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En fejring af kreativ kodning
Europa opkvalificerer sig digitalt! Deltag i EU’s kodeuge, og lær, hvordan du kan
udtrykke dig gennem kodning. Lav en app, et spil, en hjemmeside, en interaktiv
historie eller prøv at rode med noget hardware eller at få en robot til at bevæge sig.
Afhold et kodearrangement for dine børn, elever, forældre, bedsteforældre, venner
og kolleger, og hjælp dem til at forstå og blive mere aktive i vores digitale verden.

Hvad er EU’s kodeuge?
EU’s kodeuge er en græsrodsbevægelse drevet af frivillige, der promoverer
kodning i deres egne lande som ambassadører for EU’s kodeuge. Alle arrangører af
arrangementer – skoler, lærere, programmeringsklubber, biblioteker, virksomheder
og offentlige myndigheder – opfordres til at tilføje deres arrangement på kortet på
siden codeweek.eu.

Hvad er formålet med programmeringsugen?
At have det sjovt med at programmere
At give folk færdigheder
At forbinde mennesker
At gøre flere interesseret i naturvidenskab, teknologi, ingeniørarbejde og matematik

Hvad får jeg ud af det?
Kodning er sjovt!
Kodning er kreativt! Mennesket har fra tidernes morgen skabt ting af ler, sten,
mursten, papir og træ. I dag skaber vi også ved at kode.
Kodning giver kompetencer! Du kan gøre mere end bare forbruge digitalt indhold, du
kan skabe indhold med kodning og gøre det tilgængeligt for millioner af mennesker.
Du kan skabe hjemmesider og spil eller kontrollere en computer eller en robot med
et program.
Forstå verden. Flere og flere ting er netværksforbundne. Hvis vi forstår, hvad der
sker i kulissen, er vi bedre i stand til at forstå verden!
Kodning lærer os algoritmisk tænkning, problemløsning, kreativitet, kritisk og
analytisk tænkning samt teamwork.
90 % af de job, der findes i dag, kræver folk med digitale færdigheder, herunder
evnen til at programmere.
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Hvordan deltager jeg i EU’s kodeuge?
Programmører kan afholde workshops
kontorfællesskaber eller kulturcentre.
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Lærere, der koder, kan give programmeringstimer, udveksle læseplaner og
arrangere workshops for kolleger.
Lærere, der ikke koder (endnu), kan arrangere seminarer eller opfordre forældre,
studerende eller programmører til at lære hinanden at kode.
Forældre kan opfordre deres børn til at deltage i kodeworkshops.
Virksomheder og nonprofitorganisationer kan arrangere kodeworkshops, låne
medarbejdere ud som undervisere til arrangementer, udforme sjove kodeopgaver
for studerende eller tilbyde sponsorering af kodearrangementer.
Offentlige institutioner kan arrangere kodeworkshops eller rundbordssamtaler i
egne lokaler.
Alle, der deltager i en kodeaktivitet, kan dele deres oplevelse på webstedet om EU’s
kodeuge og inspirere andre!

Det digitale
indre
marked

Europa-Kommissionen bakker op om EU's kodeuge og andre initiativer,
der har til formål at forbedre europæernes digitale færdigheder som en
del af strategien for et digitalt indre marked. Styrkelsen af Europas digitale færdigheder er en del af EU-dagsordenen for færdigheder og EU's
handlingsplan for digital uddannelse.

1,2 millioner mennesker i alle aldre

Resultater
i 2017

+50 lande i og uden for EU

970 000 mennesker lige fra små børn til ældre

Resultater
i 2016

+50 lande i og uden for EU, herunder USA og Australien såvel som
lande i Afrika og Asien.

570 000 mennesker lige fra små børn til ældre

Resultater
i 2015

48 lande i og uden for EU, herunder USA og Australien såvel som lande
i Afrika og Asien.
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