Hour of Code in Minecraft: Skodiraj svojo prihodnost
Z malo ustvarjalnosti do brezplačne večerne šole programiranja.
Programiranje je prihodnost. Živimo v digitalni dobi, zato zlasti mladi potrebujejo osnovna IKT
znanja, saj so ta že zdaj potrebna v več kot 90 odstotkov samostojnih poklicev. Strokovnjaki s
področja IKT predstavljajo ključni steber vsega evropskega gospodarstva, potreba po njih se
vsako leto veča, diplomantov s tega področja pa primanjkuje. Če mladih ne navdušimo za
osvajanje tovrstnih veščin, bo do leta 2020 primanjkovalo 900 tisoč strokovnjakov s področja
IKT.

To je največji razlog, da ta četrtek, 10. decembra, ob 17. uri pripravljamo enourni
dogodek
Dogodek je namenjen vsem, ki ste
pripravljeni za prvi korak v svet programiranja, udeležba je brezplačna. Prijave
do zasedenosti zbiramo na tej povezavi, kjer vam je na voljo tudi več informacij.
Hour of code je globalni projekt, ki je povezal že več kot deset milijonov študentov iz 180
različnih držav. Namen akcije, ki jo skupaj pripravljamo Simbioza Genesis in Microsoft
Slovenija, je mlade ozavestiti o pomembnosti IKT znanj v moderni družbi in prednostih, ki jih
le-ta prinašajo posamezniku, podjetjem in družbi kot celoti. Z dogodkom želimo mladim
približati tehnološke poklice ter jih navdušiti nad uporabo računalniških orodij in moderno
tehnologijo.
Z malo ustvarjalnosti do brezplačne večerne šole programiranja
Ker se zavedamo, da sama želja po znanju ni vedno dovolj, bo Hour Of Code služil tudi kot
uvodno dejanje brezplačne večerne šole programiranja, s katero želimo petnajstim najboljšim
omogočiti poglobljeno izobraževanje na področju programiranja. Večerna šola programiranja
bo potekala od januarja do junija 2016.
Srečneže, ki si bodo prislužili brezplačno večerno šolo programiranja, bomo izbrali preko
natečaja »IKT skozi oči mladih«, ki bo objavljen v sredini decembra. Vse potrebne informacije
o natečaju in večerni šoli za programiranje bodo udeleženci izvedeli na dogodku »Hour of
Code«.
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