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Descoperă tainele meseriilor viitorului cu Hour of Code
Hour of Code (Ora de Programare), cel mai mare eveniment de educație IT din istorie, va avea
loc în România în perioada 3 – 9 decembrie, în timpul Săptămânii Educației în Tehnologia
Computerelor. Tema ediției este creativitatea, iar înscrierile se pot face deja pe website-ul
dedicat, hourofcode.ro.
”Hour of Code” înseamnă o oră de introducere în tehnologie și programare, dedicată în principal
elevilor și studenților, dar evenimentul este deschis oricui, indiferent de vârstă, de nivelul de
pregătire în domeniul tehnologiei. Adfaber face posibilă existența acestui eveniment global în
România, un ONG care promovează dezvoltarea comunităților și schimbarea socială prin
tehnologie.
Anul trecut, în România au fost organizate peste 3.338 de evenimente de acest fel.
”Scopul orei de programare este de a demonstra că oricine poate învăța bazele programării. Cu
ajutorul tutorialelor noastre, traduse în peste 40 de limbi, orice doritor poate descoperi
frumusețea și tainele limbajului în care se scrie viitorul”, a declarat Alin Chiriac, CEO &
Fondator Adfaber.
Informatica este deopotrivă creativă și distractivă, iar viitorul nu se poate scrie fără a cunoaște
limbajul necesar, adică cel al tehnologiei.
Stephen Hawking spune că, fie că vrei să descoperi secretele universului ori să ai o carieră în
secolul 21, bazele programării sunt esențiale pentru oricine.
Cei mai activi profesori ambasadori vor primi, în semn de recunoștință pentru efortul depus,
licențe de securitate oferite de Bitdefender ( mai multe detalii în Ghidul Ambasadorului).
Raytheon este partenerul național Hour of Code și un susținător activ al educației care își
dorește să inspire și pregătească generațiile viitoare pentru cariere în tehnologie. Compania
Raytheon se implică în comunitatea din România investind în acest program care vine în
completarea curriculei educaționale pentru a cultiva abilitățile și cunoștințele în științe exacte
ale viitorilor deschizători de drumuri români.
Pentru mai multe informații și înscrieri, vizitați h ourofcode.ro

