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Raport Activitate Asociatia StartEvo 2020 
 

 Finalizare proiect “Kidibot – O noua speranta” – proiect in cadrul Tara lui Andrei, OMV/Petrom (2019-
2020) 

 “Kidibot Moldova” – proiect desfasurat in Moldova, impreuna cu FORI si SGG – Directia pentru Relatia 
Cu Republica Moldova 

 Kidibot Stratospheric Launch 

 Kidibot Scratch Hackaton 

 Platforma Educationala Kidibot 

 Finantare Electrica Furnizare 

 Donatii calculatoare copii pe perioada pandemiei COVID 

 Craciun Special 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Proiect “Kidibot, o noua speranta” – Tara lui Andrei, 
OMV Petrom 

 

RAPORTARE NARATIVA  

 

Titlu proiect Kidibot, O Noua Speranta 

Localizare Romania 

Perioada de desfasurare 1 Septembrie 2019 – 31 August 2020 

Organizatia Asociatia StartEvo 
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Adresa de corespondenta: Popa Savu 67, Sector 1, Bucuresti 

Numar telefon: 0723.394.454 

Coordonator de proiect: Constantin Ferseta 

Numar telefon: 0723.394.454 

Email: noro@startevo.com 

Valoare totala proiect : 49,421 euro 

Valoare contract de finantare 

OMV Petrom : 

45,000 euro 

Contributie proprie:  4421 euro 

Alte surse finantare: Carti si reviste de la partenerii nostri, editurile 

Data prezentului raport: 29 iulie 2020 

Perioada raportarii: de la … la … 1 septembrie 2019 – 28 iulie 2020 

 

 Activitatile principale derulate in perioada raportata 

A. Descrieti activitatile desfasurate in perioada de raportare si resursele implicate in proiect, 
conform planului de activitati. 

-ce se realizeaza 

-cine realizeaza 

-cum? 
In perioada aceasta am avut foarte multa activitate, ajutand foarte multi copii sa citeasca mai mult, sa invete mai mult si sa faca mai 

multe fapte bune.. 

 

Sa le luam pe rand. 

 

Ce am realizat: 

mailto:noro@startevo.com
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Dezvoltare module software (arhitectura, design, programare, testare) 

-  

- Dezvoltat sectiunea de FAPTE BUNE - https://www.kidibot.ro/good-deeds/ . Copiii inspira pe alti copii facand fapte bune, 

implicandu-se in comunitate. De la varuit pomi, donat jucarii copiilor bolnavi, colectare selectiva. Am facut sectiunea de 

Adaugare Fapta Buna. Ea vine la aprobat, noi dam puncte bonus, o aprobam, se trimite email catre parinte in care I se 

spune cate puncte a castigat copilul lui facand fapta buna. Mai primeste si insigna de Stalp al comunitatii. La 5 fapte bune 

primeste Certificat de Stalp al Comunitatii. Faptele bune ii apar si pe profilul public, si la profesorul coordonator si pe feedul 

noutatilor catre ceilalti copii din clasa lui. 

https://www.kidibot.ro/good-deeds/
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Exemplu de fapta buna - https://www.kidibot.ro/good-deeds/reciclez-baterii-si-becuri-arse/ 

https://www.kidibot.ro/good-deeds/reciclez-baterii-si-becuri-arse/
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- Sectiune de jocuri pe Kidibot, trase via API de la un furnizor de jocuri html5 - https://www.kidibot.ro/games/. Pentru a tine 

copiii pe termen cat mai lung pentru a crea obiceiuri bune, a trebuit sa creeam si aceasta sectiune, unde copiii sa se mai 

relaxeze dupa raspuns la quizuri si batalii  

- Optimizare pentru SEO – cand se incarca poze la quizuri, indiferent de numele precedent, se schimba numele fisierului + se 

pune ALT si TITLE 

- Call2action sa creeze noi quizuri in aceasta perioada 

”Crezi ca poti face un quiz mai bun decat <nume quiz>. Click aici!” cu link catre 
https://www.kidibot.ro/adauga-quiz/ 

- Facut sectiune COMUNITATI, unde profesorii pot sa adauge copii in aceste grupuri dupa ce criterii vor, astfel incat sa le dea 

Batalii (teme) special pentru aceste comunitati, nu doar la clasele lor 

- Am adaugat nou email care sa se trimita la logare, cu instructiuni 

- Adaugare email catre profesori si parinti cand un copil/profesor au castigat o diploma noua 

- Provocari: la finalizarea unui quiz corect, copilul este rugat sa provoace alti copii de clasa similara, copii care au fost activi in 

ultima perioada. La fiecare provocare trimita, copilul primeste cate 1 punct. Daca cel provocat accepta, atunci amandoi 

primesc inca 3 puncte. Parintele copilului provocat primeste email “Userul X de la scoala Y l-a provocat pe copilul tau, Z sa 

raspunda corect la quizul A pana pe data de ….”. Provocarile se vad si in dashboard, cand esti logat. Sunt impartite in 2: 

https://www.kidibot.ro/games/
https://www.kidibot.ro/adauga-quiz/
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cele acceptate deja si cele care sunt inca neacceptate 

 

- Provocare prin Whatsapp/Facebook (daca detecteaza ca utilizatorul foloseste telefonul mobil) 
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- Am creat sectiunea de video.kidibot.ro, unde avem 2000 + videouri educative in fizica, stiinte,  
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- Bataliile se afiseaza pe harta globala – Kidibot Attack Map, unde se vede in timp real bataliile Pamanteni – Crocobeti - 

https://www.kidibot.ro/games/threat/ 

 

- Cont de recrutor – fiecare user are un link de affiliat, pe care daca il foloseste cineva care isi face cont, atunci ii apare 

insigna de RECRUTOR si ii creste numarul de useri Kidibot pe care i-a recomandat 
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-  

-  

- Kidibot School Challenge – arhitectura + design + inceput programare - https://www.kidibot.ro/school-challenge/ Incepand 

din Septembrie 2020, aceasta va fi principala activitate motivanta (estimam noi) pe Kidibot. Doua cate doua, toate scolile din 

Romania vor fi puse in concurenta, iar copiii lor trebuie sa dovedeasca ca citesc si ca invata. Punctele acumulate de elevii 

unei scoli ii cresc acesteia punctajul, astfel incat sa fie motivati sa nu se dea batuti prin patriotism local si presiune sociala 

pozitiva. Profesorii coordonatori care au minim 10 copii activi primesc automat diplome, de asemenea si copiii care 

acumuleaza minim 100 puncte luna respectiva. Evident, echipa ce castiga competitia cu cealalta scoala va primi diplome de 

invingator, ceea ce este si mai motivant. Toti profesorii din scoala respectiva vor primi mail cu notificare ca sa stie cu ce 

scoala vor fi in concurenta luna respectiva, ca sa isi poata motiva elevii sa traga tare! 

