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BULETIN INFORMATIV NR. 5 

 
FINALIZAREA PROIECTULUI ROBOGENIUS: 

 Proiectul Robogenius se încheie la sfârșitul lunii septembrie 2020, după 

doi ani de cooperare și schimburi!  

În luna august au fost publicate capodopera proiectului și o compilație a 

tuturor realizărilor noastre: cartea electronică Robogenius. Această carte 

electronică își propune să ofere o selecție de cele mai bune practici, ponturi 

și sfaturi în predarea roboticii pentru audiențe diferite. 

De asemenea, prezintă metode de predare TIC în sistemele școlare 

europene din Olanda, Grecia, România, Spania și Franța 

Pentru a asigura protecția și diseminarea sa ulterioară, partenerii 

Robogenius au ales să înregistreze cartea electronică folosind un ISBN (cod 

internaţional de identificare a cărţilor): ISBN 9782957413102 

Dacă sunteți în căutarea de idei în predarea TIC sau roboticii, ar 

trebui să aruncați o privire! 
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Site-ul proiectului 

robogenius.mysch.gr 
 

 

Link către pagina Facebook  
 

 

https://www.facebook.com/Robogenius-556342154789989/
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DISEMINAREA NOASTRĂ LA NIVEL LOCAL:  

În ciuda pandemiei Covid19, unii dintre parteneri au avut ocazia să 

organizeze evenimente de diseminare cu părțile interesate locale, elevi, 

profesori și cercetători în domeniul roboticii..  

Desigur, distanțarea socială și măștile au fost prezente! 

Feedbackurile au fost cu adevărat pozitive și entuziasmate. 

 Partenerii de proiect plănuiseră să se întâlnească pentru întalnirea de 

proiect finală la Marsilia în septembrie, dar a trebuit să ne adaptăm strategia 

și să organizăm o discuție online 

Niște fotografii din septembrie 2020:  
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CONSORȚIUL  

PROIECTULUI 

Boreal Innovation (Franța) 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://boreal-innovation.com/en/
http://www.quartermediation.eu/
http://asse.rotind.ro/
http://www.cnfb.ro/
http://1epal-peram.att.sch.gr/
http://cookiebox.es/
http://cookiebox.es/

