Door; Xavi van Dalen,03A

Afgelopen dinsdag was het zo ver, ik mocht met nog twee Nederlandse jongens namens
CoderDojo Nederland meedoen aan de #EUDojo in het Europarlement in Brussel.
Wij waren in totaal met 45 kinderen (Ninja's)
vanuit diverse Europese landen uitgenodigd
(België, Bulgarije, Italië, Ierland en Roemenië),
om daar de MEPs (Europarlementariërs) onze
eigen projecten en 'code skills' te laten zien en
om de MEPs en beleidsmakers de beginselen
van het schrijven van computercode te leren.
Maar ook om hen bewust te maken van het
belang van non-profit organisaties en
netwerken van coding-clubs voor de jeugd.
We vertrokken 's ochtends al vroeg, toen we na de
nodige file's eindelijk in Brussel aan kwamen moesten we
door een zeer strenge security controle. Eenmaal binnen,
kregen we eerst een lunch aangeboden. Daarna kregen
we een rondleiding door het parlement. Best
indrukwekkend om te zien hoe zo'n zaal eruitziet!
Uiteindelijk mochten we zelf een plek uitzoeken.
Er waren (gast)sprekers namens o.a. Samsung Europe
Sang Woo, Microsoft Sara-Jane Dune, Global Liberty
Derk Oldenburg, Kim Manuel Kohnstamm Senior VicePresident & Chief Policy Officer, íMary Moloney Global
CEO van de CoderDojo Foundation, CoderDojo
medeoprichter Bill Liao en
Coderdojo's ambassadeur en MEP Seán Kelly (Ierland).

Tijdens het event werd ook de kick-off van de Future
Makers Award gelanceerd. Jongeren in heel Europa in
de leeftijd van 10 tot 17 jaar oud worden uitgenodigd
om hun 'coderings superkrachten' te gebruiken om een
positieve impact in de samenleving te creëren.
Ik zat helemaal vooraan en Dhr. Derk Oldenburg kwam
mijn project bekijken. Hij was onder de indruk van mijn
ideeën en gaf me goede tips en feedback. Hij
stimuleerde me ook om mijn project aan te melden
voor de Future Makers Award.

Dhr. Seán Kelly lanceerde het CoderDojo MEPs ambassadeurs initiatief in het Europees
Parlement, die tot doel heeft de codering vaardigheden van jongeren in heel Europa met de
hulp van een EP-lid ambassadeur in elk van de 28 lidstaten te bevorderen.
“Coding clubs gaan niet alleen maar over computer lessen. Het zijn ideeënfabrieken en
platforms voor jongere ondernemers in Europa. De behoeften van de arbeidsmarkt zal
steeds meer technologisch zijn in de toekomst. Op dit moment heeft 55 procent van de EUburgers alleen basic digitale vaardigheden. Het is duidelijk dat we onze burgers de juiste
opleiding en training aanbieden zoals codering, om hen toe te rusten voor een grotere
carrièremogelijkheden in onze steeds technologisch afhankelijke wereld ", aldus
Europarlementariër Kelly, een voormalige leraar. (http://www.seankelly.eu/news-andevents/464-mep-kelly-hosts-coderdojo-at-eu-dojo-to-mark-code-week-eu-code-week-15-23october-2016)
Aan het einde kregen we nog een leuke demonstratie van Zora, een dansende robot. Met
een goodiebag vol leuke gadgets kwam er een einde aan het event.

Het was een super ervaring! Ik heb veel gezien, gehoord en geleerd. Een dag die ik niet snel
zal vergeten!

https://coderdojo.com/news/2016/10/20/celebrating-code-week-with-4th-annual-eu-dojo/