 

https://www.kidibot.ro/school-challenge/
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-  
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Am depasit 35k abonati la webpush prin OneSignal 

 

Creare continut - micro-cursuri, texte batalii (echipe noi de crocobeti, tipuri de atacuri), texte functionale, kidismile-uri noi, concursuri 

Am creat quizuri de matematica pentru Clubul de Matematica Kidibot, destinat in special copiilor care au dat Evaluarea Nationala 

acest an. 

 

Au fost create 100 de micro-cursuri + quizuri aferente, cu materia de matematica clasa V-VIII, ordonata intr-o structura logica. 

Doamna profesor de matematica Mihaela Molodet a fost autoarea acestor quizuri de matematica. https://www.kidibot.ro/profile/prof-

mihaela-molodet 

 

https://www.kidibot.ro/profile/prof-mihaela-molodet
https://www.kidibot.ro/profile/prof-mihaela-molodet
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Deasemenea, am facut si videouri pe Youtube pentru educarea copiilor sa invete mai multa matematica pentru Evaluarea Natioanala. 

 

Promovare continua – 2 luni teasing + 10 luni . Promovarea am facut-o pe multiple canale. Fb Ads, Google Ads, newslettere, direct in 

scoli, prin parteneri, viral (copiii, parintii si profesorii se vor trage unii pe altii in sistem), evenimente live, concursuri cu premii. 

 

Suport parinti/profesori – continuu (de la rugaminte introducere scoli noi in sistem, intrebari suport) – emailuri, telefoane, facebook. 

 

Concursuri lunare continue – logistica premii. 

 

Cine realizeaza 

 

In cadrul proiectului am avut implicati pana acum urmatorii oameni: 

- Constantin Ferseta – organizare zi de zi, coordonat echipa technica – platit cu salariu minim pe 
economie, din cadrul proiectului 

- Alina Ferseta – financiar, scoli, profesori, partial parteneri – platita pe PFA din cadrul proiectului 

- Bogdan Popescu – suport (a avut de aprobat mii de quizuri, in aceasta perioada crescand de la 
aprox 4k quizuri la 11 k quizuri – platit pe PFA din cadrul proiectului 

- George Mihalache – CTO – a lucrat la frontend, backend, server – platit pe PFA din cadrul 
proiectului 

- Lorand Balint – Android programator – platit pe PFA, separat (nu apare in cadrul proiectului) 

- Valentin Mezo – designer si CSS-ist – platit separat 

- Mihaela Molodet – profesor de matematica – a fost platita prin contract de drepturi de autor din 
cadrul proiectului pentru content matematica, cu focus pe evaluarea nationala (septembrie 2019 
– martie 2020) 

- Bogdan Rotariu – sysadmin, el gestioneaza serverul dedicat pe care este gazduit Kidibot – platit 
separat, nu din acest proiect 

Deasemenea, au fost implicati foarte multi voluntari. 

-  

 

Cum s-au realizat partile componente ale proiectului 

In urma proiectului castigat si avand deja un istoric, am inceput sa facem planurile de crestere, astfel 
incat sa putem sa ne atingem obiectivele 
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Ne-am impartit taskurile si am inceput sa lucram. 

 

 

 

B.  Mentionati numarul de beneficiari deserviti, realizari semnificative si alte aspecte 
reprezentative pentru perioada respectiva de raportat  a proiectului.  

-beneficiari directi 
Copiii - 60,576 conturi active in aceasta perioada,  

-beneficiari indirecti 

- 5,019 profesori 

- 6,439 parinti 

 

C. Mentionati numarul de  alti voluntari implicati in activitati, daca au fost 

Descrieti, pe scurt, tipul de activitati in care s-au implicat. 

 

Voluntarii Kidibot au fost copii, parinti si profesori care s-au implicat, care au creat quizuri noi 
(2038), care au facut fapte bune si au inspirat pe altii sa faca la fel (68), care si-au gestionat 
clasele sa se implice (5019 profesori) 

 

Participanţi/ Beneficiari  

 

Beneficiarii: 72,034 (conturi active) 

Participanţii (actori interesaţi de la care au fost culese date): 72,034 

Număr de femei: Nu avem aceasta informatie, nu le strangem     

Număr de barbaţi: Nu avem aceasta informatie, nu le strangem      

Număr de tineri:  Tineri = copii (vedeti informatia mai jos) 

Număr de elevi: 60,576 conturi active in aceasta perioada    

Profesori : 5019 profesori                                              
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Rezultate: 

Descrieţi în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele propuse:  

Cantitativ:  

Obiectivele pe care le-am estimat la inceputul proiectului au fost depasite cu 202.8%: 

 

Am estimat 

- 20,000 copiii vor realiza in medie 5 quizuri/user (in perioada proiectului 1 sept 2019 – 31 aug 
2020) 

- 1500 conturi noi profesori 

- 2000 conturi noi parinti 

 

Rezultate: 

 

Numarul de useri care au avut activitate se impart in 2: 

- Useri noi 

- Useri existenti active 
 

Conturi noi: In perioada partiala (1 septembrie 2019 – 28 iulie 2020 ) 

- 37,645 conturi de copii noi care au fost create in acest interval 

- 3,109 conturi noi profesori 

- 3,983 conturi noi parinti 

 

Conturi existente active: 

- 22,931 copii existenti 

- 1,910 conturi existente profesori 

- 2456 conturi existente parinti active 

 

TOTAL CONTURI active in perioada activarii 

- 60,576 copii 

- 5,019 profesori 

- 6,439 parinti 

 

Deci, am avut 60,576 copii care au rezolvat in total CORECT (minim 70%) 724,548 quizuri 
rezolvate. Asta inseamna 12 quizuri in medie/copil! 
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724,548 quizuri corect rezolvate = 7,245,480 intrebari raspunse! 

