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Funcționare - rezumat 

Proiectul Robogenius “Studiul Roboticii, cu scopul transformării noilor generații în inovatori 

europeni”, este un proiect Erasmus + K A2 cu fonduri europene care se adresează atât elevilor  

(învățământ de masă și școli vocaționale) cât și profesorilor angrenați în procesul de învățământ, 

vizând în egală măsură și elevii implicați în proiect și care utilizează platforma Lego Mindstorms. 

Ce reprezintă: un atelier care inițiază în robotică şi crează abilităţi trans-domenii. 

Justificare: deoarece avem nevoie să fim deschiși și pregătiți pentru schimbările acestei lumi. 

Cui i se adresează: este un program de inițiere menit să poată fi transferat și la nivel profesionist.  

Exemplu de program pentru atelier: 

 

    Ziua 1 (Mai 28th) Ziua 2 (Mai 29th) Ziua 3 (Mai 30th) Ziua 4 (Mai 31th) Ziua 5 (June 1st) 

09:00 

D
im

in
ea

ţa
 

Îmbarcare + test iniţial 
Senzori Seminar schimbare Buclă + întrerupere 

Provocare specială 
09:30 Mica provocare 5 

Mica provocare 8 Mica provocare 10 10:00 Seminar: sunet + afişaj Sensors, partea 2 

10:30 Mica provocare Mica provocare 6 

11:00 Break 

11:30 Mişcări Senzori partea 3 Seminar schimbare 2 

Recapitulare 
Test final şi împa-

chetare 

12:00 

Mica provocare 2 Mica provocare 7 Mica provocare 9 12:30 

13:00 

13:30 
Masa de prânz 

14:00 

14:30 

D
u

p
ă-

am
ia

ză
 

Seminar: Motorul mare 

Prima provocare A doua provocare A treia provocare 

  

15:00 
Mica provocare 3 

15:30 

16:00 Break 

16:30 Seminar: Motor Mediu 
Prima provocare A doua provocare A treia provocare 

17:00 Mica provocare 4 

17:30 Test zilnic 
       

 1 Direcţionarea mişcării     

 2 Mută rezervorul 
 

 3 Motorul mare 
 4 Motorul mediu 
 5 Sunet + Afişaj 
 6 Aşteptare 
 7 Buclă + Întrerupere 
 8 Schimbare 
 9 Senzor de culoare 
 10 Senzor Infraroşu 
 11 Senzorul de atingere  



 

5 

 

 
 
 

 

 

Versiunea  finală a produsului include capitolele menționate mai jos cu următorul conținut: 

 

Robotii - capitolul include definiții variate ale conceptului de robot, structura generală cât și 

descrierea Unității centrale de Procesare (CPU) 

 

Setul Lego® Mindstorms® EV3 – descriere generală a software-ului EV3 Set Home Edition. 

 

Componente - capitolul descrie componentele existente în kit, motoarele de putere mare și me-

die cât și senzorii (de culoare, tactili și infraroșu) 

 

Mediul de Dezvoltare Integrat (mediul de programare) -link de descărcare gratuită 

https://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads și categoriile de blocuri de operare: blo-

curi de acțiune; blocuri de flux, blocuri senzor; blocuri  stocare informație; blocuri avansate; 

blocurile mele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads
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Activități/ Cerințe impuse – acest capitol este împărțit pe nivele; fiecăruia dintre ele fiindu-i 

alocate cerințe cu un nivel de dificultate bine definit. 

