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Proiectul ROBOGENIUS își propune să creeze o legătură între
organizațiile educaționale, entități interesate în economie și ONGurile care pot utiliza rezultatele proiectului prin adaptarea la nevoile
lor specific, dar și prin focalizarea pe robotică, una din științele
viitorului.
Întrucât una dintre principalele probleme ale educației formale este
generalizarea procesului educațional, principala problemă este de
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a-i face pe elevi capabili de a avea o gândire flexibilă și să
conștientizeze necesitatea de a evita ipotezele irelevante și / cele
nevalidate de experiența reală în favoarea ipotezelor relevante și
viabile
Dezvoltarea rapidă a tehnologiei, precum și schimbările perpetue
ale mediilor naturale și sociale, cer ca traseul educației să înceapă la
o vârstă mai fragedă pentru a permite adaptabilitatea pe termen
lung a mentalităților oamenilor la schimbările tehnologice care le
îmbunătățesc viața.
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OBIECTIVE SPECIFICE

CONSORȚIUL

Obiectivele specifice ale proiectului sunt de a explora abordarea
inovatoare a căilor de învățare prin educație interdisciplinară prin
utilizarea noilor tehnologii; identificarea principalelor obstacole la
nivel european /regional /național / local prin implementarea de
noi abordări ale diferitelor sisteme educaționale reprezentate de
școlile implicate în proiect; pentru a asigura un impact durabil pe
termen lung asupra partenerilor din consorțiu; pentru a crea o
platformă pentru un forum internațional de robotică.

PROIECTULUI
Boreal Innovation (Franța)
boreal-innovation.com

Quarter Mediation (Olanda)

PRIMA ÎNTÂLNIRE DE PROIECT

www.quartermediation.eu

Asociatia de Studii Socio-Economice
(Romania)
asse.rotind.ro

Prima întâlnire a proiectului ROBOGENIUS, organizată de Quarter
Mediation în Assen, Olanda, în perioada 30-31 octombrie 2018, a fost
o oportunitate pentru partenerii din consorțiu de a discuta aspecte
legate de managementul proiectului, precum și procedeele de
evaluare, diseminare și comunicare.
În plus, reprezentanții partenerilor din consorțiul ROBOGENIUS au
definit planul de dezvoltare a strategiei pentru producerea
rezultatelor intelectuale planificate pentru a fi realizate pe parcursul
duratei proiectului: platforma online cu diferite funcționalități
interactive; kit-ul de instruire; ghidul de bune practici; metodologia
concursului; eBook "Învățarea prin împuternicirea noilor generații
de inovatori".

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