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CodeIT - Îmbunătățirea dezvoltării profesionale 

a cadrelor didactice prin algoritmică si programare 

Numar proiect: 2017-1-1PL01-KA201-038494

Periaoda de implementare: 01.10.2017-30.09.2019 

Ce s-a întâmplat în

proiectul CodeIT?

Lucrările din cadrul proiectului CodeIT sunt la

timp, iar Partenerii își finalizează etapa de

pilotare în rândul profesorilor. Feedback-ul

colectat din pilotare va ajuta la modelarea și

completarea versiunilor finale ale rezultatelor

proiectului. De asemenea, partenerii verifică

rezultatele proiectului în limbile lor naționale.

Continuați la paginile următoare pentru a vedea

galerii foto de la evenimentele noastre anterioare.

Vom continua să difuzăm proiectul pentru a ajunge

la grupurile țintă și ca aceștia să beneficieze de

utilizarea mediului de învățare virtuală și a altor

rezultate CodeIT!



Materiale de

formare

Materialele de instruire în engleză, greacă, italiană, letonă, poloneză
și română, pot fi descărcate de pe site-ul web al proiectului:
https://www.codeit-project.eu/downloads/

VLET

Mediul virtual de învățare este pregătit pentru pilotare în rândul
cadrelor didactice, în special la subiectele non-IT. Ei vor încerca
să vadă cum să testeze cunoștințele în domeniul algoritmic și de 
programare. Acest instrument inovator va oferi profesorilor
posibilități nu numai pentru lectură și învățare, ci și pentru
schimbul de idei, experiențe și instrumente pe care le folosesc
atunci când predă.

Structura manualului a fost pregătită și va fi disponibilă în curând
sub titlul “Îmbunătățiți-vă abilitățile de predare prin utilizarea
algoritmului și a programării”.. Partenerii au examinat manualul
și au decis să adauge mai multe planuri de lecții.

Manual
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REZULTATELE PROIECTULUI

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


GALERIA FOTO DE LA LTTA (DESFASURAT in ITALIA)

Citiți buletinul anterior 

pentru o scurtă informație 

despre această activitate.
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GALERIA FOTO DE LA LTTA (DESFASURAT in ITALIA)
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Citiți buletinul anterior 

pentru o scurtă informație 

despre această activitate.



Știri

Întâlnirea din Romania
Întâlnirea în România a avut loc la Alexandria, la 

începutul lunii mai. Partenerii au discutat

detaliile pentru faza de pilotare. Au fost luate

măsuri corective pentru rezultatele realizate. 

Partenerii au planificat, de asemenea, structura

finală a platformei de învățare online și au 

discutat despre evenimentele de multiplicare și

despre modul de raportare a finalizării acestora.
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M.K. INNOVATIONS LTD

Cipru, Nicosia

Danmar Computers sp z o.o.

Polonia, Rzeszów

Istituto Superiore E. Mattei

Italia, Fiorenzuola d’Arda

Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat”

Romania, Alexandria

Kekavas Vidusskola

Latvia, Kekava

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

Coordonator- Polonia, Krosno

ACEST PROIECT A FOST FINANȚAT CU SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE. ACEASTA  PUBLICATIE  REFLECTA DOAR PUNCTELE DE VEDERE  ALE 
AUTORILOR , ȘI COMISIA NU POATE FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE UTILIZARE A INFORMAȚIILE CONȚINUTE.

Gaseste mai multe pe: https://www.codeit-project.eu
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PARTNERI

Urmareste-ne pe Facebook: @code.it.project 

https://www.codeit-project.eu/
https://www.facebook.com/code.it.project/

