
Creativi in IT 

 

În data de 02 octombrie 2020 doamnele profesor  Creț Ileana și Pescaru Irina, alături de 

elevi din clasa aVa B au sustinut evenimentul online finanțat cu ajutorul inițiativei Meet and 

Code (https://www.meet-and-code.org/) susținută la nivel european de compania de software 

SAP. Meet and Code 2020 este coordonată de Haus des Stiftens gGmbH și rețeaua TechSoup 

Europe în 35 de țări europene și susține, pentru al 4-lea an consecutiv, evenimente de tehnologie 

și programare aliniate cu misiunea Europe Code Week. 

În România, inițiativa Meet and Code este coordonată de Asociația Techsoup. Din 2010, 

Asociația Techsoup (https://www.asociatiatechsoup.ro) 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.” 

Activitatea a fost dedicata Zilei Mondiale a Animalelor, sărbătorita anual in 4 

octombrie, scopul ei fiind invățarea folosirii imaginației și cunoștințelor acumulate lucrând pe 

programe de prezentare, de animație și quizzuri. Ne-am bazat pe resursele materiale proprii 

(computere, laptopuri, programe). Activitatea a avut o prima parte de prezentare a unui scurt 

istoric al evolutiei tehnologiei, o parte de aplicatii scratch 3D, vizualizare materiale video 360 

cu ochelarii VR achizitionati din finantarea obtinuta,  pentru o experienta cat mai reala. 

Conectarea s-a realizat online folosind aplicatia ZOOM. 

O parte consistenta a activitatii a constat in prezentarea unor performante ale tehnologiei 

actuale si identificarea unor posibile aplicatii ale acestora in lumea animalelor pentru studierea 

si protejarea vietuitoarelor intregii planete. 

In finalul activitatii elevii au participat la o sesiune de brainstorming, urmată de 

prezentări ale propriilor opinii. 

Evenimentul a fost intermediat de Asociatia de părinti a scolii Liviiu Rebreanu, asociatie 

nonprofit, care ne-a sprijinit cu inscrierea evenimentului in programul MEET and code si 

depunerea documentatiei necesare finantarii. 

Elevii s-au simtit atrasi de participarea la activități avand ca scop sensibilizarea atitudinii 

pentru mediu, fiind curiosi sa descopere nu doar etapele istorice ale tehnologizarii, ci si ultimele 

performante in domeniul realitatii virtuale. Ei au participat activ la intregul eveniment , existand 

o sesiune interactiva, au adresat intrebari, au oferit solutii, in final apreciind în mod pozitiv și 

concret oportunitatea oferită. 



 

 

 