 
 
 
 
Nivel începător cu următoarele cerințe: 

1. Blocuri sunet și ecran 

2. Directie; Mers; Punct de translatie; Întoarcere pivotala; Întoarcere fără deplasare; 

3. Mișcare-blocuri motor de putere mare; 

4. Miscare-blocuri motor de putere medie; 

5. Senzori- oprire și infrarosu-blocuri; 

6. Senzori-oprire și culoare-blocuri; 

7. Senzori -oprire și atingere-blocuri. 

 
 
 
 
Nivel mediu cu următoarele cerințe: 

1. Blocuri sunet și ecran; 

2. Mișcare- direcție și rezevor; 

3. Mișcare – blocuri motor de putere mare; 

4. Mișcare -blocuri motor de putere medie; 

5. Senzori-oprire și infrarosu-blocuri; 

6. Senzori-oprire și culoare-blocuri; 

7. Senzori-oprire și atingere-blocuri; 

8. Schimbare de direcție și buclă. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nivel avansat cu următoarele cerințe impuse: 

 

1. Senzori -oprire și atingere; 

2. Schimbare de direcție și bucla-blocuri. 
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Cum se clădește o experiență de neuitat- capitolul conține informații legate de numeroase 

aspecte precum: importanța rolurilor, promovarea interacțiunii între roboți, concept realizare joc 

(gamejam), cooperare și competiție între echipe; importanța narațiunii și a povestirii, instrumente 

specifice, secvente video relevante. 

 

Kitul joc Robogenius- contine șabloane și exemple de materiale menite să fie utilizate pe durata 

unor sesiuni similare de inițiere și include de asemenea: insigne (acreditare personală); ID echipa, 

sistemul cu monezi, demonstrații cu șablon, un pachet carți de joc (acțiune și joc de rol). 

 

Fotografii făcute pe durata activităților de instruire și implementate în proiect 
 
Concluzii și recomandări - capitolul prezintă concluziile partenerilor din Olanda, Grecia după 

participarea acestora la cursul de instruire, cât și recomandări venite din partea partenerilor din 

Olanda, Grecia, Franța și Romania cu privire la posibile organizații care ar dori să demareze astfel 

de activități cu grupuri țintă. 

Concluzii si recomandari  

Concluzie 

Quarter Mediation (Olanda) 
Faptul ca în Spania cursul  a fost organizat cu participarea reprezentanților tuturor partenerilor,  

Robogenius a fost extrem de benefic pentru proiect, principalul motiv fiind constituit de faptul că  

astfel au fost implicate diferite tipuri de organizații precum: promotori de educație pentru adulți, 

asociații și școli, fiind  vizate și atinse  toate nivelele educaționale,  cum ar fi educația la nivel 

elementar, gimnazial, vocațional, învățământ terțiar și educația adulților. Astfel, feedback-ul 

obținut de la participanți pe durata activităților de instruire din Spania atât prin observație directă 

cât și prin intermediul discuțiilor a constituit un punct de sprijin privind alcătuirea unei curricule 

pentru un curs de perfecționare pentru profesori și traineri care lucrează cu elevi la diferite nivele 

educaționale primar, gimnazial, învățământ terțiar sau educația adultă. 

Mai mult decât atât, rezultatele bune obținute la cursul de instruire din Spania constituie garanția 

ca învățatul prin experimentare personală, gamificare sau ICT cu ajutorul electronicii, tehnologiei 

cu senzori sau Lego educațional sunt benefice în ceea ce privește competențele digitale și 

aptitudinile cursanților cumulate cu dezvoltarea abilităților și competențelor care trebuie atinse 

prin procesul de învățare. 
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1o  Epaggelmatiko Lykeio Peramatos (Grecia) 

Cursul a implicat exerciții demonstrative cu nivel de dificultate gradat, principii de gamificare 

cum ar fi recompense, upgradări oferite de șansa aruncatului cu zarul, achiziționarea de 

instrumente în plus  sau cum să câștigi timp, acumularea de puncte, utilizarea de cuburi figurine, 

competiția între grupuri, abordarea interdisciplinară sau cea centrată pe elev care solicita o gamă 

variată de  abilități hardware sau software. 

 

Recomandari 

Quarter Mediation (Olanda) 
Bazându-ne pe experiența cursului din Spania și referitor la situația în care alte organizații 

aflate la orice nivel educațional ar dori să demareze cursuri similare, am constatat ca este 

important ca durata cursului, conținutul acestuia și metodele de instruire să fie adaptate atât 

cerințelor grupurilor țintă, mediului educațional al cursanților cât și abilităților și nevoilor 

educaționale specifice ale acestora. 

