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It-tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ġimgħa Ewropea tal-Ikkowdjar għall-2019

Is-seba’ edizzjoni tal-Ġimgħa Ewropea tal-Ikkowdjar se ssir bejn il-5 u l20 ta’ Ottubru 2019. Bħala preludju tagħha, l-għalliema, min iħarreġ u l-organizzaturi talattività se jkollhom l-opportunità li jużaw opportunitajiet ta’ taħriġ u riżorsi ta’ tagħlim
ġodda biex jilħqu aktar tfal tal-iskola fl-UE u l-Balkani tal-Punent.
Fl-2019, il-Ġimgħa Ewropea tal-Ikkowdjar se testendi b’mod konsiderevoli l-appoġġ għallorganizzaturi tal-attività. Biex iħejju ruħhom għall-qofol tal-kampanja mill-5 sal20 ta’ Ottubru 2019, min iħarreġ, l-għalliema u d-dilettanti tal-ikkowdjar se jingħataw
materjal ta’ taħriġ, pjanijiet għal-lezzjonijiet u taħriġ onlajn ġodda biex jagħmlu l-lezzjonijiet
tal-ikkowdjar tagħhom aktar parteċipattivi u divertenti.
L-ewwel nett, l-ewwel Kors Onlajn Miftuħ Massiv (MOOC) tal-Bidu tal-Ġimgħa Ewropea talIkkowdjar se jsir bejn it-3 u s-26 ta’ Ġunju. Dan l-MOOC qasir ta’ 5 sigħat huwa miftuħ għallgħalliema tas-suġġetti kollha li jridu jsiru jafu aktar dwar l-integrazzjoni tal-ħsieb
komputazzjonali u l-ikkowdjar fil-klassijiet tagħhom. Il-MOOC se jipprovdi lill-għalliema
b’ideat innovattivi, materjal ta’ taħriġ u riżorsi oħra mingħajr ħlas biex jgħinhom jorganizzaw
attivitajiet matul il-Ġimgħa tal-Ikkowdjar, filwaqt li jżidu l-involviment tal-istudenti u lmotivazzjoni tagħhom biex jitgħallmu. Mhija meħtieġa l-ebda esperjenza preċedenti flikkowdjar biex tipparteċipa f’dan il-kors.
It-tieni nett, l-Iskola tas-Sajf tal-Ġimgħa Ewropea tal-Ikkowdjar, li tlaqqa’ flimkien l-għalliema
ewlenin ta’ skejjel primarji magħżula (edukaturi li jaġixxu bħal multiplikaturi fil-livell lokali u
reġjonali), se tiġi organizzata bejn id-9 u 12 ta’ Lulju. Dan il-proġett pilota uniku ta’ taħriġ se
jagħti s-setgħa lill-għalliema ewlenin tal-iskejjel primarji billi jipprovdilhom għodod,
workshops prattiċi u riżorsi ta’ taħriġ biex b’hekk ikunu jistgħu jimplimentaw l-ikkowdjar
b’mod effettiv fil-klassijiet tagħhom, filwaqt li jiżviluppaw u japplikaw approċċi ta’ tagħlim
innovattivi biex iżidu l-għarfien u l-motivazzjoni tal-istudenti żgħażagħ. Il-kurrikulu tal-kors
huwa bbażat fuq il-Prinċipji Fundamentali tax-Xjenza tal-Kompjuters mill-kurrikulu ta’
Code.org u l-metodoloġija tal-Ġimgħa Ewropa tal-Ikkowdjar.
It-tielet nett, fis-16 ta’ Settembru se jibda MOOC Iddettaljat għall-għalliema tas-suġġetti kollha li se
jibqa’ għaddej għal ħames ġimgħat. Dan l-MOOC se jsaħħaħ il-kompetenzi u l-prattiki

pedagoġiċi tal-għalliema billi jtejjeb il-fehim tagħhom tal-ikkowdjar u l-ħsieb
komputazzjonali. Il-kors se joffri għażla ta’ attivitajiet fil-klassi u riżorsi li jittrattaw Scratch, liżvilupp ta’ applikazzjonijiet, il-manipulazzjoni, il-ġenerazzjoni u r-robotika. Dan il-materjal
ta’ taħriġ mingħajr ħlas se jagħti s-setgħa lill-għalliema jiksbu l-ħiliet u l-fiduċja meħtieġa
biex jimplimentaw b’mod effettiv l-attivitajiet ta’ kkowdjar fil-klassi u biex jieħdu sehem filĠimgħa Ewropea tal-Ikkowdjar. Dan il-kors se jibni fuq l-MOOC tal-Bidu tal-Ġimgħa Ewropea
tal-Ikkowdjar, biex b’hekk l-għalliema li jkunu diġà lestew dan il-kors ikunu jistgħu jaċċessaw
b’mod dirett il-MOOC Iddettaljat.
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2.7 miljun parteċipant fl-2018
Il-Ġimgħa Ewropea tal-Ikkowdjar hija bbażata fuq netwerk dejjem jikber ta’ madwar
80 ambaxxatur nazzjonali voluntier, 42 koordinatur tal-ministeri tal-edukazzjoni nazzjonali u
280 għalliem ewlieni. Dawn kienu kontributuri ewlenin għas-suċċess tal-Ġimgħa talIkkowdjar għall-2018, li rat il-parteċipazzjoni ta’ aktar minn 10 % tal-iskejjel fl-UE u l-Balkani
tal-Punent u laħqet lil aktar minn 2.7 miljun parteċipant fi kważi 44 000 avveniment.
L-għan huwa li jkun hemm il-koordinaturi tal-ministeri tal-edukazzjoni u l-għalliema ewlenin
fil-pajjiżi tal-UE u tal-Balkani tal-Punent kollha. Għadha għaddejjasejħa għall-għalliema
ewlenin (l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, il-Finlandja,
Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, ilMontenegro, In-Netherlands, il-Polonja, is-Slovakkja, Spanja, l-Iżvezja u l-Kosovo) fejn huwa
meħtieġ numru akbar.
Sabiex fl-2019 jiġu akkomodati udjenzi saħansitra ikbar, saru wkoll aġġornamenti importanti
fis-sit web tal-Ġimgħa Ewropea tal-Ikkowdjaw fejn ġew ipprovduti għodod aktar
komprensivi, informazzjoni u riżorsi ta’ tagħlim u apprendiment fid-29 lingwa attwalment
disponibbli fuq is-sit web.
Għal aktar informazzjoni dwar il-Ġimgħa Ewropea tal-Ikkowdjar u l-attivitajiet ippjanati fl2019 u wara, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Ambaxxaturi tal-Ġimgħa Ewropea tal-Ikkowdjar
lokali tiegħek jew lill-Kummissjoni Ewropea fuq info@CodeWeek.eu.
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