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Despre implicare, dezvoltare și
sharing de experiențe la
CoderDojo Pitesti
MAI 2020

Bine ați venit în comunitatea
CoderDojo!
• Cine suntem?
• De ce am pornit acest proiect?

• Vino în comunitatea CoderDojo!
• Împreună putem construi un viitor mai bun pentru copii!

• O mișcare globală înființată în Irlanda, în
2011, de oameni pasionați care și-au dorit
să dea mai departe din experiența lor
• Ateliere gratuite (dojo-uri) de programare
pentru tinerii cu vârsta între 7-17 ani (ninjas)

• Un loc unde copiii învață programare într-un
mediu prietenos și sigur, de la mentori
voluntari
• Mai mult decât o incursiune în tehnologie:
CREATIVITATE și PRIETENIE

Informal & Colaborativ
distractiv
&Global

Accesibil
& gratuit

Sursă
deschisă

• Dojo înființat în Mai 2018
• În prezent, 7 mentori voluntari plini de
entuziasm, IT-ști și nu numai;
• Peste 50 de copii care participă la
ateliere;
• O scoala gimnaziala (Virgil Calotescu
Bascov) care ne pune la dispozitie
gratuit clase, internet

Cu noi,
• copiii învață Scratch, Minecraft
Education Edition, Algoritmica, Micro:bit,
Unity
și devin
• mai curioși, mai curajoși și mai agili, își
dezvoltă spiritul de echipă și abilitățile de
prezentare

De ce am
pornit acest
proiect?

 Pentru că ne place foarte mult!
 Pentru că putem să le oferim o noua perspectivă
asupra device-urilor pe care deja le folosesc;

Din foarte
multe
motive…

 Pentru că putem, cu câteva ore din timpul nostru să
deschidem un drum nou copiilor cu care lucram;
 Pentru că fiind gratuite putem ajunge și la copii care
altfel nu și-ar permite să participe la astfel de
ateliere;

 Pentru că modalitatea de lucru în cadrul atelierelor
CoderDojo este una informala, bazată pe colaborare
și lucru în echipă pe proiecte;
 Pentru că s-a creat o comunitate de oameni
pasionați, care își unesc forțele pentru a produce o
schimbare în bine;

De ce este nevoie?

1. SPATIU potrivit pentru ateliere (poate fi la școală, la
liceu, la bibliotecă sau chiar într-o companie)

Toți putem contribui prin
deschiderea unui Dojo.
E atât de simplu!

2. MENTORI dedicați și experimentați care să dea mai
departe din ceea ce știu (colegi, prieteni, cunoștințe
care vor să iasă din rutina zilnică și care vor să
participe la creșterea tinerei generații)
3. COPII dornici să își pună creativitatea la încercare
4. CAMPION care să se ocupe de logistică

Nice to have:
•
•
•
•

calculatoare în sala unde se ține atelierul,
internet în locatie, deși se pot organiza foarte bine
ateliere de programare fără internet, folosind diferite
aplicații offline
proiector, tablă interactivă, flipchart
o gustare pe care să o oferi copiilor (fructe, apa,
suc, etc)

Beneficiile pe care le are un copil care face parte dintr-un
dojo:
lucrează adaptat, pe categorii de vârstă, în funcție de nivelul de cunoștințe;
lucrează pe proiecte, în echipă;
se familiarizează cu tehnici diverse de programare;
avansează permanent, devine din ce în ce mai bun;
învață să prezinte în fața colegilor, capătă încredere;
se distrează într-un mediu sigur și deschis;
părinții pot fi alături de copii în această aventură a cunoașterii, se pot implica în proiectele
pe care le fac cei mici;
 CoderDojo este un proiect pentru comunitate, părinții stabilesc legături intre ei, se
consultă pe diverse subiecte si participă activ la dezvoltarea celor mici.








Un Dojo
evoluează și
aduce valoare în
comunitate

• un Dojo mobilizează comunitatea locală (părinți,
profesori, mentori, voluntari, autorități) în jurul
acelorași valori și preocupări de a defini un viitor
mai bun
• fiecare nou Dojo deschis înseamnă mai mulți
beneficiari, deci mai mulți copii pregătiți să facă față
provocărilor viitorului
• dincolo de atelierele de programare, CoderDojo
înseamnă și deschiderea unor perspective
internaționale pentru micii programatori:
 Participarea la Coolest Projects Showcase
Romania si Dublin,
 Participarea la Code week si evenimentele
organizate de comunitate
• taberele de vară CoderDojo sunt un mod nou și
creativ de a petrece alături de alți copii talentați
câteva zile din vacanța mare

Ești profesor sau mentor?
Vino în comunitatea CoderDojo și ghidează-i pe cei mici în
universul fascinant al tehnologie!
De ce să fii mentor?
 împărtășești cunoștințele și pasiunea ta pentru IT unor copii care au nevoie de îndrumare
pentru a “programa” un viitor mai bun;
 îți dezvolți abilitățile de comunicare;
 ieși din zona de confort într-un mod distractiv;
 lucrezi cu oameni pasionați, care își unesc forțele pentru a produce o schimbare în bine,
devii parte din comunitatea internațională CoderDojo;
 inspiri viitorii programatori, antreprenori sau inovatori;

