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Rezultatul intelectual „Ghid de bune practici ROBOGENIUS” include o cercetare europeană privind utilizarea 

a diferite abordări inovatoare în educație prin interdisciplinaritate, utilizarea TIC și a principiilor jocului, în 

țările partenere, precum și o colecție de exemple de bune practici din activitățile partenerilor din consorțiul 

aferent proiectului ROBOGENIUS. 
 

Conținutul principal al publicației finale constă în exemple de bune practici de la organizațiile partenere din 

consorțiul ROBOGENIUS, privind utilizarea TIC și a jocurilor educaționale, precum și utilizarea metodelor de 

învățare prin practică, de la egal la egal, în procesul de predare și învățare. 

 
 

„Ghidul de bune practici ROBOGENIUS” își propune să aibă un impact inspirational valoros asupra unei 

audiențe europene largi de părți interesate în educație  împreună cu un interes crescut în rândul profesioniștilor 

care lucrează cu robotica în educație. În acest sens, ghidul va ajunge la profesioniști, dar va avea și potențialul 

de a fi atractiv pentru factorii de decizie din domeniul învățării roboticii. 

 

Cercetarea europeană se concentrează pe utilizarea diferitelor abordări inovatoare în educație prin educația 

interdisciplinară, precum și pe utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și jocului în țările implicate 

în consorțiul proiectului ROBOGENIUS (Olanda, Franța, Spania, Grecia și România). Pentru fiecare dintre cele 

cinci țări, rezultatul cercetării include o scurtă introducere în fiecare sistem național de învățământ și cea mai 

recentă diagramă conform Eurydice. Mai mult, include o viziune generală asupra utilizării tehnologiilor 

informației și comunicațiilor (Franța, Grecia, Olanda, România și Spania), predarea interdisciplinară (Franța, 

Grecia, Olanda, România) și aplicarea jocului în educație (Franța, Grecia, Olanda și Spania) 

 

Cele mai bune practici sunt rezultatul activităților de formare ale fiecărei organizații implicate în consorțiul de 

proiect ROBOGENIUS organizat pe baza experienței adunate de reprezentanții organizațiilor menționate 

prin participarea lor la evenimentul de formare pe termen scurt ROBOGENIUS, precum și experiența 

profesională a partenerilor în organizarea și livrarea de ateliere și cursuri practice bazate pe predare 

interdisciplinară, TIC, gamificare și povestiri. În consecință, următoarele exemple de bune practici au avut ca 

scop îmbunătățirea și/sau dezvoltarea abilităților și competențelor digitale ale cursanților, incluse în cele cinci 

categorii ale Cadrului DigiComp: Informare și alfabetizare a datelor; Comunicare și colaborare; Crearea de 

conținut digital; Siguranță; Rezolvarea problemelor au fost alese: 

 
Quarter Mediation (Olanda) 

1. Învățarea pentru viitor prin aducerea roboticii în educația actuală 

2. Învățarea roboticii cu scopul transformării noilor generații în inovatori europeni. Robot muzician 

3. Învățarea roboticii cu scopul transformării noilor generații în inovatori europeni. Robot valet 

4. Studiul Roboticii cu scopul transformării noilor generații în inovatori europeni. Robot de explorare 

5. Povestirea folosită ca tehnică de predare pentru învățarea experimentală 

 

Boreal Innovation (Franța) 

1. Primii pași cu robotul avansat: o metodă de predare participativă 

2. Inițierea în robotica educațională: copii 

3. Inițierea în robotica educațională: părinți și copii 

 
 
Cookie Box (Spania) 

1. Abordarea Waypass Gamified: autocunoaștere pentru adolescenți 
2. Aplicarea povestirilor pentru instruirea formatorilor atelierului de lucru pentru robotica educativă 
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3. Proiectarea gamificării: Implicarea în cadrul atelierului de lucru a formatorilor de robotică 

educațională 

 
1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos (Grecia) 

1. Rotirea în centimetri 
2. Urmărind linia 
3. Programare virtuală 

 
Asociatia de Studii Socio-Economice (Romania) 

1. Descoperiți lumea roboților 

2. Roboti si perspective 

3. Codificare cu roboți deștepți 
  
Colegiul National Fratii Buzesti (Romania) 

1. Soft hoarders 

2. Să învățăm ABC-ul de Robotică 

3. Învățarea prin descoperire, formarea noilor „profesori” 

 
 

Exemplele de bune practici includ următoarele informații: 
• titlul activității 
• numele partenerului din proiectul ROBOGENIUS care a organizat activitatea/atelierul de 

formare 
• locul unde a fost organizată activitatea de pregătire selectată 

• obiectivele principale ale activității de instruire 

• abilități și competențe digitale ce trebuiesc dezvoltate din cadrul DigiComp 

 

Fiecare exemplu de bune practici include o selecție a abilităților relevante din fiecare categorie 

DigiComp: informații și alfabetizare a datelor; Comunicare și colaborare; Crearea de conținut digital; 

Siguranță; Rezolvarea problemelor. 

 

• grupul țintă la care s-a aplicat activitatea /atelierul de formare 

• tipul activității de instruire (de ex. În interior sau în aer liber; formal, nonformal sau informal) 

• durata activității 
• metodele de predare /instruire utilizate 

• numărul de participanți 
• materiale /dispozitive necesare 

• conținut detaliat al activității de instruire 

• rezultate  

• participanții la feedback (dacă este cazul) 

• sfaturi pentru organizarea unor activități de formare similare 

• link-uri web în cazul în care activitatea de instruire și /sau feedback-ul acesteia a fost publicat 

pe un anumit site web sau pe pagina de Facebook. 
 

Grupurile țintă implicate în activitățile de instruire descrise în acest capitol au fost diverse: 

• Adulți implicați în educație din toată Europa și de la toate nivelurile de învățământ - profesori, 

formatori, lideri de activitate, șefi de lucrări, profesori SEN - ca parte a grupului țintă Quarter 

Mediation 

• Studenți interesați de robotică și mecatronică și părinți, precum și adulți implicați în educație, 

profesori, formatori din grupul țintă Boreal Innovation 

• Adolescenți din grupul țintă Cookie Box și formatori din diferite țări europene participanți la 

activitatea de învățare ROBOGENIUS din Spania 
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• Liceeni de la 1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos 

• Studenți interesați de robotică, mecatronică, educație STEM și Lego Mindstorms, adulți 
implicați în educație, profesori, formatori din grupurile țintă de la Asociația de Studii Socio-

Economice 

• Elevii de la Colegiul Național Fratii Buzesti au inițiat deja cursuri de robotică și elevii care 

studiază intens matematica-informatică și sunt deja familiarizați cu programarea 
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