invenții
trăsnite și mai presus de toate, despre
cum pot face să-i învețe și pe ceilalți acest
meșteșug, despre cum poți transmite
pasiunea.

Căci, după cum știu cu toții, să declanșezi pasiunea
este o etapă mai grea.. restul vine de la sine.
Entuziasmul deja era împânzit în minte și în suflet,
așă că au început să povestească prietenilor și
să-i molipsească de aceeași energie. Câțiva
din ei lucrau la voluntar.ro și tocmai ce
aflaseră de un nou fond ce ajută astfel
de inițiative să crească.
„Evrika!”, Sergiu, cel care pornise
rotițele entuziasmului aflase de
Științescu, de faptul că Fondul
sprijină ideile nonconformiste
de a face studiul domeniilor
STEM mai atractive prin latura
pragmatică.
Își
privește
prietenii cu un entuziasm
neastâmpărat: „Este o portiță
pe care nu trebuie să o ratăm.
Putem face asta cu ajutorul
potrivit.”
Acum, o echipă de cinci (SergiuGeorgian
Chiuchiu,
Andrei
Constantin
Apostol,
DorinVirgiliu Chiriac, Ioana-Daniela
Dâșcă și Robert Voiculescu; mai
târziu avea să li se alăture Vlad CristiaAvram și Ștefana Buraga) navigau pe
tărâmuri necunoscute, însă plini de avânt
și curaj că totul este posibil când ești mânat
de pasiune.
S-au întâlnit multe zile la rând. Ideile prindeau noi
ramuri și învățau că trebuie contopite pentru a ajunge
la ceva măreț și că orgoliul devine o simplă piedică pe care o poți
depăși...ori nu. Când te lovești de păreri contrarii, de principii diferite și cu toate
acestea reușești până la urmă să ajungi la un numitor comun și mai mult decât atât,
să te dezvolți... atunci îți dai seamă că alcătuiți cu adevărat o echipă. Pasiunea îmbină,
iar diferențele clădesc.
Astfel, proiectul lor pentru Științescu a prins contur și mai mult decât atât... devenise
o formă reală a inițiativei lor.
Era primăvară când catedra devenise numai a lor, iar în fața ei, 60 de ochi curioși îi
priveau cu o sclipiră autentică pe cei ce aveau să le devină profesori în microcontroller-e.
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Briza pasiunii în miez de vară
Andrei își savura vacanța așa cum știa el
mai bine. Se așezase la birou și începuse
să meșteșugească de la zero, un panou
de control pentru bicicleta sa, care să-i
afișeze temperatura și umiditatea. Un
clinchet ușor îl anunță că a primit un
mesaj pe Facebook. În perioada primăverii
era obișnuit ca aceste sunete să-i
acapareze telefonul însă acum, spiritele
se liniștiseră, iar cursurile luaseră sfârșit.
În timp ce își scoate telefonul din buzunar,
zgomotele nu încetează să se înșiruiască.
„Cine îl caută oare cu atâta frenezie?”
Deschide aplicația. Ultimul mesaj primit:
poza unui „gadget”, pe litoralul românesc.
Rămâne cu privirea ațintită la mica
ingeniozitate, apoi, obervă că mesajul a fost
primit de la un fost elev, care îi explica cu
mult spor ce anume știa să facă. Era o plăcuță
de monitorizare a mediului ce indica gradul de
umiditate, temperatura și gradul de precipitații.
Andrei studiază poza cu multă uimire și entuziasm; o
cercetează milimetru cu milimetru: „Oare când am reușit
să ajungem de la o simplă idee la rezultate?”

Cum șlefuim pasiunile
Totul pornește de la o idee... apoi, o scânteie a pasiunii izbucnește și o hrănește. O
dezvoltă.
Științescu este un program despre oameni, despre idei, experimentare, inițiativă,
inventivitate, entuziasm și electronică. În cadrul unui program ca Științescu ai
posibilitatea să cunoști reprezentanți de generații diferite, ca vârstă, ca mentalitate,
ca profesie, ca experiență. Îi unește pasiunea pentru STEM, dar îi diferențiază atât
de multe aspecte. Științescu a cunoscut generații distincte de profesori, de elevi,
studenți, bibliotecari, muzeografi. Sunt tipologii diferite de personalități și pasiuni. Prin
Științescu, ni s-a confirmat în doar doi ani, faptul că elevii și studenții sunt „profesori”
buni. Ei sunt un etalon al educației din prezent. De aceea, le-am dat credit. Creditul
încrederii.
Să fii parte din program înseamnă să fii deschis la nou, la inovație.
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Științescu este doar unul din programele
Fundației Comunitare Iași care dezvoltă
pasiunile din comunitate. Încercăm să atingem
diversitatea nevoilor ieșene prin totalitatea
programelor, fondurilor și evenimentelor.
Împreună, crează acea sinergie de care
avem nevoie și care contribuie la misiunea
Fundației. Știm că lucrurile de durată nu se
construiesc prin idei solitare, de aceea, un
lucru de o mare importanță pentru noi este
să contruim o rețea a filantropiei, o rețea ce
le permite ieșenilor să devină încrezători în
Iași, în ideile lor, în comunitatea lor.
Fundația Comunitară crează contextul
favorabil, în care pasionații Iașului găsesc o
alternativă pragmatică, astfel încât ideea lor
să devină parte din realitatea cotidiană. Cum
facem asta? Avem aproape de noi un hibrid de
oameni. Îi avem pe cei care investesc resurse
financiare, cei care investesc timp pentru
design-ul programului, pentru scrierea ghidului, a
documentației de finanțare și nu în ultimul rând, pe
cei care au idei despre cum poți schimba comunitățile
ieșene.
Suntem aproape de oamenii cu idei, de oamenii care au
puterea să aducă schimbarea. De aceea, uneori purtăm
pantofii meșterului care înainte de a șlefui lemnul, încearcă să
înțeleagă compoziția materialului, ca mai apoi să-i ofere o formă.

#TuEștiȘtiințescu

În colaborare cu

Rețeau națională Științescu

Site oficial: www.iasi.stiintescu.ro

