Değerli Ortaklar, İş arkadaşları ve Arkadaşlar...
Yeni projemiz "Düşünme ... Kodlamanın" 3. bültenini size sunmaktan mutluluk duyuyoruz! Bu haber
bültenleri aracılığıyla size ana proje başarıları hakkında bilgi veririz ve bizi daha yakından takip etmek
isterseniz memnun oluruz... Nasıl olacağını size bildireceğiz!
Avrupa Kodu Haftası 2016
AB Kodu Haftası, kodla yaratmayı kutlayan bir köklü bir harekettir. Fikir, programlamayı daha
görünür hale getirmek, gençleri, yetişkinleri ve yaşlıları kodla hayata nasıl fikirler kazandıracağınızı
göstermek, bu becerileri keşfetmek ve motive olan insanları öğrenmek için bir araya getirmektir.
Girişim, 2013 yılında Genç Danışmanları tarafından Digital Agenda Europe için başlatıldı ve Avrupa
Komisyonu tarafından destekleniyor. 2016'da, AB Kod Haftası 15-23 Ekim tarihleri arasında
gerçekleşti.
90 gönüllü AB Code Week ekibinin koordinatörü Alessandro Bogliolo, şunları söyledi:
"Zamanın başından itibaren taş, demir, kağıt ve kurşun kalem kullanarak hayatlarımızı değiştiren
birçok şey yaptık. Şimdi dünyamızın koduyla kalıplandığı farklı bir çağda yaşıyoruz. Çeşitli çağların
farklı iş ve yetenek talebi var. Kodlama Haftası boyunca, her Avrupalıya kodlamayı keşfetmek ve
onunla eğlenmek için fırsat vermek istiyoruz, geleceğimizi şekillendirmek için kodlamayı öğrenelim
"dedi.

İtalya'da Personel Eğitimi
21-25 Ekim 2016 tarihleri arasında AB Kodu Haftası'nın eş zamanlı olarak İtalyan ortağı, Bitonto'da
kısa dönem ortak personel eğitimi düzenledi.
Öğretmenlerin eğitimi, "kodlama ve yaratıcı bilgi işlem" ve "yaratıcılık ve hikâye anlatımı" konularında
yoğunlaşmıştır. Yaygın eğitim metodolojilerini kullanarak öğretmenler, öğrencileri kodlama ve
hesaplama düşüncesinde motive etmek için yaratıcı ve çekici yollar geliştirme eğitimi almışlardır. .
Eğitim ayrıca, okullarındaki Kodlama ve hesaplama düşünme materyali Pilot testinin uygulanması için
profesyoneller hazırlama fırsatı da sundu.

Projeyi takip et
Proje hakkında daha ayrıntılı bilgi Facebook sayfamızdan bulunabilir.
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