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Ce se intâmplă în 

proiectul CodeIT?

Lucrările în cadrul proiectului CodeIT sunt pe 

jumătate. Publicația privind didactica 

algoritmică și de programare pentru profesori de 

alte discipline decât IT este acum disponibilă 

în mai multe limbi. Este difuzată pe scară largă 

în țările partenere și acordă o atenție sporită 

profesorilor. Mulți dintre aceștia ajută 

partenerii să construiască un mediu modern de 

învățare virtuală pentru profesori, care este în 

prezent principala sarcină a partenerilor.



Materiale de 

instruire

Materialele de instruire pentru profesori sunt deja pregătite și
publicate. Pe lângă engleză, ele sunt disponibile în limbile greacă, 
italiană, letonă, poloneză și română. Publicația poate fi 
descărcată din următorul loc:
https://www.codeit-project.eu/downloads/ 

VLET

▫ În prezent se dezvoltă mediul virtual de învățare pentru
profesori. Este un loc virtual care conține deja materialele de
pregătire pentru profesori și oferă posibilitatea de a-și testa
cunoștințele în domeniul algoritmului și programării. Odată
creat, VLET va oferi cadrelor didactice posibilități nu doar pentru
citire și învățare, ci și pentru schimbul de idei, experiențe și
instrumente pe care să le folosescă în predare.

▫ Manualul este în stadiul de început al dezvoltării. Până acum,
doar structura a fost pregătită, iar partenerii lucrează la conținut.
Este de așteptat ca, atunci când sa terminat, manualul va fi un
mare ajutor pentru profesorii care vor dori să introducă
algoritmica și programare în timpul lecțiilor lor.

Handbook

Proiectul CodeIT Buletin informativ 2

Rezultatele proiectului



ȘTIRI

Planuri de lecții

Una dintre activitățile în care cadrele didactice sunt

cele mai implicate este crearea de planuri de lecții

care includ utilizarea algoritmilor și a elementelor

de programare. Profesioniștii din diferite țări,

partenerii de sprijin în această sarcină, furnizând

propriile propuneri de planuri de lecții în cadrul

matematicii, fizicii, geografiei și chimiei. Schimbul

de astfel de planuri și lucrul reciproc asupra lor în

întreaga țară este, după cum unul dintre profesori a

spus "o mulțime de distracție și o mulțime de

învățare".

Intâlnirea din Latvia
Întâlnirea din Letonia a avut loc la Kekava la

începutul lunii septembrie. În ciuda vremii ploioase,

partenerii s-au bucurat de mediul de lucru, contribuția

partenerilor și mâncarea letonă tradițională. Planul

detaliat de acțiune pentru lunile următoare a fost

discutat și stabilit.
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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

Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat”

Romania, Alexandria

Kekavas Vidusskola

Latvia, Kekava

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

Coordinator- Poland, Krosno

ACEST PROIECT A FOST FINANȚAT CU SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE. ACEASTA PUBLICARE REFLECTEAZĂ NUMAI POZIȚIILE AUTORULUI ȘI 
COMISIA NU POATE FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE UTILIZARE CARE POATE FI FURNIZATE DE INFORMAȚIILE CONȚINUTE LA ACESTEA.

Găsiți mai multe: https://www.codeit-project.eu
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PARTENERI

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

