Raportare activitate anul 2020 Asociatia Suport “Regiunea Centru”
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1. Cursuri @ Hub Educațional Cartier Hub LearnEX – Ianuarie –
Decembrie 2020
a. Obiective
Obiectivele cursurilor susținute în cadrul Hubului Educațional Cartier Hub Learnex sunt:
 De a identifica și înțelege emoțiile și nevoile copilului pentru a consolida
încrederea și stima de sine, ajutându-l să se descopere și să-și formeze propriile
abilități
 De a susține și să stimula excelența în educația formală și nonformală, pentru
descoperirea și dezvoltarea potențialului maxim al copiilor și tinerilor
 De a determina o bună adaptare și integrare a acestora într-o societate dinamică
 Flexibilitatea trainerilor de a se adapta noilor condiții de munca – regândirea
cursurilor pentru mediul online.
 Cursurile desfășurate în cadrul Hubului Educațional Cartier Hub Learnex sunt:
o Robotică și Programare We-Do
o Robotică și programare Mindstorm EV3
o Modelare 3D

b. Beneficiari
 Beneficiari direcți
 Robotică și Programare We-Do – 6-8 ani
 Robotică și programare Mindstorm EV3 – 9-12 ani
 Modelare 3D – 12-18 ani

c. Indicatori
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Figură 1 Indicatori – Cursuri Learnex

d. Impact
Impactul cursurilor este definit prin faptul că participanții au descoperit noi hobby-uri și direcții
de studiu.

e. Promovare
Promovarea cursurilor – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale Asociației
Suport ”Regiunea Centru”, a Hubului Educațional Cartier Hub Learnex și a partenerului Cartier
Hub Coresi.
Link-uri în care cursurile sunt menționate:



https://fb.watch/aY0NyTOVsK/
https://fb.watch/aY4-GpJA4c/

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada cursurilor:

Figură 2 Imagine reprezentativă – Cursuri Learnex_1

Figură 3 Imagine reprezentativă – Cursuri Learnex_2

Figură 4 Imagine reprezentativă – Cursuri Learnex_3

Figură 5 Imagine reprezentativă – Cursuri Learnex_4

2. Ziua Europeană a Protecției Datelor – 01.02.2020
a. Obiective
Obiectivele seminarului ”Protecția Datelor în activitățile de business și comerț” cu sprijinul
CONAF – filiala Brașov, Asociația Tinerilor Basarabeni și Hubul Educațional Cartier Hub
Learnex - susținut de către LEXDATA sunt de a informa și provoca participanții la dezbatere
pe tema propusă. Seminar susținut de către Bogdan Panait – specialist în protecția datelor cu
caracter personal

b. Beneficiari
 Beneficiari direcți – oameni de afaceri
 Beneficiari indirecți - Comunitatea locală.

c. Impact
Impactul seminarului este definit prin faptul că s-a reușit întrunirea unui grup de oameni de
afaceri din comunitatea locală pentru a discuta o problemă de actualitate.

d. Promovare
Promovarea proiectului – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale
Asociației Suport ”Regiunea Centru” și a partenerului Lexdata
Link la care seminarul a fost menționat:


https://www.facebook.com/LexdataRomania/posts/123549369171803

În figura următoare este prezentat un moment reprezentativ din perioada seminarului:

Figură 6 Imagine reprezentativă – Seminar_1

3. Eveniment despre Confidențialitatea datelor copiilor, control
parental și GDPR – 07.02.2020
a. Obiective
Obiectivele seminarului susținut de către LEXDATA sunt:
 Informarea participanților de la specialiști în domeniul protecției datelor cu caracter
personal, a dependenței și detoxifierii digitale, precum și a securității în mediul
online:
 Bogdan PANAIT – expert DPO
 Tudor MOGA (jr) – cyber security specialist, membru al echipei României
ECSC clasată pe locul 1 la Campionatul European de Securitate Cibernetică
2019.
 Dan FLOREA – invitat special – fondator al platformei DetoxDigital

b. Beneficiari
 Beneficiari direcți – copiii care participă la cursurile susținute în cadrul Hubului
Educațional Cartier Hub Learnex și părinții acestora
 Beneficiari indirecți - Comunitatea locală.

