
‘’ITLevel - Stars of  the Year’’ 2021



3 ani de la fondarea Centrului Educațional de Excelență ITLevel
Retrospectiva rezultatelor

 Peste 20 de cursuri de programare, IT, matematică și limbi straine (engleză și
germană), atât pentru copii (de la clasa 1 până la clasa a 12-a) cât și pentru
adulți/profesori.

• Peste 20 de parteneriate educaționale cu universități, unități școlare, televiziuni,
cluburi sportive, muzee etc.

• Peste 30 de evenimente (Conferințe IT, Workshop-uri IT, Școala Altfel) gratuite de
care au beneficiat mai mult de 1500 de persoane (copii și adulți).

 Peste 100 de cursanți au beneficiat de cursuri gratuite oferite de ITLevel: Python,
Inteligență Artificială, App Inventor, Scratch.

• 3 Concursuri IT și de Programare.

• Cursanți medaliați/premiați la olimpiade și concursuri școlare.



Rezulatele anului școlar curent

• Peste 100 de cursanți au beneficiat de cursuri gratuite oferite de ITLevel

• Peste 30 de evenimente (Conferințe IT, Workshop-uri, Școala Altfel) gratuite de
care au beneficiat mai mult de 1500 de persoane (copii și adulți), printre care :

o “Riscuri și vulnerabilități generate de tehnologiile cibernetice. Educația
digitală în domeniul securității IT”

o “Rolul părinților în educația digitală a tinerei generații. Vulnerabilități și
oportunități generate de tehnologiile cibernetice”

o “Inteligența artificială – tehnologia prezentului și a viitorului”

o “Infrastructura inteligentă a viitorului digital”

o “Tehnologii moderne în predarea informaticii la gimnaziu și liceu”



Rezulatele anului școlar curent

• 3 Concursuri IT și de Programare

o Concurs IT de tehnologie și programare: “În dar de 8 martie!” 2021
Câștigătorii concursului au fost:

 Secțiunea Scratch: Clara Vrajitoru
 Secțiunea App Inventor: Alexia Angheloiu
 Secțiunea Python: Ilina Miulescu și Sebastian Iorga
 Secțiunea C++: Bogdan Aftene
 Secțiunea PowerPoint: Ilinca Dimache

o Concurs online de programare: “CGame – poveste și provocare” ediție pilot 
2021 – organizat gratuit pentru toți elevii din România (gimnaziu și liceu)

 Mențiune gimnaziu - Apostol Mihnea Petru

o Concurs proiecte ‘’ITLevel - Stars of  the Year’’ 2021

o Diplomă "Cel mai bun programator" - Andrei Icriverzi – Voucher 50%



ECHIPA ITLEVEL
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Rezultatele chestionarului de feedback 
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Au fost îndeplinite așteptările voastre cu privire la 
desfășurarea cursului urmat?

www.itlevel.ro



Considerați că evenimentele și concursurile desfășurate de către
ITLevel vă ajută să vă îmbogățiți cunoștințele în domeniul IT?



Cum apreciați relația cu Centrul Educațional de Excelență ITLevel?



Aprecieri generale și recomandări

• Nu credeam că vom învăța atât în primul modul, foarte buni profesorii și cursul foarte bine structurat.

• Aș dori să adaugați editare video.

• Totul este așa cum trebuie, mie îmi place și mă bucur că pot să particip la cursuri!

• Profesorii sunt foarte buni!

• Recomand acest curs celor care nu au mai programat deloc în niciun limbaj de programare.

• La Python pentru evaluare aș recomanda să fie mai complicate întrebările și să fie mereu diferit.

• Trainerii pe care i-am intâlnit au fost extraordinari.

• Îmi plac cursurile, sunt interactive, informațiile sunt interesante și pe înțelesul tuturor.

• Clonați-o pe dna Nicoleta!



Desemnarea câștigătorilor "ITLevel - Stars of the Year"

Participanți premiați – Voucher 50%:
• Brumă Vlad
• Ciobanu Dragoș
• Pavel Andrei
• Zăvoianu Ștefan

Participanți cu proiecte: 56  – Voucher 20% 

Premiu de popularitate - Proiectele vor fi postate pe Facebook și YouTube



Ce ne propunem pășind către viitor:

 Dezvoltarea de noi cursuri: printing 3D, programarea jocurilor 3D, robotică,
introducere în vlogging și podcasting, introducere în cryptomonede și
blockchain, utilizarea sistemelor de containere (tip Docker), educație
antreprenorială etc.

 Îmbunătățirea programei cursurilor existente și prin dezvoltare de jocuri, aplicații
grafice și multimedia.

 Îmbunătățirea sistemului de evaluare a cursanților noștri.

 Organizarea de concursuri pe echipe.

 Angrenarea cursanților în mai multe activități educaționale.



Vă mulțumim că ați ales Centrul Educațional de 

Excelență ITLevel ca furnizor de training!



Alege cursurile ITLEVEL preferate! 

Vă așteptăm la Cursurile intensive de vară
începând cu 28 iunie! 

Contact: 
Telefon/WhatsApp: 
0751.011.391
E-mail: office@itlevel.ro
Website: www.itlevel.ro


