
Startuje  rejestracja na 11 edycję ogólnopolskich warsztatów z programowania: 

„Koduj z Gigantami – Cyberbezpieczeństwo”.  Jest to największa w Polsce 

społeczna akcja propagująca naukę programowania i  bezpieczeństwo w sieci. 

Odbywa  pod patronatem min Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz  Ministra ds. 

Cyfryzacji. Udział  jest całkowicie darmowy. Zapraszamy dzieci i młodzież od 7 do 

19 lat.  

„Koduj z Gigantami” to ogólnopolski cykl bezpłatnych warsztatów dla uczniów 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tym razem tematem przewodnim będzie 

bezpieczeństwo w sieci, a na naszych uczestników czekać będzie ogrom pożytecznej wiedzy, 

świetna zabawa, sporo nauki i konkursy programistyczne, w których do wygrania będą bardzo 

atrakcyjne nagrody! Zajęcia z podziałem na trzy grupy wiekowe: klasy 1-3 klasy 4-6 oraz 

starsi, odbędą się stacjonarnie w  90  miastach oraz online w całej Polsce. 

Programowanie to nie tylko pomysł na naukę poprzez zabawę, to przede 

wszystkim rozwój twórczego oraz logicznego myślenia. Tworząc gry i aplikacje, dzieci muszą 

poszukiwać nowych rozwiązań, wykazać się kreatywnością i nieszablonowym podejściem, a co 

najważniejsze - mogą uczyć się zawodu przyszłości już od najmłodszych lat. Warsztaty „Koduj 

z Gigantami” są właśnie okazją ku temu, aby zdobyć te kompetencje, stawiając pierwsze kroki 

w nauce programowania. Bezpłatna rejestracja  na stronie www.kodujzgigantami.pl.

Na zajęciach zostaną wykorzystane następujące środowiska i programy:

• Scratch - podstawowe środowisko, które pozwala wprowadzić najmłodszych w świat 

programowania;

• Minecraft Education Edition - możliwość kodowania Minecrafta przy pomocy 

blokowych języków programowania;

• App Inventor - pozwala na tworzenie aplikacji i gier na urządzenia mobilne;

•  C# - jeden z najbardziej zaawansowanych i najczęściej używanych języków 

programowania;

• Python - język programowania, który jest używany przez profesjonalnych 

programistów.

Akcji towarzyszy również specjalny rankingowy konkurs dla szkół, w którym do 

wygrania są atrakcyjne nagrody, m.in. specjalne szkolenie dla kadry nauczycielskiej 

organizowane wraz z firmą Microsoft.

Organizatorem warsztatów „Koduj z Gigantami” jest międzynarodowa szkoła „Giganci 
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Programowania” - miejsce, które wprowadza uczniów już od najmłodszych lat  w świat 

programowania i nowych technologii. 

Rejestracja na wydarzenie oraz dokładne adresy i terminy w konkretnych miastach dostępne 

na stronie: www.kodujzgigantami.pl
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