De exemplu, în situația în care grupul de cursanți nu este familiarizat cu electronica și timpul 

alocat instruirii este unul scurt (de exemplu o ora), trainerul trebuie să se canalizeze pe 

importanța utilizării ICT-ului și gamificării în cadrul procesului de învățare, oferind exemple 

concrete și impunând cerințe ușoare. In acest fel crește încrederea în sine a cursanților, cât 

și dorința acestora de a învăța. Pe de alta parte, dacă grupul de cursanți are cunoștinte 

pertinente de electronică și limbaj de programare, accentul poate fi pus pe cerințe și 

demonstrații cu un nivel crescut de dificultate. 

 

În ceea ce privește tehnicile de gamificare, chiar dacă este adevărat faptul că anumite 

grupuri/persoane sunt mai motivate de spiritul competiției decat altele, trebuie luat în calcul 

ca eșecul poate conduce la pierderea interesului acestora. Prin urmare, o altă sugestie demnă 

de menționat ar fi ca acentul să fie mai puțin pus pe competiție atunci când avem de-a face cu 

grupuri de începători. 

 
1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos (Grecia) 
Programarea Lego Mindstorm poate fi utilizată pe durata orelor de activități creative care este 

inclusă în curricula claselor terminale de gimnaziu și vizează interdisciplinaritatea. Alcătuirea 

unei povești sau crearea unei intrigi narative în robotică trezește interesul elevului și generează 

o învățare  holistică. 
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Este de asemenea recomandabil ca programarii să i se desemneze titlul de Proiect întrucât se 

bazează pe metoda de învățare de tip proiect și este realizată cu grupuri de elevi. Profesorii pot 

desfașura  programarea  Lego Mindstorm pe orice subiect propus de elevi. 

Astfel lecțiile pur teoretice pot căpăta noi valențe, apelându-se spre exemplu la limba și 

literatura greacă sau chiar la istorie atunci când se alcătuiețte o poveste sau un personaj cu 

ajutorul roboților. 

Se poate combina cu fizica și matematica, în special cu geometria întrucât programarea 

mișcarilor multiple spre exemplu  necesită o foarte bună stăpânire a acestor materii școlare. 

 

Boreal Innovation (Franța) 

Sugestii de utilizare a kit-ului de funcționare 

- stimularea imaginației membrilor din grupul țintă și capacitatea de a-i face pe aceștia să 

construiască diferite personaje Lego pe care să le poată folosi în alcătuirea unei povești  menite 

să facă jocul cu roboți interesant și atractiv. 

- diversificarea tipului de cerințe impuse și care trebuie indeplinite de roboți prin adăugarea de 

noi componente și senzori sau prin modificarea sau îmbunatățirea limbajului de programare. 

- implicarea unui număr cât mai mare de elevi, selectându-i in special pe cei înzestrați, motivați, 

creativi și dedicați roboticii. 

- facilitarea învățării în lanț sau a învățării de tip cascadă în care elevi mai mari, deja familiarizați 

cu robotica sunt încurajați să-i formeze pe cei nou veniți în acest domeniu. 

 

Asociatia de Studii Socio-Economice (Romania) 

Înainte de cursul de instruire asigurati-vă ca îi cunoașteți structura, alcatuiți o listă de aspecte cheie care 

să vă poata ghida de-a lungul întregului curs și să vă ajute să vă atingeți scopul.   

Faceți cunoscut cursul auditoriului printr-o prezentare simplă                                                                                                                                                                                                           

și accesibilă menită să câstige interesul. Includeti activități legate de educația STEM pentru a beneficia 

de un mediu de învățare relaxat și eficient. 

Alcătuiți un program care să fie îndeaproape respectat pentru a vă asigura că vă încadrați în timp cu 

toate aspectele legate de procesul de instruire stabilit anterior. 
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Acest proiect este finanțat din fonduri ale Comisiei Europene prin programul Erasmus+. 

Conținutul 

documentelor elaborate reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este 

responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conțin. 


