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Pregătiri pentru a sărbători Săptămâna UE a programării 2019

A șaptea ediție a Săptămânii UE a programării va avea loc în perioada 5-20 octombrie
2019. Înainte de aceasta, cadrele didactice, formatorii și organizatorii de activități vor
avea șansa să folosească noi oportunități de formare și resurse de învățare pentru a
ajunge la mai mulți copii școlari din UE și din Balcanii de Vest.
În 2019, Săptămâna UE a programării va extinde în mod semnificativ sprijinul pentru

organizatorii de activități. Pentru a se pregăti pentru vârful campaniei din perioada 5-20
octombrie 2019, formatorii, cadrele didactice și pasionații de programare vor beneficia de noi

materiale de învățare, planuri de lecție și formare online pentru a-și face orele de
programare mai antrenante și mai distractive.
În primul rând, în perioada 3-26 iunie va avea loc primul Curs online cu acces nelimitat pentru

toți utilizatorii (MOOC), care deschide calea pentru Săptămâna UE a programării. Acest curs
MOOC de scurtă durată, de cinci ore, oferă acces cadrelor didactice de toate disciplinele,
care doresc să învețe mai multe despre integrarea gândirii computaționale și programarea
în sălile de clasă. MOOC va oferi cadrelor didactice idei inovatoare, materiale gratuite de
instruire și alte resurse, pentru a-i ajuta să-și organizeze activitățile în timpul Săptămânii
programării, sporind angajamentul elevilor și motivația de a învăța. Nu este nevoie de
experiență anterioară în programare pentru a participa la acest curs.
În al doilea rând, școala de vară a Săptămânii UE a programării, care reunește cadre didactice

de frunte din învățământul primar (educatori care acționează ca multiplicatori la nivel local și
regional), va avea loc în perioada 9-12 iulie. Acest proiect unic de formare pilot va conferi abilități
cadrelor didactice de frunte de școală primară, oferindu-le instrumente, ateliere practice și resurse
de formare, astfel încât să poată pune în practică programarea în mod eficient în sălile de clasă,
dezvoltând și aplicând abordări inovatoare de predare pentru a spori cunoștințele și motivația
tinerilor elevi. Programa școlară se bazează pe Principiile fundamentale exclusive ale

informaticii din programa Code.org și metodologia Săptămânii UE a programării.
În al treilea rând, un MOOC Deep Dive pentru cadre didactice de toate disciplinele va începe pe 16
septembrie și va dura cinci săptămâni. Acest MOOC va îmbunătăți competențele și practicile

pedagogice ale cadrelor didactice prin îmbunătățirea înțelegerii acestora în domeniul
programării și al gândirii computaționale. Cursul va oferi o selecție de activități la clasă și
resurse care abordează Scratch, dezvoltarea de aplicații, ajustare, elaborare și robotică.
Aceste materiale gratuite de instruire vor permite cadrelor didactice să dobândească
abilitățile și încrederea necesare pentru a implementa în mod eficient activități de
programare în sala de clasă și pentru a participa la Săptămâna UE a programării. Acest curs
se va baza pe MOOC care deschide calea pentru Săptămâna UE a programării, astfel încât
cadrele didactice care au absolvit deja acest curs vor putea accesa direct MOOC Deep Dive.
2,7 milioane de participanți în 2018
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Săptămâna UE a programării se bazeaza pe o rețea tot mai mare de aproximativ 80 de ambasadori
naționali voluntari, 42 de coordonatori ai ministerului educației naționale și 280 de cadre didactice
de frunte. Aceștia au contribuit în mod decisiv la succesul Săptămânii programării 2018, care a
vizat participarea a peste 10 % din școlile din UE și din Balcanii de Vest și a atins peste 2,7 milioane
de participanți la aproape 44 000 de evenimente.

Scopul este de a avea coordonatori ai ministerului educației și cadre didactice de frunte în
toate țările din UE și în Balcanii de Vest. Un apel pentru cadre didactice de frunte se află încă
în desfășurare pentru mai multe țări (Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda,
Franța, Germania, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Muntenegru, Țările de Jos,
Polonia, Slovacia, Spania, Suedia și Kosovo), în care sunt necesare numere suplimentare.
Pentru a găzdui și mai multe segmente de public în 2019, s-au făcut actualizări importante și pe site-

ul Săptămânii UE a programării, oferind instrumente, informații și resurse de învățare și
predare mai cuprinzătoare în cele 29 de limbi disponibile în prezent pe site.
Pentru mai multe informații despre Săptămâna UE a programării și despre activitățile planificate în
2019 și ulterior, vă rugăm să contactați ambasadorii locali ai Săptămânii UE a programării sau

Comisia Europeană prin info@CodeWeek.eu.

