Curs de informatică
(8 - 10 ani)
Scopul cursului de informatică este acela de a îmbina educația și tehnologia pentru a
asigura copiilor abilitățile esențiale de utilizare a computerelor și de a-i pregăti cât mai bine
pentru viitor.
Întreaga utilizare a calculatorului și mai ales jocurile stimulează capacitatea de a lua
rapid decizii, de a evita obstacolele, de a alcătui un plan de acțiune în timp real, în timp ce
acțiunea este în plină desfășurare.
Plecând de la acest percept, ne-am propus un proces de învățare care combină știinta
computerelor cu stilul bazat pe proiecte, proces ce ajută copiii să acumuleze, să organizeze și să
comunice informații. Integrarea tehnologiei nu se face printr-un proces izolat în care copiii învață
doar să folosească pachetul Microsoft Office, ci prin conectarea tehnologiei la abilitățile
fiecăruia și la activitățile importante pe care le desfășoară.

-

În cadrul cursurilor noastre, copiii vor învăța:
Să folosească sigur, etic și responsabil tehnologiile;
Să adune, cerceteze și să evalueze informații din surse diferite;
Să creeze propriile prezentări, imagini și documente;
Să calculeze, să folosească și să analizeze date;
Să organizeze date;
Să rezume idei, utilizând o gamă variată de suporturi media;
Să rezolve probleme utilizând tehnologia;
Să prezinte informații;
Să comunice eficient rezultate în fața altor copii;
Să interacționeze și să colaboreze în echipă, pentru rezolvarea problemelor și partajarea
informațiilor;
Să transfere cunoștințe către noi tehnologii.

Structura cursului a fost creată în așa fel încât copilul să privească studiul IT-ului ca pe
o activitate distractivă și utilă în același timp.

Beneficii:
- Predare după metode autorizate, axată pe lecții practice;
- Crearea propriilor proiecte în cadrul orelor adaptate nevoilor de lucru;
- Platformă online cu lecții electronice și materiale interactive;
- Teme individuale, realizate acasă sau la curs;
- Rapoarte periodice privind progresul copilului, transmise către părinți.
Cerinţe minime de înscriere:
 Vârsta minimă 8 ani;
 Cunoștințe elementare de logică și matematică;
 Laptop/tabletă.
* Pentru selecția în vederea participării la curs, copiii înscriși vor susține un test scris - care va
conține subiecte de logică și matematică. Acesta va avea loc marți, 25 septembrie 2018, de la
ora 19:00 (durată: 1 oră)

Profesor coordonator: Ecaterina Urzică, profesor de informatică