 

Evolutia crearii de noi conturi copii. In luna martie a fost o explozie 

 
 

 

Dar nu doar conturile noi au avut activitate pe Kidibot.  

Am avut in total 453,000 utilizatori unici care au stat in medie 6 minute si 23 secunde, 5 milioane 
de pageviews 
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Calitativ:  

Descrieţi beneficiile imediate pentru participanţii la proiect şi/sau comunităţile implicate: 

 

Cu sprijinul Dvs. Am realizat mult mai multe lucruri decat ne propuneam initial. Am dezvoltat platforma 
astfel incat sa fie mult mai de folos miilor de profesori si zecilor de mii de copii care ne-au folosit 
platforma in aceasta perioada. 

 

 

Feedbackul a fost si este extraordinar. 
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In toamna 2019 am castigat cea mai mare distinctie, la nivel global, de la World 

Congress of Information Technology, la sectiunea de e-educatie. 
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Iar in primavara 2020 am castigat o mentiune la CSR Awards 2020, la categoria 

educatie 

Mențiune @CSRAwards (Categoria Educație) 

 

 

Am facut nenumarate sondaje pentru a creste engagementul copiilor, pentru a afla lucruri importante 
despre viata lor, despre ceea ce conteaza pentru ei, sondaje care ne-au permis sa ne optimizam 
activitatea in functie de ceea ce au declarat copiii. 

 

https://csrawards.ro/castigatori-2020/
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Provocări/devieri/situaţii neprevăzute şi dificultăţi/ probleme neaşteptate:  

 

Descrieţi care au fost (dacă au fost) situaţiile neprevăzute şi dificultăţile întâmpinate pe 
parcursul implementării proiectului: 

Descrieţi măsurile luate pentru a rezolva situaţiile mai sus menţionate: 

 

De departe, cea mai importanta situatie neprevazuta a fost Coronavirusul, inchiderea scolilor offline si 
inceperea scolilor pe online. Brusc, traficul ne-a crescut si de 20 de ori, martie si aprilie fiind 2 luni 
nebune, cand lucram cate 16 ore pe zi. Am lucrat cu Inspectoratele Scolare, cu scoli, cu profesori care 
cautau solutii de implementare. 

 

Am realocat de uregenta resursele catre produs, pentru ca era vital ca sistemul sa nu crape, in aceasta 
perioada avand doar 2 minute downtime. Brusc, nu mai aveam nevoie de premii pentru motivarea 
copiilor, pentru ca acestia erau oarecum obligati la educatie online. In schimb, a trebuit sa optimizam 
produsul 
 
Am mai micsorat sumele alocat premiilor, papetariei, stickerelor si posterelor pentru scoli (oricum nu 
mai era nimeni in scoli dupa 10 martie). Au crescut costurile de dezvoltare software datorita traficului 
crescut, precum si exigentei profesorilor care doreau sa foloseasca cat mai mult Kidibot la clasa. 
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Updateurile constante, feedbackul valoros al profesorilor, focusul pe stiinta. 

 

Ne-am dat seama cat de important este un profesor de generala, care de unul singur poate sa aduca 
800 de copii pe platforma. 

 

Ne-am dat seama ca urbanul mic si ruralul este mai interesat in a invata online decat urbanul mare. 

 

Am constientizat ca majoritatea profesorilor din Romania nu au nici dorinta nici vointa sa isi 
depaseasca conditia, considerand ca nu sunt platiti corect. 

 

Am realizat ca 98% dintre profesorii din Romania (am vorbit cu mii) nu stiu sa vorbeasca si sa scrie 
corect. Unii dintre ei fac greseli flagrante de gramatica. Am avut profesori care s-au implicat, dar, 
datorita limitarilor lor, generau foarte mare confusie. De exemplu, am avut o profesoara de limba 
germana care quizurile de germana pe care le-a urcat pe site au avut atat de multe greseli incat a 
trebuit sa luam masuri drastice. 
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Am avut profesori care ne-au intrebat cati bani sa ne dea ca sa le eliberam diplome si certificate false 
(jenant). 

 

 

 

Evaluarea lecţiilor învăţate: 

 

Vă rugăm să descrieţi lecţiile învăţate din experienţa acestui proiect, răspunzând amănunţit la 
întrebările de mai jos. Vă rugăm să fiţi cât se poate de exacţi şi să detaliaţi ce a funcţionat şi ce 
nu. 

 

 Cum a fost implicată comunitatea în realizarea proiectului şi în dobândirea “simţului de 
proprietate” asupra proiectului? Indicaţi ce a funcţionat şi ce nu.  

 

Am invatat hardway o gramada de lucruri. 

 

1. Platforma conteaza mult mai mult decat promovarea. Daca produsul este bun, promovarea se 
face word2mounth, copiii revin, parintii spun altor parinti.  

2. Cand am facut promovarea pe facebook, am ajuns sa vorbim cu doar 2 categorii: mamici de 
copii 6-8 + 8-12 ani + dascali si bibliotecari (ambele la nivel national). Taticii nu se implica 
aproape deloc. 

3. Conteaza enorm ca utilizatorul copil sa se implice, sa simta ca Kidibot este parte a lui. De 
departe cea mai interesanta componenta a fost diplomele. Copiii vroiau sa castige diplome (de 
cititor, de matematician, de astronom, de voluntar, de implicare sociala, etc, etc) 

4. Copiii si mai ales profesorii au folosit foarte mult functionalitatea RECRUTOR. Pur si simplu le-a 
placut sa vada ca ei sunt responsabili de schimbarea destinelor a altor x copii. La un moment 
dat am pus ca atunci cand se logheaza sa le apara copiilor ca la Waze (in ultima saptamana ai 
ajutat 37 copii, 675 de copii ti-au rezolvat corect quizurile, 183 ti-au vazut Kidismile-urile haioase 
pe care le-ai castigat raspunzand la quizuri 

 

 Cum a contribuit proiectul la creşterea conştientizării publicului asupra problemei de la care 
a plecat proiectul?   

In special dupa declansarea pandemiei, Platforma Educationala Kidibot a devenit foarte cunoscuta de 
catre mediul didactic 
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Societatea a vazut ca prin ceea ce facem rezolvam problemele dramatice ale lipsei de educatie din 
Romania.  

