


Hour of Code  

Ora de Programare 

https://www.youtube.com/watch?v=rH7AjDMz_dc


• https://www.youtube.com/watch?v=mgooqyWMTxk 

 

• https://www.youtube.com/user/CodeOrg 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=fjQ7XaMNQNc 
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code.org 

• Descriere 

 organizaţie non-profit, dedicată extinderii educaţiei 
 

• Obiectiv 

 promovarea în şcoli a tehnologiei informaţiei şi a 

programării 
 

• Viziune 

 fiecare elev din fiecare şcoală să înveţe tehnologia 

informaţiei 



code.org 

• Ţinta 

 elevi, profesori, părinţi 
 

• Implementare 

 participare la o introducere distractivă în tainele 

programării 
 

• Parteneri 

 Microsoft, Apple, Amazon, Boys and Girls Clubs şi 

College Board  



Computer Science  

Education Week 
 

Fiecare elev ar trebui să aibă şansa  

să participe la o oră de programare. 

 



Orice elev al secolului XXI ar trebui să aibă 

posibilitatea de a învăţa să programeze. 

 

Programarea ajută la dezvoltarea creativităţii, a 

capacităţii de a rezolva mai uşor probleme şi 

pregăteşte elevii pentru orice carieră viitoare. 

 

 

Computer Science  

Education Week 



Hour of Code 

• reprezintă o introducere de o oră în tehnologia 

computerelor și programare 

• arată că programarea este simplă, socială şi 

oricine poate învăţa măcar elementele de bază 

• este o mişcare globală ce a atins zeci de milioane 

de elevi şi studenţi 

 



Hour of Code 

• este cel mai mare eveniment de educaţie din 

istorie 

• este o activitate de o oră 

• se adresează persoanelor cu vârsta între 4 şi 104 

ani 

• conţine activităţi interactive realizate individual sau 

în echipă 

 

 



http://hourofcode.com/ro/ro 

http://hourofcode.com/ro/ro


http://ro.code.org/ 

http://ro.code.org/


Tutoriale 

• Tutoriale pentru începători 

• Tutoriale care predau JavaScript 

• Nu ai device sau Internet?  Încearca tehnologia 

computerelor 'deconectate„ 

• Aplicații-tutorial pentru orice device 

• Alte limbaje de programare 

• Creează-ți propriile aplicații 

 

 

 



Tutoriale care predau 

JavaScript 



Codecademy 



Codecademy 



Lecţia 1 

Elementele de bază ale limbajului de 

programare JavaScript 



Lecţia 1 

Competenţe specifice: 

• familiarizarea cu elementele de bază ale limbajului 

de programare JavaScript 

• crearea unei animație interactive cu propriul nume 

 

Clasa: a IX-a 

 

Durata: 60 minute 

 



Lecţia 1 

http://www.youtube.com/watch?v=fjQ7XaMNQNc


Lecţia 1 



Lecţia 1 



Lecţia 1 

Interfaţa platformei: 

• Lesson 

• Code Editor 

• Console 

• Save & Submit Code 

 

 

 



Schiţă de lecţie 
Evenimentele instruirii Modalităţi de realizare 

Moment organizatoric 
- verificarea staţiilor de lucru şi a conexiunii la reţeaua Internet 

- înscrierea şcolii la evenimentul Hour of Code: http://hourofcode.com/ro/ro 

Captarea atenţiei tuturor 

elevilor 

până la sfârşitul lecţiei 

- anunţarea titlului lecţiei  ”Elementele de bază ale limbajului de programare 

JavaScript” 

- prezentarea clipului video: http://www.youtube.com/watch?v=fjQ7XaMNQNc 

Enunţarea obiectivelor 

urmărite 

- familiarizarea cu elementele de bază ale limbajului de programare JavaScript 

- crearea unei animație interactive cu propriul nume 

Actualizarea „ancorelor 

învăţării” 

Tehnologia computerelor este arta de a combina idei umane și instrumente 

digitale pentru a crește puterea noastră. Cercetătorii din domeniul tehnologiei 

computerelor, lucrează în atât de multe domenii: scriu aplicații pentru telefoane, 

ajută la vindecarea bolilor, creează filme animate, construiesc rețele de 

socializare, construiesc roboți care explorează alte planete și multe altele. 

Prezentarea sarcinilor de 

lucru, 

dirijarea învăţării, 

obţinerea performanţelor şi 

asigurarea conexiunii 

inverse 

- se scrie pe tablă site-ul tutorialelor: http://ro.code.org/ 

- se alege pagina Tutoriale 

- se alege secţiunea Tutoriale care predau JavaScript 

- din lista tutorialelor se alege Codecademy -> Du-te  

- se parcurg  cele 15 slide-uri ale lecţiei 

- se rezolvă sarcinile propuse 

Evaluarea progresului 

instruirii 

- se vizualizează rezultatele obţinute 

Asigurarea retenţiei, 

intensificarea transferului şi 

pregătirea învăţării acasă 

- determinarea numărului de insigne obţinute de elevi 

- vizualizarea certificatului digital obţinut 

- se propune elevilor să încerce şi alte tutoriale care le-ar fi utile  
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Webografie 

• http://code.org/ 

• http://ro.code.org/ 

• http://ro.code.org/learn 

• http://learn.code.org/ 

• http://hourofcode.com/ro/ro 

• http://www.codecademy.com/ 

• http://adfaber.org/hour_of_code_romania/ 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Code.org 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Codecademy 
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Motto 

 

“Educația nu este pregătirea pentru viață,  

educația este viața însăși.“ 

 

                                                     John Dewey 


