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1 Въведение 

В начален етап компютърните науки бяха фокусирани главно върху програмирането - разбира 
се като процес на получаване на решение чрез логическа и явна последователност от стъпки, 
неотделима от алгоритмичното мислене (Amorim, 2005; Futschek, 2006; Knuth, 1985; Schwank, 
1993 ). Днес се твърди, че изчислителното мислене включва мобилизиране на компетенциите 
на гражданите на две нива: 

 Психично ниво - формулирането, решаването на проблеми (напр. разлагането на даден 
проблем на последователност от прости стъпки, които водят до неговото разрешаване); 
организация и анализ на данните; използването на алгоритмика; абстракцията като 
синтез на информация; оценка на решенията в рекурсивен процес на цикли; 
обобщаването и преносимостта на решенията към други проблеми (Csizmadia, Curzon, 
Dorling, Humphreys, Ng, Selb & Woollard, 2015; ISTE / CSTA, 2011);  

 Ниво на отношението - увереността да се справим със сложността; постоянство за 
преодоляване на препятствия; толерантност към несигурността; мотивацията за 
решаване на сложни задачи; желанието за работа и отговор на мнението на другите 
(ISTE / CSTA, 2011). 

Осезаемото програмиране представлява основен елемент за развитието на дигиталното 
мислене (Bers & Horn, 2010). Осезаемото програмиране използва физически обекти, за да 
превърне програмирането в дейност, която е привлекателна и достъпна за малки деца, като я 
прави по-директна и по-малко абстрактна. Използването на физически обекти за представяне 
на програмни елементи, команди и движения на контролни структури е в обсега на всеки 
индивид от най-ранна възраст, дори ако те не владеят никаква технология (Sapounidis & 
Demetriadis, 2013). 

Важно е също да се обясни какво се разбира от осезаемо програмиране спрямо графичното 
програмиране. По дефиниция осезаемото програмиране е онова, което се извършва директно 
върху робота или блоковете, които го командват. Извършва се чрез докосване до робота, 
подобно на други предмети. Графичното  включва език за програмиране, направен на 
компютъра, който ще контролира движенията на робота.  

Що се отнася до образованието на малки деца, осезаемото програмиране се счита за по-
адекватно, тъй като малките ученици могат лесно да видят програмирането, което правят по 
много директен и последователенн начин, насърчавайки физическото участие, тъй като 
учениците учат чрез увеличаване на използваните сетива (докосване, зрение, слух) (Zuckerman 
et al., 2005). Всъщност в тези възрастови групи откриването на света чрез докосване е от 
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първостепенно значение в изграждането на ученето, в изграждането на знанията за света, 
което те получават от реалността (Лурейро, Морейра и Сенос, 2018).  

Важно е обаче да се изясни, че съществуват различни дефиниции на цифровото и 
изчислителното мислене: често има тенденция да се свързват и описват като „решаване на 
пъзел“, в смисъл, че има нужда да се разделят проблемите на по-малки и по-прости части и да 
ги организираме по логичен, последователен начин (таблица 1).  

Таблица 1 – Категории и принципи на цифровото мислене. 

Категории и принципи на цифровото мислене 

Умения за 
цифрово мислене Определение 

Абстракция 

Процес на представяне/превръщане на субект/обект (осезаем или не) в по-
разбираема форма чрез премахване на ненужните детайли. Даване на 
приоритети и избор на най-подходящите описания чрез сортиране според 
степента на информацията (100% означава, че една характеристика е 
достатъчна, за да опише предмета) 

Разлагане 

Кохерентно разделяне на логическите съставни части на субект/обект и 
продължаващото им разлагане в по-прости единици/аксиоми, докато те могат да 
бъдат разбрани, решени и оценени поотделно, но без да се губи важна 
информация за оригиналния обект/субект 

Последователност Подреждане на различните части на проблема в ред, който позволява да се 
създадат стъпки към неговото решение 

Автоматизация 
Чрез разпознаване на модели, откриване на преки пътища и създаване на 
повтарящи се задачи и цикли по начин, които спестяват труд и време и 
подобряват потока от информация 

Премахване на 
грешки 

Систематичен подход за прогнозиране и проверка на резултатите 

Обобщение 
Стратегия за проучване и използване на предишни решения на подобни 
проблеми, чрез намиране на връзки и прилики 

 

 

Училището трябва да допринесе за развитието на цифровото и изчислително мислене на 
учениците (Barr & Stephenson, 2011; Caspersen & Nowack, 2013; Grover & Pea, 2013; Qualls & 
Sherrell, 2010; Sengupta, Kinnebrew, Basu, Biswas & Clark , 2013; Voogt, Fisser, Good, Mishra & 
Yadav, 2015: Weintrop, Beheshti, Horn, Orton, Jona, Trouille & Wilensky, 2016). Това 
образователно предизвикателство е свързано с важността на развитието на електронните 
умения за бъдещите работници и всички граждани в приобщаваща перспектива, така че да 
има повече демократични общества. 
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Осезаемото програмиране допринася за основните „Цели за устойчиво развитие“, свързани с 
„Качествено образование“, „Равенство между половете“, „Достоен труд и икономически 
растеж“, „Намаляване на неравенствата“ и „Мир, справедливост и ефективни институции“ 
(UNRIC, 2019). Всъщност, за да се възпитат гражданите да допринасят за устойчив свят, е важно 
да ги научим да интерпретират световните явления по по-холистичен и несегментиран начин. 
Следователно е важно да се насърчава интеграцията на STEM областите по преносим начин в 
учебната програма (Corlu, Capraro & Capraro, 2014; Honey, Pearson & Schweingruber, 2014; 
Sanders, 2009; Zeidler, 2016). 

