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Ce este STEAM? 



Ce este 
STEAM ?  

STEAM este o mișcare educațională 
care combină 

Ştiinţă, 
Tehnologie, 

Inginerie, 

Artele și 
 Matematica 

pentru a promova diverse competențe 
și abilități, gândirea critică, 
rezolvarea de probleme și colaborarea 
prin promovarea unei INTEGRĂRI între 
toate aceste discipline împreună. 





Modalități de predare și învățare utilizând STEAM: 
-documentarea și observarea mediului înconjurător sau 
fenomenelor 
-aplicarea științelor în scopuri practice 
-proiectarea, construirea, utilizarea motoarelor mașinăriilor și 
structurilor 
-exprimarea sau aplicarea aptitudinilor creatoare și a imaginației 
-studierea numerelor, cantităților, formelor și relațiilor dintre ele 
 



TECHNOLOGY 

ENGINEERING 

SCIENCE 

ARTS 

MATHS 



Ce este STEAM? 

Într-o lume care devine din ce în ce mai complexă, succesul este determinat 
nu numai de ceea ce știi, ci și de ceea ce poți face cu ceea ce știi. 

STEAM este o combinație a două sau mai multe dintre următoarele : Știință, 
Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică, în cadrul unei experiențe de 
învățare 

STEAM te învață, de asemenea, abilitățile soft necesare în toate carierele, 
cum ar fi: 

 
✔Creativitate  
✔Rezolvarea problemelor dificile 
✔Gândire critică 
✔Colectarea și evaluarea dovezilor 
✔ Înțelegerea informațiilor 
✔Analiză de date 
✔Comunicare 
 
 



Ce este 
STEAM 
Majoritatea oamenilor 
înțeleg cum sunt 
conectate disciplinele 
STEM (știință, 
tehnologie, inginerie și 
matematică). 
 
 Dar pentru a dezvolta 
abilitățile STEM, trebuie 
să integrăm aceste 
subiecte cu ARTELE – 
și invers. Artele 
reprezintă un termen 
umbrelă pentru lucruri 
precum dans, muzică, 
teatru, mișcare, pictură, 
desen, meșteșuguri, 
sculptură și design. 

Oamenii de știință, dezvoltatorii de tehnologie, 
inginerii și matematicienii trebuie să fie creativi 
pentru a inova. De asemenea, artiștii trebuie să 
observe, să formuleze ipoteze și să 
experimenteze – ceea ce în multe privințe este 
similar cu un proces științific. 
Creierul nostru este conectat pentru a face 
conexiuni. 
 Când conectăm două informații în creierul 
nostru, este mult mai probabil să înțelegem, să 
ne amintim și să putem aplica aceste 
cunoștințe. Prin urmare, combinarea 
subiectelor imită viața reală și pregătește 
creierul pentru o lume în care cunoștințele sunt 
integrate. 
Munca este transdisciplinară. Chiar dacă o 
persoană alege să devină om de știință, cel mai 
probabil se vor aplica multe noțiuni din 
matematică în jobul său. S-ar putea să fie 
nevoie să utilizeze noi tehnologii. Integrarea 
STEAM le arată cursanților că, indiferent de 
cariera pe care decid să o urmeze, vor lucra 
interdisciplinar. 
 



Învățați să 
faceți 
conexiuni 

Pentru cursanți, utilizarea a ceea ce 
știu într-un domeniu îi poate ajuta să 
rezolve noi probleme și să aibă 
succes în alte domenii. 
 
 Descoperind interrelații în școală, 
cursanții descoperă cum interferează 
anumite domenii în lumea reală. Și 
odată ce sunt obișnuiți să vadă 
aceste conexiuni, le este mult mai 
ușor să găsească ei înșiși alte 
legături. 
 
 
Învățarea integrată face școlile mai 
interesante, relevante și capătă un 
sens. Studiile au arătat că crește 
interesul elevilor și profesorilor, 
motivația și atracția față de școală. 
 
 



A învăța 
să faci 
conexiuni 

   
 
 



De ce să alegem educația 
STEAM? 

