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Τι είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα;
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα είναι ένα κίνημα μικρών ηλικιών που γιορτάζει τη δημιουργία
με κώδικα. Κάθε χρόνο παρέχει σε εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους την ευκαιρία να
πειραματιστούν στην ενεργή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, να κάνουν τα πρώτα τους
βήματα προς την κωδικοποίηση και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα της
πληροφορικής και του προγραμματισμού.
Για το 2018, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα εμπλέκει ακόμη περισσότερο τον τομέα της
εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός μαθητών έχει την
ευκαιρία να εκτεθεί στη χρήση κώδικα και να δοκιμάσει ορισμένες από τις προτεινόμενες
δραστηριότητες. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, καλούμε τους δασκάλους που είναι έτοιμοι
να εμπλακούν, να εξουσιοδοτήσουν και να υποστηρίξουν συναδέλφους, δασκάλους και σχολεία
προκειμένου να φέρουν την Εβδομάδα Κώδικα στους μαθητές τους.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα 2018 θα διαρκέσει από τις 6-21 Οκτωβρίου 2018. Εάν θέλετε
να δείτε τι συνέβη στις προηγούμενες Εβδομάδες Κώδικα της ΕΕ, μπορείτε να επισκεφτείτε το
αποκλειστικό blog.

Τι είναι ο Επικεφαλής Δάσκαλος και γιατί θα μπορούσατε να γίνετε
Επικεφαλής Δάσκαλος;
Οι Επικεφαλής Δάσκαλοι της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα είναι ενθουσιώδεις εκπαιδευτικοί,
πρόθυμοι να διαδώσουν το όραμα της Εβδομάδας Κώδικα της ΕΕ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο,
ενθαρρύνοντας περισσότερα σχολεία να συμμετάσχουν στην εκστρατεία. Πιστεύετε κι εσείς ότι
όλοι οι μαθητές μπορούν να γίνουν πρωτοπόροι και δημιουργοί τεχνολογίας; Πιστεύετε ότι η
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους; Διαβάστε λοιπόν παρακάτω πώς ο Επικεφαλής Δάσκαλος θα μπορούσε να
είναι μια καλή επιλογή για εσάς!

Τι κερδίζετε ως Επικεφαλής Δάσκαλος;
Ως Επικεφαλής Δάσκαλος της Εβδομάδας Κώδικα:








Θα λάβετε το σήμα του Επικεφαλής Δασκάλου για την Εβδομάδα Κώδικα, με την
δέσμευσή σας για την υποστήριξη της εκστρατείας.
Θα γίνετε μέλος μιας διεθνούς κοινότητας εκπαιδευτικών με το ίδιο με εσάς πνεύμα, με
τους οποίους μπορείτε να μάθετε και να ανταλλάσσετε απόψεις.
Θα γίνετε οι πρώτοι που θα έχουν πρόσβαση σε πρόσφατα αναπτυγμένους πόρους
διδασκαλίας και ευκαιρίες κατάρτισης που θα φέρουν την Εβδομάδα Κώδικα στην τάξη
σας.
Θα αποτελέσετε ένα ουσιαστικό μέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα κινήματα μικρών
ηλικιών στην Ευρώπη και να συμβάλλετε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία
της ενσωμάτωσης της κωδικοποίησης στα σχολεία.
Θα συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς για διεθνή αναγνώριση και βραβεία.

Πως μπορούν οι Επικεφαλής Δάσκαλοι να συνεισφέρουν στην εβδομάδα
Κώδικα;
Αφιερώνοντας λίγες ώρες τον μήνα ως Επικεφαλής Δάσκαλος της Εβδομάδας Κώδικα,
μπορείτε:








Να δώσετε το παράδειγμα: διοργανώστε ένα μάθημα / εκδήλωση με μαθητές της ίδιας
εκπαιδευτικής βαθμίδας στο σχολείο σας, δηλώστε το στην ιστοσελίδα της Εβδομάδας
Κώδικα και διαδώστε το μήνυμα.
Να μοιραστείτε και να προωθήσετε ευκαιρίες εκπαίδευσης σε δασκάλους και
εκπαιδευτικούς πόρους στη γλώσσα σας, μέσω των εκπαιδευτικών σας δικτύων.
Να ενθαρρύνετε δασκάλους και διευθυντές σχολείων στην χώρα/περιοχή σας να
διοργανώσουν μαθήματα/εκδηλώσεις και να τα δηλώσετε στην ιστοσελίδα της Εβδομάδας
Κώδικα.
Να υποστηρίξετε μέσω εθελοντισμού τους καθηγητές που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στην Εβδομάδα Κώδικα.
Να φέρετε σε επαφή σχολεία, δασκάλους και μαθητές στην περιοχή σας που
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Εβδομάδα Κώδικα και να ενθαρρύνετε τη
συνεργασία μεταξύ των διοργανωτών.

Ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή;
Συμπληρώστε αυτό το ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα επιλογής για τους Επικεφαλής
Δασκάλους θα ανακοινωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το συντομότερο δυνατόν.
Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στην κοινότητα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδα Κώδικα!

