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Studenții UPT, în sprijinul profesorilor din sistemul 

preuniversitar 

 

1. Studenții UPT, în sprijinul profesorilor din sistemul preuniversitar 

 

Studenții Ligii AC (Liga Studenților 

din Facultatea de Automatică și 

Calculatoare din cadrul 

Universității Politehnica Timișoara) 

au ținut să vină în sprijinul cadrelor didactice din sistemul de învățământ preuniversitar, 

organizând un curs de predare online, bazat pe expertiza și cunoștințele dobândite în 

cadrul UPT. 

Cursurile se desfășoară la inițiativa Ligii AC și a Diamond Lions Club, cu sprijinul 

Universității Politehnica Timișoara, studenții voluntari prezentând, în cadrul acestora, 

diferite instrumente digitale ce pot fi utilizate în predarea online. 

Într-o primă serie au participat 52 de cadre didactice din mediul preuniversitar, care au 

învățat cum să folosească Zoom, Google Classroom și alte platforme, pentru a-și adapta 

modul de predare la contextul impus de pandemie și a implica mai mult elevii în procesul 

didactic. 

O a doua serie de cursuri a început cu 75 de cadre didactice dornice să învețe mai mult 

despre digitalizarea procesului educațional. Iar inițiativa nu se oprește aici. Sesiunile 

continuă și în weekendurile ce urmează, înscrierile fiind deschise, iar acestea se pot realiza 

accesând ligaac.ro/inscrieri. 

 

http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1620_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1620_ro.html
https://www.accentmedia.ro/2020/studentii-upt-in-sprijinul-profesorilor-din-sistemul-preuniversitar/
https://www.accentmedia.ro/2020/studentii-upt-in-sprijinul-profesorilor-din-sistemul-preuniversitar/ligaac.ro/inscrieri
https://www.accentmedia.ro/2020/studentii-upt-in-sprijinul-profesorilor-din-sistemul-preuniversitar/
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2. Studenții UPT, în sprijinul profesorilor din sistemul preuniversitar 
 

 

Studenții Ligii AC (Liga Studenților din 

Facultatea de Automatică şi 

Calculatoare din cadrul Universității 

Politehnica Timişoara) au ținut să vină 

în sprijinul cadrelor didactice din 

sistemul de învățământ preuniversitar, 

organizând un curs de predare online, 

bazat pe expertiza şi cunoştințele dobândite în cadrul UPT. 

Cursurile se desfăşoară la inițiativa Ligii AC şi a Diamond Lions Club, cu sprijinul 

Universității Politehnica Timişoara, studenții voluntari prezentând, în cadrul acestora, 

diferite instrumente digitale ce pot fi utilizate în predarea online. 

Într-o primă serie au participat 52 de cadre didactice din mediul preuniversitar, care au 

învățat cum să folosească Zoom, Google Classroom şi alte platforme, pentru a-şi adapta 

modul de predare la contextul impus de pandemie şi a implica mai mult elevii în procesul 

didactic. 

O a doua serie de cursuri a început cu 75 de cadre didactice dornice să învețe mai mult 

despre digitalizarea procesului educațional. Iar inițiativa nu se opreşte aici. Sesiunile 

continuă şi în weekendurile ce urmează, înscrierile fiind deschise, iar acestea se pot realiza 

accesând ligaac.ro/inscrieri. 

 

 

 

 

https://www.amosnews.ro/studentii-upt-sprijinul-profesorilor-din-sistemul-preuniversitar-2020-11-24
https://www.amosnews.ro/studentii-upt-sprijinul-profesorilor-din-sistemul-preuniversitar-2020-11-24
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3. Studenții UPT îi ajută pe profesorii de școli și licee să predea online prin 

Zoom și Google Classroom 

 

Studenții Ligii AC (Liga Studenților din 

Facultatea de Automatică și Calculatoare din 

cadrul Universității Politehnica Timișoara) vin în 

sprijinul cadrelor didactice din sistemul de 

învățământ preuniversitar, organizând un curs 

de predare online, bazat pe expertiza și cunoștințele dobândite în cadrul UPT. 

Cursurile se desfășoară la inițiativa Ligii AC și a Diamond Lions Club, cu sprijinul 

Universității Politehnica Timișoara, studenții voluntari prezentând, în cadrul acestora, 

diferite instrumente digitale ce pot fi utilizate în predarea online. 

