Orange #Supercoders: 600 de elevi au participat la cel mai grandios proiect naţional de coding
Cel mai grandios proiect de coding din Moldova, Orange #SuperCoders, a ajuns încă în 30 de localități
din țară. Ajuns la cea de-a V-a ediție, acest proiect întrunește o echipă de peste 4600 de supercoderi,
158 de profesori de informatică și peste 100 de voluntari Orange care au gustat din ceea ce înseamnă
să faci coding creativ.
Rezultatele acestei ediții au fost prezentate în cadrul unui eveniment online, unde au fost extrase trei
școli care s-au ales cu câte un set de cinci calculatoare. Este vorba despre Liceul Teoretic „Olimp” din
s.Puhăceni, r.Anenii Noi, Gimnaziul din s.Roșietici, r.Florești și Liceul Teoretic din s.Corjeuți, r.Briceni.
Angela Mușet, directorul Centrului de Informații Universitare: „Ne bucurăm mult că acest proiect a
ajuns în mai multe zone rurale ale țării. Ne dorim să oferim copiilor o perspectivă distractivă și
educativă asupra valorii mediului digital, iar Internetul să devină o platformă pentru exprimarea
creativităţii, dezvoltarea abilităţilor analitice şi aplicarea cunoştinţelor”.
Ediţia 2020 a început pe 5 decembrie, la Clasa Viitorului. 30 de profesori și patru voluntari Orange au
parcurs traningul de coding. Ei au învățat să animeze personaje și să dea viață unor povești și jocuri
folosind platforma Scratch.
Elena Donici, expert în învățare și dezvoltare personală, Orange Moldova: „Educația digitată este cea
pe care urmează să ne focusăm în viitor și sistemul nostru educațioanal are nevoie de ghidare în acest
sens. Profesorii care s-au înscris în acest proiect au dat dovadă de curaj, deoarece în continuare ei sunt
promotorii acestor abilități, care îi va ajuta să diversifice activitățile de învățare de zi cu zi. Pentru mine,
ca formator, a fost o experiență deosebită și am privit cu multă admirație profesorii dornici să învețe
cât mai mult și să transmită mai departe aceste cunoștințe.”
Nicolae Grecu, profesor de informatică, s.Sipoteni, r.Călărași: „Implementăm și în instituțiile noastre
ce vedem aici și aducem schimbarea la nivel de dezvoltarea competentelor digitale. Ceea ce este nou
întotdeauna captează și sigur are un impact pozitiv asupra elevilor.”
Venera Lungu, profesoară de informatică, Gimnaziul s.Ciuflești, r.Căușeni: „Pentru elevi va fi foarte
benefic fiindcă în era aceasta digitală noi chiar avem nevoie de asta, dar și pentru profesori care cu
certitudine o să promoveze acest lucru fiindcă sunt multe exerciții care se pot face cu Scratch.”
Cunoștințele acumulate la curs au fost împărtășite cu 600 de elevi din 30 de localități ale țării, unde, în
data de 12 decembrie, s-a desfășurat câte un atelier #SuperCoders. Copiii au învățat cum să folosească
în mod util timpul petrecut la calculator, iar programarea s-a transformat pentru ei într-o adevărată
aventură digitală. Elevii au creat jocuri și animații scurte prin care au asamblat segmente logice și „au
dat viață” personajelor.

Elena Andronic, elevă cl.5, L.T. „Alexei Mateevici”, s.Pîrlița, r.Ungheni: „Nu a fost chiar greu să
descopăm această platformă. Mi-a plăcut să învăț să programez jocuri interesante”.
Mădălina Banciu, elevă cl.6, L.T. Zîmbreni , r.Ialoveni: „Eu am ales să vin la #Supercoders pentru că
mi se pare un program interesant, care îmi dezvoltă imaginația.”
Prin acest proiect ambiţios Orange Moldova și Centrul de Informații Universitare și-au propus să
contribuie la educația digitală a tinerei generații și să dezvolte abilități pentru o educație de calitate.
La #SuperCoders, copiii au învățat să folosească în mod util timpul petrecut la computer, iar
programarea s-a transformat într-o adevărată aventură digitală.
Despre #SuperCoders
#SuperCoders este un proiect internaţional, dezvoltat de Grupul Orange, începând cu anul 2014.
Proiectul reprezintă un eveniment internaţional desfăşurat în 17 state în care este prezent Grupul
Orange: Belgia, Franța, Niger, Botswana, India, Polonia, Camerun, Italia, România, Coasta de Fildeș,
Mali, Senegal, Egipt, Maroc, Tunisia, Spania şi Moldova.
#SuperCoders a fost lansat în Republica Moldova în 2016, iar succesul acestuia a permis transformarea
proiectului în unul de talie naţională.

