
Code Hero
Ediția a doua



De ce?

16,7%
Cu atât se așteaptă să câștige elevul de astăzi mai
puțin în carieră, pe întreaga durată a vieții profesionale.
(OECD, 2020)

2.8 milioane
De elevi nu au mers la școală și au pierdut până la 14
luni de învățare din cauza calității scăzute a educației
online.
(UNESCO, 2020)

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261853




Soluția? Code Hero

Cluburi de programare în care studenți la facultăți cu profil
tehnic și angajați ai companiilor de IT devin mentori pentru
elevii cu vârste cuprinse între 8 - 16 ani (mediul rural, orașe mici
și cu deficiență de auz) și îi ajută să își dezvolte abilitățile
necesare pentru locurile de muncă din viitor. 



Structura activităților

Urmează
desfășurarea

cluburilor online,
în perioada 7
februarie- 2

aprilie

În final, o parte
dintre proiectele

elevilor sunt
expuse pe

www.carteadaliei.r
o între 20 și 30

aprilie

Studenții participă
la un training 
 online în care
învață cum să

lucreze cu elevii în
perioada 20-29

ianuarie

Studenții
participă la un

proces de
selecție în baza

unui interviu

 Studenții se
înscriu până în 27

ianuarie



Sesiunile Code Hero

În 2020 am încheiat două sesiuni, la care au participat:

985 elevi

184 voluntari

În prezent, ne pregătim să începem a treia sesiune, la care s-au înscris:

2448 elevi

138 voluntari 



din voluntarii noștri spun că prin participarea la
program au dezvoltat abilități utile la locul de
muncă, fiind astfel mult mai ușor să se angajeze
și să fie promovați în carieră.

93%
Leadership

Comunicare

Inteligență emoțională

Persuasiune

Adaptabilitate

Coaching

Beneficii studenți

Studenții participanți vor primi diplome pentru
activitatea de mentor și adeverințe la nevoie.



Studenții care participă au șansa să interacționeze în cadrul
activității cu angajați din domeniul IT.

În cadrul programelor noastre am avut 574 de angajați în companii
din domeniul IT, care au decis să se implice și să mentoreze elevi.

Acces la comunitatea
angajaților din IT



Beneficii pentru universitate

OPORTUNITATEA DE A AVEA STUDENȚI MAI BINE PREGĂTIȚI  PENTRU PIAȚA MUNCII .

ȘANSA DE A PROMOVA IMPLICAREA CIVICĂ ÎN COMUNITATEA DE STUDENȚI.

POSIBILITATEA DE A ATRAGE NOI TINERI SPRE ZONA TEHNICĂ, IT.

UNIVERSITATEA VA FI  PARTNENER OFICIAL ȘI  VA FI  PREZENTATĂ CA ATARE
FIRMELOR CU CARE COLABORĂM.

https://ozobot.com/
https://ozobot.com/
https://ozobot.com/
https://ozobot.com/


Despre noi

Folosim tehnologia pentru a elimina barierele sociale,
economice și geografice și pentru a aduce educația de
înaltă calitate copiilor care au cel mai mult nevoie de ea,
astfel încât să reducem  inegalitățile.

Misiunea noastră este să creăm medii de învățare pentru
toți copiii (indiferent de gen, localitatea de unde provin,
sau dizabilitate), în care pot dezvolta abilitățile secolului
21 pentru un loc de muncă în viitor, astfel încât să poată
prospera în această lume.



3648 de elevi și-au dezvoltat abilitățile pentru locurile de muncă din viitor
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Digital Game

Based Learning

Adopt a

School!

Code Weeks
Code Hero

Educate to

Have a Voice



109 COMUNICATE DE PRESĂ, DINTRE CARE AMINTIM: 

Apariții media

KISS FM - https://www.kissfm.ro/impreuna/toata-tara/toate-categoriile/368

MAGIC FM - https://www.magicfm.ro/impreuna/toata-tara/toate-categoriile/368

ROCK FM - https://www.rockfm.ro/impreuna/toata-tara/toate-categoriile/368

5 APARIȚII TELEVIZATE, DINTRE CARE AMINTIM:

A7 TV - https://www.youtube.com/watch?v=bM-8w (Minutul 2:25:00)

TVR CLuj - https://www.facebook.com/tvrcluj/posts/2851844188202149

PRO TV - https://stirileprotv.ro/stiri/social/mai-multe-scoli-din-cluj-au-introdus...

https://www.kissfm.ro/impreuna/toata-tara/toate-categoriile/368
https://www.magicfm.ro/impreuna/toata-tara/toate-categoriile/368
https://www.rockfm.ro/impreuna/toata-tara/toate-categoriile/368
https://www.techcafe.ro/noutati/cartea-daliei-cauta-mentori-care-invete-programare-copiii-deficienti-auz/
https://www.facebook.com/tvrcluj/posts/2851844188202149


BEST SOCIAL IMPACT 
STARTUP IN ROMANIA

 
2018

CENTRAL EUROPEAN
 STARTUP AWARDS

BEST PRACTICE DIGITAL
SKILLS IN EDUCATION

 
2018

EUROPEAN DIGITAL
SKILLS AWARDS

COMISIA EUROPEANĂGLOBAL STARTUP AWARDS

CATEGORIA INCLUZIUNE
SOCIALĂ

 
2019

GALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA

CATEGORIA
ANTREPRENORIAT ȘI

ANGAJARE

 
2019

GALA TINERETULUI CLUJEAN

FEDERAȚIA TINERILOR 
DIN CLUJ

MINISTERUL 
TINERETULUI SI SPORTULUI

FINALIST
BEST PRACTICE DIGITAL

SKILLS IN EDUCATION

 
2020

CENTRAL EUROPEAN
STARTUP AWARDS

GLOBAL STARTUP AWARDS





contact@carteadal iei . ro
0757878754

Date de contact

https://www.linkedin.com/company/daliasbook
https://www.facebook.com/carteadaliei/
https://www.instagram.com/carteadaliei_/
https://www.youtube.com/channel/UCUN8kEZQifp_lUdbN7E6mpA
https://twitter.com/daliasbook