Pentru că este multidisciplinară, integratoare și se dezvoltă 
pe parcursul întregii vieți. Este o metodă de a face 
educație despre toate lucrurile așa cum ele se 
interconectează. 

De exemplu, majoritatea disciplinelor științifice au conținut  
specific. Concret, matematica se ocupă cu numere și 
operații, măsurări geometrice, analize de date și 
probabilități, rezolvare de probleme, motive și dovezi, etc.  



Obiectivele 
STEAM  

 
Scopul învățării bazate pe STEAM este de 
a ajuta elevii să-și dezvolte abilitățile de 
care au nevoie pentru a avea succes în 
viitor. Indiferent de rolul sau domeniul în 
care vor lucra, acum este esențial ca 
elevii să meargă la colegiu și/sau să intre 
în câmpul muncii cu un set de abilități 
bine definite care le permit să se adapteze 
la un mediu care evoluează în ritm rapid. 

Naveen Jain, fondatorul Institutului 

Mondial de Inovație, a scris cu câțiva ani 
în urmă, când STEAM tocmai câștiga 
amploare: 

 Sistemul tradițional de „învățare 
standardizată, prin memorare care te 

ajută să promovezi un test, este exact 

tipul de educație de care copiii noștri nu 
au nevoie în această lume care este 
afectată de provocări globale sistemice, 
omniprezente și neclare”, a spus el. 

„Sistemul de învățământ de astăzi nu se 
concentrează suficient pe a-i învăța pe 
copii să rezolve problemele din lumea 

reală, nu este interdisciplinar și nu 

implică suficientă colaborare în abordarea 

sa.” 

 

 

 



ȚINTA 
STEAM  

STEAM reunește cinci discipline 
critice pentru a crea un mediu de 
învățare incluziv care încurajează toți 
elevii să participe, să colaboreze și 
să rezolve probleme. Această 
abordare holistică încurajează elevii 
să își exercite atât partea stângă, cât 
și cea dreaptă a creierului, simultan, 
așa cum ar trebui să facă într-un 
mediu de lucru din secolul 21. 
 
„Pe măsură ce sarcinile repetitive 
sunt erodate de tehnologie și 
externalizare, capacitatea de a 
rezolva probleme noi a devenit din 
ce în ce mai vitală”, spune Jeevan 
Vasager într-un articol din Financial 
Times. 
 
De fapt, conform Asociației Naționale 
de Educație, există patru domenii de 
abilități primare necesare pentru 
succes în secolul XXI: 



.  
 
 



Cele 4 aptitudini necesare pentru 
a reuși în secolul XXI 

-Gândirea critică și rezolvarea de probleme 

-Comunicarea 

-Colaborarea 

-Creativitate și inovație 



SCOPUL 
STEAM  

Spre deosebire de modelele tradiționale de 
predare, STEAM estompează granițele dintre 
discipline pentru a încuraja niveluri mai ridicate 
de creativitate și eficacitate atunci când vine 
vorba de rezolvarea problemelor. 
 
De exemplu, oferindu-i unui viitor inginer 
abilitățile de a-și vizualiza și schița ideile, îl va 
face mai eficient în slujba sa. 
 

 

Un alt aspect important al abordării STEAM 
este faptul că elevilor nu li se predă doar 
materia respectivă,  ei sunt învățați CUM SĂ 
PUNĂ ÎNTREBĂRI, cum să fie inovatori și 
cum să creeze. 
 

Acest lucru le permite să-și dezvolte 
capacitatea de a aborda orice situație cu o 
minte deschisă și o mentalitate care este 
conectată în mod creator. 



ARTELE FAC 

ÎNVĂȚAREA MAI 
DISTRACTIVĂ ȘI ȚIN 
COPII MAI IMPLICAȚI 

Încorporarea lui A în STEAM — artă — 
aduce expresie personală, empatie, crearea 
de sens și scopul pentru ceea ce înveți. 
 
Este piesa umanizantă a instruirii 
transdisciplinare și interdisciplinare. 
 