 

Profesorii isi recomanda unii altora sa foloseasca platforma, parintii vad ca Kidibot da o sansa in plus 
copiilor lor. Noi ne-am concentrat actiunilor asupra fix acestor categorii, nu asupra publicului in general 

 

 

 

 Cum se asigură durabilitatea proiectului? Ce aspecte din conceperea, implementarea 
proiectului sau referitoare la alţi factori, au contribuit la creşterea durabilităţii proiectului?  

 

Proiectul Kidibot a inceput in 2017, cu 2 ani inainte de acest proiect si va dainui pe termen nelimitat. 
Durabilitatea proiectului este una foarte ridicata. 

 

Aproape tot ceea ce am facut in cadrul acestui proiect Kidibot – O noua speranta va avea o valoare de 
reutilizare.  

- Quizurile si micro-cursurile create vor ramane pe termen lung. 

- Dezvoltarea software va ramane functionala, generand plusvaloare in continuare 

- Optimizarile de framework vor permite in viitor sustinerea educatiei online in Romania 

-  

 

Contributia altor finantatori/parteneri in acest proiect si alte informatii relevante 

 

 Cofinanţarea – indicaţi sursele, tipul cofinanţării (dacă a fost cazul, includeţi aici şi 
contribuţia în natură) 

Principalii partneri care ne-au ajutat, in afara de Dvs la succesul acestui proiect 

- Editura Niculesc si Editura Arthur – care ne-au dat carti pentru premiile lunare (pentru luptatori, 
pentru echipe) 

- Robofun si GadgetWay, care ne-au ajutat cu carti si kituri de Arduino 

- Meet&Code – 300 euro pentru achizitia de pizza  + Coca-Cola HBC cu cateva zeci de baxuri de 
apa plata si minerala pentru evenimentul Kidibot Cybersecurity Training din octombrie 2019 
https://www.kidibot.ro/blog/cum-a-fost-la-kidibot-cyber-security-training/  

 

https://www.kidibot.ro/blog/cum-a-fost-la-kidibot-cyber-security-training/
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 Mentionati daca organizatia dvs. a incheiat partneriate cu alte organizatii, autoritati; a devenit parte 
a unor coalitii, federatii, etc 

Pe langa asociatiile cu care deja aveam colaborari, am incheiat parteneriate cu Stiinta & Tehnica, 
CERT.RO, scoli, etc. 

 

 

 Proiectul se pretează la a fi replicat în alte comunităţi/ regiuni?  Detaliaţi. 

Proiectul e gandit pentru a functiona la nivel national, ca si pana acum. Deasemenea, functionalitatile 
dezvoltate pentru acest proiect vor fi replicate si pentru platformele Kidibot din celelalte tari 

 

 

Material suport 

 

Testimoniale beneficiari/parteneri/reprezentanţi comunitate (de ex. elevi, părinţi, profesor, primar, preot) 

 
Aplicatia Kidibot din Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kuantero.kidibot 
are 117 review-uri, media fiind 4.2 din 5. 

 

Ce este super-haios este ca majoritatea review-urilor negative sunt de la copii suparati ca trebuie sa 
invete  

De exemplu: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kuantero.kidibot
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Dar majoritatea feedbackului este de 5 stele: 

 
 

 
 

 



Asociatia StartEvo  
Furnizor de inspiratie 
 

 
                      

 

 

Asociatia StartEvo 

Alina Ferseta – Presedinte si Fondator 

www.StartEvo.com | go@StartEvo.com | 0721.228.858 | 0723.394.454   
Adresa: Calea Crangasi Nr. 14, Bl. 40, Sc. 1, Ap 36, Sector 6, Bucuresti 

CIF 29432481,  Nr. Inregistrare. 148/21.11.2011 

CONT LEI: RO67VBBU2511BM2764402701 
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Pe Facebook Kidibot avem review 4.8 din 19 reviews. 
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Fotografii din timpul activităţilor: Arhiva poze activitati atasata 

 

Ataşaţi imagini video din timpul implementării 

https://www.youtube.com/watch?v=7J25S5o-iF4 – Micro-Curs Geologie cu Prof Dr. Habil Mihai Popa, 
Universitatea Bucuresti, Prof Corespondent Universitatea de Geologie din Chengdu, China 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nhMz37rhJNs – Curiozitati Supravietuire Montana cu Alex 
Codreanu, montaniard, No Gravity 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7J25S5o-iF4
https://www.youtube.com/watch?v=nhMz37rhJNs
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https://www.youtube.com/watch?v=GCexaCRiaQQ – Curiozitati Astronomie cu Marian Naiman, 
Presedintele Astroclubului Bucuresti 

 

Alte videouri aici - 
https://www.youtube.com/channel/UCJL1MZApVeJyKlhtISqhufQ?view_as=subscriber 

 

https://www.kidibot.ro/blog/cum-a-fost-la-kidibot-cyber-security-training/ - aici se vede cum a fost la 
evenimentul Kidibot Cybersecurity Training, facut la CERT.RO, cu 3 white hackers, campioni europeni 

 

https://www.facebook.com/kidibot - am actualizat constant pagina, pentru a tine legatura cu fanii 

 

De asemenea, am ajuns la aproape 1000 de profesori si parinti in Grupul 
https://www.facebook.com/groups/KidibotRomania/ Aici ceream feedback inainte sa dezvoltam vreo 
functionalitate, sa vedem daca e de interes sau nu pentru ei 

 

https://www.kidibot.ro/blog  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GCexaCRiaQQ
https://www.youtube.com/channel/UCJL1MZApVeJyKlhtISqhufQ?view_as=subscriber
https://www.kidibot.ro/blog/cum-a-fost-la-kidibot-cyber-security-training/
https://www.facebook.com/kidibot
https://www.facebook.com/groups/KidibotRomania/
https://www.kidibot.ro/blog
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KIDIBOT STRATOSPHERIC LAUNCH 
Detalii https://www.kidibot.ro/blog/cum-am-trimis-greierul-orbitic-in-stratosfera-kidibot-
stratospheric-launch/ 
 

 
Au durat destul mult timp, din vară. Documentare, găsit fonduri, parteneri, trial and error, cerut autorizații, etc.. 
 
