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CODE CITY
WAT
Coderen en ‘computationeel denken’
zijn dé vaardigheden van de toekomst.
Code City wil alle kinderen en jongeren

CODE CITY
www.codecity.gent

hiermee kennis laten maken. Daarom
trekken we van februari tot mei 2018
naar alle Gentse basisscholen met een
CodeUur.
CodeUur is een wereldwijde beweging.
Kinderen leren in één uur tijd de basis
van programmeren.

CODE CITY
WAAROM
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CODE CITY
HOE

Kinderen en leerkrachten warm

GEZOCHT

maken voor STEM-activiteiten

•

gers om als coach een CodeUur te be-

en Mathematics).

geleiden. Medewerkers uit bedrijven

Kinderen en leerkrachten

en organisaties, code-enthousiastelingen,
studenten … iedereen is welkom.

voorbereiden op de toekomst waarin
negen op de tien jobs digitale
•

Code City zoekt gemotiveerde vrijwilli-

(Science, Technology, Engineering

•

Gentse basisscholen schrijven één

vaardigheden vereisen.

klas uit het vijfde of zesde leerjaar in

Kinderen versterken in

via www.codecity.gent.

computationeel denken,

•

probleemoplossende vaardigheden,

IT’S A MATCH

logica en creativiteit.

•

technologie zodat ze beter begrijpen

•

STEM-aanbod in Gent.

Leerkrachten motiveren om STEMactiviteiten te doen in de klas.

De geïnspireerde leerlingen ontdekken dankzij de coach het ruimere

hoe de digitale wereld werkt.
•

De coach begeleidt de klas bij een
CodeUur rond het thema Minecraft.

Kinderen inzicht geven in

•

Vijf leerkrachten per school krijgen
een nascholing bij Fyxxi over laagdrempelige STEM-activiteiten die
bruikbaar zijn in de klas.

MEEDOEN?

CODE CITY

Scholen en coaches kunnen inschrijven via

Stad Gent wil elk kind kansen geven voor

www.codecity.gent.

de digitale toekomst. Met Code City zet
de Stad in op digitale vaardigheden en
computationeel denken.
Code City wordt gerealiseerd door
Digitaal.Talent@Gent en Fyxxi.
Digitaal.Talent@Gent is de e-inclusiewerking van Stad Gent, OCMW Gent
en Digipolis, met als doel elke Gentenaar
mee te krijgen in de digitale wereld.
FYXXI organiseert workshops en
opleidingen rond ICT-tools voor STEMonderwijs.

