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Забрзани подготовки за славење на Европската недела на кодирање 2019

Седмото издание на Европската недела на кодирање ќе се одржи од 5-20 октомври
2019 г. Пред ова, наставниците, обучувачите и организаторите на активности ќе
добијат шанса да користат нови можности за обука и ресурси за учење за да
достигнат до повеќе училишни деца во ЕУ и на Западен Балкан.
Во 2019 г., Европската недела на кодирање значително ќе ја прошири поддршката за

организаторите на активности. За да се подготват за најинтензивниот дел на кампањата
од 5 до 20 октомври 2019 г., обучувачите, наставниците и ентузијастите за кодирање ќе
добијат нови материјали за учење, планови на лекции и онлајн обука за да ги направат
часовите за кодирање поактивни и позабавни.
Прво, првиот Масивен отворен онлајн курс за запознавање на Европската недела на

кодирање (MOOC) ќе се одржи меѓу 3-26 јуни. Овој краток 5-часовен MOOC е отворен
за наставници по сите предмети коишто сакаат да научат повеќе за интегрирањето на
компјутерското размислување и кодирањето во нивните училници. MOOC ќе им
обезбеди на наставниците иновативни идеи, бесплатен материјал за обука и други
ресурси за да им помогне да организираат активности во текот на неделата на
кодирање, зголемувајќи ја ангажираноста на учениците и нивната мотивација за
учење. Не е потребно претходно искуство во кодирање за да се учествува на овој курс.
Второ, Летното училиште на Европската недела на кодирање, кое ги собира на едно

место водечките наставници од избрани основни училишта (едукатори кои дејствуваат
како множители на локални и регионални нивоа), ќе се одржи од 9-12 јули. Овој
единствен пилот проект за обука ќе ги зајакне вештините на водечките наставници од
основните училишта така што ќе им обезбеди алатки, практични работилници и ресурси

за обука за да можат делотворно да го имплементираат кодирањето во нивните
училници, додека развиваат и применуваат иновативни пристапи на учење во насока
на зголемување на знаењето и мотивацијата на младите ученици. Наставната
програма за курсот е заснована на ексклузивните Основи на компјутерски науки од
наставната програма Code.org и методологијата на Европската недела на кодирање.
Трето, MOOC за темелна едукација на наставници по сите предмети ќе започне на 16
септември и ќе трае пет недели. Овој МООС ќе ги унапреди педагошките компетенции
и практики на наставниците преку зголемување на нивното разбирање за кодирањето
и компјутерското размислување. Курсот ќе понуди избор на активности и ресурси во
училница поврзани со Scratch, развивање апликации, унапредување, создавање и
роботика. Овие бесплатни материјали за обука ќе овозможат на наставниците да ги
стекнат вештините и сигурноста што им се потребни за делотворно да ги
имплементираат активностите на кодирање во училница и да учествуваат во
Европската недела на кодирање. Овој курс ќе се темели врз Масивен отворен онлајн
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курс за запознавање на Европската недела на кодирање (МООС), па наставниците
коишто веќе го завршиле овој курс ќе можат директно да пристапат во МООС за
темелна едукација.
2,7 милиони учесници во 2018
Европската недела на кодирање е заснована врз растечка мрежа од околу 80 доброволни

национални амбасадори, 42 координатори од националните министерства за
образование и 280 водечки наставници. Тие се клучните лица кои придонесуваат за
успехот на Неделата на кодирањето 2018, во која учествуваа повеќе од 10% од
училиштата низ ЕУ и Западен Балкан и достигна преку 2,7 милиони учесници на речиси
44000 настани.
Целта е да има координатори од министерствата за образование и водечки
наставници во сите земји на ЕУ и Западен Балкан. Повикот за водечки наставници е сѐ
уште во тек за неколку земји (Австрија, Белгија, Бугарија, Република Чешка, Данска,
Финска, Франција, Германија, Унгарија, Ирска, Летонија, Литванија, Луксембург, Црна
Гора, Холандија, Полска, Словачка, Шпанија, Шведска и Косово) во кои се потребни
дополнителен број наставници.
За да се стекне уште поголема публика во 2019 г., исто така наравени се важни ажурирања

на веб-страницата на Европската недела на кодирање кои обезбедуваат посеопфатни
алатки, информации и ресурси за учење и подучување на постојните 29 јазици
достапни на веб-страницата.
За повеќе информации за Европската недела на кодирање и планираните активности во

2019 г. и понатаму контактирајте ги вашите локални амбасадори на Европската недела
на кодирање или Европската Комисија преку info@CodeWeek.eu.

