
Zadnja priložnost! Meet and Code prijavni rok se izteka 

 

Noč kodiranja, tečaji robotike, vesoljski izleti, hackathoni, delavnice 

kodiranja, predavanja, filmski dogodki, tekmovanja ... - le nebo naj bo 

meja pri iskanju idej za vsebino vaših dogodkih! 

 

 
 

 
 

Dva tedna pred zaključkom prijavnega roka imamo 

na seznamu že več kot 400 idej za dogodke! 

Verjamemo pa, da jih lahko imamo še več! Lani se je 

več kot 50.000 udeležencev udeležilo 1100 

dogodkov, financiranih v okviru pobude Meet and 

Code, za katero stoji podjetje SAP. 

Skrajni čas je, da se pripravite na prihajajoči EU 

Code Week (5. - 20. oktober 2019) in pripravite 

odličen dogodek kodiranja za udeležence, stare od 8 

do 24 let! Spodbujamo neprofitne organizacije, naj 

sodelujejo z učitelji, šolo, študenti in organizirajo 

skupne dogodke, da bi mladim pomagali pridobiti 

nove digitalne spretnosti. 

 

Do 8. septembra lahko lokalne neprofitne organizacije po vsej Evropi zaprosijo za donacije v 

višini 300 - 500 evrov za izvedbo dogodka kodiranja in mladim Evropejcem omogočijo 

dostop do digitalnih znanj. Poleg tega lahko osvojite 2000 evrov nagrade v programu Meet 

and Code Award. 

 
PRIJAVITE DOGODEK 
Ne potrebujete le finančne podpore, ampak tudi navdih, kako narediti odličen dogodek? Tukaj 

si lahko preberete zgodbe lanskoletnih dogodkov. 

https://www.meet-and-code.org/si/sl/inspiration-library
https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/
https://meet-and-code.org/si/sl/award2019
https://meet-and-code.org/si/sl/award2019
https://meet-and-code.org/si/sl/registration-info
https://meet-and-code.org/si/sl/stories


 
Poiščite navdih! 
Eden največjih izzivov za organizatorje Meet and Code dogodka je načrtovanje prepričljivega 

dogodka, ki zanima mlade. Brez skrbi! Za vas smo pripravili nekaj odej! 

 

Zbrali smo zgodbe, koristne nasvete in trike organizatorjev lanskih prireditev. Najdete jih v 

razdelkih »Zgodbe« in »Knjižnica navdiha«. 

 

Več o: 

 #SuperTeacher - učenci  so za en dan postali astronavti 

 Uporaba 3D tiskalnika v lokalni knjižnici 

 Kodiranje nogometa s Scratchom 

 Programske delavnice za mlade prestopnike 

Ne pozabite, da imajo vse neprofitne organizacije, ki prijavijo svoje dogodke, dostop do 

paketa dobrodošlice z orodji, ki so vam v pomoč pri izvedbi vašega dogodka, da bo bolj 

zanimiv. Prav tako so vam na voljo vsebine, s katerimi bo promocija vašega dogodka lažja. 

 

Ne odlašajte z uporabo naše knjižnice idej Inspiration Library, kjer boste našli koristne vire, 

predstavitve in komplete orodij za učenje in poučevanje kodiranja v svojih nacionalnih 

jezikih. 

Nove tehnologije spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost. Vedeti morate le, kako jih pravilno 
uporabljati. Opolnomočimo generacijo za boljši jutri! 

Sledite nam na FB: https://www.facebook.com/techsoup.si/ in na Twitterju: 

https://twitter.com/MajaTechsoup 

 

#meetandcode #code #EuCodeWeek 

 

Meet and Code pobuda je organizirana v sodelovanju z:  

  
 

 

https://www.meet-and-code.org/si/sl/stories
https://www.meet-and-code.org/si/sl/inspiration-library
https://meet-and-code.org/si/sl/stories/story-inspiration
https://meet-and-code.org/si/sl/stories/story-3d-printer
https://meet-and-code.org/si/sl/stories/story-coding-football
https://meet-and-code.org/si/sl/stories/story-coding-resocialization
https://www.meet-and-code.org/si/sl/inspiration-library
https://www.facebook.com/techsoup.si/
https://twitter.com/MajaTechsoup
https://twitter.com/MajaTechsoup

