
Ora e Kodit
PESH (Pyetjet e Shpeshta)

Akoma keni pyetje?
Nekemipergjigje.

Mbi të gjitha, ajo që të gjithë pjesëmarrësit mund të mësojnë
në një orë është se ne mund ta bëjmë këtë.

A do të zgjas Ora e Kodit një orë?
Shumë nxënës do të jenë në gjendje të perfundojnë aktivitetet e tyre në më pak se një ore, dhe kjo është në
rregull! Nxënësit mund të vazhdojnë të mësojnë përderisa nxënesit e tjerë i kryejnë aktivitetet e tyre.

A duhet që të gjithë nxënësit të bëjnë aktivitetin e njejtë?
Nxënësit mund të punojne në aktivitete të cilat i përshtaten nivelit të tyre të përvojes dhe interesave - jo cdo
nxënës ka nevojë të bëjë aktivitetin e njejtë në të njejtën kohë.

A mund të zhvilloj një Orë Kodimi jashtë Javës së Edukimit në Shkenca Kompjuterike?
i mnd të llosh një rë odimi krdo që ke dëshirë Nk ke nevojë as ta ësh në hjetor ra e odit është
një eksperiencë e mirë mësimi për cdo kohë të vitit. Poashtu nuk kë nevojë ta regjistrosh eventin tënd, krejt
cka dhet të ësh është të llosh

Pse shkencat kompjuterike?
do nënës dhet të këtë mndësinë të mësojë shkencat kompjterike jo ndihmon dkshëm në hvillimin
e aftësive për jidhjen e prolemeve, lojikes dhe kreativitetin ke llar herët, nënësit do të kenë një
bazament për sukses në cdo karrierë të shekullit 21.

Nuk di asgje ne lidhje me kodimin, a mund te mbaj event?
Natyrisht ktivitetet e rës se odit janë të vëtë dhëheqra rejt cka dhet të ësh është ti provosh
dhëesit tonë të tanishem, të jedhesh dhëesin që deshiron, dhe të jedhësh një orë  ne kjdesemi
për jërat e tjera Ne poasht kemi opsione të ndryshme për cdo moshe dhe nivel eksperience, që na parash-
kollori e ttje illo me planikimin e eventit dke lear idën tonë të planikimit të eventit

Cfarë pajisje duhet të përdori për nxënësit e mi?
ktivitetet e codeor fnksionojnë në të jitha pajisjet dhe shetesit e internetit Nevojat teknolojike për
aktivitete jashtë codeormnd të jinden në codeorlearn në përshkrimin e aktivitetit specik os harroni
se ne poasht ofrojmë aktivitete të shkyqra nëse shkolla jaj nk mnd ti plotesoje nevojat teknolojike

A kanë nevojë nxënësit të regjistrohen përmes krijimit të një llogarie?
o Nk ka nevojë për asnjë rejistrim në mënyrë që nënësit të provojne rën e odit ejistrimi në rën e
odit nk krijon atomatikisht një lloari në codeor

Sa shumë mund të mesoj një nxënes brenda nje ore?
ellimi i rës së odit nk është që të ëj nënësit ekspert të shkencave kompjterike renda një ore Nje orë
mjafton vetëm për të kptar që shkencat kompjterike janë avitese dhe kreative, qe është e qasshme për
të jitha moshat, për të jithë nënësit, pa marrr parasysh prapavinë e tyre iliona nënës dhe mësës kanë
vendosur të mësojnë me shume se një ore - duke mësuar të gjithë ditën ose javën ose edhe me gjate, dhe
shme nënës kanë vendosr që të rejistrohen në krse ose edhe të stdiojnë shkencat kompjterike në
universitet si rezultat i këtij eventi.


