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BULETIN INFORMATIV NR. 3 

 

A DOUA ÎNTÂLNIRE TRANSNAŢIONALĂ DE PROIECT 

DESFĂŞURATĂ ÎN GRECIA 

În 3 şi 4 septembrie 2019, “1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos” a 

organizat în Atena, Grecia, a doua întâlnire transnaţională a 

partenerilor din proiectul ROBOGENIUS. Întâlnirea a fost un prilej 

pentru organizaţiile partenere din consorţiul proiectului de a 

prezenta exemplele de bună practică educţională pentru activităţile 

de robotică precum şi planificarea următorilor paşi pentru 

implementarea proiectului. 

Partenerii din Franţa, Olanda, Romania, Grecia şi Spania cooperează 

din septembrie 2018 pentru o metodă didactică interdisciplinară 

inovativă care va combina, într-un mod jucăuş, folosind jocul ca 

metodă de învăţare, robotica cu alte materii şcolare precum 

matematica, istoria, literatura, limbile străine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe ordinea de zi a fost schimbul de bune practici, între parteneri, 

privind partea educaţională a roboticii. Organizaţia gazdă a 

prezentat 3 exemple de bune practici care cultivă multiple abilităţi 

ale elevilor in contextul Gamification, adică a învăţării prin joc. O 

reacţie, privind toate exemplele de bune practică prezentate, a 

urmat din partea tuturor partenerilor şi au fost stabiliţi următorii 

paşi de finalizare ai proiectului. 
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Adresa de internet a 
proiectului 

robogenius.mysch.gr 
 

 

Link to the Facebook page 
 

 

https://www.facebook.com/Robogenius-556342154789989/
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Întâlnirea în Atena a fost o oportunitate pentru partenerii 

consorţiului de a discuta despre problemele legate de managementul 

proiectului, precum şi despre evaluare, diseminare şi procesul de 

comunicare. Recomandările făcute de Agenţia Naţională Franceză 

Erasmus+ pentru un impact plin de succes au fost discutate 

obiectivele, precum şi sarcinile relevante de îndeplinit până la 

următoarea reuniune a proiectului din aprilie 2020, sarcinile au fost 

atribuite şi convenite.  

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATELE PROIECTULUI 

Ţinând cont de faptul că învăţământul obligatoriu este reprezentat în 

proiect, unul din rezultatele proiectului este o metodologie de concurs 

pentru învăţământul preuniversitar general şi professional. 

Metodologia concursului creată de Quarter Mediation, cu contribuţia 

“10 Epaggelmatiko Lykeio Peramatos”, este destinată activităţilor 

competiţionale folosind kitul Lego Mindstorms Education EV3.  

Metodologia de concurs este concepută astfel încât elevii să aibă 

posibilitatea folosirii cunoştinţelor într-un mediu competiţional, 

precum şi dezvoltarea diferitelor abilităţi cum ar fi  comunicarea, 

gestionarea timpului şi cooperarea.  

Rezultatele proiectului vor fi cuprinse în cartea eBook, în format 

electronic, denumită “Învăţând să calificăm noi generaţii de 

inovatori” ce va fi livrată, înainte de sfârşitul lunii august 2020. 

CONSORŢIUL PROIECTULUI 

 

Boreal Innovation (Franţa) 
boreal-innovation.com  

 
 

 
 

Quarter Mediation (Olanda) 
www.quartermediation.eu  

 

 
 

Asociatia de Studii Socio-Economice 
(Romania) 

asse.rotind.ro 

  
 

Colegiul National Fratii Buzesti 
(Romania) 
www.cnfb.ro   

 
 

1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos 
(Grecia) 

1epal-peram.att.sch.gr  

 
 

Cookie Box (Spania) 
cookiebox.es 
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