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7z-- e—-z wielką przyjemnością zapraszam do udziału w Europejskim Tygodniu Kodowania, który w tym
roku odbędzie się w dniach 6 21 października.
—

CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa rywalizują w liczbie
zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja organizowana jest na terenie
całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę
z programowaniem. To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką
komputerową, czy robotyką. Idea jest prosta każdy kto chce się włączyć, może zorganizować
własną inicjatywę.
—

W poprzednich latach w bibliotekach i ośrodkach kultury na terenie całej Polski odbyło się wiele
wydarzeń. Kodowały dzieci i dorośli. Ci, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli o programowaniu i ci,
którzy chcieli być w nim jeszcze lepsi. Humaniści i przyszli informatycy.
Dlatego zachęcam Państwa do zaangażowania się również w tegoroczną edycję CodeWeek. Dla
pierwszych 1000 zgłoszonych inicjatyw czeka niespodzianka. Więcej informacji znajdziecie
Państwo na stronie: www.kodui.goy.pl
Kto może zorganizować wydarzenie? Każdy! Nie ma ograniczeń wiekowych. Organizatorem
wydarzenia może być pracownik państwa instytucji, nauczyciel z pobliskiej szkoły, dzieci, czy ich
rodzice.
Dlaczego warto? Nauka programowania to przede wszystkim dobra zabawa! Dzięki niej dzieci
ćwiczą logiczne myślenie, uczą się jak rozkładać złożone problemy na mniej skomplikowane. Nie
chodzi o to żeby wszystkie zostały programistami, ale by mogły wykorzystać zdobyte umiejętności
również w nauce innych przedmiotów.
Jak zorganizować wydarzenie? To proste! Jedyna zasada to wspólny cel popularyzacja nauki
programowania i świadomego wykorzystywania nowych technologii. Lekcja informatyki,
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spotkanie koła zainteresowań, konkurs plastyczny, czy film wyświetlony na rzutniku. Ile instytucji,
tyle pomysłów!
Kolejnym, ważnym krokiem jest zgłoszenie wydarzenia na stronie: www.codeweek.eu/eyents. Po
zgłoszeniu Państwa wydarzenie zostanie wliczone do europejskiego rankingu. Do listu dołączona
jest instrukcja, w której ze szczegółami opisany jest każdy krok.
Jeśli posiadacie Państwo konto instytucji na portalach społecznościowych, zachęcam do
pochwalenia się zorganizowaną akcją. Publikując post, czy zdjęcia warto dodajcie oznaczenie
#CodeWeek2Ol8. Dzięki temu więcej osób dowie się o Państwa pomyśle.
W ramach zeszłorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania w Polsce odbyło się ponad
2200 wydarzeń. Polskie instytucje kultury pełne są zaangażowanych osób dyrektorów
i pracowników. Wierzę, że dzięki Wam również w tym roku staniemy na podium w europejskiej
rywalizacji o zorganizowanie największej liczby wydarzeń związanych z programowaniem.
Zachęcam do włączenia się w CodeWeek 2018.
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