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Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Προγραμματισμού βοηθάει
εκατομμύρια 
ανθρώπους στην Ευρώπη  
και στον κόσμο να μάθουν,  
να δημιουργήσουν,  
να καινοτομήσουν και  
να διασκεδάσουν με  
ψηφιακές τεχνολογίες.

Κάθε χρόνο,
δεκάδες χιλιάδες
σχολεία και 
εκπαιδευτικοί 
προσφέρουν εργαστήρια, 
μαθήματα και σεμινάρια 
προγραμματισμού.

Η κοινότητα 
της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας 
Προγραμματισμού 
είναι πηγή μεγάλης 
έμπνευσης και 
ενθουσιασμού.
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χρόνια



Η ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ  
Η ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Όλες οι ψηφιακές τεχνολογίες στηρίζονται σε γραμμές 
κώδικα: από την εφαρμογή με την οποία παραγγέλνεις 
φαγητό μέχρι το GPS που χρησιμοποιείς για να βρεις 
τον δρόμο σου. Η εκμάθηση συγγραφής κώδικα σου 
χαρίζει ένα προβάδισμα σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, 
επιτρέποντάς σου να τον ελέγξεις, να τον αλλάξεις, 
ακόμη και να τον κάνεις καλύτερο. Η Εβδομάδα 
Προγραμματισμού αποσκοπεί στην κατανόηση του 
παρόντος και στην αλλαγή του μέλλοντος.

Σκέψου την Εβδομάδα Προγραμματισμού ως έναν κοινό 
χώρο τον οποίον μοιράζονται εκπαιδευτικοί, μαθητές 
και άνθρωποι με πάθος για τις ψηφιακές 
τεχνολογίες και τον προγραμματισμό. Έναν 
χώρο στον οποίον προστρέχουν άνθρωποι 
για να βρουν ιδέες, να γίνουν δημιουργικοί, 
να μάθουν νέες δεξιότητες, και να 
ανταλλάξουν εμπειρίες. Είναι ο χώρος 
όπου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 
μαθαίνουν να νιώθουν πιο άνετα με 
την τεχνολογία. Ο χώρος που εμπνέει 
την εκπαίδευση του αύριο.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι ένα 
κίνημα βάσης που το διαχειρίζονται εθελοντές οι οποίοι 
πιστεύουν ότι προγραμματισμός σημαίνει να έχεις δύναμη 
στα χέρια σου. Ενεργούν ως πρέσβεις, καθοδηγώντας τους 
εκπαιδευτικούς και τους διοργανωτές εκδηλώσεων εκ 
μέρους της Εβδομάδας Προγραμματισμού, ενθαρρύνοντας 
και άλλους να συμμετάσχουν, να μάθουν, να δημιουργήσουν 
και να διοργανώσουν δραστηριότητες προγραμματισμού.
Μπορείς κι εσύ να πάρεις μέρος στην Εβδομάδα Προ-
γραμματισμού! Διοργάνωσε τις δικές σου δραστηριότητες 
προγραμματισμού, ρομποτικής ή υπολογιστικής σκέψης και 
καρφίτσωσέ τες στον χάρτη. Ή πάρε μέρος σε ήδη υπάρ-
χουσες δραστηριότητες και γίνε μέλος μιας παγκόσμιας 
κοινότητας.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ



ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ;

 Ο προγραμματισμός σε κάνει δημιουργικό
 Ο προγραμματισμός σε κάνει δυνατό
 Ο προγραμματισμός είναι η σύγχρονη έννοια  

του εγγραμματισμού
 Ο προγραμματισμός ξεκλειδώνει νέες  

ευκαιρίες
 Ο προγραμματισμός είναι για όλους
 Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 

ρωτοβουλία προγραμματισμού  
στην Ευρώπη

 Εκμάθηση συγγραφής κώδικα

 Διοργάνωση εκδηλώσεων, 
εργαστηρίων προγραμματισμού και 
συμμετοχή σε ευκαιρίες κατάρτισης

 Δικτύωση εντός της χώρας σου  
και εκτός συνόρων

 Επαφή με άλλους οι οποίοι έχουν  
τον ίδιο ενθουσιασμό με εσένα

 Κατάρτιση εκπαιδευτικών

ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ;

 Για να καταλάβεις τον κόσμο γύρω σου

 Για να δεις τις ιδέες σου να γίνονται 
πραγματικότητα δημιουργώντας κάτι ψηφιακό

 Για να αποκτήσεις διά βίου πρακτικές  
δεξιότητες

 Για να κάνεις τα πρώτα βήματα στην  
εκμάθηση ψηφιακών τεχνολογιών

 Για να συμμετέχεις σε μια κοινότητα  
γεμάτη πάθος



ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ ΣΤΗΝ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ;
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ΚΑΝΕ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΣΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εκπαιδευτικοί 
όλων των  

ειδικοτήτων
μπορούν να διοργανώσουν 

δραστηριότητες ώστε τα 
παιδιά να χρησιμοποιούν 

τον προγραμματισμό ως ένα 
δημιουργικό εργαλείο  

για την επίλυση  
προβλημάτων.

Οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να συμμετέχουν 

σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα της Εβδομάδας 

Προγραμματισμού, να 
αξιοποιούν πόρους σε πολλές 

γλώσσες και να παίρνουν 
έμπνευση από  

ομότιμους.

Οι γονείς
μπορούν να ενθαρρύνουν  

τα παιδιά τους να 
συμμετέχουν σε εργαστήρια 

προγραμματισμού και να 
εξασκούνται μαζί τους στο  

σπίτι ακόμα και χωρίς 
υπολογιστές. Οι  

προγραμματιστές
μπορούν να 

διοργανώσουν 
εργαστήρια σε σχολεία, 

κοινοτικά κέντρα ή 
βιβλιοθήκες. Επιχειρήσεις

μπορούν να διοργανώνουν  
δραστηριότητες προγραμ-
ματισμού, να προσφέρουν 
χορηγίες και να αφήνουν 

μέλη του προσωπικού τους να 
δουλεύουν ως εκπαιδευτές  

σε δραστηριότητες  
προγραμματισμού.

Μη  
κερδοσκοπικές 

οργανώσεις
μπορούν να διοργανώσουν 

και να προωθήσουν 
εργαστήρια και 
 εκδηλώσεις 

προγραμματισμού.
Δημόσιοι 
θεσμοί

μπορούν να 
οργανώνουν εργαστήρια 

προγραμματισμού, να 
στηρίζουν σχολεία και  

να διαδίδουν το  
μήνυμα.


