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Var kreativ med hjälp av kod
Europa höjer sin digitala kompetens! Var med i EU Code Week och lär dig uttrycka
dig med hjälp av kod. Skapa en app, ett spel eller en webbplats, gör en interaktiv
historia eller varför inte experimentera med lite hårdvara eller få en robot att
röra sig. Ordna programmeringsträffar för dina barn, elever, föräldrar, far- och
morföräldrar, vänner och kollegor och hjälp dem att förstå och bli aktiva i vår
digitala värld.

Vad är Code Week?
EU Code Week är en rörelse på gräsrotsnivå som drivs av frivilliga ambassadörer
för Code Week som främjar programmering i sina länder. Alla som ordnar aktiviteter
med programmering – skolor, lärare, kodklubbar, bibliotek, företag, myndigheter –
uppmanas att lägga till sina aktiviteter på kartan för codeweek.eu.

Vad är syftet med Code Week?
Att vara kreativ tillsammansEmpower people
Att ge människor egna digitala verktyg
Att skapa kontakt mellan människor

Att få fler intresserade av vetenskap, teknik och matematik

Vad får jag ut av det?
Programmering är kul!
Programmering är kreativt! Människan har i alla tider varit kreativ, med lera, stenar,
papper och trä. Idag är vi även kreativa med hjälp av kod.
Programmering ger dig egna digitala verktyg! Du kan göra mer än konsumera
digitalt innehåll – du kan skapa saker med hjälp av kod och göra dem tillgängliga
för miljoner människor världen över. Du kan göra webbplatser, spel eller styra en
dator eller en robot med hjälp av kod.
Förstå världen. Fler och fler saker är uppkopplade. Genom att förstå vad som
händer under skärmen kan vi förstå världen!
Genom programmering lär man sig datalogiskt tänkande, kreativitet, kritiskt och
analytiskt tänkande, problemlösning och lagarbete.
I 90 % av alla jobb idag behövs digital kompetens, bland annat kunskaper i
programmering.
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Hur deltar jag i EU Code Week?
Du som programmerar kan ordna workshoppar i skolor, på en arbetsplats, i
medborgarhus eller bibliotek.
Lärare som programmerar kan hålla lektioner i programmering, dela med sig av
sina lektionsplaner eller ordna workshoppar för kollegor.
Lärare som inte programmerar (ännu) kan arrangera seminarier eller uppmuntra
föräldrar, studenter eller dem som programmerar att lära varandra.
Föräldrar kan uppmuntra sina barn att delta i en workshop i programmering.
Företag och ideella organisationer kan hålla workshoppar i programmering,
låna ut personal som coacher, ordna med roliga utmaningar i programmering för
studenter eller sponsra programmerinsevent.
Offentliga institutioner kan ordna workshoppar i kodning eller rundabordssamtal
i sina lokaler.
Alla som deltar i ett kodningsevenemang kan dela sina erfarenheter på webbplatsen
för EU Code Week och inspirera andra.

Den digitala
inre marknaden

EU-kommissionen stöder EU Code Week och andra initiativ för att
förbättra den digitala kompetensen i Europa, som en del av strategin för
den digitala inre marknaden. Att höja den digitala kompetensen i Europa
är en del av EU:s kompetensagenda och EU:s handlingsplan för digital
utbildning.

1,2 miljoner människor i alla åldrar

Resultat
2017

+ 50 länder i och utanför EU

970 000 personer, från barn till äldre

Resultat
2016

+ 50 länder i och utanför EU, bland annat USA och Australien samt
länder i Afrika och Asien.

570,000 personer, från barn till äldre

Resultat
2015

48 länder i och utanför EU, bland annat USA och Australien samt
länder i Afrika och Asien.
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