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ЗАПОРІЗЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ КОДУВАННЯ

ВІТАННЯ
ДО ДНЯ ВЧИТЕЛЯ

ЩО ЦЕ ТАКЕ?

Т
ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ!

Н

аше професійне
свято – це ще
один привід подякувати нам за важку роботу педагога. Кожен день руки
викладачів тримають майбутнє
України – наших дітей. Саме
від нас залежить якість їх знань
та ким вони стануть. Навчання
- складний шлях. Становлення
від учня до спеціаліста високого рівня має багато кроків,
але перший крок – це знання,
що отримуються в школі. Запоріжжя – колиска козацтва
і ЗНВК «Запорізька Січ» є достойним прикладом патріотичного виховання та збереження
козацьких бойових традицій. І
про це свідчать перемоги наших учнів. Ми повинні пишатися своїми досягненнями і
вірити у наших учнів. Нам необхідно мати наснагу, мудрість
та високий педагогічний рівень,
без яких не можливо виховати
молодих українців з поглядом
у Європейське майбутнє України. Надіємось, що всі наші учні
будуть бережливо ставитися до
тих знань, що ми їм даємо та
використають їх з користю для
країни.

HTTP://ZS.ZP.UA

иждень кодування ЄС
гґрунтується на ідеї групи радників екс-комісара ЄС з цифрового напрямку Нейлі
Кроуз, що була підтримана Європейською комісією. Цього року тиждень
кодування ЄС відбудеться з 5 по 20
жовтня.
Таждень з’явився у 2013 році та
його підтримали в двадцяти шести
країнах більш ніж десять тисяч людей, які приняли участь у трьох тисячах заходів. Вже у 2018 році країн
стало понад сімдесят і тиждень еволюціонував в два тижні з сорока чотирма тисячами заходів в яких взяли
участь понад два з половиною мільйоніа творчої молоді зі всього світу.
В Україні Європейський тиждень
програмування стартував за ініціативою Meet-and-code в 2019 році вже в
третє.

Meet and Code - це місце для молодих європейців, які роблять лише
перші кроки як творці цифрових технологій. Вони вивчають не лише програмування, але й як співпрацювати
та вирішувати проблеми.

Цифрова освіта стала основою, на
якій молоді європейці можуть будувати своє майбутнє в сучасному суспільстві. І дуже важливо, щоб вони
мали змогу набути базові навички
цифрових технологій.

ЧОМУ ЦИФРОВІ НАВИЧКИ
НАСТІЛЬКИ ВАЖЛИВІ?

ДЕ ПРОХОДЯТЬ ЗАХОДИ?

9

з 10 робочих місць незабаром
потребуватимуть цифрових навичок згідно з “звіту Європейської комісії про розрив цифрових
навичок у Європі ” у 2017 році. Кожен день сучасний світ створює нові
виклики для європейського суспільства та бізнесу. З цієї причини важливо, щоб молодь опанувала цифрові
навички.

БАЧЕННЯ MEET-AND-CODE

У

явіть собі світ, де вся
європейська молодь володіє цифровими навичками для формування свого майбутнього.
Meet and Code керується цим баченням і реалізується з переконанням, що це станеться, якщо різні
групи працюють разом.
Ми допомагаємо організаціям громадянського суспільства організовувати заходи з популяризації новітніх
технологій та програмування на локальному рівні, підтримуючи громади та роблячи Європу більш цифровою. Ми прагнемо глобальних змін і
працюємо в рамках Тижня коду ЄС
та Цілей сталого розвитку ООН.

З

апоріжжя - одне з багатьох
міст, де відбудуться декілька
заходів, присвячених цій подіії.
Їх можна знайти на:
http://codeweek.eu
http://meet-and-code.org
Одина з подій, присвячених Європейському тижню кодування, пройде
11 жовтня о 15:00 в ЗНВК «Запорізька Січ» в актовому залі.
Темою зустрічі стане світ сучасного 3D моделювання та 3D технологій,
оскільки такі технології вже давно
не фантастичне майбутнє, а побутова реальність. Всі ви лише чули
про 3D друк, але навіть не уявляєте,
що це таке. Доступність технології
FDM, низька на даний час вартість
та мобільність принтерів, дозволяє
створювати об’ємні елементи високої
якості не виходячи з дому. Тому запрошуємо всіх, кому цікаво, на дану
зустріч.

Денис Уваров
Джерела: meet-and-code.org, codeweek.eu

Молодь в Європі прагне
більшого, ніж просто «вподобати» та «поширити». Вони
прагнуть створювати та бути
натхненими. Беріть участь у
заходах Тижня коду ЄС та допом ожіть європейцям стати
творцями цифрового світу!
Марія Габрієл, Європейський комісар з цифрової економі ки та суспільства.

ВІТАННЯ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

У вересні день народження відзначили:
05.09

Родіна Світлана Миколаївна

09.09

Четвергкова Наталія Раісівна

11.09

Горховець Валентина Тимофіївна

27.09

Забков Валерій Михайлович

Бажаємо вам квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Хай справдяться мрії, здійсняться дива,
Хай кругом від сміху іде голова,
Достатку – у будні, в свята – подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ»
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УВАГА! ДІТИ НА ДОРОЗІ!

З

метою посилення роботи
щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, недопущення
загибелі та ушкодження здоров’я
дітей у дорожньо-транспортних
пригодах, залучення учнів до широкої пропаганди Правил дорожнього руху учні комплексу взяли
участь у Місячнику «Увага! Діти
на дорозі!»

ДЕНЬ РОЖЕВОЇ КУЛЬКИ

В

рамках Всеукраїнського
тижня з протидії булінгу, з метою попередження жорстокості серед дітей
та учнівської молоді в комплексі
проведено флешмоб «День рожевої кульки», в якому взяли участь
учні 5-11 класів та флешмоб «Ми
– проти булінгу» для учнів 1-4
класів.

ЛЮБІ НАШІ ВЧИТЕЛІ!
Від усієї учнівської родини комплексу «Запорізька Січ» прийміть найщиріші вітання із Днем працівника освіти!
Ви навчаєте нас думати та розуміти, не здаватися перед труднощами, відрізняти добро від зла, вірити у себе.
Бажаємо Вам постійного творчого натхнення, міцного здоров’я, благополуччя, щастя і нових досягнень у професії!
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