Număr ore consumate: 100+ 
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Am făcut 2 evenimente online pe Zoom cu 20+ copii, pentru a învăța practic aceste lucruri (fizică, chimie, 
meteorologie, științe spațiale, astronomie, geologie, informatică, matematică, etc..). 
Cine a fost implicat: 
 
    Fondatorii Kidibot (Constantin Ferșeta și Alina Ferșeta + cei 2 copii) 
    Câțiva părinți pasionați de tehnologie (care vor să rămână anonimi) 
    Romanian Inspace Engineering – oameni minunați care lansează sateliți, baloane și fac tot felul de lucruri 
interesante în aerospațiale. Ne-au ajutat cu o grămadă de lucruri (heliu, radio-sondă, parașuta profi) și 
knowledge/training și le suntem foarte, foarte recunoscători! 
    Institutul de Științe Spațiale (Măgurele) 
    Asociația Techsoup (via evenimentul Meet and Code) – ne-au ajutat cu 300 euro, cu care am cumpărat o parte 
dintre echipamente 
    Revista Știință&Tehnică 
    Magazinul Robofun.ro – ne-au ajutat cu componente Arduino + alergatul pe coclauri 
    Electrica și Electrica Furnizare 
    Școala 11 Ion Heliade Rădulescu din București care a fost partener educațional 
    Greierul OrbiTic (care se pregătea de iernat sub pământ, dar noi am avut alte planuri științifice cu el). 
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Cum a decurs lansarea balonului în stratosferă 
 
Ne-am trezit dumincă la 6.00 AM, am mâncat, am făcut multe sandwich-uri, ne-am luat apă, haine groase și 
echipamentele și am pornit la drum. Trebuia să ajungem până la 9.00 la locul de lansare, de lângă Buzău. 
 
Pe câmp erau -3 grade Celsius când am ajuns. Și ne-am pus pe treabă 
 
O parte dintre copii au plecat pe câmp să găsească o insectă pe care să o trimitem în stratosferă. Așa cum rușii 
au trimis o cățelusă (Laika) în spațiu, iar americanii o primată, așa au zis copiii să trimitem și noi o vietate, să 
vedem dacă supraviețuiește. 
 
Acesta este greierul Tic, găsit îngropat sub pământ. Denumit și ”OrbiTic” (pentru că l-au pus inițial într-o cutie de 
Orbit + pentru că urma să ajungă aproape de orbită). Și dedesubt se vede checklistul de lansare. 
 
Toți copiii se interesau de siguranța lui Orbitic, dacă are suficient aer, dacă îi este foame, să îi punem iarbă să 
mănănce, dacă ar rezista la o călătorie atât de periculoasă, etc.. 
 
Copiii se adună la training. 
 
Un copil verifică stabilizatoarele nacelei. 
 
Toți copiii primesc sarcină să calculeze cu pixul pe hârtie greutatea totală a nacelei. Trebuia să ne încadrăm în 
800 de grame. Dacă depășeam, balonul s-ar fi înălțat mai lent de 5m/s, s-ar fi spart mai târziu, și, foarte probabil, 
ar fi ajuns în Bulgaria (noi oricum aveam pașapoartele la noi, pentru orice eventualitate). 
 
Din fericire, payload-ul avea 700 grame. Deci, aveam GO pentru lansare. 
 
Ultimele pregătiri înainte de lansarea în stratosfera… 
 
Fiecare Kidibot s-a pozat cu nacela. Nu de alta, dar nu mai știam dacă o să o și recuperăm � 
 
Testăm să vedem că primim datele de la sonda radio. Da, totul este OK. 
 
Am terminat cu pozele, a venit timpul să umflăm balonul cu 2.64 metri cubi de Heliu. 
 
Sticla cu apa avea 1850grame. Când balonul o ridica de la pământ, înseamnă că era suficient heliu in balon. 
Problema era însă cu vântul, care a început să sufle cu putere. 
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Eram câțiva oameni care trebuia să proptim balonul, să nu lovească ceva ascuțit și să se spargă. 
 
Îi facem și nod. 
 
10, 9, 8, 7, 6 …. 
 
Ora de lansare: 10:46 AM 
 
Rapid strângem tot după noi și ne pregătim să plecăm în urmărire. Deja balonul se deplasa cu 67km/h și 
ajunsese la peste 3 km altitudine când am plecat de pe loc. 
 
Am început să mergem ca nebunii prin Câmpia Română, pe șosele județene, în urmărirea balonului. Tot urca, tot 
urca. A depășit înălțimea Everestului! 
 
A depășit plafonul la care zboară avioanele (10,000m). 
 
A depășit înălțimea celui mai mare munte din sistemul solar (Olympus Mons, de pe Marte). 
 
Slobozia. Localitate carantinată. Am ocolit-o și am intrat pe autostrada. 
 
Ultima veste! Una dintre echipele de urmărire care se oprise până în Lehliu ne-a anunțat că balonul Kidibot se 
vede pe cerul senin! Ajunsese la 30,000 metri și deja era de dimensiunea unei case (aprox 8-9 m diametru). Este 
la capătul antenei (dacă aveți ochi buni). 
 
Aici ne-am oprit la un refugiu pe autostrada Soarelui, ca să urmărim traiectoria balonului. 
 
Tocmai s-a spart (ne-am prins că altitudinea a început să scadă rapid). Așa că ne-am urcat în mașini și am mers în 
urmărirea lui. 
 
Copiii se tot întrebau ce face OrbiTic? 
 
Altitudinea tot scădea. Ultima locație de la radio-sondă era de la 1000+ metri. La 10m/s, în 2 minute deja 
aterizase. Acum trebuia să vedem pe unde. 
 
Suntem în spatele comunei Jegălia, prin Bărăgan. Nici un copac, cât vezi cu ochii. 
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Din fericire, GPS Trackerul (unul din cele 3) a început să funcționeze după aterizare și a început să ne trimită 
locația. Trăiască acoperirea GSM de la Orange. 
 
Oare cum ajungem în mijlocul câmpului? 
 
Tic, tac. Ne împrăștiem să-l găsim. Emoții. Timpul trece. Mai aveam 3 ore de lumină. 
 
Ajungem la un câmp de rapiță. GPS-ul de indica acolo că este ceva. Dar nu se vedea nimic. 
 
