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6-21 EKİM 2018 TARİHLERİ ARASI KOD HAFTASINDA İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜKLERİ VE OKUL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN UYGULANACAK
İŞLEM ADIMLARI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER
1.

Fatih Projesinden sorumlu Şube Müdürü başkanlığında İlçe Fatih Projesi Eğitmenleri ve Okul BT Rehber
Öğretmenleri ile Kod Haftası etkinlik planlama toplantısı yapılması.

2.

http://codeweekturkiye.eba.gov.tr web adresindeki etkinlik hazırlama yönergeleri ve
http://www.eba.gov.tr/kodweb adresindeki kodlama araçları ile tavsiyeler doğrultusunda Okulöncesi,
İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorileri için yapılacak etkinliklerin hazırlanması.

3.

Planlanan etkinliklere uygun teknik altyapıya sahip etkinlik yapılacak merkezlerin belirlenmesi.

4.

Hazırlanan etkinliklerin belirlenmiş olan etkinlik merkezlerine dağıtım planının yapılması.

5.

İlçedeki okullar ile görüşülerek her okuldan katılacak öğrenci sayılarının belirlenmesi.

6.

Her okuldan İlçe imkânları ölçüsünde belirli sayıda öğrencinin katılması esas olup, altyapı ve imkânları
kodlama etkinliği düzenlemeye yeterli olmayan okullara öncelik verilerek Etkinlik merkezlerine gelecek
okullar ile öğrenci sayıları planlanacaktır.

7.

6-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler ve süreç Fatih Projesinden sorumlu Şube Müdürü
başkanlığında, İlçe Fatih Projesi Eğitmeni koordinesinde ve okul BT Rehberleri sorumluluğunda
gerçekleştirilecektir.

8.

Gerekli onayların alınması.

9.

6-21 Ekim tarihleri arasında müdürlüğün düzenlediği etkinlikler günlük olarak İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün web sitesinde haber olarak yayınlanacaktır.

10. Ayrıca etkinlikler https://codeweek.eu/ web adresine girilecektir.

OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER
1.

Okul Müdürü başkanlığında Bilişim ve İnternet Kulübünden sorumlu öğretmen ve idarecilerle Kod

Haftası Etkinlik Planlama toplantısı yapılması.
2.

http://codeweekturkiye.eba.gov.tr web adresindeki etkinlik hazırlama yönergeleri ve
http://www.eba.gov.tr/kod web adresindeki kodlama araçları ile tavsiyeler doğrultusunda
yapılacak etkinliklerin hazırlanması.

3.

Planlanan etkinliklere uygun teknik altyapıya sahip etkinlik yapılacak alanların belirlenmesi.

4.

Etkinliklere okuldaki tüm öğrencilerin katılması esas olup, kodlama konusunda ilgi alakası yüksek
öğrencilere etkinliklerde görev verilerek ve dezavantajlı öğrencilere öncelik verilerek Etkinliklere
katılacak öğrenci sayıları planlanacaktır.

5.

Okullar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki komisyonla koordineli çalışılacaktır.

6.

Gerekli onayların alınması.

7.

6-21 Ekim tarihleri arasında okul genelinde yapılan etkinlikler günlük olarak okul web sitesinde
haber olarak yayınlanacaktır.

8.

Ayrıca etkinlikler https://codeweek.eu/ web adresine girilecektir.