Ce aduci în comunitatea ta participând la activitatea unui
Dojo?
Care este rolul tău?









o dată sau de două ori pe lună, 3-4 ore ajuți un alt mentor să țină atelierul;
ții tu un atelier, o dată sau de două ori pe lună;
ești liber să faci planul lecției și îl poți împărtăși cu alți mentori din țară;
poți să te ocupi (și) de partea organizatorică, (comunicarea cu părinții, cu ceilalți mentori și cu
logistica);
împărtașești din ce știi și folosești la ateliere pentru a ajunge la cât mai mulți copii;
participi, alături de echipa de copii, la concursurile naționale și internaționale;
mobilizezi voluntari din rândul studenților sau elevilor mai mari;
duci mai departe conceptul de Dojo, încurajezi și sprijini crearea de noi ateliere.;

Atelierele noastre
…la care adaugăm
altele noi în fiecare an!

Scratch este un limbaj de programare vizual,
destinat copiilor cu vârste intre 7-14 ani, cu ajutorul
căruia învață să programeze printr-o metodă
distractivă.
În Scratch copiii învață să își programeze propriile
povești, Jocuri sau animații interactive.
În timp ce programează cu Scratch, ei învață să
gândească creativ, să colaboreze în echipă și își
dezvoltă gândirea logică și structurată.
Scratch este un proiect al Lifelong Kindergarten
Group de la MIT Media Lab și poate fi folosit gratuit!
https://scratch.mit.edu/

Microbit-ul este un mic computer programabil,
conceput special pentru a face învățarea conceptelor
de programare ușoară și distractivă!
Micuțul dispozitiv conține 25 de leduri, 2 butoane
programabile, compas, accelerometru și senzori de
temperatură.
Datorită celor 2 module de programare: JavaScript
Blocks Editor si Python Editor, microbit-ul se
adresează copiilor cu vârste de la 7-17 ani. Copiii mai
mici se pot familiariza cu programarea utilizând
blocurile de cod și văzând în același timp liniile de cod
generate în JavaScript, în timp ce copiii mai mari pot
invăța să programeze în Python.

https://microbit.org/

Minecraft: Educație Edition este o platformă
educațională creată de Microsoft Education special
pentru copii și este bazată pe jocul foarte popular
Minecraft. Platforma promovează creativitatea,
colaborarea și rezolvarea problemelor într-un mod în
care singura limită este imaginația noastră.
Programele, pe care copiii le scriu folosind platforma,
sunt extensii (plugin-uri) prin care adaugă diverse
funcționalități jocului. Ca și în cazul Micro:bit, există 2
module de programare, unul destinat copiilor mai mici
care se familiarizează cu noțiunile de programare și în
care folosesc blocuri de cod pentru a scrie
programele, și unul destinat copiilor mai mari, în care
scriu programele folosind JavaScript.

Platforma Minecraft Education Edition rulează pe
Windows 10 și macOS.
https://education.minecraft.net/

Algoritmică în C/C++
Participând la acest atelier copiii își îmbunătățesc
abilitățile în programare prin lucrul cu algoritmi
formalizați.

Atelierele sunt utile și ca un complement al programei
din licee sau scoli generale de specialitate.
În cadrul atelierului se folosesc limbajele de
programare C/C++.

Ne dorim să
invățăm mai
mulți copii!
Hai alături
de noi!
www.coderdojopitesti.ro
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Alătură-te unui dojo!


Participă la atelierele noastre și vezi ce tehnologie ți-ar placea să îi înveți pe copii; poate fi una
dintre cele pe care deja le folosim sau poți propune un atelier nou;



Gândește-te dacă vrei să susți un atelier sau vrei să ajuți un mentor care ține un atelier;



Concepe câteva lecții sau folosește lectiile disponibile pe academiacoderdojo.ro



Rezervă-ți în calendar datele atelierelor;



Vino la atelier și bucură-te de entuziasmul copiilor;



Felicitări! Bine ai venit în comunitatea CoderDojo!

Solicită-ne ajutorul oricând
ai nevoie!
pitesti.ro@coderdojo.com

Deschide un dojo!


caută un spațiu în care să se desfășoare atelierele (firma, școală,
hub, bibliotecă, etc)



caută mentori:

Colegi/ Prieteni pasionați de tehnologie

Profesori

Studenți la facultăți din domeniul IT

Elevi mai mari care vor să ajute ca voluntari



înscrie Dojo-ul pe site-ul comunității CoderDojo.com;



anunță evenimentul de deschidere pe facebook, alte canale ;



creează și publică un formular de înscriere pentru mentori și
promovează-l;



creează și publică un formular de înscriere pentru copii și
promovează-l;



anunță calendarul atelierelor și repartiția copiilor în grupe;



Ai lansat un DOJO!

Solicită-ne ajutorul oricând
ai nevoie!
pitesti.ro@coderdojo.com

Felicitări!
Ești parte din comunitatea
CoderDojo!

www.academiacoderdojo.ro
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Întrebări, sugestii,
comentarii?
Suntem aici să vă sprijinim în acest demers!

Mulțumim!
/@CoderDojoPitesti

pitesti.ro@coderdojo.com
https://coderdojopitesti.ro

