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Săptămâna Programării  
UE ajută milioane  
de oameni din Europa  
și nu numai să învețe,  
să creeze, să inoveze și  
să se distreze cu  
tehnologiile digitale.

În fiecare an,
zeci de mii de
școli și profesori  
oferă ateliere, cursuri  
de programare și  
seminare.

Comunitatea 
Săptămânii 
Programării este 
o sursă puternică 
de inspirație și 
entuziasm.

Codeweek.eu
@CodeWeekEU
#CodeWeek ani



LA CE SE REFERĂ SĂPTĂMÂNA PROGRAMĂRII

DIGITALUL ESTE  
NOUA NORMALITATE
Toate tehnologiile digitale se bazează pe linii de 
programe – de la aplicația cu care comandați 
mâncare până la GPS-ul pe care îl folosiți pentru 
a vă orienta. Învățarea programării vă oferă un 
avantaj în această lume digitală, permițându-vă să 
o controlați, să o modificați și chiar să o îmbunătățiți. 
Esența Săptămânii Programării este să înțelegem 
prezentul și să putem schimba viitorul.

Gândiți-vă la Săptămâna Programării ca 
la un spațiu comun între profesori, elevi 
și oameni pasionați de tehnologiile 
digitale și de programare. Este spațiul 
în care oamenii vin să caute idei, să 
fie creativi, să deprindă competențe 
noi și să împărtășească experiențe. 
Este locul în care profesorii și elevii 
se familiarizează cu tehnologia. 
Locul care inspiră învățământul 
de mâine.

Săptămâna Programării este o mișcare la nivel local 
condusă de voluntari care consideră că a programa 
înseamnă a avea puterea în propriile mâini. Aceștia 
acționează în calitate de ambasadori, conducând profe-
sorii și organizatorii de activități în numele Săptămânii  
Programării, încurajându-i și pe alții să se alăture, să 
învețe, să creeze și să organizeze activități de programare.

Puteți deveni parte din Săptămâna Programării! 
Organizați-vă propriile activități de programare, robotică 
sau gândire computațională și fixați-le pe hartă. Sau 
alăturați-vă activităților existente și înscrieți-vă într-o 
comunitate globală.

SĂPTĂMÂNA PROGRAMĂRII ABILITEAZĂ

SĂPTĂMÂNA PROGRAMĂRII ESTE  
PENTRU TOATĂ LUMEA



LA CE SE REFERĂ SĂPTĂMÂNA PROGRAMĂRII

DE CE SĂ VĂ ALĂTURAȚI SĂPTĂMÂNII 
PROGRAMĂRII?

 Programarea ne face creativi 

 Programarea abilitează oamenii 

 Programarea este alfabetizarea modernă

 Programarea deblochează noi oportunități

 Programarea este pentru toată lumea

 Este cea mai mare inițiativă  
de programare din Europa

 Învățarea programării

 Organizarea de activități de codificare, 
ateliere și participarea la oportunități 
de formare

 Crearea de rețele în țara 
dumneavoastră și în afara granițelor

 Întâlnirea cu alte persoane care 
vă împărtășesc entuziasmul

 Formarea profesorilor

DE CE SĂPTĂMÂNA PROGRAMĂRII?

 Pentru a înțelege lumea din jurul dvs.

 Pentru a vă aduce ideile la viață creând  
ceva digital

 Pentru a dobândi abilități practice pe  
tot parcursul vieții

 Pentru a face primii pași în stăpânirea 
tehnologiilor digitale

 Pentru a face parte dintr-o comunitate 
pasionată



CUM SĂ PARTICIPAȚI  
LA SĂPTĂMÂNA  
PROGRAMĂRII?

Participați la
a 10-a ediție  
aniversară

Codeweek.eu
@CodeWeekEU
#CodeWeek

TOATĂ LUMEA ESTE  
BINEVENITĂ @ EU CODE WEEK! 

8-23 octombrie 2022

DAȚI VIAȚĂ IDEILOR 
DUMNEAVOASTRĂ

Cadrele  
didactice de  

la toate disciplinele
pot organiza activități prin 
care copiii să folosească 

programarea ca instrument 
creativ și de rezolvare  

a problemelor.

Cadrele  
didactice

pot participa la cursurile 
gratuite ale Săptămânii 
Programării, pot folosi 
resurse în multe limbi  

și se pot inspira  
de la colegi.

Părinții
își pot încuraja copiii să 
participe la ateliere de 

programare și să exerseze  
cu ei acasă, chiar și  

fără computer.

Programatorii
pot organiza ateliere  

de lucru în școli,  
centre comunitare  

sau biblioteci.
Firmele

pot găzdui activități  
de programare, pot oferi 
sponsorizări, iar angajații 
lor pot lucra ca antrenori 

în cadrul activităților  
de programare.

 

Organizațiile 
nonprofit

pot organiza și  
promova ateliere de  
lucru și evenimente  

de programare. Instituțiile  
publice

pot organiza ateliere  
de programare, pot 

sprijini școlile și  
pot răspândi  

vestea.


