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Kodla yaratma kutlaması
Avrupa dijital becerilerini yükseltiyor! AB Kod Haftasına katılın ve kendinizi kodla
nasıl ifade edebileceğinizi öğrenin. Bir uygulama, bir oyun, bir web sitesi yaratın,
etkileşimli bir hikaye oluşturun veya, bazı donanımlara müdahale edin ya da bir
robotu hareket ettirin. Çocuklarınız, öğrencileriniz, anne babanız, büyükanne ve
büyükbabalarınız, arkadaşlarınız ve meslektaşlarınız için kodlama etkinlikleri
düzenleyin ve onların dijital dünyamızı anlamalarına ve bu dünyada aktif olmalarına
yardımcı olun.

Kod Haftası Nedir?
AB Kod Haftası, ülkelerinde Kod Haftası Elçileri olarak kodlamayı destekleyen
gönüllüler tarafından yürütülen bir taban hareketidir. Bütün kod etkinliği
organizatörleri - okullar, öğretmenler, kod kulüpleri, kütüphaneler, işletmeler, kamu
kuruluşları - etkinliklerini codeweek.eu haritasına eklemeye teşvik edilir.

Kod Haftasının Amacı nedir?
Kodla yaratmayı kutlamak
İnsanları güçlendirmek
İnsanlar arasında bağlantı kurmak
Daha çok insanın bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle ilgilenmesini sağlamak

Benim çıkarım ne olacak?
Kodlama eğlencelidir!
Kodlama yaratıcıdır! İnsanoğlu ilk günlerinden beri kil, taş, tuğla, kağıt ve tahtayla
yaratmıştır. Günümüzde kodla da yaratıyoruz.
Kodlama güçlendiricidir! Dijital içerik tüketmekten fazlasını yapabilirsiniz; kodla
eşyalar yapıp bunları milyonlarca kişiye erişilebilir kılabilirsiniz. Web siteleri, oyunlar
yaratabilir veya bir bilgisayar ya da robotu kodla kontrol edebilirsiniz.
Dünyayı anlayın. Gitgide daha çok şey birbirine bağlanmaktadır. Ekranın ardında
olanları kavramak, dünyayı anlamamızı sağlıyor!
Kodlama; sayısal düşünme, problem çözme, yaratıcılık, eleştirel muhakeme, analitik
düşünce ve ekip çalışmasını öğretir.
Bugün işlerin % 90’ında, kodlama da dahil olmak üzere dijital becerilere sahip
insanlara ihtiyaç var.
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AB Kod Haftasına nasıl katılabilirim?
Kodlayıcılar, yerel okullarda, ortak çalışma alanlarında, topluluk merkezlerinde
veya kütüphanelerde çalıştaylar düzenleyebilir.
Kod yazan öğretmenler kodlama dersleri verebilir, ders planlarını paylaşabilir,
meslektaşları için çalıştaylar düzenleyebilir.
(Henüz) kod yazmayan öğretmenler seminerler düzenleyebilir veya anne babaları,
öğrencileri veya kod yazanları birbirlerine kodlama öğretmeye davet edebilir.
Anne babalar çocuklarını bir kodlama çalıştayına katılmaya teşvik edebilir.
İşletmeler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar kodlama çalıştaylarına ev sahipliği
yapabilir, personelini «eğitmene geri dönme» eylemine eğitmen olarak ödünç
verebilir, öğrenciler için eğlenceli kodlama oyunları düzenleyebilir veya kodlama
etkinlikleri için sponsorluk sunabilir.
Kamu kurumları, tesislerinde kodlama çalıştayları veya yuvarlak masa tartışmaları
düzenleyebilir.
Bir kodlama etkinliğine katılan herkes kendi deneyimlerini AB Kod Haftası web
sitesinde paylaşabilir ve başkalarına ilham verebilir!

Dijital Tek
Pazar

Avrupa Komisyonu, Dijital Tek Pazar stratejisi çerçevesinde AB Kod
Haasını ve Avrupa'daki dijital becerileri geliştiren başka girişimler
desteklemektedir. Avrupa'nın dijital becerilerini artırmak, AB çapındaki
Beceri Gündemi ve AB Dijital Eğitim Eylem Planının bir parçasıdır.

Her yaştan 1.2 milyon kişi

2017
Sonuçları

AB ve AB dışından 50'nin üzerinde ülke

Küçükten büyüğe 970.000 kişi

2016
Sonuçları

ABD ve Avustralya ile Afrika ve Asya ülkeleri de dahil, AB ve AB dışından 50'nin üzerinde ülke.

Küçükten büyüğe 570.000 kişi

2015
Sonuçları

ABD ve Avustralya ile Afrika ve Asya ülkeleri de dahil, AB ve AB
dışından 48 ülke.
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