Intrăm prin rapița omului, încercând să nu stricăm frunzele. 
 
Uraaa! L-am găsit!!! Se aude inclusiv piezo-ul de 3V care țiuia. 
 
Copiii și părinții încep să se strângă. 
 
Desfacem și nacela, să vedem ce este acolo. 
 
Suntem fericiți. Aproape totul a fost perfect. Mergem către mașini. Este abia ora 3:00 PM! 
 
Pe urmă, relaxați, în drumul către casă, ne-am oprit și pe malul Dunării, să admirăm apusul. A fost o zi super! 
Acum detaliile tehnice 
 
Timp de 3 ore, cât balonul/nacela au fost în aer, pe rază de 100km au fost emis un ordin NOTAM, prin care toate 
avioanele au fost redirecționate. Ne cerem scuze pasagerilor pentru eventualele întârzieri + costul kerosenului 
suplimentar pentru ocolire pentru companiile aeriene. 
 
Am avut aprobare de la Autoritatea Aeronautică Civilă, de la Romatsa, Statul Major al Forțelor Aeriene Române 
(balonul a trecut printre 2 baze aeriene militare (Boboc și Kogălniceanu) 
 
Altitudinea maxima atinsa: 31,029 metri! Aici vedeti si traseul balonului, din Buzău, peste Autostrada Soarelui, 
până aproape de Dunăre. 
 
Unde a aterizat exact: 
 
Dacă mai plana puțin parașuta încă 6km, ateriza din nou în Dunăre. 
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Cum au evoluat datele cu privire la radiațiile ultraviolete. Cu cât urci mai mult, cu atât radiațiile sunt mai 
puternice. Ca baseline, indicele la nivelul solului este de aprox 250. Deci, la 30km altitudine, ultravioletele sunt 
de aprox 10x mai puternice, deoarece este mult mai puțina atmosferă protectoare. 
 
Cum urmăream în timp real balonul. Așa arăta laptopul nostru. Primeam informațiile la 30 de secunde de la 
radio-sonda de la bordul nacelei, primind latitudinea, longitudinea, altitudinea și alte informații utile. 
 
Traseul total al balonului de la lansare până în stratosferă și înapoi. 
 
Din păcate, camera video nu a înregistrat nimic. Dar învățăm din greșeli � 
Ce s-a întâmplat cu greierul OrbiTic 
 
Din păcate, nu a supraviețuit. Probabil că temperatura de -70 grade Celsius de la 10km, combinată cu presiunea 
incredibil de scăzută de la 31km au avut ceva de-aface cu asta. Inițiam am crezut că a intrat în hibernare. Dar pe 
urmă efectiv i-a căzut capul (leziune incompatibilă cu viața). Copiii au fost triști, și i-au făcut o îngropare 
creștinească, inclusiv cu o cruce din vreascuri. Până la urmă, greierele OrbiTic a fost un erou al explorării 
spațiului. 
Lista echipamentelor 
 
    balon meteo 800g 
    nacela polistiren 
    parașută 
    reflector unde radar 
    anunțuri pentru eventualii găsitori 
    alarmă piezo (3V + 2 conectori tată-mamă + baterie pastilă 3V + izoband) 
    2 stabilizatoare 
    cameră video acțiune 
    batery pack + 4 baterii AA care să reziste la -50 grade Celsius 
    Arduino Uno + SD Card adaptor + SD Card 8GB + senzor Ultraviolete + Infrared + lumină vizibilă + softul 
aferent (mulțumim Roinspace pentru ajutor) 
    GPS Tracker + cartelă Orange prepay (comunica locația prin turnurile GSM) 
    ceas tracking copii + cartelă Vodafone prepay (comunica locația prin turnurile GSM) 
    radio-Sondă + 2 baterii AA rezistente la frig 
    Greierul OrbiTic (într-o pungă de sandwich Ikea cu suficient aer să respire) 
    Kidibot 
    altele 
    evident, aproape 3 metri cubi de heliu de înaltă puritate 
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Ce învățăminte am tras: 
 
    Să facem backup la backup – am avut 3 GPS-uri, la recuperare a mers unul singur. Dacă nu mergea nici acesta, 
nu îl mai găseam 
    Să ne unim forțele. Să căutăm parteneri care să ne ajute. Altfel, pierzi mult timp și bani. 
    Să folosim lucruri cât mai simple. Lucrurile complexe au o probabilitate mai mare de stricare 
    Să testăm și retestăm, în condiții cât mai apropiate de realitate 
    Deși technologia folosită nu este prietenoasă/user-friendly, ajută să îi lași pe copii să-și bată capul, să găsească 
soluții. Grit. 
    Ajută enorm să ai alți părinți, la fel ca tine, care să-și dorească să ofere copiilor lor o experiență unică, din care 
să învețe prin joacă. 
    Nu trebuie să te superi sau să fii dezamăgit că majoritatea părinților nu vor să ofere copiilor lor o șansă, chiar 
gratuită. Asta e viața. 
    Copiilor le-a plăcut cel mai mult partea de recuperare. Emoția, nesiguranța, alergatul pe coclauri. Pe scurt, 
aventura. Copiii noștri moderni nu prea au parte de așa ceva, în condițiile de 100% protecție, curățenie 
    Să avem tot timpul powerbanks încărcate la noi, baterii solare, etc, etc. 
    Să nu ne dăm bătuți 
    Și altele, dar nu le mai scriem aici. 
 

“Kidibot Moldova” – proiect desfasurat in Moldova, impreuna cu FORI si SGG – Directia 
pentru Relatia Cu Republica Moldova 
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Descrieţi etapele parcurse, activităţile încheiate în perioada de derulare a proiectului, precum şi 

progresul realizat  în atingerea obiectivelor propuse (conform planului de activitate din Cererea 

de finanţare). 

Am rezervat kidibot.md pentru 2 ani 

Am creat un dev site 

Am mutat acolo pe bucati  

Am facut necesarul de dezvoltare 

Am inceput sa programam 

Am inceput sa trimitem mesaje catre scoli, institutii publice 

Am setat campaniile de facebook si Google, targetate catre profesorii, parinti si copiii din 

Moldova 

Discutat cu partenerii, pentru a ne asigura ca este totul OK 

Dupa lansarea oficiala, am inceput sa mergem din aproape in aproape, sa obtinem trafic valoros, 

sa isi creeze conturi noi pe Kidibot.md, sa raspunda la chestionar, sa adauge chestionare noi, 

fapte bune noi, sa castige diplome de cititor 

Am dat drumul la concursuri. 