Într-o primă serie au participat 52 de cadre didactice din mediul preuniversitar, care au 

învățat cum să folosească Zoom, Google Classroom și alte platforme, pentru a-și adapta 

modul de predare la contextul impus de pandemie și a implica mai mult elevii în procesul 

didactic. 

O a doua serie de cursuri a început cu 75 de cadre didactice dornice să învețe mai mult 

despre digitalizarea procesului educațional. Iar inițiativa nu se oprește aici. Sesiunile 

continuă și în weekendurile ce urmează, înscrierile fiind deschise, iar acestea se pot realiza 

accesând ligaac.ro/inscrieri -a explicat Lucian Ronkov, UPT. 

 

 

 

 

https://www.ziuadevest.ro/studentii-upt-ii-ajuta-pe-profesorii-de-scoli-si-licee-sa-predea-online-prin-zoom-si-google-classroom/
https://www.ziuadevest.ro/studentii-upt-ii-ajuta-pe-profesorii-de-scoli-si-licee-sa-predea-online-prin-zoom-si-google-classroom/
file:///C:/Users/gigi/Downloads/ligaac.ro/inscrieri
https://www.ziuadevest.ro/studentii-upt-ii-ajuta-pe-profesorii-de-scoli-si-licee-sa-predea-online-prin-zoom-si-google-classroom/
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4. Sprijin de la studenții UPT pentru profesorii din sistemul de învățământ 

preuniversitar în școala online, în pandemie 

 

Studenții Ligii AC (Liga Studenților din 

Facultatea de Automatică și Calculatoare din 

cadrul Universității Politehnica Timișoara) vin 

în sprijinul cadrelor didactice din sistemul de 

învățământ preuniversitar, organizând un curs 

de predare online, bazat pe expertiza și 

cunoștințele dobândite în cadrul UPT. 

Cursurile se desfășoară la inițiativa Ligii AC și a Diamond Lions Club, cu sprijinul 

Universității Politehnica Timișoara, studenții voluntari prezentând, în cadrul acestora, 

diferite instrumente digitale ce pot fi utilizate în predarea online. 

Într-o primă serie au participat 52 de cadre didactice din mediul preuniversitar, care au 

învățat cum să folosească Zoom, Google Classroom și alte platforme, pentru a-și adapta 

modul de predare la contextul impus de pandemie și a implica mai mult elevii în procesul 

didactic. 

O a doua serie de cursuri a început cu 75 de cadre didactice dornice să învețe mai mult 

despre digitalizarea procesului educațional. Iar inițiativa nu se oprește aici. Sesiunile 

continuă și în weekendurile ce urmează, înscrierile fiind deschise, iar acestea se pot realiza 

accesând ligaac.ro/inscrieri -a explicat Lucian Ronkov, UPT. 

 

 

 

 

https://www.banatulmeu.ro/sprijin-de-la-studentii-upt-pentru-profesorii-din-sistemul-de-invatamant-preuniversitar-in-scoala-online-in-pandemie/
https://www.banatulmeu.ro/sprijin-de-la-studentii-upt-pentru-profesorii-din-sistemul-de-invatamant-preuniversitar-in-scoala-online-in-pandemie/
https://www.banatulmeu.ro/sprijin-de-la-studentii-upt-pentru-profesorii-din-sistemul-de-invatamant-preuniversitar-in-scoala-online-in-pandemie/
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5. Studenții de la Politehnica Timişoara vin în sprijinul profesorilor 

preuniversitari prin organizarea unui curs de predare onlin 

 

Tinerii Ligii Studenților ai Facultății de Automatică şi 

Calculatoare (AC) din cadrul Universității Politehnica 

Timişoara (UPT) vin în sprijinul cadrelor didactice din 

sistemul de învățământ preuniversitar, organizând un 

curs de predare online, bazat pe expertiza şi 

cunoştințele dobândite în cadrul UPT. 

Cursurile se desfăşoară la inițiativa Ligii AC şi a Diamond Lions Club, cu sprijinul UPT, 

studenții voluntari prezentând în cadrul acestora diferite instrumente digitale ce pot fi 

utilizate în predarea online, arată un comunicat al UPT. 

