ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
вул. Бидгощська, 38/1, м.Черкаси, 18003, тел. 64-92-12, факс 64-82-85
web: http://www.guon.at.ua/, e-mail: don_cherkasy@2upost.com, код ЄДРПОУ 02141265
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На № ___________ від
Керівникам органів управління
освітою, позашкільних навчальних
закладів обласної комунальної
форми власності

Про гурток програмування
Надсилаємо для організації відповідної роботи лист Департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України
від 03.06.2016 № 2/2-14-1028-16 про гурток програмування Code Club UA.
Просимо інформацію, викладену в листі та на сайті http://codeclubua.org/ ,
довести до відома керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних
закладів, вчителів інформатики та сприяти діяльності всеукраїнської
волонтерської мережі Code Club UA у навчальних закладах.
Додаток: на 1 арк.

Начальник

Поліщук 64 31 40

В. В. Данилевський

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 481-47-69
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________ від _______
Органи управління освітою обласних та
' Київської міської державних адміністрацій
Інститути післядипломної
педагогічної освіти

Про гурток програмування
Code Club UA
Відповідно до звернення ВБО «ПОКОЛІННЯ.ЮНЙ» від 31 травня 2016 року
№ 31/05-3 про гурток програмування Code Club UA, просимо по можливості
проінформувати загальноосвітні навчальні заклади про всеукраїнську
волонтерську мережу клубів кодування для дітей 9-11 років Code Club UA
fhttp.V/codeclubua.org/). відгалуження глобального руху Code Club World.
У межах проекту волонтери та вчителі інформатики навчають дітей
розробляти комп’ютерні програми у вільний від уроків час. Викладання в школах,
бібліотеках або будинках дитячої творчості відбувається як правило один раз на
тиждень і триває одну годину.
Кожне заняття розраховане на реалізацію одного проекту. У Code Club учні
вчаться програмувати, створюючи комп’ютерні ігри, анімацію і веб-сайти. На
сьогодні в Україні вже працює понад 90 клубів.
Рекомендуємо вчителям інформатики також за бажанням брати участь у
проведенні занять з програмування. Заняття проводяться на безкоштовній основі.
За більш детальною інформацією необхідно звернутись до керівника
проекту: Максим Макаров, керівник Code Club Ukraine, моб. тел.: 0954285005.

Директор департаменту

Кудренко Б. В.
481-47-62

Ю. Г. Кононенко

