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Festa ta’ coding
L-Ewropa qiegħda tagħti spinta lill-ħiliet diġitali. Kun parti mill-Ġimgħa Ewropea li
matulha titgħallem tesprimi ruħek bil-coding. Toħloq xi app, logħba, websajt jew
storja interattiva, tesperimenta bil-hardware jew tibni robot jiċċaqlaq. Torganizza
avvenimenti tal-coding għall-familja tiegħek, lill-qraba u lill-ħbieb u tgħinhom
jifhmu d-dinja diġitali u jieħdu sehem fiha.

X’inhi l-Code Week?
Il-Code Week hi moviment lokali mmexxi minn voluntiera msejħa Ambaxxaturi
tal-European Code Week, li jippromwovu l-coding f’pajjiżhom. Kull organizzatur
tal-avvenimenti tal-coding – skejjel, għalliema, għaqdiet tal-coding, libreriji,
negozji u awtoritajiet pubbliċi – hu mħeġġeġ iżid l-avveniment tiegħu fuq il-mappa
tal-codeweek.eu.

X’inhu l-iskop tal-Code Week?
Niċċelebraw il-coding
Inħallu f’idejn in-nies
Nibnu kuntatt bejn in-nies
Inżidu l-interess fix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika

X’hemm jgħodd għalija?
Il-coding hu divertenti.
Il-coding hu kreattiv. Il-bniedem ilu minn dejjem joħloq mit-tajn, mill-ġebla, millkarta u mill-injam. Dan iż-żmien sar joħloq bil-coding.
Il-coding jagħti s-setgħa lin-nies. Minbarra li tuża l-kontenut diġitali, tista’ wkoll
tagħti sehmek u toħloq oġġetti bil-coding biex jintużaw minn miljuni ta’ persuni.
Bil-coding tista’ tagħmel websajts jew logħob jew tħaddem kompjuter jew robot.
Biex ħadd ma jibqa’ lura. Kulma jmur, l-oġġetti qegħdin isiru aktar konnessi ma’ xulxin.
Jekk nifhmu xi jkun għaddej wara l-iskrin inkunu nistgħu nifhmu d-dinja tal-lum.
Il-coding jgħallimna naħsbu bil-moħħ tal-kompjuter, insibu soluzzjonijiet għaddiffikultajiet, inkunu kreattivi, nirraġunaw b’moħħ kritiku, niżviluppaw ħsieb
analitiku u naħdmu f’tim.
90% tal-impjiegi ta’ żmienna jfittxu ħaddiema bil-ħiliet diġitali, fosthom il-coding.
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Kif nista’ nkun parti mill-European Code Week?
Min juża l-coding jista’ jorganizza sessjonijiet ta’ ħidma fl-iskejjel lokali, fl-ispazji
ta’ ħidma konġunta, fiċ-ċentri ċiviċi jew fil-libreriji.
L-għalliema tal-coding jistgħu jagħtu lezzjonijiet dwar il-coding, jaqsmu l-pjan
tal-lezzjonijiet tagħhom ma’ ħaddieħor u jtellgħu sessjonijiet ta’ ħidma għallkollegi tagħhom.
L-għalliema li għadhom ma bdewx jużaw il-coding jistgħu jorganizzaw seminars
jew jistiednu lill-ġenituri, lill-istudenti jew lil min juża l-coding biex jgħallmu
l-coding lil xulxin.
Il-ġenituri jistgħu jħajru lil uliedhom jieħdu sehem f’sessjoni tal-coding.
In-negozji u l-organizzazzjonijiet bla skop ta’ qligħ jistgħu jospitaw xi sessjonijiet
ta’ ħidma, isellfu l-ħaddiema tagħhom biex jagħtu taħriġ, jorganizzaw sfidi
divertenti tal-coding għall-istudenti jew jisponsorjaw avvenimenti tal-coding.
L-istituzzjonijiet pubbliċi jistgħu jorganizzaw sessjonijiet ta’ ħidma jew
diskussjonijiet fil-binja tagħhom.
Kull persuna li tieħu sehem f’attività tal-coding tista’ taqsam l-esperjenza tagħha
fuq il-websajt tal-European Code Week biex tħajjar lil ħaddieħor.

Is-Suq Uniku
Diġitali

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġja l-European Code Week u inizjattivi
oħrajn li jtejbu l-ħiliet diġitali fl-Ewropa bħala parti mill-Istrateġija
tas-Suq Uniku Diġitali. Dan it-titjib fil-ħiliet diġitali tal-Ewropa hu parti
mill-Aġenda tal-Ħiliet mifruxa mal-Unjoni Ewropea kollha u parti wkoll
mill-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE għall-Edukazzjoni Diġitali.

1.2 miljun persuna ta’ kull età.

Il-kisbiet
tal-2017

+50 pajjiż fl-UE u lil hinn.

970,000 persuna, minn tfal sa anzjani.

Il-kisbiet
tal-2016

+50 pajjiż fl-UE u lil hinn, fosthom l-Istati Uniti tal-Amerka,
l-Awstralja u pajjiżi fl-Afrika u fl-Asja.

570,000 persuna, minn tfal sa anzjani.

Il-kisbiet
tal-2015

48 pajjiż fl-UE u lil hinn, fosthom l-Istati Uniti tal-Amerka, l-Awstralja
u pajjiżi fl-Afrika u fl-Asja.
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