
 

 

Potřebujeme rozvíjet informatické 

myšlení u každého žáka? 
Odpověď je ANO  

 

Přidáte se k této odpovědi? 
Oslovujeme Vás k malému zamyšlení společně s organizátory Bobříka 

informatiky a v rámci aktivit Jednoty školských informatiků (JŠI). 

V týdnu 11. až 17. října 2014 vyvrcholí celoevropská kampaň CODE 

WEEK, která má za cíl motivovat učitele, žáky i rodiče k zájmu o tvořivé 

využívání ICT a o výuku nástrojů a programů, které podporují 

informatické myšlení. Nejde jen o programování jako takové, existují 

nástroje, které umožňují jednoduchou formou představit žákům  

i rodičům hlubší principy informatiky. Kampaň v ČR probíhá za podpory 

Jednoty školských informatiků a Národního centra bezpečnějšího 

internetu. 

 

A jak se přidat? 
Na stránce events.codeweek.eu/add můžete vložit jakoukoliv svou 

akci, která souzní s cíli kampaně a tím ji propagovat. Můžete například 

zařadit hodinu programování či robotiky do běžné výuky, nebo 

zorganizovat odpolední setkání mladých zájemců o informatiku  

a jejich rodičů. Třeba se z toho vyvine pravidelný kroužek. Můžete se 

také zúčastnit akcí dalších partnerů. Český ambasador akce (Dan 

Lessner, daniel.lessner@jsi.cz) Vám poradí, jak akci nabídnout a 

zviditelnit v rámci kampaně. Kampaň CODE WEEK je organizována jako 

propagační, není možné získat finanční prostředky na tuto kampaň.  
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Chci něco konkrétního pro své žáky a jejich rodiče! 
V rámci JŠI probíhá jako podpůrná kampaň k akci CODE WEEK sběr 

„minilekcí“ od aktivních odborníků a učitelů (nejen) informatiky. 

 

• Minilekce je hotový balíček pro organizaci hodiny s žáky. 

• Minilekce nekladou vysoké nároky na kvalifikaci a přípravu učitele – 

vše potřebné je popsáno v materiálech, žáci mohou pracovat podle 

pokynů. 

• Většinou je potřeba zařízení s Internetem, ale existují i aktivity zcela 

bez počítače 

• Délka aktivity odpovídá vyučovací hodině. 

 

I za tu krátkou dobu se žáci něco konkrétního naučí a často dokončí 

drobný výtvor, který mohou sdílet a později dále upravovat a rozšiřovat. 

Sledujte proto web codeweek.jsi.cz, kde budeme doplňovat minilekce 

a další zdroje pro akce v rámci kampaně CODE WEEK. Uvítáme, když 

si na této stránce registrujete i svůj email, budou Vám pak posílány 

novinky k tomuto tématu. 

 

Informace o Jednotě školských informatiků 
Spolek Jednota školských informatiků sdružuje učitele a odborníky  

ve vzdělávání, kteří se zajímají o využívání informačních technologií  

ve školách. Nejsou to jen učitelé informatiky a ICT metodici, vítáme  

do svých řad ředitele, učitele ostatních předmětů i zástupce dalších 

subjektů, kteří jsou v tématu „informatika ve školách“ aktivní. Informace 

najdete na www.jsi.cz.

Kontakty:  www.codeweek.eu  Dan Lessner 

codeweek.jsi.cz  daniel.lessner@jsi.cz 

twitter.com/CodeWeekEU 

www.facebook.com/pages/Codeweekcz 
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