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Template to report project activities 

Date 24.06.2020 

Place/City 
CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN –  CENTRU REGIONAL DE 
FORMARE A CADRELOR DIDACTICE DIN JUDETUL TELEORMAN 
ALEXANDRIA 

Coordinator name 
and email 

SOTIRESCU ELIZA MARINELA 
elisa.sotirescu@yahoo.com 

Number of teachers 52 teachers 

Number and age of 
students  

 

Training Modules  

O1_A2_RETROSTEM_Console_Guide 

IO1 Modules Presentation – Module 1: Introduction to scratch 2.0 

IO1 Modules Presentation – Module 2: Scratch GPIO (GPIO 

pins/receive inputs) 

IO1 Modules Presentation – Module 3: Introduction Raspberry Pi 

Edition of Mine IO1 Modules Presentation Module 4: Raspberry 

Pi GPIO programming using Pythoncraft 

IO1 Modules Presentation Module 5: Physical Computing 

Creating accounts for the course and in online format on the 

platform https://retrostem.erasmusplus.website/login/index.php 

Description of 
activities  

Cursul de formare pilot desfasurat in cadrul proiectului RETROSTEM 

s-a desfasurat pe durata a 3 zile de formare si a avut ca grup tinta 45 de 

profesori din scolile primare, gimnaziale, dar si licee din judetul 

Teleorman. 

Numarul participantilor a fost mult mai mare ajungand la 52 de 

profesori conform inscrierilor. Pentru ca ne-am dorit sa-l promovam 

foarte mult Colegiul Pedagogic „Mircea Scarlat” a incheiat un 

parteneriat cu centrul regional de formare al profesorilor din judet 

”Casa Corpului Didactic Teleorman” pentru a desfasura cursul in 

locatia lor de formare si pentru a folosi infrastructura si logistica 

acestora. 

Cursul a fost o provocare pentru profesorii care predau informatica, 

chimie, fizica, matematica, STEM, educatie antreprenriala si 

management prin continutul inovativ abordat, dezvoltarea unui 

curriculum folosind consola, bazată pe Raspberry Pi, pentru a preda 

subiecte legate de STEM prin crearea de jocuri Minecraft Pi pentru a fi 

jucate pe consola în combinație cu gadget-uri electronice,  sprijinirea 

profesorilor in educarea copiilor la cursurile de STEM, invatarea 

programarii si dezvoltarea abilitatilor la elevii de liceu. 

Cursul a fost o oportunitate, dar si o provocare pentru toti profesorii 

participanti care au invatat sa asambleze consola folosind pas cu pas 

ghidul de asambalare al consolei, dar urmarind si filmul explicativ 

realizat pentru invatarea cu usurinta. 

Pe langa modul de asamblare a consolei cursantii au parcurs modulele 

de formare la care cursantii au intampinat si unele dificultati acolo 

unde au intalnit continuturi noi si care necesitau mai mult timp de 
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studiu. Pentru studiu aprofundat cursantii au folosit platforma de 

invatare unde cursul se afla postat si in limba romana.  
Learning outcomes La finalul cursului de formare profesorii au reusit: 

• Sa-si creeze cont pe plaforma proiectului si sa finalizeze cursul 

si in format online; 

• Sa asambleze consola RETROSTEM; 

• Sa utilizeze limbajul de programare Scratch 2.0 din consola 

RETROSTEM; 

• Sa dezvolte jocuri animate pe baza unui scenariu; 

• Sa invete cum să instaleze biblioteca de extensii GPIO; 

• Sa folositi hardware-ul de bază al consolei Retrostem - 

dispozitive periferice care pot fi conectate la consolă ; 

• s-au familiarizat cu pinul Raspberry Pi GPIO; 

• sa  acceseze Minecraft Pi și sa creeze o lume nouă; 

• sa foloseasca Minecraft Pi ca șimbaj de programare 

• Să știți să plasați și să distrugeți un bloc și să navigați prin 

diferite tipuri de blocuri din inventarul în joc; 

• Sa conectați Python la Minecraft Pi si sa utilizați interfața de 

programare Python; 

• Sa inteleaga ce este un pin Raspberry Pi GPIO și 

funcționalitatea sa de bază ; 

• Sa realizeze circuite de bază cu LED-uri, sunete, senzori și 

conectați-le la pinii Raspberry Pi GPIO; 

• Lumea digitală și digitala în Raspberry Pi 

 
Photos or other 
relevant material 

 

 


