
Programă curs 

Introducere în SCRATCH 

- Vârsta vizată: 8-14 ani 
- Durată ședință: 90 minute. 
- Număr ședințe: 10 

Introducere 

Cursul Introducere în SCRATCH este destinat copiilor cu vârsta între 8 și 14 ani și își propune să îi 

pregătească pe copii pentru viitor. Aici învață cum să aplice principii logice matematicii și 

computaționale care îi ajută să creeze jocuri și aplicații adecvate nivelului de vârstă.  

Competențe realizate 

• Folosirea și cunoașterea elementelor de bază necesare utilizării unui sistem de operare și/ sau 

sistem de calcul; 

• Folosirea eficientă a dispozitivelor și perifericelor (tastatură, mouse); 

• Elemente inițiale de gândire logică și logică matematică; 

• Realizarea de calcule simple cu numere naturale/întregi până la 2000; 

• Identificarea figurilor și corpurilor geometrice; 

• Cunoașterea minimală a elementelor de programare vizuală (SCRATCH) 

Competențe generale 

• Utilizarea gândirii critice (capacitatea de analiză, interpretare, evaluare, explicare, auto-

reflectare) în rezolvarea problemelor/ sarcinilor de lucru; 

• Luarea de decizii bazate pe informații cantitative în diferite contexte; 

• Utilizarea și explorarea conceptului de programare și bazele acesteia ( variabile, instrucțiuni, 

rutine / funcții) 

• Înțelegerea fluxului de date  într-un serviciu bazat pe internet 

• Utilizarea și înțelegerea elementelor de matematică, abilități de bază de gândire algoritmică și 

de transpunere a unei probleme într-un algoritm 

• Înțelegerea sintaxei unui limbaj de programare 

 

 



Cuprins 

Bazele programării (Scratch) 

• Algoritm. Proprietățile unui algoritm 

• Date 

• Variabile 

• Instrucțiuni 

• Condiții. Operatori de condiții 

• Bucle 

• Bucle cu număr fix de pași 

• Bucle și condiții 

• Funcții 

• Funcții imbricate 

Detalierea pe ședințe a sarcinilor de realizat: 

Ședința 1. 

- Să ne cunoaștem; 

- Instalarea Scratch offline pe laptopul personal; 

- Utilizarea mediului online Scratch; 

- Prezentarea interfeței de utilizare Scratch; 

- Utilizarea elementelor introductive a blocurilor Mișcare și Evenimente; 

- Proiect 1 - Mișcarea în plan; 

- Proiect 2 – Animație. 

Ședința 2. 

- Definirea personajului, costum și a scenei (utilizarea bibliotecii și creare de personaje și scene 

proprii) 

- Crearea propriului personal și a propriei scene; 

- Utilizarea blocurilor Mișcare, Evenimente, Control și Sunet; 

- Proiect 3 – Mișcări ritmice (dans - hip-hop); 

- Proiect 4 – Propria muzică. 

Ședința 3. 

- Interacțiunea utilizatorului cu programul, folosirea blocului răspuns; 

- Definirea noțiunii de variabilă; 

- Realizarea de calcule matematice simple; 

- Utilizarea blocurilor Control, Detecție, Aspect și Operatori; 

- Proiect 5 – Primul meu calcul; 

- Proiect 6 – Să ne cunoaștem. 



Ședința 4. 

- Definirea noțiuni de coordonată în plan; 

- Mișcarea în plan folosind coordonatele și a tastele; 

- Folosirea blocului Creion; 

- Desenarea cu ajutorul unui program; 

- Proiect 7 – Figuri geometrice; 

- Proiect 8 – Joc Prinde Mingea. 

Ședința 5. 

- Definirea noțiunii de dialog, în vorbire și scriere; 

- Utilizarea blocurilor Control, Detecție, Aspect și Operatori; 

- Proiect 9 – Discuție între Prieteni; 

- Proiect 10 – Prima mea Poveste. 

Ședința 6. 

- Cum se realizează un joc, alegerea personajului, alegerea scenei, alegerea costumelor; 

- Creșterea succesivă a cerințelor de la simplu la complex; 

- Proiect 11 – Labirintul. 

Ședința 7. 

- Folosirea de personaje multiple, scene multiple, structurarea apariției lor; 

- Creșterea succesivă a cerințelor de la simplu la complex; 

- Proiect 12 – Ping-pong. 

Ședințele 8,9 și 10. 

- Proiectul meu final; 

- Descrie proiectul pe care dorești să îl creezi. 

- Enumeră pașii necesari pentru a crea proiectul tău; 

- Ce resurse ai deja (de exemplu: personaje, exemple de proiecte)? 

- De ce resurse ai putea avea nevoie pentru dezvoltarea proiectului tău (de exemplu: personaje, 

exemple de proiecte)? 

- Realizarea de schițe ale proiectului. 

- Prezentarea schiței de proiect. 

- Eventual gruparea pe un anumit proiect. 

- Lucrul în echipa de proiect. 

- Prezentarea proiectului. 


