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Anotace projektu
Projekt  Mladí  programátoři  je  zaměřen  na  podporu 
výuky programování zejména na 2. stupni ZŠ. 

Během  dvouletého  trvání  vytvoříme  metodické 
materiály  pro  výuku  objektově  orientovaného 
programování  na  platformě  .NET,  vyškolíme  učitele, 
připravíme  pro  ně  online  podporu  a  uspořádáme 
několik soutěží v programování pro žáky a studenty. 

Využijeme  programovací  jazyk  Baltík,  který  byl 
vytvořen přímo k výuce dětí a který na druhé straně ve 
verzi  4  umožňuje  plnohodnotnou  práci  na  platformě 
jazyka C#.

Na projektu spolupracujeme s firmou Microsoft,  která 
jej finančně podpoří, s občanským sdružením TIB i se 
zahraničními odborníky.

Řešitelský tým
• Ing. Jiří Sumbal – 

projektový 
manažer, lektor, vedoucí kroužků programování,

• Mgr. Eva Hlavatá (Slovensko) – tvorba metodiky, 
příprava a lektorování kurzů

• Mgr. Zuzana Kocíková, TIB – organizace soutěží, 
lektorka,

• Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí kroužků programování, 
ověřovatel metodiky,

• Mgr.  Dana  Holubová vedoucí  kroužků 
programování, ověřovatel metodiky,

• Mgr.  Anna  Balejčíková (Slovensko)  –  autorka 
online kurzu, ověřování výstupů z projektu,

• Svatava Bajerová – ekonomka projektu.

Cíle projektu
• vytvoření  metodických  materiálů  pro  výuku 

programování – 60 stran v elektronické i  tištěné 
formě,

• příprava  online  kurz  Baltíka  4.NET a  www 
podpory výuky programování,

• proškolení  100 učitelů v celkovém rozsahu  340 
vyučovacích hodin,

• seznámení  dalších  200  učitelů s problematikou 
na 14 seminářích,

• uspořádání online soutěží v programování pro 
děti a mládež:

 Prázdniny s Baltíkem 2006,

 Vánoce s Baltíkem 2006,

 Prázdniny s Baltíkem 2007,

• zorganizování  tří  mezinárodních  soutěží 
v programování pro děti a mládež:

 B+B 2006 – kreativní soutěž,

 Baltík 2006, 2007 – dovednostní soutěž,

 B+B 2007 – kreativní soutěž.
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