Ministerstwo Cyfryzacji – Konkurs „1000 pierwszych inicjatyw” – 100 dni do CodeWeek2020!
Europejski Tydzień Kodowania w dniach 10-25 października po raz 8.
Edycja wyzwań
Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa, w trakcie której - wspólnie z innymi krajami Unii
Europejskiej (i nie tylko!) - celebrujemy kreatywność, współpracę i udowadniamy, że programowanie jest
dla wszystkich.
CodeWeek to dziesiątki tysięcy wydarzeń, w których bierze udział kilka milionów osób z całego świata
(w 2019 roku – 4,2 miliona).
CodeWeek jest też nieco… zdrowej konkurencji. Wszystkie państwa ścigają się, które z nich zorganizuje najwięcej
wydarzeń.
W ubiegłym roku, w trakcie Europejskiego Tygodnia Kodowania, zorganizowano w Polsce 15.139 inicjatyw,
co dało nam II Miejsce na mapie inicjatyw CodeWeek.
W związku z niepewnością, co do dalszego rozwoju pandemii, nie wiadomo jakiego rodzaju aktywności i spotkania
będziemy mogli zorganizować na jesieni, w ramach inicjatyw CodeWeek.
Dlatego już dziś Ministerstw Cyfryzacji zapowiada specjalną edycję konkursu „1000 pierwszych inicjatyw”.
Na nagrody będą mogli liczyć organizatorzy wydarzeń organizowanych online.
Więcej szczegółów MF przedstawi wkrótce.
Trenujemy, wymyślamy
Jednak już dziś można pomyśleć jak można zaangażować się w #CodeWeek2020.
Nie ma tutaj ograniczeń wiekowych, terytorialnych, czy jakichkolwiek innych. W
Wydarzenie może zorganizować każdy!
Jak powinno wyglądać takie wydarzenie?
Zasada jest jedna: spotykamy się, aby bawić się programowaniem.
Wymyślenie tegorocznych wydarzeń to świetna rozgrzewka przed październikiem i trening naszej kreatywności.
MC podpowiada można np.:
- zorganizować wideospotkanie z dzieciakami znajomych,
- stworzyć wspólny projekt w Scratch’u,
- nakręcicie filmik, który udostępniony zostanie seniorom z gminy
- zorganizować online’owe turnieje gier logicznych.
Organizując spotkanie, należy pamiętać, aby przemycić w nim elementy logicznego myślenia, rozwiązywania
zagadek, a jeśli ktoś czuje się na siłach – bardziej skomplikowanych elementów programowania.
Mimo pandemii – część wydarzeń będzie mogła odbyć się „w realu”.
MC zachęca wszystkich nauczycieli, aby – jak tylko poznają plan lekcji – jako wydarzenia zgłosili lekcje informatyki,
które będą organizowane w ich szkołach w dniach 10-25 października.
Do udziału w #CodeWeek2020 MC zachęca nauczycieli wszystkich przedmiotów, z przedszkoli, szkół
podstawowych, ale i liceów czy techników.
Do udziału w tegorocznej edycji MC zaprasza też organizacje pozarządowe, firmy IT.
Nie trzeba czekać do października
Jeśli ktoś pierwszy raz słyszy o Europejskim Tygodniu Kodowania, może zajrzeć na www.codeweek.eu
i www.koduj.gov.pl, gdzie znajdziecie m.in. mnóstwo inspiracji, które pomogą w organizacji wydarzenia
(także online).

Mimo, że Europejski Tydzień Kodowania rusza w październiku – swoje wydarzenia można zgłaszać już dziś!
Jeśli ktoś ma już pomysł i datę – może zarejestrować swoją inicjatywę.
Można to zrobić na codeweek.eu/add.
Należy pamiętać o tym, że tylko zarejestrowane wydarzenia biorą udział w europejskim wyścigu o zwycięstwo.
Kiedy ktoś zarejestruje swoje wydarzenie, pojawi się ono na mapie CodeWeek i w rankingu europejskich inicjatyw.

