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 Dezvoltarea 

tehnologiei a dus la 

creșterea cantității de 

informații pe care 

trebuie să le deținem. 

În acest moment, 

există o întrebare: 

Suntem capabili să 

folosim corect și în 

scopuri utile 

tehnologia? De aceea 

este necesar ca elevii 

să fie îndrumați și să 

utilizeze corect noiile 

tehnologii. În lumea în 

curs de dezvoltare, 

așteptăm o generație 

de oameni care își 

produc propriile jocuri, 

animații, activități și 

profesii, luând în 

considerare viitorul 

profilului uman . 
 
 
 

CODE 
WEEK 

 

Săptămâna 

UE a 

programării 

este o inițiativă 

de bază care 

își propune să 

aducă 

programarea 

și 

competențele 

digitale la 

îndemâna 

tuturor într-un 

mod distractiv 

și antrenant. 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Elevii implicați în 
proiectul Erasmus +, 
KA 229 ,,Take a 
learning journey on 
the STEAM train” și 
proiectul eTwinning ,, 
Producing with 
coding” au participat la 
activități de programare 
în cadrul evenimentului 
european  Code Week. 
Școala noastră a obținut 
Certificatul de Excelență 
pentru implicarea în 
activitățile 
evenimentului ,, Code 
Week 4 all” . 

 Școala Gimnazială Nr.1 
Brănești, Ilfov, a 
participat la acest 
eveniment alături de 
școli din Turcia, Croația, 
Anglia, Italia și Bulgaria 
( parteneri în cele două 
proiecte).  

 

Un alt eveniment la care 

au participat elevii școlii 

a fost ,, Hour of Code”.  

Ora de Programare 

reprezintă o introducere 

de o oră în știința 

computerului și 

programare, cu scopul de 

a demistifica limbajul 

specific și de a arăta că 

oricine poate învăța 

bazele acestuia. 

Incercarea de a apropia 

elevii de tehnologia 

computerelor și 

programare a devenit un 

efort global. 

 

 

 

 

 

HOUR 
of 
CODE 

 
Hour of Code 

are loc in fiecare 

an in timpul  

Săptămânii 

Educației în 

Tehnologia 

Computerelor. 

În  2019 aceasta 

a avut loc in 

perioada 9-15 

decembrie, dar 

aceste activități 

se pot organiza 

in orice 

perioada a 

anului.  
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