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“Ülkedeki herkes programlamayı öğrenmeli, çünkü insana nasıl 
düşünmesi gerektiğini öğretiyor.” Steve Jobs

Avrupa Birliği’nden (AB) üye ülke Eğitim Bakanlarına 
“Kodlama Eğitimimin Erken Yaşlarda Başlaması”na 
yönelik tavsiye mektubu

Sayın Bakan,
Genç işsizlik Avrupa’nın en büyük sorunlarından birisi. Bunun yanında, 2020 yılı itibariyle 
Avrupa’da yaklaşık 900.000 civarında bilişim becerilerine sahip insan ihtiyacının ortaya çıkacağı 
hesaplanmaktadır. 
Avrupa’da kodlama becerilerinin desteklenmesi çözümün bir parçası olacaktır.
Ayrıca, Avrupa’da bilişim becerileri gerektiren iş sayısı artarken, bilgisayar bilimleri alanından 
mezun sayısı durağan seyretmektedir. Burada bir fırsat kaçıyor ve Avrupa’nın gelecekteki rekabet 
edebilirliği üzerinde bir baskı meydana gelmektedir.
Bu sorunlara çözüm olmak üzere çocuklarımızın dijital çağda hayatta kalabilecekleri bilgi ve 
becerilerle donatılmasını sağlamalıyız. Bir yıldan kısa bir zaman önce, Eğitim ve Sayısal Gündem 
Komisyonu olarak, dijital becerilere öncelik verdiğimiz “Eğitim Açılımı Girişimi”ni başlattık. Bu 
gereksinim daha önce Eğitimi Tekrar Düşünmek adlı çalışmada da vurgulanmıştı.
Bu beceriler arasında, her bir çocuğun daha güçlü ve bilgili dijital vatandaş olabilmesi için temel 
seviyede kod yazma becerisine sahip olması gerekliliği bulunmaktadır. 
Kodlama becerileri sadece öğrencilerin matematik, fen, teknoloji ve mühendislik becerilerinin 
gelişmesine yardımcı olmaz aynı zamanda çocukların analitik düşünme, problem çözme, takım 
çalışması ve yaratıcılık gibi becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur. Kodlama çalışmalarına 
erken yaşlarda başlayarak bilgisayar bilimleri ve bilişimle ilgili alanlara olan eğilimleri artacaktır.
Avrupalı öğrencilere kodlama becerisi kazandıracak eğitimlerin verilmesinin önemi gün geçtikçe 
artmaktadır. Kodlama eğitimleri zaten 2012’den beri Estonya okullarında verilmektedir. Birleşik 
Krallık bu yıl kodlama eğitimlerini ulusal müfredata ekleyecek.  Fransa ilkokullarda seçmeli 
programlama dersi koyacağını duyurdu. Finlandiya ve İtalya genç nesiller için kodlama ile ilgili bir 
girişimde bulunmayı planlıyor. Bunlara ek olarak CoderDojo ve RailGirls gibi gönüllü girişimlerin 
sayısı da mantar gibi çoğalıyor. Bunlar çocuklara okul sonrası, hafta sonu ve yaz tatillerinde 
eğlenceli kodlama eğitimleri vermektedir.
Bu çalışmaların tamamını destekliyoruz. Sizi, öğretmen, çocuk ve velileri dijital eğitim konusunda 
desteklemeye davet ediyoruz. Çocuklarımıza okullarında kodlama öğrenme fırsatı sunalım.
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