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Napovedujemo

S

in vabimo

Spostovani,
ob pripravah na zaeetek solskega
dogodkih in dejavnostih:

Konferenca

leta 2018/19 vam posredujemo

Ueeea se profesionalna

informacije

0 nekaterih

skupnost

Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport in Eurydice Siovenija v sodelovanju z Zavodom
RS za solstvo in CMEPI US vabi na prvo nacionalno konferenco Ueeea se profesionalna
skupnost - UPS, ki bo 3. oktobra 2018 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.
Vabimo vas, da se na konferenco prijavite
Udelezba na konferenci je brezplaena.

do 15. septembra

oziroma do zapolnitve

mest.

Konferenca je namenjena vzgojiteljicam in vzgojiteljem, ueiteljicam in ueiteljem, drugim
strokovnim delavkam in delavcem, ravnateljicam in ravnateljem vrtcev, osnovnih in srednjih 501,
organizacij za izobrazevanje odraslih ter drugih vzgojno-izobrazevalnih
ustanov, kot tudi drugi
strokovni in zainteresirani javnosti.
Tuji in domaei vabljeni predavatelji in razpravljavci bodo ponudili pogled na profesionalni razvoj
in kariero strokovnih delavcev, udelezenci pa bode v razpravi sodelovali pri opredelitvi dilem in
usmeritvah za razvoj sistema.
Program
konference
in
https://www.zrss.si/u psI.

CodeWeek

prijavnica

sta

objavljena

na

spletni

strani

konference

2018 (teden programiranja)

Teden programiranja CodeWeek bo letos potekal med 6. in 21. oktobrom 2018. Evropska
komisija si je zadala cilj, da v sesti izvedbi CodeWeek-a sodeluje vsaj 10 % 501 v Evropi.
Vabimo vse sole in spodbujamo vse ueiteljice in ueitelje, vzgojiteljice in vzgojitelje in druge
strokovne delavke in delavce na solah, da se ga udelezite in skupaj z ueenci in dijaki spoznate,
kako ustvarjalno je lahko programiranje. Zato vas pozivamo, da v ta namen naertujete

dejavnosti v casu Evropskega
nacrta sole in zaposlenih.

tedna programiranja

tudi v okviru letnega delovnega

Za vse sodelujoce bo tudi letos zagotovljena podpora pri vkljucevanju. Poleg dosedanjih
dejavnosti ambasadorjev CodeWeek-a bode zagotovljene dodatne storitve, ki jih bo koordiniralo
Evropsko solsko omrezje (www.eun.org):
enostavnejsa
prijava dogodkov,
moduli za
usposabljanje
uciteljev,
ki nimajo
izkusenj
s programiranjem,
primeri vkljucevanja
racunalniskega misljenja in ustvarjalnosti v pouk razlicnih predmetov, pomoc pri pripravi ucnih
scenarijev itd.
Edini pogoj za udelezbo je, da dogodek na vasi soli prijavite prek spletnega mesta codeweek.eu
(Iahko v slovenscini). Ce nimate moznosti uporabe racunalniske ucilnice, se lahko lotite
programiranja brez racunalnika, s pomocjo nalog na spletnem mestu vidra.si, ali pa v razred
povabite racunalnikarja, da otrokom predstavi svoj poklic.
CodeWeek poteka v vec kot 50 drzavah, kjer ucenci s pomocjo uciteljev oblikujejo aplikacije za
pametne telefone, racunalniske igrice, spletna mesta, programirajo robote, sestavljajo algoritme
in spoznavajo racunalniske poklice.
Vec informacij:
-

spletna stran codeweek.eu, ki bo v mesecu septembru in oktobru se nadgrajena
letak
s
podrobnejsim
opisom
projekta
na
naslovu
https://s3-eu-west1.amazonaws.com/codeweek-s3/leaflets/20180326
Codeweek 2018 SL.pdf
predstavitev CodeWeek-a http://events.codeweek.eu/guide/
novice 0 spletni strani Gajin svet programiranja spremljajte na facebook.com/codeweek.si

Z vprasanji se lahko obrnete na info@codeweek.si.

Varno in spodbudno
in sport

ucno okolje na spletni strani Ministrstva za izobrazevanje,

znanost

Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport je pripravilo vsebine namenjene vsem javnostim,
predvsem pa strokovnim delavcem, vodstvom sol in starsem, da lahko na enem mestu pridobijo
uporabne informacije glede zagotavljanja varnega in spodbudnega ucnega okolja v sistemu
vzgoje in izobrazevanja v Sioveniji kot tudi zakonodajne podlage, uporabna strokovna gradiva
ter primere ustreznih resevanj razlicnih dilem na podrocju zagotavljanja
varnega in
spodbudnega ucnega okolja.

Lepo vas pozdravljamo,

