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Concursul Național ”StartIT”, oct. 2016

• Aflat la a VII-a ediție, concursul a reunit 
15 echipaje de la palate și cluburi ale 
copiilor din țară.

• La cele trei secţiuni ale concursului –
„Programare”, clasele II-VIII; „Media”; 
„Recreaţie” – au participat peste 150 elevi
pasionaţi de programarea calculatoarelor şi
crearea unor lucrări originale cu tematică
impusă.

http://cnstartit.blogspot.ro/



Concursul "My Space", Colegiul National "Mircea 
cel Batran" Constanta, 4-10.10.2016

• Premiul I la Concursul "My 
Space", Colegiul National 
"Mircea cel Batran" 
Constanta, cuprins la a X-a
ediție a suitei de manifestări
”My Space”, (CAER 2015, 
poziția 542), a fost obținut 
de:

Găitan Andreea, clasa a VI-a

Mai mult:
http://cnmbct.ro/attachments/article/579/
Rezultate%20concurs%20desene.pdf

http://cnmbct.ro/attachments/article/579/Rezultate concurs desene.pdf


Ziua internationala a Drepturilor copilului

• Elevii de la grupa avansați a 
cercului de informatică, au 
realizat pe calculator prezentări
electronice animate având ca 
temă drepturile copilului. 

• Prezentarile electronice premiate, 
realizate de elevi cu ocazia Zilei
Drepturilor Copiilor, 18-20 
noiembrie 2015 se află publicate 
la adresa:

Acenischi Tudor 

si Matei Eric
Găitan Andreea

Șlincu Andra 

Maria

Bardan Emanuel 

Alexandru

Ignătescu Răzvan Ma Nin Andrei

Pișta Matei
Costinean 

Sebastianhttp://infoactivitatieducative.blogspot.ro/2015/11/
prezentari-realizate-de-elevi-cu-ocazia.html

http://infoactivitatieducative.blogspot.ro/2015/11/prezentari-realizate-de-elevi-cu-ocazia.html


Marea Unire a 
românilor, 
1 Decembrie 1918

Palatul Copiilor Suceava a organizat 
în perioada 27-28 noiembrie 2015 
concursul pe teme istorice "Marea 
Unire - 1 decembrie 1918", la care 
au participat 42 elevi de la Cercul 
Artă textilă, Tapiserie , Operare și 
programare pe calculator și 
Informatică. 5 eleve de la Cercul Artă 
Textiă au obținut punctaj maxim.



"Zambete in Ajun de Craciun"
7 decembrie 2015

• Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din 18 
copii cu dizabilități internați în casele de tip familial 
Șcheia și Mohoveni. Elevii participanți la activitate au 
oferit sprijin copiilor în realizarea lucrărilor propuse 
de dna prof. Reuț Olga Marcela. Activităţile practice 
au avut o influenţă benefică asupra personalităţii 
copiilor pe plan moral, afectiv şi intelectual.

Participanți: 12 elevi de la cercul de informatică
de la Palatul Copiilor Suceava, 3 cadre didactice și
1 coordonator case de tip familial



Sârghia Darius, clasa aII-a Todosi Călin, clasa a III-a Zimbru Sebastian, clasa a II-a

„Asteptându-l pe Moș Crăciun„, decembrie 2015



Lecțiile parcurse pe site au 
contribuit la dezvoltarea 
abilităţilor de programare 
si au demonstrat că 
programarea reprezintă o 
îmbinare între logică şi 
matematică, între muncă 
şi perseverenţă, fiind 
accesibilă chiar şi la vârste 
mici. În Romania 
aproximativ 1 milion de 
persoane au participat la 
acest eveniment

ro.code.org.

50 de elevi participanti la  ”O oră de programare”, 7-15 decembrie 2015, au obtinut
certificatul de absolvire "The Hour of Code - demonstrating and understanding of the 
basic concept of Computer Science"

An Hour Of Code



Concursul international 
de programare in 
Scratch, mai 2016
Termenele limită pentru concursul de programare sunt:
• 13 martie 2016 – Termenul limită pentru înscrierea cadrelor didactice / 
unităților în concurs, prin completarea formularului de la 
adresa http://goo.gl/forms/U2YUONdccy.
• 14 mai 2016 – Termenul limită pentru trimiterea proiectelor la 
adresascriptrial@gmail.com.
• 01 Iunie 2016 – Anunțarea rezultatelor.
• 14 iunie 2016 – Transmiterea diplomelor prin poștă.
• 30 iunie 2016 – Realizarea unei galerii cu proiectele câștigătoare.
mai mult

http://goo.gl/forms/U2YUONdccy
mailto:scriptrial@gmail.com
http://nonformal.ro/ro/content/script-2016

