București, 6 februarie 2020

În atenția Inspectoratului Școlar Județean Sibiu,
Vă scriem pentru a invita profesorii de gimnaziu de TIC/informatică din
județul dumneavoastră să se înscrie aici: https://predauviitor.ro/cursuri/,
până pe 12 februarie 2020, la cursul online gratuit “Introducere în Scratch
pentru profesori de gimnaziu”.
Cursul este construit exclusiv pentru acei profesori de gimnaziu care nu au
mai folosit deloc platforma Scratch și care nu au mai utilizat Scratch la clasă.
Cursul online intensiv de 12 săptămâni, primul MOOC de acest fel în limba
romană, va introduce profesorii de gimnaziu în utilizarea la clasă a Scratch,
unul dintre cele mai iubite și folosite programe gratuite de învățare a
programării, recomandat ca mijloc de învățare în noua programă pentru
gimnaziu, introdusă în 2017.
La finalul cursului, profesorii participanți vor ști cum să utilizeze Scratch
pentru pregătirea lecțiilor și cum să maximizeze învățarea în timpul orei, vor
avea multiple exemple de activități și exerciții pe care să le propună elevilor și
vor fi implementat cel puțin un proiect Scratch la clasă. Pe lângă numeroase
noutăți tehnice și pedagogice, cursul este primul de acest fel construit direct
pentru noua versiune de Scratch 3.0.
Cum se face înscrierea?
Înscrierea la cursul online oferit prin Programul Predau Viitor este gratuită, iar
primul pas este crearea unui cont la adresa: https://predauviitor.ro/register/
Cursul este dezvoltat și organizat de Asociația Techsoup în cadrul programului
Predau Viitor creat cu sprijinul Romanian-American Foundation, Societe
Generale European Business Services și Google (printr-un Google Educator
PD Grant 2019). Predau Viitor (www.predauviitor.ro) este un
program de dezvoltare profesională pentru profesori de informatică care îi
conectează la cele mai noi metode de predare a informaticii și la industria
locală de IT.
Pentru mai multe detalii cu privire la program sau curs, vă stăm la dispoziție
pe adresa de e-mail contact@predauviitor.ro
Din 2010, Asociația Techsoup creează și oferă resurse IT și experiențe de învățare a tehnologiei
pentru organizații nonprofit, tineri 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 găsiți pe www.asociatiatechsoup.ro
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