Într-un raport intitulat „Cum ajută artele  la 
obținerea unor rezultate mai bune ale 
elevilor”, Adunarea Națională a Agențiilor de 
Stat pentru Arte indică o serie de date care 
demonstrează beneficiile încorporării artelor 
într-o zi din viața elevului. Cercetătorii au 
descoperit că elevii au obținut rezultate mai 
bune la testele standardizate atunci când 
erau mai activi la desen, comparativ cu cei 
care erau mai puțin activi la orele de desen. 
Se pare că aceiași elevi s-au uitat mai puțin 
la televizor, s-au simțit mai puțin plictisiți la 
școală și au participat la mai multe ore în 
folosul comunității. 



ARTELE FAC 
ÎNVĂȚAREA MAI 
DISTRACTIVĂ ȘI ȚIN 
COPII MAI IMPLICAȚI 

 
 
 În plus, unul dintre obiectivele din 
spatele acestei mișcări este de a 
atrage elevii care altfel ar putea să 
nu ia în considerare un loc de muncă 
în domeniul STEM, să facă tocmai 
asta, adăugând un accent pe arte și 
integrând toate cele cinci discipline 
într-un mod creativ. Îi formează mai 
bine pe copii și le oferă deschidere 
către un număr foarte mare de noi 
oportunități. 
 
Ideea este să îi înveți pe copii că nu 
trebuie să fie doar analitici sau doar 
creativi, ci pot fi ambele. Pentru a 
avea succes atât acum, cât și în 
viitor, trebuie să fii atât un gânditor 
analitic, cât și un gânditor creativ. 
STEAM le arată copiilor că nu 
trebuie să-și aleagă o parte a 
creierului față de cealaltă, ci le pot 
folosi pe amândouă pentru a rezolva 
aproape orice problemă cu care se 
confruntă. 



Full 
Glossary of 
Scratch 
Terminology 



De la o abordare disciplinară tradițională, către 
transdisciplinaritate 

-Educația STEAM presupune să înveți pentru viață și nu ca să 
promovezi examene.  

- Educația STEAM este pentru a explora și a analiza alternative, pentru 
a combina și a încerca să ai idei multiple, pentru a fi dispus să îți 
asumi riscuri și să îți revii după eșecuri în timp ce reflectezi la micile 
piedici. 

-Educația STEAM înseamnă să asculți pentru a înțelege și a colabora, 
pentru a îmbrățișa diversitatea și schimbarea, pentru a fi pregătit 
pentru viitor. 

               Distrează-te! 



Full Glossary of Scratch 
Terminology 

From a DISCIPLINARY to a 
TRANSDISCIPLINARY APPROACH  



De la abordarea tradițională a unei discipline, către o 
abordare transdisciplinară 

Disciplinaritatea=cercetare care se concentrează pe o singură disciplină sau 
obiect de studiu 

Multidisciplinaritatea are loc când mai multe discipline conlucrează pentru a 
rezolva o problemă iar fiecare disciplină contribuie cu un singur element 
specific, toate elementele formând un întreg 

Interdisciplinaritatea presupune mai multe discipline care conlucrează, 
rezultatul fiind că disciplinele integrează propriile teorii într-un fel care 
schimbă disciplinele originale, în ceva nou. 

Lucrul transdisciplinar presupune depășirea granițelor tradiționale ale 
disciplinelor, implicând cunoștințe și aptitudini care sunt de folos tuturor 
disciplinelor, concentrându-se de obicei pe rezolvarea unor probleme 
complexe din lumea reală. 



PROCES
S 

         PROCESUL ESTE UN CUVÂNT 
IMPORTANT ÎN STEAM 

Potrivit Williams (2019): 

O concentrare pe conținut în 
detrimentul PROCESULUI în 
educația STEM (și toate tipurile 
de educație) va inhiba învățarea 
elevilor, pentru că momentele 
cele mai importante ale învățării 
se petrec o dată cu desfășurarea 
procesului. Atunci când 
învățarea conținutului este 
necesară pentru a fi aplicată 
unei situații concrete, astfel de 
conținut este perceput ca 
relevant și astfel va fi învățat mai 
eficient. 

