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Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Καινοτομία
και την Τεχνολογία
(European Institute of Innovation & Technology)
«Κώδικας για τα κορίτσια»
(Coding for Girls)
Στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής καμπάνιας για την καταπολέμηση της
ανεργίας των νέων, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα θεσμικά όργανα
αναπτύσσει εργαλεία και προγράμματα διάχυσης γνώσης για την
ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.
Οι σημερινοί μαθητές, ως οι επαγγελματίες του μέλλοντος θα πρέπει να
κατέχουν δεξιότητες για προγραμματισμό, συστήματα επικοινωνίας , κα
προκειμένου να υπολογίζονται ως δυναμικό ανθρώπινο κεφάλαιο στην
ενιαία ψηφιακή αγορά (Singular Digital Market).
Ιδιαίτερα κρίσιμη εκτιμάται η δυνατότητα εξοικείωσης και κατανόησης
των νέων τεχνολογιών από τις μαθήτριες, οι οποίες μεγαλώνοντας θα
έχουν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες προκλήσεις στον επαγγελματικό
ανταγωνισμό και αυτή ακριβώς η γνώση θα τις δυναμώσει και θα τις
κάνει ανεξάρτητες επαγγελματίες.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Καινοτομία και την
Τεχνολογία (European Institute of Innovation & Technology) ξεκινάει
την καμπάνια του «Κώδικας για τα κορίτσια» (Coding for Girls) από την
Ελλάδα.
Το EIIT ενέκρινε και επέλεξε την μη-κυβερνητική οργάνωση Κ.Ε.Α.Ν.
(Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) για την υλοποίηση του
πιλοτικού προγράμματος «Εργαστήρια για Δεξιότητες στον Ψηφιακό
Κώδικα – με ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση κοριτσιών ηλικίας 12-

16χρ.», το οποίο από τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί και σε γειτονικές
χώρες , όπως η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ιταλία, κα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου
και έως τότε, 50 + μαθητές και κυρίως μαθήτριες από την Αττική και
άλλες Περιφέρειες θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές του
Προγραμματισμού (Coding) και τις δυνατότητες που αυτή η γνώση
προσφέρει.
Τα εργαστήρια είναι διάρκειας 8-10 ώρες ανά γκρουπ και σε κάθε
γκρουπ θα συμμετέχουν 10-15 μαθήτριες από 12-16 χρ. Η συμμετοχή
μαθητών είναι επίσης επιτρεπτή.
ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Στόχος είναι στο πέρας αυτών των μαθημάτων, οι νεαροί συμμετέχοντές
μας να μπορούν να κατανοήσουν το εύρος των δυνατοτήτων που
ξεδιπλώνει η γνώση Κώδικα και του Διαδικτύου και να έχουν την
αυτοπεποίθηση ότι με την εξάσκηση, θα μπορούσαν να υλοποιήσουν
ακόμα και ιδέες οι οποίες θα είναι η μελλοντική τους εργασία (όπως πχ.
Δημιουργία ιστοσελίδων, προγραμματισμού, εφαρμογών, κα.),
ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τον τόπο διαμονής τους !
Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι έχουν κατανοήσει κυρίως τους όρους
της κυβερνοασφάλειας και των σχετικών θεμάτων προστασίας
προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση του διαδικτύου.

Σημείωση:
- Μέχρι την Δευτέρα 10/7/2017, σας παρακαλούμε να έχετε
αποστείλει εγγράφως αφενός την πρόθεση ή μη συμμετοχής
σας στο ως άνω πρόγραμμα και αφετέρου τον ακριβή αριθμό
συμμετεχόντων,
- Το πρόγραμμα μπορεί να διαμορφωθεί ύστερα από δική σας
εισήγηση, ώστε να καλυφθεί η ύλη σε λιγότερες ημέρες.
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.
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