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De ce a fost elaborat

proiectul CodeIT?

Progresul tehnologic imens a forțat situația în

care IT, și în special programarea, devin

competența cheie a secolului XXI. Astăzi,

digitizarea și dezvoltarea tehnologică fac

programarea o limbă de comunicare. Trebuie să

fim conștienți de faptul că, în prezent, copiii

care sunt înscriși la școală vor efectua

profesii care încă nu există și singurul lucru

pe care îl putem spune despre aceste locuri de

muncă este că acestea vor fi bazate pe

tehnologie.



Scopul proiectului

Rezultatele 

proiectului

▫ Mediul virtual de învățare pentru profesori care conține

materiale de instruire în algoritm și programare și didactica

sa în alte discipline decât IT,

▫ Planuri de lecție model care încorporează programarea 

pentru chimie, geografie, matematică și fizică,

▫ Manualul intitulat "Îmbunătățiți-vă abilitățile de predare 

folosind algoritmul și programarea".

▫ Grupul țintă principal sunt profesorii non-IT din școlile 

elementare (clasele a 4-a și nivelul superior) și gimnaziile cu 

o atenție deosebită pentru profesorii de chimie, geografie, 

matematică și fizică.

▫ Grupul țintă secundar sunt elevii din școlile menționate 

mai sus.

Grupul țintă
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DESPRE PROIECT

▫ CodeIT se concentrează pe competența de programare a

cadrelor didactice ale subiectelor non-IT. Scopul proiectului

este de a ajuta profesorii să-și consolideze dezvoltarea

profesională prin creșterea abilităților de programare prin

dezvoltarea de resurse inovatoare.



ȘTIRI

Întâlnire de debut de proiect

Reuniunea a avut loc la Nikosia (Cipru), între 12 și

13 noiembrie, 2017. Reuniunea a început cu prezentarea

proiectului, cu accentul pus pe rezultatele

intelectuale și pe sarcinile aferente. În continuare,

au fost prezentate și discutate normele eficiente

privind gestionarea proiectelor, raportarea și

activitățile care implică diseminarea, evaluarea,

monitorizarea sau controlul calității.

Instruirea LTTA în cadrul proiectului CodeIT

La sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie 

a avut loc un eveniment LTTA în FIORENZUOLA D'ARDA 

(Italia), unde participanții și-au îmbunătățit 

abilitățile în domeniul aspectelor educaționale, 

determinând nevoile și așteptările conceptului de 

introducere a algoritmului și a software-ului elemente 

în clase non-IT.
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M.K. INNOVATIONS LTD

Cyprus, Nicosia

Danmar Computers sp z o.o.

Poland, Rzeszów

Istituto Superiore E. Mattei

Italy, Fiorenzuola d’Arda

Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat”

Romania, Alexandria

Kekavas Vidusskola

Latvia, Kekava

COSMIC 

INNOVATIONS 

este o firmă de 
consultanță foarte 

dinamică, oferind o 

gamă largă de 

servicii care 

elimină decalajul 

dintre 

ecosistemele 

comerciale și 

publice / UE.

Școala generală 

Kekava este cea mai 

mare școală din 

municipiu, cu 

aproximativ 1000 de 

elevi și 80 de cadre 

didactice.

Colegiul Național Pedagogic 

"Mircea Scarlat" este un 
colegiu reprezentativ la nivel 

local și național; este singurul 
liceu pedagogic din regiune.

Danmar Computers este o 

organizație care oferă 

formare profesională în 

domeniul IT și dezvoltării și 

furnizării de servicii de e-

learning începând cu anul 

2000. Se ocupă cu: instruiri, 

elaborarea de programe și 

materiale de instruire, 

consiliere, proiectarea 

paginilor web și a sistemelor 

de e-learning. 

Istituto Statale d'Istruzione 

Superiore Mattei este o școală 

secundară superioară de stat 

italiană pentru studenți în 

vârstă de 14-19 ani, care 

oferă cinci cursuri diferite de 

studiu. Școala are 900 de 

elevi, peste 90 de cadre 

didactice și 27 de cadre

personal nedidactic.

P.T.E.A. Wszechnica sp. z o. o.

Coordonator - Poland, Krosno

WSZECHNICA,  Societatea de educație alternativă și-a început existența în 1996. Toate formele de sesiuni de formare pentru 
cadrele didactice, în special profesorilor de tehnologie a informației, au intrat în domeniul de interes principal încă de la început. 
Am oferit cursuri, ateliere și seminarii pentru profesori. De asemenea, am oferit companiilor sesiuni avansate de instruire.

ACEST PROIECT A FOST FINANȚAT CU SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE. ACEASTA PUBLICAȚIE REFLECTĂ NUMAI POZIȚIILE AUTORULUI ȘI 
COMISIA NU POATE FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE INFORMAȚIE UTILIZATĂ ȘI FURNIZATĂ DE ACEASTA..

Mai multe găsiți la: https://www.codeit-project.eu
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PARTENERI

https://www.codeit-project.eu/

