
Derslerinizi daha katılımlı bir hâle getirmek ister misiniz?
Kodlama ilkelerini sınıfınıza tanıtmak istiyor, fakat nereden 
başlayacağınızı bilemiyor musunuz? EU Code Week’e katılın  
ve öğrencilerinizin dijital yaratıcılık yolundaki ilk adımlarını atmalarına 
yardımcı olun! Başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

Düzenleyeceğiniz aktivite, bir ders, 
atölye çalışması, halk günü veya 
çevrimiçi etkinlik olabilir. Bir konu 
seçip hedef kitlenizi belirleyin ve 
haritaya aktivitenizi ekleyin.

Detaylı bilgi için Nasıl yaparım 
sayfamıza göz atabilir veya 
ülkenizin EU Code Week Elçisi ile 
irtibat kurarak sormak istediklerinizi 
sorabilirsiniz.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
EU Code Week web sitesini ziyaret edin: 
http://codeweek.eu/schools

EU Code Week web sitesini ziyaret ederek aşağıdakilere 
ücretsiz erişim sağlayın:

Eğitim modülleri her yaşa uygun ders planları.

Öğrenim ve öğretim kaynakları.

Araç kitleri aktivite düzenlemeye yönelik yardımcı 
materyaller ve aktivitenizi duyurun.

Code Week tarafından düzenlenen Büyük Açık Çevrimiçi 
Kaynaştırma Kursları (MOOC) mesleki gelişiminize 
yardımcı olacaktır.

Code Week 4 All Mücadelesine katılın ve tüm Avrupa’daki 
yenilikçi öğretmenlerle güçlerinizi birleştirin. 500 öğrenci, 
10 aktivite ve/veya 3 ülke dâhil edin ve Mükemmeliyet 
Sertifikasını kazanın!

Mesleki gelişim fırsatı 
elde etmelerine, 
yeni konseptleri 
ve uygulamaları 
deneyimlemelerine,

Dijital rozet ve sertifika 
kazanmalarına,

Avrupa’daki meslektaşları 
ile ekip kurmalarına 
olanak tanır.

Eleştirel düşünme, problem 
çözme ve iş birliği becerilerini 
geliştirmelerine,

Kendilerine olan güvenlerini 
artırmalarına ve kendilerini 
dijital dünyada ifade 
edebilme becerilerini 
geliştirmelerine,

Teknolojiyi aktif olarak 
kullanmalarına ve 
teknolojinin yaratıcıları hâline 
gelmelerine olanak tanır.

E U  C O D E  W E E K , 
Ö Ğ R E T M E N L E R İ N : 

E U  C O D E  W E E K , 
Ö Ğ R E N C İ L E R İ N : 

1 2 3İşe koyulun ve bir
aktivite düzenleyin

Mesleki gelişim fırsatı elde edin ve ücretsiz 
yenilikçi kaynaklara erişim sağlayın Mücadelede yer almak mı istiyorsunuz?

TÜM ÖĞRETMENLERİ MACERA DOLU BİR YOLCULUĞA ÇAĞIRIYORUZ!
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