
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштовани директори и драги наставници, 

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство трговине, 

туризма и телекомуникација вам упућују заједнички позив да и ове године пријавите вашу 

школу за глобалну акцију која носи назив “Сат програмирања” (Hour of code) која се ове 

године одржава од 8. до 14. децембра 2014. године у преко 180 земаља широм света. 

 

Прошле године наше школе су имале запажен успех и у великом броју су се 

одазвале акцији, а реакције које смо добили по завршетку самог догађаја од ваших колега 

су биле само позитивне. 

 

“Сат програмирања” је глобална кампања коју и ове године организује непрофитна 

организација Code.org у оквиру глобалног догађаја који носи назив “Недеља 

програмирања” (Computer Science Education Week) а која има за циљ да демистификује 

појам програмирања и покаже како свако без обзира на пол или године може да научи 

основе програмирања. Акцију подржавају највеће светке компаније као што су Google, 

Facebook, Amazon, Microsoft и друге. 

 

Зато вас позивамо да и ове године пријавите вашу школу и омогућите вашим 

ученицима да уз помоћ бројних туторијала које су организатори припремили заплове у 

свет програмирања, науче основе програмирања и разбију постојећи мит да је 

програмирање резервисано само за одабране. 

 

Све потребне информације о томе како можете пријавити вашу школу и узети 

учешће у кампањи “Сат програмирања” можете пронаћи на званичном сајту 

http://hourofcode.com. 
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Уколико одлучите да пријавите вашу школу молимо вас да нас обавестите о вашем 

учешћу на адресу електронске поште digitalna.skola@digitalnaagenda.gov.rs како бисмо 

могли да имамо евиденцију колико је школа из наше земље узело учешће.  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство трговине, 

туризма и телекомуникација подржавају кампању “Сат програмирања” као део стратешког 

опредељења оба Министарства у погледу нераскидиве везе између савременог система 

образовања и коришћења информационо комуникационих технологија у том процесу. 

 

Срдачан поздрав, 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација 


