EDU-CODE KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA
W ciągu ostatnich 24 miesięcy zespół EDUCODE intensywnie pracował nad osiągnięciem znaczących wyników w
dziedzinie kodowania dla dorosłych. Oto tylko kilka najważniejszych elementów pracy wykonanej przez konsorcjum

Zbieranie wiedzy w całej Europie:
Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiliśmy jako konsorcjum, było staranie się jasno zrozumieć, co użytkownik chciałby
otrzymać jako materiały szkoleniowe i w jakiej formie. Zaangażowane zostało wiele osób w Grecji, Włoszech i
Hiszpanii; Norwegii i Polski. Byliśmy w stanie to zrobić.

Zapewnienie współpracy
W celu zapewnienia trwałego wpływu wykonanych prac wiedzieliśmy, że będziemy potrzebować pomocy. Z tego
powodu zdecydowaliśmy się współpracować z inicjatywami, które mogłyby przynieść nasze wyniki szerszemu gronu
odbiorców. Jednym z nich był www.codeweek.eu; oraz inicjatywa, która w ciągu 2016 r. zbliżyła się prawie do miliona
użytkowników.

Rozwój bazy danych
EDU-CODE opracowało materiały szkoleniowe i pomocnicze specjalnie dostosowane do różnych typów użytkowników.
Bez względu na poziom początkowy możesz znaleźć za pośrednictwem różnych modułów solidne wprowadzenie do
kodowania:
a) Podstawowy moduł umiejętności zapewni podstawową znajomość najpowszechniejszych narzędzi;
b) Myślenie obliczeniowe pomoże ci rozwinąć logikę kodowania, taką jak rozbijanie danych i generowanie procesów.
c) Codzienne kodowanie umożliwi przekształcanie procesów w algorytmy, wspólne przykłady i ćwiczenia w celu
zapoznania się z procesem i wypróbowania go.
d) Podstawy programowania komputerowego, tutaj dowiesz się, co rozumieć i jakie są podstawy kodowania.
e) Kodowanie z dziećmi: Jeśli kiedykolwiek chciałeś spędzić z tobą czas dzieci lub wnuki uczące się programowania to
twój moduł!

Szeroka dostępność
Aby mieć pewność, że każdy ma dostęp do naszej pracy, wszystkie opracowane materiały szkoleniowe są dostępne
w formacie wielojęzycznym (polskim, greckim, angielskim, norweskim, włoskim i hiszpańskim) za pośrednictwem
platformy e-learningowej Chamilo (http: // edu -code.eu/edu-code-platform/) nasza praca ma już tysiące odsłon!

Lokalne działania i komunikacja
Poprzez lokalne wydarzenia ponad 250 osób miało okazję obejrzeć, wykorzystać, przedyskutować i ocenić naszą
pracę i materiały.

Czy nadal mogę mieć dostęp do materiałów?
Oczywiście! Materiały będą dostępne do wykorzystania zarówno na platformie EDUCODE, jak i na stronie głównej
ERASMUS + PROJECT RESULTS. Oba są dostępne pod adresami:
• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
• http://edu-code.eu/edu-code-platform/

Co w razie pytań?
Odpowiedź znajdziesz na stronie: http://edu-code.eu/our-partners/

Ile to będzie kosztować?
Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach programu ERASMUS + możesz mieć dostęp do naszych
opracowanych modułów szkoleniowych ZA DARMO!

OUR TEAM

"Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, która
odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji."

