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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 

Proiectul nostru a 

luat sfârșit ...

să vedem ce am reușit să 

realizăm împreună!



Mediul virtual 

de invatare

Modele de 

planuri de 

lectii

Manual
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REZULTATELE PROIECTULUI

care conține materiale de instruire pentru
profesorii discipline non_IT din domenii
precum algoritmica și programarea. 
https://www.codeit-project.eu/handbook/

care includ utilizarea algoritmilor și a 
elementelor de programare pentru disciplinele
Chimie, Geografie, Matematică și Fizică.
https://www.codeit-project.eu/lesson-plans/

intitulat “Îmbunătățiți-vă abilitățile de predare
prin utilizarea algoritmului și a programării”.
https://www.codeit-project.eu/downloads/

https://www.codeit-project.eu/handbook/
https://www.codeit-project.eu/lesson-plans/
https://www.codeit-project.eu/downloads/


STIRI

Evenimente de multiplicare
Proiectul include organizarea a cinci evenimente multiplicatoare, care au fost deja

finalizate de majoritatea partenerilor. Printre participanți au fost incluși profesori

din școlile din regiunile lor, care au invitat și alte părți interesate.
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STIRI

Intalnirea finala
A patra și ultima întâlnire a consorțiului din cadrul

proiectului CODEIT a fost organizată la Krosno

(Polonia) în data de 19/20 septembrie 2019. Întâlnirea

a fost găzduită de coordonatorul de proiect Wszechnica

în clădirea școlii lor.

Ordinea de zi a reuniunii compusă din câteva domenii-

cheie pentru discuții:

- rezumatul pilotării naționale a rezultatelor

proiectului în rândul cadrelor didactice;

- rezumatul evenimentelor multiplicatoare naționale;

- revizuirea rezultatelor proiectului și a sarcinilor

rămase;

- diseminarea, exploatarea și sustenabilitatea

proiectelor;

Datorită amabilității oferite de gazde, participanții

la întâlnire au avut și șansa de a vizita Centrul de 

patrimoniu al sticlei situat în orașul Krosno, care 

este cel mai mare centru de producție de fibre de 

sticlă și sticlă din Europa. Centrul de patrimoniu al 

sticlei a fost construit datorită sprijinului

fondurilor europene (Programul Economie ativă 2007-

2013).
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REZUMAT

Ce am realizat în proiect?
 Am prezentat noi descoperiri și soluții

pentru dezvoltarea competențelor de

programare ale profesorilor.

 Dezvoltarea de rezultate inovatoare

pentru beneficiile profesorilor,

formatorilor și studenților la Chimie,

Geografie, Matematică și Fizică și alte

materii non-IT.

 Profesorii susținuți în îmbunătățirea

dezvoltării lor profesionale prin

creșterea competențelor de programare

prin dezvoltarea resurselor inovatoare

 A creat noi sinergii, a întâlnit noi

parteneri și a dezvoltat competențe

proprii din expertiza membrilor

consorțiului.
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Intalnire finala la Wszechnica(in 

Poland)



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

COSMIC 
INNOVATIONS 

este o consultanță
foarte dinamică, care 

oferă o gamă vastă
de servicii care 

limitează decalajul
dintre ecosistemele

comerciale și
finanțarea publică / 

UE.

Școala secundară
generală Kekava este

cea mai mare școală din 
municipiu, cu 

aproximativ 1000 de 
elevi și 80 de profesori.

Colegiul Pedagogic ‘Mircea
Scarlat” este o școală

reprezentativă la nivel local și
național; este singurul liceu

pedagogic din regiune.

Danmar Computers este o 
organizație care oferă pregătire

profesională în domeniul IT și
dezvoltă și furnizează servicii de 

învățare electronică din anul
2000. Se ocupă cu: training-uri, 

elaborarea de programe și
materiale de instruire, 

consiliere, proiectare de pagini
web și sisteme de înviere.

Istituto Statale d’Istruzione
Superiore Mattei este o Școală
Gimnazială Superioară de Stat 

pentru studenții cu vârste
cuprinse între 14 și 19 ani, care 

oferă cinci cursuri diferite de 
studiu. Școala are 900 de elevi, 
peste 90 de profesori și 27 de 

personal nedidactic.

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

Coordonator - Polonia, Krosno

WSZECHNICA- Societatea de învățământ alternativ și-a început existența în 1996. Toate formele de sesiuni de instruire pentru
profesori, în special profesorii de tehnologie informațională, au fost în sfera principală de interes încă de la început. 

Am oferit cursuri, ateliere și seminarii pentru profesori. De asemenea, au fost oferite sesiuni de pregătire avansată catre companii.

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.

Urmareste-ne pe Facebook si viziteaza: https://www.codeit-project.eu

PARTNERII

Stai cu noi! Alegeți-vă modul de contact!

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

