
Lektor/ka programování pro děti 
Jsi student/ka a hledáš pravidelnou práci na pár hodin týdně? Ideálně něco dlouhodobého, kde se budeš 
moct dál rozvíjet? Baví tě věci posouvat dál? Rád/a předáváš znalosti a máš smysl pro humor? 

makeITtoday boří mýty v otázce digitální gramotnosti dětí. Ve většině vyspělých zemí má digitální 
gramotnost stejnou důležitost jako psaní a čtení. U nás zatím není ani na úrovni občanské výchovy. 
Chceme to změnit  a dát dětem základy programování a rozvíjet informatické myšlení, aby se samy 
mohly rozhodnout jak a kde znalosti použijí. Přidej se a buď u toho s námi! 

V podzimním semestru se specializujeme na kurzy programování v interaktivní a zábavné formě pro 
děti od 8 do 12 let ve vizuálním programovacím jazyce Scratch. Jarní semestr přinese nové kurzy! 

Co je pro nás nejdůležitějsí? 
Věříme v přátelskou a neformální atmosféru, kde je lektor/ka mentorem a facilitátorem dalších nápadů. 
Učíme děti spolupracovat, nejen soutěžit, sdílet a prezentovat svoje nápady a projekty před ostatními. 
Lekce, která má vždy maximálně 10 dětí je u nás plná interakcí a diskuzí. To vše zábavnou 
formou -make IT fun- je jedním z našich základních principů. 

Jak by to tedy vypadalo? 
• Měl/a bys skupinku max 10 dětí (8 – 12 let) 
• Kurzy probíhají na Praze 7, Korunovační 6 
• Počet kurzů by byl na tvých časových možnostech 
• Kurzy probíhají v odpoledních hodinách, vždy na 75 minut 

Bylo by skvělý, pokud: 
• Tě přirozeně baví nové technologie 
• Nebojíš se zkoušet nové věci 
• Ovládáš základy programování, robotiky nebo se tomu už několik let věnuješ 
• Máš chuť pracovat s dětmi 
• Jsou ti blízké moderní metody učení a sebevzdělávání 

Co ti můžeme nabídnout? 
• Být u vzniku nového projektu, který zcela mění vnímání digitálních dovedností a informatického 

myšleni a spolupodílet se na jeho směřování 
• Motivující ohodnocení 500Kč za 75 minut 
• Prostor pro vlastní iniciativu, nové projekty a nápady 
• Možnost dlouhodobé spolupráce na IČO, DPP, DPČ 
• Moderní učebnu na Praze 7 

V případě zájmu budeme moc rádi, když nás budeš kontaktovat 
na emailu: hello@makeittoday.cz nebo telefonu 606 379 271. 

Děkujeme za zájem!  

www.makeittoday.cz


