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Në përgatitje për të festuar EU Code Week 2019

Edicioni i shtatë i EU Code Week do të zhvillohet në datat 5-20 tetor 2019. Në përgatitje të
tij, mësuesit, trajnuesit dhe organizatorët e aktivitetit do të kenë shansin të përdorin
mundësi të reja trajnimi dhe burime mësimore për të arritur më shumë fëmijë shkolle në
BE dhe në Ballkanin Perëndimor.
Në vitin 2019, EU Code Week do të zgjerojë në mënyrë të konsiderueshme mbështetjen për

organizatorët e aktivitetit. Për t’u përgatitur për kulmimin e fushatës nga 5 deri 20 tetor 2019,
trajnuesit, mësuesit dhe entuziastët e kodimit do të marrin materiale mësimore të reja, plane
mësimore dhe trajnim në internet për t’i bërë orët mësimore të kodimit më angazhuese dhe
më argëtuese.
Fillimisht, kursi i parë EU Code Week Icebreaker Massive Open Online Course (MOOC) do të

zhvillohet mes datave 3 dhe 26 qershor. Ky kurs i shkurtër MOOC prej 5 orësh është i hapur
për mësuesit e të gjitha lëndëve që duan të mësojnë më shumë rreth integrimit të mendimit
kompjuterik dhe kodimit në klasat e tyre. Kursi MOOC do t’u ofrojë mësuesve ide novatore,
materiale trajnimi falas dhe burime të tjera për t’i ndihmuar të organizojnë aktivitetet gjatë
Code Week, duke rritur angazhimin e studentëve dhe motivimin për të mësuar. Nuk
nevojitet përvojë e mëparshme në kodim për të marrë pjesë në këtë kurs.
Së dyti, EU Code Week Summer School, e cila bashkon mësuesit drejtues të përzgjedhur të

shkollave fillore (mësues që veprojnë si multiplikues në nivele lokale dhe rajonale), do të
zhvillohet më 9-12 korrik. Ky projekt trajnimi unik pilot do të fuqizojë mësuesit drejtues të
shkollave fillore duke u dhënë atyre mjetet, seminaret praktike dhe burimet e trajnimit në
mënyrë që ata të mund ta implementojnë kodimin në mënyrë efikase në klasat e tyre,
ndërsa zhvillojnë dhe aplikojnë qasje inovative mësimore për të rritur njohuritë dhe
motivimet e nxënësve të rinj. Kurrikula e kursit bazohet në Bazat e Shkencës Kompjuterike nga
kurrikula e Code.org dhe metodologjia e EU Code Week.
Së treti, një kurs Deep Dive MOOC për mësuesit e të gjitha lëndëve do të fillojë më 16 shtator

dhe do të vazhdojë për pesë javë. Ky kurs MOOC do të përmirësojë kompetencat
pedagogjike të mësuesve dhe praktikat duke përmirësuar të kuptuarin e tyre të kodimit dhe
mendimit kompjuterik. Kursi do të ofrojë një përzgjedhje aktivitetesh në klasë dhe burimesh
që lidhen me Scratch, zhvillimin e aplikacioneve, riparimet, prodhimin dhe robotikën. Këto
materiale trajnimi falas do t’i fuqizojnë mësuesit që të fitojnë aftësitë dhe konfidencën e
duhur për të implementuar me efikasitet aktivitetet e kodimit në klasë dhe për të marrë
pjesë në EU Code Week. Ky kurs do të mbështetet në EU Code Week Icebreaker MOOC, në
mënyrë që mësuesit që e kanë kryer tashmë këtë kurs të jenë në gjendje të kenë akses të
drejtpërdrejtë në Deep Dive MOOC.
2,7 milionë pjesëmarrës në vitin 2018
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EU Code Week bazohet në një rrjet në rritje prej rreth 80 ambasadorësh kombëtarë
vullnetarë, 42 koordinatorë të ministrive kombëtare të arsimit dhe 280 mësues drejtues. Ata
kanë qenë kontribuues kyçë në suksesin e Code Week 2018, që ka parë pjesëmarrjen e më
shumë se 10% të shkollave të BE-së dhe Ballkanit Perëndimor dhe ka arritur mbi 2,7 milionë
pjesëmarrës në afërsisht 44 000 evenimente.
Qëllimi është që të ketë koordinatorë në ministritë e arsimit dhe mësues drejtues në të
gjitha vendet e BE-së dhe të Ballkanit Perëndimor. Kërkesa për mësues drejtues vazhdon të
jetë e hapur për një numër vendesh (Austri, Belgjikë, Bullgari, Republikë Çeke, Danimarkë,
Finlandë, Francë, Gjermani, Hungari, Irlandë, Letoni, Lituani, Luksemburg, Mal i Zi, Holandë,
Poloni, Sllovaki, Spanjë, Suedi dhe Kosovë), në të cilat nevojitet një numër shtesë mësuesish.
Për të akomoduar audienca edhe më të mëdha në vitin 2019, janë bërë gjithashtu përditësime të

rëndësishme në uebsajtin e EU Code Week duke ofruar më shumë mjete gjithëpërfshirëse,
informacion dhe burime mësimore dhe mësimdhënëse në 29 gjuhët aktuale të
disponueshme në uebsajt.
Për më shumë informacion rreth EU Code Week dhe aktiviteteve të planifikuara për vitin 2019

dhe më tej, ju lutemi kontaktoni me ambasadorët lokalë të EU Code Week ose Komisionin
Evropian përmes emailit info@CodeWeek.eu.