 
 
 
 
 
 
 
        Începe cu o ÎNTREBARE, o 
PROVOCARE care va direcționa toată 
lecția, o problemă, ceva de rezolvat, 
ceva de făcut. 
     Lăsați elevii să facă predicții și să 
înceapă INVESTIGAREA. 
     Apoi elevii experimentează și 
verifică dacă predicțiile lor au fost 
corecte și ce au descoperit. 



Cum se integrează STEAM în orele de limbi 

străine? 
 

1. Conectarea subiectelor STEAM 

Subiectele STEAM ar trebui să faciliteze învățarea interdisciplinară și să 
meargă întotdeauna mână în mână. De exemplu, dacă îi învățați pe elevi 
despre structuri în limba engleză, puteți face conexiuni între modelele din 
secvențele de numere pare și impare (matematică) și modelele care se 
aplică undelor sonore (știință). Și puteți exemplifica cu modele în arhitectură 
(inginerie), modele folosite pentru codare (tehnologie) și coregrafii sau picturi 
abstracte (artă). 

 



Cum să integrăm STEAM în orele de limbi străine? 

2.Obiectivele de învățare sunt un bun punct de plecare pentru a dezvolta 
conexiuni STEAM. De exemplu, când predați subiectul ANIMALELE ȘI 
HABITATELE LOR, există o mulțime de conexiuni STEAM pe care le puteți face. 
 
De exemplu, ați putea cere elevilor să construiască un habitat pentru un animal 
(inginerie), să decoreze habitatul (artă și design) și să includă ceea ce are nevoie 
animalul pentru a supraviețui (știință). 
 
Apoi, puteți cere elevilor să-și prezinte crearea habitatului restului clasei, 
exersându-și prezentarea în limba engleză și abilitățile de vorbire. 
 
În funcție de nivelul lor de competență, elevii pot achiziționa și abilități lingvistice 
utilizate de o serie de profesii STEAM. Luați ca exemplu un om de știință. Aceste 
abilități lingvistice includ ascultarea altora și negocierea, citirea și interpretarea 
textului sau a datelor, scrierea ipotezelor, etichetarea proiectelor, înregistrarea 
datelor, împărtășirea explicațiilor, comunicarea ideilor și soluțiilor și publicarea 
rezultatelor. 



 
 
Cum să integrăm STEAM în orele de limbi străine? 

 
3. Conexiuni între STEAM și literatură 
 
 
Puteți decide să conectați o provocare STEAM la o carte de povești pe care o 
citiți în clasă. Există o mulțime de cărți care dezvoltă creativitatea, abilitățile de 
gândire, gândirea critică și gândirea științifică. 
 
De exemplu, dacă citiți O omidă foarte înfometată cu elevii dvs., îi puteți solicita 
să facă cea mai mică sau mai mare omidă pe care o pot face din diferite 
materiale, cum ar fi capace de sticle sau cartoane de ouă. 
 
Aceasta include desen și design, inginerie și matematică. Cursanții pot repovesti 
întâmpările sau pot spune ce a mâncat omida pentru a explica de ce a crescut. 
De asemenea, puteți învăța despre ciclul de viață al omizilor. Puteți chiar să vă 
extindeți predarea în ciclurile de viață ale altor animale; această predare include 
științele. 
  
 
 
 



Cum să integrăm STEAM în orele de limbi străine? 

4.Învățarea bazată pe proiecte îi ajută pe elevi să identifice o problemă, să 
genereze alte întrebări de cercetat, să se gândească la soluții și să își prezinte 
ideile. Și acest proces îi ajută să facă conexiuni între diferite domenii. Seamănă 
mult cu STEAM, nu-i așa? STEAM este totul despre descoperire și rezolvare de 
probleme. Deci, este o potrivire excelentă pentru învățarea bazată pe proiecte. 
 
 
Crearea integrărilor STEAM înseamnă a face conexiuni. 
 
Iar cursanții sau elevii au nevoie de conexiuni pentru a învăța cu succes. 
Le facem un mare deserviciu prin fragmentarea informațiilor și abilităților în cadrul 
școlii. 
 Realizarea de conexiuni în lumea reală este o parte naturală a învățării și 
aceasta ar trebui transferată la orele de limbi străine de limbi străine. 
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