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Одбележување на креирањето со кодирање
Европа се развива дигитално! Придружете ѝ се на Европската недела на
кодирање и научете како да се изразите со кодирање. Креирајте апликација,
игра, веб-страница, направете интерактивна сторија или зошто да не бидете и
калајџија со малку хардвер или направете робот што се движи. Организирајте
настани за кодирање за вашите деца, ученици, родители, пријатели или колеги
и помагајте им да разберат и да станат активни во нашиот дигитален свет.

Што претставува Неделата на кодирање?
Европската недела на кодирање е движење на пошироко членство управувано
од волонтери, кои промовираат кодирање во своите земји како амбасадори на
Неделата на кодирање. Сите организатори на настани на кодирање – училишта,
наставници, клубови за кодирање, библиотеки, бизниси, јавни авторитети – се
охрабруваат да ги пријават своите настани на мапата codeweek.eu.

Целта на Неделата на кодирање?
Одбележување на креирањето со кодирање
Поттикнување на луѓето
Поврзување на луѓето
Да има поголем број луѓе заинтересирани во науката, технологијата,
инженерството и во математиката

Што има за мене во тоа?
Кодирањето е забавно!
Кодирањето е креативно! Човекот креира од првите денови со глина, камен,
цигли, хартија и дрво. Денес ние исто така креираме со кодирање.
Кодирањето е поттикнување! Може да направите и повеќе од консумирање
дигитална содржина; може да направите работи со кодирање и да бидат
достапни за милион луѓе. Може да креирате веб-страници, игри или да
контролирате компјутер или робот со кодирање.
Разберете го светот. Сè повеќе работи се конектирани. Зграпчувајќи го тоа што
се случува позади екранот имаме можност да го разбереме светот!
Кодирањето ве учи на компјутерско размислување, решавање на проблемите,
креативност, критичко размислување, аналитичко размислување и тимска
работа.
90% од работните места денес имаат потреба од луѓе со дигитални вештини,
вклучувајќи го кодирањето.
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Како може да ѝ се придружам на Европската
недела на кодирање?
Кодерите може да органзираат работилници во локалните училишта, простории
за соработка, општински центри или во библиотеки.
Наставниците што кодираат може да држат часови за кодирање, да споделат
свои наставни планови, да организираат работилници за колегите.
Наставниците што (сè уште) не кодираат може да организираат семинари или
да поканат родители, студенти или кодери за да се учат меѓу себе како да
кодираат.
Родителите може да ги охрабруваат своите деца да учествуваат во
работилници за кодирање.
Бизнисите и непрофитните организации може да бидат домаќини на
работилници, да го понудат својот персонал како обучувачи во улога на
„поддршка за обучување“, да организираат забавни предизвици за кодирање
за студенти или да нудат спонзорство за настани на кодирање.
Јавните институции може да организираат работилници за кодирање или
тркалезни маси за дискусија во своите простории.
Секој што учествува во активност за кодирање може да сподели искуство на
веб-страницата на Европската недела на кодирање и да ги инспирира другите!
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Европската комисија ја поддржува Европската недела на кодирање и
другите иницијативи за подобрување на дигиталните вештини во Европа
како дел од стратегијата за дигитален единствен пазар. Развивањето на
дигиталните вештини на Европа е дел од сеопфатната Европската агенда
за вештините и Европскиот акционен план за дигитална едукација.

1.2 милион луѓе од сите возрасти
+ 50 земји во ЕУ и пошироко

970.000 луѓе, од деца до постари лица
+ 50 земји во ЕУ и пошироко, вклучувајќи ги Соединетите Држави и
Австралија, како и Африка и Азија

570.000 луѓе, од деца до постари лица
48 земји во ЕУ и пошироко, вклучувајќи ги Соединетите Држави и
Австралија, како и Африка и Азија
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