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IN ATENTIA: DOMNILOR DIRECTOR! ~I A CADRELOR DIDACTICE i>E 
INFORMATICA 

Editia a II a concursului online de programare, CoderDojo Tech Schools are deschise 
inscrierile piina pe 15 decembrie. Concursul se adreseaza copiilor cu vilrsta intre 7-17 ani, care 
invata sa programeze in diferite limbaje de programare. . . 

Pentru a se inscrie in concurs elevii trebuie sa se organizeze in echipe formate din 2 pfula la 4 
membri ~i cu ajutorul unui coordonator (profesor, parinte, mentor) sa faca un proiect -care· se 
lncadreaza in una dintre urmatoarele 5 categorii: ·." 
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• Visual programming (proiecte dezvoltate in platforme care utilizeaza blocuri de cod: 
Scratch, MakeCode,etc, inclusiv proiecte care imbina hardware cu platforme care fo!osesc 
blocuri de cod) 

•WEB (apiicatii web de orice tip care folosesc HTML&CSS&JavaScript) .... , 
•Games ( orice tip de joc care antreneaza ~i invita la joaca, dezvoltat in orice tehnolb'gi~ l:naf. ";·;~~ 

putin cele dezvoltate in platforme bazare pe blocuri de cod ~i care intra la prima categorie) ;:· 
•Mobile ( orice tip de aplicatie care poate fi instalata pe telefonul mobil) · 
•Hardware ( orice proiect care folose~te hardware, gen Raspberry Pi, Arduino sau Adafuiit, · 

dar rara a se limita la acestea) 

Calendar desra~urare activitati 

• 01 noiembrie - 15 decembrie - inscrierea proiectelor 
• I decembrie - 31 ianuarie - definitivarea ~i trimiterea proiectelor 
• 1 februarie - 6 martie - jurizarea proiectelor 
• 7 martie - anuntarea premiilor 
• 16 martie - 28 martie - transmiterea premiilor 

V aloarea totala a premiilor este 11.500 lei. 
Participarea in concurs nu presupune taxe! ! 
Detalii ~i regulamentul concursului le puteti accesa: 
https://ww-..v.academiacoderdojo.ro/codcr/concurs/ 

Inspector ~colar General, 

Inspector ~colar Informatica · 
Prof. Anca ~ANAIT 

·:--·. 


