
 

 

 

București, octombrie 2021 

 

 

În atenția Doamnei Inspector / Domnului Inspector,  

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

 

Până pe 10 octombrie 2021, Asociația Techsoup invită profesorii de gimnaziu de informatică și 

TIC să se înscrie la cursul online Introducere în Scratch menit să îi sprijine în explorarea 

practică a programării vizuale într-o abordare pedagogică intensivă și colaborativă. Înscrieri și 

mai multe detalii pe: https://predauviitor.ro/  

 

Cursul online Introducere în Scratch pentru profesori de gimnaziu, sprijinit de Romanian-

American-Foundation, Societe Generale European Business Services și Google, își propune să 

îi inițieze pe profesori în utilizarea la clasă a unuia dintre cele mai iubite și folosite programe 

gratuite de învățare a programării: Scratch, program care se regăsește dealtfel în programa 

școlară. Înscrieri pe https://predauviitor.ro/cursuri/introducere-in-scratch-pentru-profesori-de-

gimnaziu-toamna-2021/  

 

Ce alte cursuri oferă Asociația Techsoup? 

 

Cursul online Intensiv de educație digitală pentru învățători, sprijinit de Google.org, prin 

Fundația Tides, și SAP România îi așteaptă pe învățători, elevi și profesori de la licee 

pedagogice să descopere și să aplice activități facilitate de tehnologie încă de la ciclul primar, 

unde învățătorul digital poate fi un model real pentru elevi în lumea digitală. Înscrieri și detalii pe 

https://indreptardigital.ro/courses/intensiv-de-educatie-digitala-pentru-invatamant-primar-

toamna-2021/  

 

Înscrieri și absolvire cursuri 

Învățătorii și profesorii se pot înscrie gratuit pe site-urile dedicate cursurilor online, prin crearea 

unui cont pe platformele: www.indreptardigital.ro (pentru învățători, elevi și profesori din licee 

pedagogice) și www.predauviitor.ro (pentru profesori de informatică și TIC). 

 

Cursurile se finalizează cu realizarea unui proiect practic, la clasă. Pe durata cursurilor, 

participanții sunt invitați la webinarii și activități de comunitate care să încurajeze colaborarea și 

să susțină un ritm intens al învățării. Participanții care îndeplinesc condițiile de absolvire vor 

primi o diplomă de absolvent la final. 
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Vă mulțumim că dați de veste despre această oportunitate școlilor și profesorilor din 

județul dumneavoastră. 

Pentru informații suplimentare cu privire la cursurile online, vă stăm la dispoziție pe adresele de 

e-mail: ana.stamatescu@asociatiatechsoup.ro (Cursurile Predau Viitor) și 

adela.beca@asociatiatechsoup.ro (Cursul Îndreptar Digital). 

 

Cu cele mai bune gânduri, 

Ana Stamatescu - Designer Instrucțional Asociația Techsoup 

---- 

 

Despre Asociația Techsoup 

Din 2010, Asociația Techsoup creează și oferă resurse IT și experiențe de învățare a 

tehnologiei pentru organizații nonprofit, elevi și profesori. Asociația Techsoup este câștigătoare 

a premiului Digital Skills for Education din cadrul European Digital Skills Awards în 2017, 

competiție organizată de Comisia Europeană. Mai multe despre misiunea organizației și 

proiectele Asociației Techsoup pe www.asociatiatechsoup.ro 

Mai multe despre misiunea organizației și proiectele noastre pe www.asociatiatechsoup.ro 

http://www.asociatiatechsoup.ro/

