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“The European Union is made up of 28 Member States who have decided to 

gradually link together their knowhow, resources and destinies. Together, 

during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of 

stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural 

diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is 

committed to sharing its achievements and its values with countries and 

peoples beyond its borders”. 

Proiectul „Educație STEM în Școlile Vocaționale și Profesionale” 

A fost semnat contractul de finantare pentru proiectul „Educație STEM în Școlile Vocaționale și 

Profesionale”, in valoare totala de 332.979,80 euro , proiect finantat de catre Uniunea Europeana cu suma 

de 299.545,80 euro  in cadrul Programului  Operational Comun RO-UA 2014-2020, Obiectiv tematic 2. 

Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovații; Prioritatea programului 1.1 

Cooperarea instituțională în domeniul educațional pentru creșterea accesului la educație și a calității 

educației.  

Obiectiv general fiind creșterea competitivității elevilor din 6 licee vocaționale și profesionale din 

Ivano-Frankivsk, Sighetu Marmatiei și Seini pe piața muncii, prin introducerea în procesul educațional a 

abordărilor STEM-educației (STEM – Stiinta, Tehnologie, Inginerie si Matematica). 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt elevii liceelor implicate în proiect (cca 3.000 elevi din România și 

Ucraina) respectiv Liceul Tehnologic Marmaţia - Sighetu Marmaţiei, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko”  - 

Sighetu Marmației, Liceul Tehnologic Agricol “Alexiu Berinde” – Seini, Liceul Vocațional nr. 21 - 

Ivano-Frankivsk, Liceul Vocațional nr. 13 - Ivano-Frankivsk, Liceul Profesional Politehnic - Ivano-Frankivsk.  

In cadrul proiectului se vor Moderniza echipamentele existente în cele 6 licee , iar pentru Orasul Seini 

se va achizitiona solar modular de 400mp cu sistem hidroponic (sistem incalzire, sistem de picurare, 

rezervor de apa); Echipamente conexe pentru solar: kit de analiza a reactivitatii solului cu fotometru , 

refractometru portabil, termometru de sol profesional, germinator de seminte, cuptor cu uscator (30 litri); 

1 laptop; 1 videoproiector ; 1 ecran de proiecție 18*1.8m. 

În Seini se va organiza 1 atelier cu 48 reprezentanți ai liceelor (8 din partea fiecarui liceu), care vor 

realiza un schimb de experiență și de bune practici si vor semna un Memorandum de Cooperare; 1 întâlnire 

locala intre reprezentanții liceului, autoritatea publica locala și administratori ai afacerilor, care vor semna 

un Acord de Cooperare in vederea sprijinirii integrarii absolventilor pe piata muncii. De asemenea, 5 elevi si 

2 profesori din Seini vor participa la 1 tabără de 7 zile in Ivano-Frankivsk , unde vor beneficia de metode 

informale de educare (jocuri,simulări, studii de caz, vizite) și socializare 