Am inceput sa primim intrebari de la profesori si parintii din Moldova, la care am raspuns. 

Pe 30 noiembrie ne-am depasit cu brio obiectivele intiale 

Cati utilizatori am avut in aceasta perioada: 

- total 908, din care 

- 728 copii (fata de cei 600 copii estimati initial) 

- 110 profesori 

- 67 conturi parinti 
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Am avut 605,049 afisari  la 111,776 (fata de cei 5,000 estimati initial) oameni 

diferiti (profesori, parinti cu copii 6-8 si 8-12 ani si copii 13-18 ani) In medie, o persoana a vazut de 5,41 

ori anunturile noastre. 

 

 

Rezultatele obţinute 

Prezentaţi rezultatele proiectului, cantitativ şi calitativ (ex: efecte sociale etc.). 

Cati utilizatori am avut in aceasta perioada: 

- total 908, din care 

- 728 copii (fata de cei 600 copii estimati initial) 

- 110 profesori 

- 67 conturi parinti 

Am avut 605,049 afisari  la 111,776 (fata de cei 5,000 estimati initial) oameni 

diferiti (profesori, parinti cu copii 6-8 si 8-12 ani si copii 13-18 ani) In medie, o persoana a vazut de 5,41 

ori anunturile noastre. 

Estimam ca copiii care si-au facut cont pe Kidibot vor reveni pe o perioada lunga de timp. Ne 

bazam pe comportamebtul copiilor din Romania, care unii dintre ei intra dupa 4 ani in 

continuare, saptamana de saptamana. 

Deasemenea, adultii care au vazut acest proiect au o atitudine mai buna fata de Romania, 

pentru ca vad ca se implica in educatia copiilor lor. 

 

Kidibot Stratospheric Launch 
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Am discutat despre echipamente, despre situațiile care pot apărea, despre cum să vopsim nacela să fie 

vizibilă la recuperare. Au fost FOAAARTE multe întrebări. What if scenarios… Ce se întâmplă dacă 

pică parașuta în Mediterana, ce se întâmplă dacă ajunge pe acoperișul cuiva, dar dacă …. 

Dar tot copiii au găsit foarte multe soluții, motiv pentru care suntem mândri de ei. Brainstormingul este 

foarte util în cazul unor proiecte așa de complexe. 

Statusul pentru lansarea efectivă 

 Asteptăm acordul Autoritații Aeronautice Civile Române pentru intervalul 15-30 noiembrie, când vom 
lua o decizie pe baza vremii probabile. De asemenea, va trebui să vorbim și cu Forțele Aeriene Române 

 Echipamentele – o mare parte deja le-am cumpărat (balon + parașuta + nacelă + camera video + baterii 
rezistente la -50 grade Celsius + GPS principal + GPS secundar + SIM-uri + microSD-uri + ….. Mai trebuie 
să ne ajungă senzorii de la Robofun pentru Arduino și să facem lipiturile + programul informatic pentru 
stocarea datelor. Aaa, și modulul de emisie radio + heliul, care vor veni de la noii noștri prieteni de la 
start-up-ul în industria spațială Romanian InSpace Engineering 

 Mai trebuie să facem reflectorul de radar, care va fi agățat de balon 

Și acum, pozele! 

 

https://roinspace.com/
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https://i1.wp.com/www.kidibot.ro/blog/wp-content/uploads/2020/10/Constantin-Ferseta.jpg?ssl=1
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https://i1.wp.com/www.kidibot.ro/blog/wp-content/uploads/2020/10/kidibot-stratospheric-launch-1.jpg?ssl=1
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https://i2.wp.com/www.kidibot.ro/blog/wp-content/uploads/2020/10/kidibot-stratospheric-launch-online.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.kidibot.ro/blog/wp-content/uploads/2020/10/kidibot-stratospheric-launch-online-2.jpg?ssl=1
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https://i2.wp.com/www.kidibot.ro/blog/wp-content/uploads/2020/10/kidibot-stratospheric-launch-online-6.jpg?ssl=1
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https://i1.wp.com/www.kidibot.ro/blog/wp-content/uploads/2020/10/kidibot-stratospheric-launch-online-7.jpg?ssl=1
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https://i2.wp.com/www.kidibot.ro/blog/wp-content/uploads/2020/10/kidibot-stratospheric-launch-online-8.jpg?ssl=1
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https://i1.wp.com/www.kidibot.ro/blog/wp-content/uploads/2020/10/kidibot-stratospheric-launch-online-9.jpg?ssl=1
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https://i2.wp.com/www.kidibot.ro/blog/wp-content/uploads/2020/10/nacela-balon-meteo-scaled.jpg?ssl=1
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https://i0.wp.com/www.kidibot.ro/blog/wp-content/uploads/2020/10/toti3.jpg?ssl=1
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https://i1.wp.com/www.kidibot.ro/blog/wp-content/uploads/2020/10/toti4.jpg?ssl=1
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https://i2.wp.com/www.kidibot.ro/blog/wp-content/uploads/2020/10/toti-participantii-Kidibot-Stratospheric.jpg?ssl=1
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https://i0.wp.com/www.kidibot.ro/blog/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-1.jpg?ssl=1
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https://i0.wp.com/www.kidibot.ro/blog/wp-content/uploads/2020/10/video.jpg?ssl=1
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Toată nebunia asta este susținută de câțiva părinți care ne-am adunat și ne-am pus portofelele la comun 

să susținem costurile de peste 1000 euro a unui experiment memorabil pentru Kidiboții personali. 

Evenimentul online este finanțat cu 300 euro cu ajutorul inițiativei Meet and Code (https://www.meet-

and-code.org/) susținută la nivel european de compania de software SAP. Meet and Code 2020 este 

coordonată de Haus des Stiftens gGmbH și rețeaua TechSoup Europe în 35 de țări europene și susține, 

pentru al 4-lea an consecutiv, evenimente de tehnologie și programare aliniate cu misiunea Europe 

Code Week.  

