
ÎN 2022, SĂPTĂMÂNA 
PROGRAMĂRII 
ÎMPLINEȘTE 10 ANI!

Pentru a marca acest 
moment, facem o 
recapitulare a ceea ce s-a 
întâmplat până acum:

10
ani



2013

SĂPTĂMÂNA 
PROGRAMĂRII S-A 
NĂSCUT ÎN 2013
Săptămâna Programării a 
fost lansată de câțiva tineri 
care erau consilieri ai 
Comisiei Europene pe 
probleme digitale. Intenția 
lor a fost de a ajuta oamenii 
să învețe să creeze lucruri 
prin programarea 
computerelor, să lucreze cu 
hardware, să afle cum 
funcționează computerele și 
să îi facă pe toți pasionații 
de programare să lucreze 
mai bine împreună.

de participanți 

de activități

de țări  
europene 

10 000 

3 000

26



2014
SĂPTĂMÂNA PROGRAMĂRII 2014 A 
AVUT DE 15 ORI MAI MULȚI 
PARTICIPANȚI DECÂT PRIMA EDIȚIE!

Urmăriți videoclipul „Programarea e 

distractivă”, realizat de fondatorii 

Săptămânii Programării

www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TNwE3FA4pdI

de țări europene 
participante 

37

de participanți
150 000 

de activități 
4 000



2015
LA EDIȚIA DIN 2015, SĂPTĂMÂNA 
PROGRAMĂRII A DEVENIT UNA MONDIALĂ!

Săptămâna 
Programării are 
propriul imn și dans

În inițiativa Săptămâna Programării s-au 
implicat și țări din afara Europei și a fost 
lansată Săptămâna Programării în Africa. 

Oda Programării – imnul Săptămânii 
Programării – a fost compus de Brendan 
Paolini, iar dansul Săptămânii Programării a 
fost creat de Bianca Maria Berardi pe baza 
unei idei a lui Alessandro Bogliolo, profesor  
de sisteme informatice la Universitatea din 
Urbino și ambasador al Săptămânii 
Programării în Italia. 

de activități 

de țări participante 
din Europa și nu 

numai

7 600

49
de participanți

570 000

dintre 
participanți  
au fost fete  
și femei

48 % 



Certificatul 
de participare 

Această a treia 
ediție a introdus, 

de asemenea, două 
caracteristici tipice 

ale Săptămânii 
Programării: 

la Săptămâna Programării – 
fiecare organizator de activități 

a primit un certificat de 
recunoaștere și de sărbătorire a 
eforturilor și a realizărilor sale 

în timpul Săptămânii 
Programării.

https://codeweek.eu/codeweek4all

– al cărei scop a fost să implice cât mai 
multe școli și elevi în activitățile din cadrul 
Săptămânii Programării. 200 de școli au 

reușit să implice jumătate din elevii lor sau 
cel puțin 200 dintre ei în activitățile din 

cadrul Săptămânii Programării.

Provocarea „Săptămâna  
Programării pentru toți” 

Ally

05/02/2022



2016 SĂPTĂMÂNA PROGRAMĂRII 2016 A FOST LA CÂȚIVA 
BYȚI DISTANȚĂ DE 1 MILION DE PARTICIPANȚI 

70 %

de participanți
970 000

dintre participanți 
au fost fete sau 
femei 

Vârsta medie a participanților 
la Săptămâna Programării  
a fost de 

46 % 

11 ani

de țări participante 
din Europa și  

nu numai 
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de activități 
23 000 2
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La această ediție, numărul 
participanților a crescut cu 

față de anul precedent. 



2017

La această ediție s-a jucat prima versiune 

a jocului „Vânătoarea de comori”.

1 milion 

În timpul acestei activități, s-au jucat concomitent 
în parcuri și orașe din întreaga Europă 22 de 
jocuri de tip vânătoare de comori. Același număr 
de locații și aceleași puzzle-uri de programare  
au fost abordate în total de 167 de echipe, 
numărând aproximativ 1 000 de participanți 
individuali. Jocul de vânătoare de comori  
de programare a fost dezvoltat de  
Alessandro Bogliolo și echipa sa de  
la Universitatea din Urbino.

EDIȚIA DIN 2017 A REPREZENTAT 

A CINCEA ANIVERSARE A 

SĂPTĂMÂNII PROGRAMĂRII

de activități

de țări participante 
din Europa și nu 

numai 

peste

25 000 

50
de participanți

1,2  
milioane 

Pentru prima dată în istoria Săptămânii 

Programării s-a depășit pragul de 

de participanți.

https://blog.codeweek.eu/the-codehunting-
game-more-than-1000-people/

5
ani



2018

Provocarea „Săptămâna Programării pentru 
toți” a fost schimbată pentru a încuraja 
cooperarea între organizatori, în special 
între profesori. Cu ocazia acestei premiere, 

SĂPTĂMÂNA PROGRAMĂRII 2018 A 
DUBLAT NUMĂRUL DE PARTICIPANȚI 
FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT! 

au reușit să creeze alianțe care au inclus cel 
puțin 10 activități, s-au desfășurat în 3 țări 
sau au avut cel puțin 500 de participanți.

14 000 de organizatori 



Tot în această ediție s-au 
inaugurat 

– o varietate de materiale de formare și planuri de lecții pentru a 
inspira noi activități, de la jocuri fără computer la programare vizuală, 
robotică și inteligență artificială. Scopul este de a-i ajuta pe profesori 
să introducă programarea în clasă și să o integreze cu alte materii, 
cum ar fi istoria, geografia sau științele sociale.