Într-o primă serie au participat 52 de cadre didactice din mediul preuniversitar, care au 

învățat cum să folosească Zoom, Google Classroom şi alte platforme pentru a-şi adapta 

modul de predare la contextul impus de pandemie şi a implica mai mult elevii în procesul 

didactic. 

O a doua serie de cursuri a început cu 75 de cadre didactice care vor să învețe mai mult 

despre digitalizarea procesului educațional. 

Inițiativa va continua cu sesiuni şi în weekendurile ce urmează, înscrierile fiind deschise, iar 

acestea se pot realiza accesând ligaac.ro/inscrieri. 

 

 

 

 

https://www.edumanager.ro/studentii-de-la-politehnica-timisoara-vin-in-sprijinul-profesorilor-preuniversitari-prin-organizarea-unui-curs-de-predare-onlin/
https://www.edumanager.ro/studentii-de-la-politehnica-timisoara-vin-in-sprijinul-profesorilor-preuniversitari-prin-organizarea-unui-curs-de-predare-onlin/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAQ7cF74GV2cCbOooran4pzKB64x-CmHunqF9J1WQKEp6daQ/viewform
https://www.edumanager.ro/studentii-de-la-politehnica-timisoara-vin-in-sprijinul-profesorilor-preuniversitari-prin-organizarea-unui-curs-de-predare-onlin/
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6.  Stiri – Studenții UPT îi ajută pe profesorii de școli și licee să predea 

online prin Zoom și Google Classroom 

 

Studenții Ligii AC (Liga Studenților din Facultatea 

de Automatică și Calculatoare din cadrul 

Universității Politehnica Timișoara) vin în sprijinul 

cadrelor didactice din sistemul de învățământ 

preuniversitar, organizând un curs de predare 

online, bazat pe expertiza și cunoștințele dobândite în cadrul UPT. 

Cursurile se desfășoară la inițiativa Ligii AC și a Diamond Lions Club, cu sprijinul 

Universității Politehnica Timișoara, studenții… 

Continuarea aici: Studenții UPT îi ajută pe profesorii de școli și licee să predea online prin 

Zoom și Google Classroom 

 

7.  Studentii UPT ii ajuta pe profesorii de scoli si licee sa predea online prin 

Zoom si Google Classroom 

 

Studentii Ligii AC (Liga Studentilor din 

Facultatea de Automatica si Calculatoare din 

cadrul Universitatii Politehnica Timisoara) vin 

in sprijinul cadrelor didactice din sistemul de 

invatamant preuniversitar, organizand un curs 

de predare online, bazat pe expertiza si cunostintele dobandite in cadrul UPT. 

Cursurile se desfasoara la initiativa Ligii AC si a Diamond Lions Club, cu sprijinul 

Universitatii Politehnica Timisoara. 

https://stiri.press/stiri-studentii-upt-ii-ajuta-pe-profesorii-de-scoli-si-licee-sa-predea-online-prin-zoom-si-google-classroom/?amp
https://stiri.press/stiri-studentii-upt-ii-ajuta-pe-profesorii-de-scoli-si-licee-sa-predea-online-prin-zoom-si-google-classroom/?amp
https://www.ziuadevest.ro/studentii-upt-ii-ajuta-pe-profesorii-de-scoli-si-licee-sa-predea-online-prin-zoom-si-google-classroom/
https://www.ziuadevest.ro/studentii-upt-ii-ajuta-pe-profesorii-de-scoli-si-licee-sa-predea-online-prin-zoom-si-google-classroom/
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-business/studentii-upt-ii-ajuta-pe-profesorii-de-scoli-si-licee-sa-predea-online-prin-zoom-si-google-classroom-8309626
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-business/studentii-upt-ii-ajuta-pe-profesorii-de-scoli-si-licee-sa-predea-online-prin-zoom-si-google-classroom-8309626
https://stiri.press/stiri-studentii-upt-ii-ajuta-pe-profesorii-de-scoli-si-licee-sa-predea-online-prin-zoom-si-google-classroom/?amp
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-business/studentii-upt-ii-ajuta-pe-profesorii-de-scoli-si-licee-sa-predea-online-prin-zoom-si-google-classroom-8309626

