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    Calendarul activităţilor 

Activitatea 
Anul 1 Anul 2 

1 2 3 4 1 2 

Aducerea de aspecte practice la curricula 
şcolară  

      

Discuţii cu Inspectoratul Şcolar, şcoli şi alţi 
factori interesaţi  

      

Prezentarea conceptului Casa 
Experimentelor 

      

Includere vizite de la şcoli la Casa 
Experimentelor  

      

Jalon 1: Acord de parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar  

X 
     

Vizită de studiu la partenerul elveţian 
Technorama – Science Center 

      

Pregătirea documentelor pentru călătorie       

Deplasarea la Technorama, Elveţia       

Discuţii şi interviuri cu angajaţii de la 
Technorama 

      

Culegerea informaţiilor despre experimente        

Jalon 2: Existenţa listei cu 100 de 
experimente 

 X     

Crearea unei reţele elveţiano-română de 
oameni de ştiinţă  

      

Menţinerea contactului online şi prin email/ 
telefon  

      

Jalon 3: Existenţa reţelei elveţiano-
română 

 
X 

    

Înfiinţarea Casei Experimentelor       

Lucrări de renovare în locaţia proiectului        
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Activitatea 
Anul 1 Anul 2 

1 2 3 4 1 2 

Punerea în funcţiune a experimentelor       

Proiectarea experimentelor       

Fabricarea experimentelor şi a mobilierului.       

Explicarea experimentelor şi scrierea 
instrucţiunilor pentru vizitatori, traducerea lor 
în engleză şi italiană  

      

Amplasarea experimentelor pe baza 
recomandărilor partenerului elveţian 
Technorama 

      

Primele teste ale experimentelor puse în 
funcţiune  

      

Jalon 4: Casa Experimentelor funcţională    X   

Audituri şi Certificări       

Pregătirea certificării calităţii conform 
cerinţelor ISO 9001:2008 

      

Documentarea sistemului şi audit intern        

Audit de certificare       

Pregătirea certificării de mediu conform 
cerinţe ISO 14001:2005  

      

Documentarea sistemului şi audit intern       

Audit de certificare       

Pregătirea certificării pentru sănătate şi 
securitate ocupaţională conform cerinţe SR 
OHSAS 18001:2008  

      

Documentarea sistemului şi audit intern       

Audit de certificare       

Audit financiar aplicant         

Audit financiar partener elveţian       

Promovarea şi vizibilitatea proiectului        

Comunicat de presă la începutul şi sfârşitul 
proiectului 

      

Afişarea plăcii comemorative       

Construirea websiteului Casa Experimentelor       

Jalon 5: Lansarea website-ului  X     

Conferinţă de presă şi comunicat de presă        

Afişe şi bannere       

Publicitate în metrou       
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Activity 
Year 1 Year 2 

1 2 3 4 1 2 

Construirea unei pagini pentru Casa 
Experimentelor şi postarea ei pe reţele de 
socializare  

      

Recrutarea şi selecţia personalului        

Intervievarea candidaţilor conform cerinţelor 
postului  

      

Semnarea contractelor de muncă       

Deschiderea unei baze de date cu voluntari 
şi personal de rezervă  

      

Înregistrarea on-line a vizitatorilor       

Jalon 6: Primul grup înregistrat on-line   X    

Intrarea grupelor pilot de copii şi adolescenţi, 
înainte de deschidere, pentru a testa şi 
îmbunătăţi experimentele  

      

Ceremonia de deschidere        

Funcţionarea Casei Experimentelor       

Copiii, adolescenţii şi adulţii vizitează, învaţă 
şi se joacă în Casa Experimentelor  

      

Jalon 7: 10000 vizitatori     X  

Păstrarea şi menţinerea în stare de folosinţă 
a experimentelor şi activităţilor  

      

Asigurarea sustenabilităţii Casei 
Experimentelor  

      

Identificare potenţialilor donatori pentru Casa 
Experimentelor  

      

Realizarea unui plan de a aduce noutăţi în 
expoziţie 

      

Organizarea unui workshop în România cu 
partenerul elveţian Technorama 

      

Pregătirea materialelor de către expertul 
Technorama 

      

Deplasarea în România a expertului elveţian        

Invitarea participanţilor        

Livrarea workshop-ului       

Pregătirea şi trimiterea raportului de 
workshop 

      

Jalon 8: Lecţii elveţiene învăţate     X  

Pregătirea unui newsletter cu lecţii învăţate şi 
transmiterea lui factorilor interesaţi 
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Activity 
Year 1 Year 2 

1 2 3 4 1 2 

Participarea la workshop a tuturor 
partenerilor români  

      

Schimb de idei despre activităţile şi 
experimentele de la Casa Experimentelor  

      

Dezvoltarea de articole pentru newsletterul 
Casei Experimentelor 

      

Mărirea numărului de parteneri        

Trimitere invitaţii potenţiali parteneri        

Participarea la Consiliile de Administraţie ale 
şcolilor din Bucureşti pentru a prezenta Casa 
Experimentelor  

      

Monitorizarea activităţilor       

Trimiterea rapoartelor       

 

 

  