c. Impact
Impactul seminarului este definit prin faptul că s-a reușit întrunirea unor specialiști în domeniul
protecției datelor cu caracter personal, cât și al securității din mediul online care au avut rolul
de a împărtăși cunoștințele referitoare la tematica propusă cu membrii din comunitatea locală.

d. Promovare
Promovarea proiectului – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale
Asociației Suport ”Regiunea Centru” și a partenerului Lexdata
Link la care seminarul a fost menționat:


https://www.facebook.com/LexdataRomania/posts/127340768792663

e. Testimoniale


”A fost o intalnire de familie, cu toate ca nu ne stiam unii cu altii.” – Dan Florea

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada seminarului:

Figură 7 Imagine reprezentativă – Seminar_1

Figură 8 Imagine reprezentativă - Seminar_2

4. Dimineți active cu sport, mișcare și joacă– Aprilie 2020
a. Obiective
Obiectivele susținute de către întâlnirile online cu Marcel Ionescu și robotul ESCU sunt:
 Promovarea activităților fizice în contextul pandemic
 Promovarea unui stil de viață activ – sesiuni de mișcare a câte 45 min de luni până
vineri
 Promovarea tehnologiilor și a roboticii în rândul tinerei generații

b. Beneficiari
Participanții la sesiunile de activități fizice sunt:
 Beneficiari direcți – copii 8-12 ani

c. Impact
Impactul întâlnirilor au dus la conștientizarea importanței activităților fizice zilnice în rândul
tinerei generații, mai ales prin faptul că acestea erau susținute de robotul ESCU.

d. Promovare
Promovarea proiectului – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale
Asociației Suport ”Regiunea Centru” și ale Asociației Suport
Link-uri în care sesiunile online au fost menționate:



https://fb.watch/aY2OAUw4Yl/
https://www.facebook.com/events/751044155427394/

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada sesiunilor online:

Figură 9 Imagine reprezentativă – ”Dimineți active cu sport, mișcare și joacă ”_1

Figură 10 Imagine reprezentativă – ”Dimineți active cu sport, mișcare și joacă ”_2

5. ”Să desenăm” cu Sidonia Crăciun – 11 Aprilie 2020
a. Obiective
Obiectivele susținute pentru întâlnirea online sunt:
 Dezvoltarea creativității prin intermediul desenului sub îndrumarea unui pedagog
 Prezentarea unei metode plăcute de a petrece timpul liber
 Îmbunătățirea cunoștințelor despre tematica propusă (struți)

b. Beneficiari
Participanții la sesiunea de desen sunt:
 Beneficiari direcți – copii cu vârste până la 12 ani
 Beneficiari indirecți – părinții acestora

c. Impact
Impactul sesiunii online a dus la sublinierea importanței desenului în dezvoltarea creativității.

d. Promovare
Promovarea proiectului – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalul oficial al Asociației
Suport ”Regiunea Centru” și al Hubului Educațional Cartier Hub Learnex
Link în care sesiunea online a fost menționată:


https://fb.watch/aY3xfUcD8c/

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada sesiunii online:

Figură 11 Imagine reprezentativă – ”Să desenăm ”_1

Figură 12 Imagine reprezentativă – ”Să desenăm”_2

Figură 13 Imagine reprezentativă – ”Să desenăm”_3

6. Școala de vară Learnex – Fondul Științescu Brașov– August
2019-Mai 2020
a. Obiective
Obiectivele Școlii de vară Learnex sunt:
 De a găsi soluții într-un timp scurt la probleme existențiale
 De a stimula interesul copiilor către aprofundarea disciplinelor exacte
 De a dezvolta educația tehnologică (robotică educațională)
 Îmbunătățirea activității de predare, cât și folosirea ca și instrument de atragere a
copiilor și cadrelor didactice spre acest tip de învățare prin experimentare
 De a realiza proiectul de sortare a deșeurilor Smart City – proiect finanțat de Fondul
Științescu Brașov

b. Beneficiari
Copii și tineri cu vârste cuprinse intre 6-14 ani; profesori din învățământul primar/gimnazial
și cadrelor didactice.
Proiect realizat de către 2 tineri de 16 ani, membrii în echipa Learnex: Tudor Mihăescu și
Susma Cristian Ionuț, sub îndrumarea trainerului Ionuț Filea.

