EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN
2016. október 15-23. a programozás hete Európában és a világ sok más
országban. Az EU Code Week üzenete: a programozás hasznos, egyben
szórakoztató is, mindenki képes rá. Európa-szerte több millióan vesznek
részt azokon a rendezvényeken, ahol megismerkedhetnek a programozással.
A köznevelési intézmények szerte a világban igazi motorjai a Code Week
eseményeinek, ezért ebben az évben is számít az iskolák lelkes részvételére
az esemény hazai koordinátora az IVSZ.

A Code Weekhez való csatlakozás módjai:




Önálló szervezésű, a kódolást, a programozás népszerűsítő esemény, előadás vagy akár tanóra
(nem csak informatika) bármely évfolyamon. Számos iskola szervez olyan Code Week
eseményt, amelyen más intézmények pedagógusait, esetleg tanulóit is vendégül látják. Ha az
intézmény eseményt szervez, akkor kérjük, hogy regisztrálja azt a nemzetközi honlapon a
http://events.codeweek.eu/add/ címen. Így láthatja a nemzetközi közösség a magyar
pedagógusok és tanulók aktivitását. Azok az iskolák, amelyek a tanulók több mint felét
bevonják
a
Code
Week
eseményeibe,
nemzetközi
oklevelet
kapnak
(http://ivsz.hu/codeweek/codeweek4all-kihivas-iskolaknak/).
Egyre több szervezet és informatikai cég kínál programokat a Code Week alkalmával. Ezen
programok keretében az iskolák meghívhatnak informatikai szakembereket egy-egy
rendhagyó osztályfőnöki óra erejéig, akik a programozással, az informatika világával és az
informatikai szakmákkal kapcsolatban tartanak előadást. Olyan vállalatok, oktatási
intézmények is vannak, akik látogatásokat kínálnak a székhelyükön vagy akár versenyeket,
pályázatokat is hirdetnek. Az iskolák maguk is megkereshetnek informatikai szakembereket,
cégeket, szülőket a szűkebb vagy tágabb környezetükben. A programkínálat folyamatosan
bővül,
ezért
érdemes
rendszeresen
figyelni
a
nemzetközi
honlapot
(http://events.codeweek.eu/).

A Code Week hazai honlapján (http://ivsz.hu/codeweek) ötleteket, tananyagokat, videókat is kínálunk
a foglalkozásokhoz és itt érhetők el a legfrissebb hírek is. Ezek kívül folyamatosan tájékoztatjuk a
pedagógusokat az EU Code Week-ről a „Digitális Témahét Tanári Fórum” Facebook csoportban is.
Azok az intézmények, amelyek eseményeket szerveznek az EU Code Week alkalmával, értékes
nyereményekre is pályázhatnak „A legaktívabb iskola”, „Az EU Code Week legszínesebb
programkínálata”, valamint „A leglelkesebb iskola” kategóriákban.
Amennyiben kérdésük van, keressék bizalommal az EU Code Week nagyköveteit az
eucodeweek@ivsz.hu email címen.