Modulele de învățare pentru 
Săptămâna Programării 

https://codeweek.eu/training

fete sau femei
49 % 

de activități

de țări participante 
din Europa și  

nu numai 

peste

44 000 

72 
de participanți 

2.7 
milioane 

Vârsta medie 
a participanților 

12 ani



2019
SĂPTĂMÂNA PROGRAMĂRII 2019 
A DOBORÂT NOI RECORDURI, CU 
UN NUMĂR URIAȘ DE ACTIVITĂȚI!

Tot Săptămâna Programării 2019 a 
fost și ediția în care a avut loc primul 

„curs online deschis 
masiv” (MOOC) al 
Săptămânii Programării.

La această ediție, tot mai multe 
activități au implicat tehnologii 
avansate, cum ar fi robotica, lucrul cu 
datele sau inteligența artificială.

Deschis tuturor cadrelor didactice care voiau să 
învețe mai multe despre programare și gândirea 
computațională, MOOC a spart gheața prin idei 
inovatoare, materiale de formare gratuite și alte 
resurse ale Săptămânii Programării. 

https://codeweek.eu/training



Săptămâna Programării 2019 a fost și ediția în care:

Vânătoarea de comori din 
cadrul Săptămânii Programării 
a devenit un joc virtual 
– vânătoarea de comori inițială din cadrul Săptămânii 
Programării a fost dezvoltată de Alessandro Bogliolo, 
profesor de sisteme informatice la Universitatea din Urbino 
și ambasador al Săptămânii Programării.

dintre participanți 
au fost fete și 
femei

49 % 

de activități

de țări participante 
din Europa și  

nu numai

peste 
72 000 

70 
de participanți

4,2 
milioane  

Vârsta medie a 
participanților a fost de 

dintre activități 
au avut loc în 
școli

11 ani

92 %

https://codeweek.eu/treasure-hunt



2020
O CINCIME DINTRE ACTIVITĂȚILE 

SĂPTĂMÂNII PROGRAMĂRII DIN 2020 

AU FOST ORGANIZATE ONLINE!

În ciuda izbucnirii pandemiei de COVID și a lockdownurilor 
din 2020, 84 % dintre activități au avut loc în școli. 

de activități
68 000 

Vârsta medie a 
participanților a fost de 

10 ani 

au fost fete  
și femei

41 % 

de participanți

3,4 
 milioane  

de țări participante  
din Europa și nu 

numai

peste

80

DINTRE ACTIVITĂȚI S-AU 
AXAT PE PROGRAMAREA 

PRIN JOACĂ, 

ROBOTICĂ, INTELIGENȚĂ 
ARTIFICIALĂ ȘI LUCRUL 

CU DATE

PE CONCEPTE DE 
BAZĂ DE 

PROGRAMARE

55 %
20 %

13 %

5 %
PROIECTARE DE 

JOCURI



2021
SĂPTĂMÂNA PROGRAMĂRII 2021 S-A ÎNCHEIAT 

IARĂȘI CU STATISTICI-RECORD!

Dintre toate edițiile de până acum, aceasta a prezentat cea mai 
mare varietate de cursuri de formare, resurse, inclusiv noi provocări 
de activități, materiale și oportunități de implicare. 

S-a născut 
Săptămâna Arabă 
a Programării.

ARAB 
CODE 
WEEK

dintre 
participanți au 
fost fete sau 
femei

49 % 

de activități

de țări participante  
din Europa și  

nu numai

Peste
78 000 

70 
de participanți

Peste 
4 milioane

dintre 
activități au 
avut loc în 
școli

Mai mult de 

88 %

Ediția din 2021 a lansat  
18 noi provocări ale  
Săptămânii Programării, 

Peste18 
provocări 

care vor fi folosite ca materiale de instruire 
și care încorporează diverse activități ce 
pot fi realizate acasă sau în clasă, lucrând 
singur sau în grup.  Provocările variază de 
la provocările fără computer și 
programarea vizuală până la meșteritul cu 
micro:bit și IA și învățarea automată. 

https://codeweek.eu/2021/challenges



2022

SĂPTĂMÂNA PROGRAMĂRII 2022 ÎNSEAMNĂ  

EDIȚIA ANIVERSARĂ CU NUMĂRUL 10!
Le mulțumim tuturor ambasadorilor, cadrelor didactice, 
educatorilor, voluntarilor și participanților pentru că au făcut 
din Săptămâna Programării ceea ce este astăzi și au ajutat 
această mișcare locală să ajungă atât de departe. 

MAI MULTĂ 
PROGRAMARE 
CA NICIODATĂ 

PENTRU EDIȚIA  
A 10-A

5 MILIOANE 

SE POATE  
ATINGE UN NUMĂR DE 

DE PARTICIPANȚI?

ACTIVITĂȚI?

VA EXISTA UN 
NUMĂR-RECORD DE 

https://codeweek.eu/2021/challenges

CELE MAI 
IMPORTANTE 
EVENIMENTE DE  
LA EDIȚIA A ZECEA  
A SĂPTĂMÂNII 
PROGRAMĂRII:

VĂ AȘTEPTĂM LA EDIȚIA ANIVERSARĂ DE 10 ANI A SĂPTĂMÂNII PROGRAMĂRII! 

8-23 OCTOMBRIE 2022

Acum, când Săptămâna Programării se  
pregătește să întoarcă o nouă filă, un lucru este clar: tot  
mai mulți oameni își vor descoperi pasiunea pentru programare. 

5  

CÂTE ȚĂRI 
SE VOR IMPLICA LA 
ACEASTĂ EDIȚIE?