c. Impact
Impactul proiectului a fost cel de a lansa provocarea către beneficiarii proiectului de a găsi
soluții rapide și eficiente la un cost redus pentru probleme existențiale.

d. Promovare
Promovarea proiectului – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale
Asociației Suport ”Regiunea Centru” și al Fondului Științescu Brașov
Link-uri în care sesiunile online au fost menționate:

https://m.facebook.com/watch/?v=215238619812980&_rdr

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=332924834743604&id=
107678920601531

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada sesiunilor online:

Figură 14 Imagine reprezentativă – Școală de vară Learnex_1

Figură 15 Imagine reprezentativă – Școală de vară Learnex_2

Figură 16 Imagine reprezentativă – Școală de vară Learnex_3

Figură 17 Imagine reprezentativă – Școală de vară Learnex_4

e. Testimoniale


”În această perioadă, s-a simțit necesitatea educării oamenilor într-un anumit spirit, cel
de a lucra în echipă, de a acorda încredere/de a inspira încredere, de a-și exprima
creativitatea, de a avea curaj în luarea deciziilor în cadrul grupurilor, în vederea găsirii
celor mai bune soluții pentru rezolvarea într-un timp real și cu costuri reduse a unor
probleme, indiferent de natura lor” – Silvia Daniela Pohrib

7. Noaptea Cercetătorilor Europeni – 27 noiembrie 2020
a. Obiective
Scopul participării la eveniment sunt de a promova activitățile Hubului Educațional Cartier
Hub Learnex:
📡Tutorial Robotica LEGO WE-DO- realizat de Tudor Mihăescu (17 ani) :
https://www.youtube.com/watch?v=9dOwA2xtc7E
📡Tutorial Robotica LEGO MINDSTORM-realizat de Tudor Mihăescu (17 ani):
https://www.youtube.com/watch?v=V4wl8k42gus
📡Proiect "Colectarea selectivă a deșeurilor"- realizat de Tudor Panait (16 ani) și Dragoș
Pohrib (13):
https://www.youtube.com/watch?v=3K6ZJFSWhqs&t=12s
📡 Proiect "Rampa pentru sortarea deșeurilor "- realizat de către doi tineri de 17 ani: Tudor
Mihăescu și Susma Cristian Ionuț, sub îndrumareatrainerului Ionuț Filea- inginer în
mecatronică.:
https://www.youtube.com/watch?v=D7U7pDWs19E
📡 Proiect "Audiometru- detectare nivel zgomot "- realizat de Robert Gașpar (16 ani) și
Susma Cristian Ionuț (17 ani), sub îndrumarea trainerului Ionuț Filea- inginer înmecatronică.:
https://www.youtube.com/watch?v=aMCxr3BlMhQ&t=9s
📡Proiect "Poarta Industriala Inteligenta"- Antonia Dinca (8 ani) și Andrei Palca (10 ani)
https://www.youtube.com/watch?v=TNmWs9pAchM&t=20s
📡Proiect "Basculanta"- Alexandru Ionașcu (11ani):
https://www.youtube.com/watch?v=bH7b_uuMdN0&t=38s
📡Proiect "Spinner Factory" - Vlad Drăghici (9 ani):
https://www.youtube.com/watch?v=NFA4j6XCSKI&t=19s

b. Beneficiari
 Beneficiari direcți – copiii care participă la cursurile susținute în cadrul Hubului
Educațional Cartier Hub Learnex și trainerii
 Beneficiari indirecți - Comunitatea locală

c. Impact
Impactul prezenței la eveniment a dus la creșterea vizibilității activității Hubului Educațional
Cartier Hub Learnex, cât și încurajarea membrilor pentru a-și continua activitatea.

d. Promovare
Promovarea evenimentului – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale
evenimentului, cât și al partenerilor:
Link-uri la care evenimentul a fost menționat:



https://www.facebook.com/events/572918300254056/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/learnexro/posts/3585278241534144

În figura următoare este prezentat afișul evenimentului online:

Figură 18 Imagine reprezentativă – Noaptea Cercetătorilor Europeni_1