În România, inițiativa Meet and Code este coordonată de Asociația Techsoup. Din 2010, Asociația 

Techsoup (https://www.asociatiatechsoup.ro) creează și oferă resurse IT și experiențe de învățare a 

tehnologiei pentru organizații nonprofit, tineri și profesori. Asociația Techsoup este câștigătoare a 

premiului Digital Skills for Education din cadrul European Digital Skills Awards în 2017, competiție 

organizată de Comisia Europeană. 

Mulțumim Școlii 11 Ion Heliade Rădulescu care s-a implicat deasemenea în acest eveniment și celor de 

la Știință&Tehnică. 

https://www.stiintasitechnica.com/
https://i2.wp.com/www.kidibot.ro/blog/wp-content/uploads/2020/10/view2.jpg?ssl=1
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KIDIBOT SCRATCH HACKATHON 

 
Detalii https://www.kidibot.ro/blog/cum-a-fost-la-kidibot-hackathon-scratch-3-4-octombrie-2020/ 

https://www.kidibot.ro/blog/cum-a-fost-la-kidibot-hackathon-scratch-3-4-octombrie-2020/
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Am venit 16 copii (viitori) programatori/oameni de afaceri/medici/etc + 3 copii mentori (Eric, Matei și Ștefan) + 
Monica Guzik (doamna profesoară din Londra) + subsemnatul (Constantin Ferseta). Trebuiau să fie mai mulți 
copii, dar unii părinți au dispărut în ceață, alții au înțeles că e doar duminica, nu și sâmbăta, alții au avut 
probleme personale (se mai întâmplă)… Oricum, nu am vrut să fac follow-up din principiu, noi aveam nevoie de 
10 copii care chiar vor să participe, așa ca ne-am depășit obiectivul. 
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Inițial, copiii au fost în canalul principal de Google Meet, unde Monica Guzik le-a arătat câteva mișcări în Scratch, 
după care ei au testat fiecare pe calculatorul lui și arătau ce au inventat, după care fiecare copil s-a dus în canalul 
Alianței lui, să lucreze împreună cu restul echipei și mentorul asignat. 
 
Ca orice hackathon, obiectivul nostru a fost să-i determinăm pe copii să găsească rezolvări programatice la una 
dintre cele 3 probleme: 
 
    MAZE – Spionii l-au anunțat pe Kidibot că Crocobeții pregătesc un atac asupra bazei lui secrete. Programatorii 
trebuiau să construiască un labirint prin care să navigheze și la final, dacă sunt merituoși, să intre în bază. 
    PARTY – Kidibot a reputat o victorie frumoastă împotriva Crocobeților, așa că tu trebuie să organizezi cea mai 
tare petrecere, cu pizze care cad din tavan, cu muzică, veselie. 
    STORY – Kidibot are nevoie de ajutorul tău să faci o prezentare video având obiectiv să îi motiveze pe copii să 
citească mai mult 
 
La final, după ce fiecare membru ale celor 3 alianțe îi prezintă proiectul, echipele trebuie să voteze dintre 
celelalte 2 alianțe care li s-au părut mai frumoase. 
 
Alianța Roșie – condusă de Matei, a primit 2 voturi 
Alianța Neagră – condusă de Eric, a primit 1 vot 
Alianța Verde, condusă de Ștefan nu a primit nici un vot. 
 
Toți copiii participanți primesc câte o carte de INTRODUCERE ÎN ARDUINO de la Robofun + Diploma 
 
Cei 3 mentori copii primesc multe cărți, de la Editura Niculescu și Editura Arthur. 
 
A ieșit foarte bine evenimentul, o să mai facem. Cea mai tare chestie a fost că am avut mentori copii pentru alți 
copii, care au transmis prin presiune social pozitivă motivație să devină și ei la rândul lor mai buni. 
 
Mulțumim Școlii 11 Ion Heliade Rădulescu din București, care a fost partener principal. 
 
Evenimentul online este finanțat cu ajutorul inițiativei Meet and Code (https://www.meet-and-code.org/) 
susținută la nivel european de compania de software SAP. Meet and Code 2020 este coordonată de Haus des 
Stiftens gGmbH și rețeaua TechSoup Europe în 35 de țări europene și susține, pentru al 4-lea an consecutiv, 
evenimente de tehnologie și programare aliniate cu misiunea Europe Code Week.În România, inițiativa Meet 
and Code este coordonată de Asociația Techsoup. Din 2010, Asociația Techsoup 
(https://www.asociatiatechsoup.ro) creează și oferă resurse IT și experiențe de învățare a tehnologiei pentru 
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organizații nonprofit, tineri și profesori. Asociația Techsoup este câștigătoare a premiului Digital Skills for 
Education din cadrul European Digital Skills Awards în 2017, competiție organizată de Comisia Europeană. 
 

Platforma Educationala Kidibot 
In continuare, in 2020,  platforma educationala Kidibot a fost principala activitate a Asociatiei StartEvo 
Odata cu pandemia, traficul a crescut enorm, si de 20x fata de baza 
 
 

Finantare Electrica Furnizare 
 

Donatii calculatoare copii pe perioada pandemiei COVID 
 
Am primit si am donat peste 60 de calculatoare de la diverse companii si persoane fizice, pe care le-am donat 
mai departe 
Unele noi-noute (de la Elko Romania) 
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Detalii https://www.kidibot.ro/blog/20-calculatoare-noi-au-ajuns-la-20-kidiboti-clasa-pregatitoare-comuna-
radaseni-suceava/ 
 

https://www.kidibot.ro/blog/20-calculatoare-noi-au-ajuns-la-20-kidiboti-clasa-pregatitoare-comuna-radaseni-suceava/
https://www.kidibot.ro/blog/20-calculatoare-noi-au-ajuns-la-20-kidiboti-clasa-pregatitoare-comuna-radaseni-suceava/
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Detalii https://www.kidibot.ro/blog/kidibot-are-o-dilema-cum-sa-imparta-cateva-zeci-de-calculatoare-vechi-
unor-copii-care-merita/ 
 
 

Craciun Special 2020 
In 2020 am distribuit deasemenea produse copiilor cu probleme din Romania, la fel ca in ultimii 14 ani, doar ca mult 
mai putin, datorita riscurilor date de pandemie. 
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