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BULETIN INFORMATIV NR.4 

 
DURABILITATEA LA NIVEL LOCAL ȘI EUROPEAN: 

Nivel local: 

Durabilitatea la nivel local este legată de continuarea inițiativelor 

proiectului în comunitățile locale ale partenerilor implicați în 

consorțiul de proiect, precum și de abilitarea formatorilor pentru a 

susține și a conduce mai departe inspirația și bunele practici ale 

proiectului. 

Mai mult, deoarece siteul web al proiectului va fi menținut cel puțin 

trei ani după terminarea proiectelor, cei care trebuie să utilizeze 

rezultatele produse pe parcursul proiectului, vor continua să le 

găsească disponibile pe siteul web al proiectului. 

Nivel european: 

Durabilitatea la nivel european este legată de utilizarea în 

continuare a rezultatelor proiectului, nu numai de către parteneri și 

din țările implicate în proiect, ci și în alte țări europene, de către 

alte organizații care fac parte din rețelele profesionale ale 

partenerilor. În acest sens, existența platformei virtuale a 

proiectului http://robogenius.mysch.gr aduce o valoare adăugată 

rezultatelor proiectului, deoarece poate fi folosită de părțile 

interesate, profesorii și formatorii dispuși să organizeze activități 

bazate pe robotică ca resursă valoroasă Bază de date. 
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IMPACT LA NIVEL LOCAL/REGIONAL ȘI EUROPEAN: 

 

 

 

 

 

Întrucât organizațiile partenere din consorțiul proiectului consideră 

esențial ca experiența acumulată să fie împărtășită și diseminată 

organizațiilor din rețelele lor, instituțiilor din lumea educației și la un 

nivel european mai larg, rezultatele acestui proiect nu se vor limita la 

partenerii din cadrul consorțiul ROBOGENIUS. În acest sens, se 

așteaptă ca rezultatele proiectului să fie transferabile în orice mediu 

educațional, astfel încât acestea să poată fi promovate prin 

evenimente și activități de diseminare. Organizațiile din rețeaua 

partenerilor proiectului și / sau în domeniile lor de interes, precum 

și la un nivel mai larg, vor avea, prin urmare, oportunitatea de a 

utiliza rezultatele produse de proiect. În acest fel, un impact similar 

asupra organizațiilor din afara celor direct implicate în proiect 

implică logic o extindere a rezultatelor. 

Impactul proiectului va fi direct legat de rezultatele proiectului, 

deoarece platforma online ROBOGENIUS cu diferite funcționalități 

interactive, kitul de instruire ROBOGENIUS, ghidul de bune practici 

ROBOGENIUS și metodologia concursului ROBOGENIUS sunt 

așteptate să aibă un impact inspirativ asupra unei game largi 

audiența părților interesate și practicile educației, împreună cu un 

interes crescut în rândul profesioniștilor care lucrează cu robotica în 

educație Mai mult, ROBOGENIUS eBook va avea un impact considerabil 

asupra formatorilor și educatorilor dispuși să promoveze și să practice 

învățarea roboticii și să stabilească ecosisteme solide în sprijinul unei astfel 

de învățări în comunitățile lor. 
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Boreal Innovation (Franța) 
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Quarter Mediation (Olanda) 
www.quartermediation.eu  
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