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Tisztelt Igazgató Asszony!
Tisztelt Igazgató Úr!
Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, és tájékoztatjuk egy olyan programban való részvételi
lehetőségről, amely egyrészt diákjaink javát szolgálja, másrészt alkalmat biztosít szakmai
kapcsolatfelvételekre.
2015. október 10-18. között az EU tagállamokban immáron harmadik alkalommal rendezik
meg az európai programozási hetet, amelynek elsődleges célja, hogy megmutassa, a
programozás amellett, hogy hasznos, egyben szórakoztató is, mindenki képes rá. Európaszerte több millióan – gyermekek és fiatalok, felnőttek, köztük szülők, tanárok, vállalkozók és
szakpolitikusok – vesznek részt azokon a rendezvényeken, ahol megismerkedhetnek a
programozással. Fontos, hogy a diákok megértsék, az informatikai életpálya számukra is
elérhető, sokkal szélesebb és sokrétűbb lehetőség, mint azt általában gondolják. A
programozás egy kiemelkedő karrier, kimagasló fizetéssel és biztos elhelyezkedési
lehetőséggel.
Magyarország az idei évben harmadik alkalommal csatlakozik az EU CodeWeek
kezdeményezéshez, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai támogatóként áll a
program mellett.
Napjainkra már a minket körülvevő folyamatok váltak digitálissá. Nem értjük meg világunkat
és nem tudunk részesévé válni, alakítani azt, ha nem ismerjük annak működését. A
programozás nem egy eszköz, hanem egyfajta rálátás a világra, készségek és képességek
komplex együttese. Adjuk meg a lehetőséget diákjainknak, hogy az Európai Unió más
tanulóihoz hasonlóan bővebb tájékoztatást kaphassanak a programozásról!
Kérjük, csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és regisztrálják iskolájukat az EU
CodeWeek 2015 programra!
Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. Tel: 795-1200
e-mail: kozneveles.fejlesztes@emmi.gov.hu

Tantestületük aktív bevonásával csatlakozzanak a programsorozathoz, és vegyenek részt saját
– programozáshoz kapcsolódó – esemény szervezésével.
A programhoz való csatlakozás első lépéseként kérjük Önöket, hogy látogassanak el az EU
CodeWeek weboldalára, és regisztrálják az Önök által tervezett eseményt.
Amennyiben segítséget szeretnének egy EU CodeWeek esemény megszervezéséhez, keressék
fel az IVSZ szakmai támogató oldalát, ahol díjmentesen elérhető óravázlatokat, program
ajánlatokat és további segítséget felajánló informatikai vállalkozásokat találhatnak:
www.ivsz.hu/codeweek.
Milyen eseménnyel vehetnek részt az EU CodeWeek 2015 programban?
•
Szervezzenek saját programokat, foglalkozásokat! (Kezdeményezzenek beszélgetést a
tanulókkal egy választott témában, akár egy rendelkezésre álló, témába vágó videó-anyag
nyomán!)
•
Elkezdeni sosem késő – kezdjenek el programozni most! (Az intézmények
választhatnak a felkínált tartalmak közül, csak meg kell keresniük a tanórákon ennek a helyét,
esetleg hozzá tudják fűzni az órai tartalomhoz.)
•
Szervezzenek kapcsolódó, figyelemfelkeltő eseményeket! (Szakmai támogatóként az
együttműködő szervezetek, intézmények segítségükre tudnak lenni abban, hogy a diákok egyegy igazán izgalmas eseményen ismerkedjenek meg a programozás alapjaival.)
További részleteket a felkínált lehetőségekkel kapcsolatban itt találnak:
www.ivsz.hu/codeweek
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elkötelezett abban, hogy Magyarországon egyre
nagyobb hangsúlyt kapjon a digitális készségek fejlesztése, a digitális nevelés, ezen belül
a programozás, a programozási kompetenciák erősítése. Ezen célkitűzések mentén
szeretnénk támogatni minden olyan kezdeményezést, amely valóban hozzáadott értéket
teremt. Meggyőződésünk, hogy az EU CodeWeek által felkínált lehetőségek ezt a célt
szolgálják, ezért kérjük, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és regisztrálják
iskolájukat a CodeWeek-re!
Kérem, tegyék lehetővé, hogy az Önök intézményében is minél több pedagógushoz és
diákhoz jussanak el ezek a lehetőségek annak érdekében, hogy közösen segítsük elő a digitális
nevelés fejlesztését.
További információ: eucodeweek2015@ivsz.hu

Köszönöm támogató közreműködésüket és együttműködésüket!
A digitális kompetenciák fejlesztésében való együttműködésünkben bízva, üdvözlettel:
Budapest, 2015. szeptember
Pölöskei Gáborné
Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. Tel: 795-1200
e-mail: kozneveles.fejlesztes@emmi.gov.hu

