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RETROSTEM is in curs 
Dear Reader, 

Draga cititorule, 

proiectul RETROSTEM își 

propune să ajute instituțiile de 

învățământ superior, cu 

crearea de spații de învățare 

și programe de învățare mai 

inovatoare pentru a crea o 

nouă generație de 

antreprenori, partenerii au 

lucrat din greu pentru 

atingerea obiectivelor 

proiectului, iar astăzi am dori 

să vă prezentăm tot ceea ce 

am făcut în ultimele luni! 

În octombrie 2018 la 

Edinburgh, a fost lansat oficial 

Proiectul RETROSTEM, 

finanțat prin Programul 

ERASMUS +. 

Consorțiul de parteneri care 

gestionează proiectul include 

CIVIC (Marea Britanie, 

partenerul coordonator), 

Emphasys (Cipru), CCSDE 

(Irlanda), Lodz University of 

Technology (Polonia), 

MIRCEA (România) și EA 

(Grecia).  

 

 

În ultimele luni, partenerii au 

lucrat intens la dezvoltarea 

consolei RETROSTEM. 

Dispozitivul este echipat cu 

elemente noi, iar ergonomia 

sa este îmbunătățită. În 

același timp, se lucrează la 

materialele didactice 

necesare lucrărilor 

independente. În acel 

moment, au fost pregătite 

RETROSTEM Console 

Guide, Scratch 2.0 pe 

RETROSTEM Console, 

Scratch GPIO, Raspberry Pi 

GPIO programare folosind 

Python, Physical 

Computing. Partenerii au 

realizat numeroase întâlniri 

legate de promovarea 

proiectului și a consolei 

RETROSTEM, de exemplu: 

Irish Science Teachers 

Association Conference - 

IRLANDA, AG Meetup # 2 

Gamification & Games, 

Finding the Differences - 

GRECIA, întâlnirea de 

prezentare a proiectului 

RETROSTEM cu părțile 

interesate - ROMÂNIA , 

Zilele Matematicii și Fizicii - 

POLONIA
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Faceți cunoștință 

cu partenerii 

• • • 
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A doua intalnire RETROSTEM

A doua întâlnire a proiectului din 

iunie 2019 la birourile Emphasys 

din Nicosia, CYprus. Acolo, 

partenerii au discutat despre 

proiectul în ansamblu și au 

sintetizat prima ieșire. Partenerii au 

analizat obiectivele pentru a doua 

realizare și au pregătit un plan 

detaliat pentru atingerea 

obiectivelor proiectului. Pe măsură 

ce ședința s-a închis, au decis să se 

întâlnească din nou în Grecia în 

ianuarie 2020! 

 

 

 

 Find us in:   

 

 

 

 

 

 

  www.retrostem.eu  

 

   https://www.facebook.com/retrostem/  

 

  https://twitter.com/RETROSTEM1  

 

Fii primul care te abonezi la newsletter-ul nostru! 
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