Също така, осезаемото програмиране може да улесни включването на деца и млади хора, 
независимо от пол, физико-психологически условия или социално-културно-икономически 
условия (Gordon, Ackermann & Breazeal, 2015; Gordon, Rivera, Ackermann & Breazeal, 2015; 
Koster, Nakken , Pijl & van Houten, 2009; Tabel, Jensen, Dybdal & Bjørn, 2017; Unnikrishnan, Amrita, 
Muir & Rao, 2016). 

Интерактивната и физическата природа на осезаемото програмиране, при която децата 
трябва да си сътрудничат за решаване на проблеми, е чудесна възможност за съкращаване на 
различията относно техния произход. Работата в екип, дискусиите и фактът, че повече от един 
ученик може да контролира робота, може да насърчи тяхното социална адаптация и 
поведение на сътрудничество.  

В обобщение, осезаемото програмиране предлага няколко предимства: а) улеснява 
съвместното програмиране с вътрешнокласово партньорство; б) опростява процесите на 
отстраняване на грешки; в) спомага за намаляване на различията между половете по 
отношение на интереса към изчисленията и г) насърчава физическото участие и 
съпричастността; д) помага за по-лесното разработване на умствена картина (абстракция) 
благодарение на различните сетивни възприятия; е) насърчава по-ефективни начини за учене. 
С повече сензорни данни е по-лесно да се изработи мисловна картина (абстракция) и да се 
свържете с преживяванията, които могат да доведат до още по-ефективни начини на 
обучение.  

Проучванията за образователните предизвикателства подчертават възможностите на 
осезаемата роботика в образованието по наука, технологии, инженерство и математика 
(STEM). По-конкретно, тя може да развие преносими умения в учениците (например 
дигитални умения, решаване на проблеми, сътрудничество, критично мислене и креативност), 
както и включване и равенство между половете, два от основните проблеми обозночени от  
Европейската комисия (Redecker, 2017). 

Следните учебни сесии бяха разработени в рамките на този проект и целят да подпомогнат 
обучението на начални учители. 
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2 TangIn ръководство за учители 

Проектът „TangIn: Насърчаване на приобщаването на STEM учебната програма в училищата 
чрез използване на осезаеми концепции и дейности за програмиране“, насочен към 
развиване на компетенциите на учителите, когато става въпрос за насърчаване на 
приобщаването на учениците и развитието на компютърното мислене в областите на наука, 
технологии, инженерство и математика (STEM)).  

Специфичните приноси са:  

а) насърчаване на приобщаването и интегрирането на STEM учебна програма чрез интер и 
мултидисциплинарен подход, чрез използване на осезаеми концепции за програмиране и 
физически обекти;  

б) разработване на инструментариум с учебни материали както за учители, така и за 
ученици, фокусирани върху STEM областите, насочени към развитието на изчислителното 
мислене, включване и на други важни преносими умения, представени по-горе;  

в) насърчаване на транснационална култура на сътрудничество между професионалистите 
в образованието чрез създаване на насоки за обучение, които ще допринесат за 
иновациите на официалното, неформалното и неформалното преподаване.  

Наръчникът за обучение на учителите е изготвен с помощта на знанията, изградени в 
рамките на дейностите, реализирани по време на предварителния пилотен тест на проекта 
TangIn в Университета в Авейро (през януари 2019 г.), разработен е курс за начално обучение 
за учители, който е акредитиран съгласно Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) 
с 2 ECTS (54 часа обучение). Този курс е интегриран в рамките на 2-ри цикъл на курсове за 
висше образование (Болонски договор), ориентиран за обучение на учители от І и ІІ цикъл на 
основното образование, принадлежащи на партньорите от консорциума.  

Обучаваните, партньори по проекта TangIn, трябваше да внедрят образователни ресурси 
(включени в инструментариума на TangIn), за да насърчават учебни дейности, свързани с 
осезаеми концепции за програмиране в STEM областите. Учебните планове от 
инструментариума на TangIn, съдържат различни подходи, под формата на дидактични учебни 
планове, насочени към развитието на преносими компетенции у учениците (напр. 
алгоритмично мислене, изчислително мислене, решаване на проблеми, комуникация, 
сътрудничество, уважение и други социални компетенции, оценяващи поведения, които 
насърчават приобщаването). Учебните плановете са проектирани според учебната програма 
на всяка държава от партньорството по проекта Tangin, идентифицираща специфични STEM 
области и съгласно принципите на гъвкавостта на учебните програми. 
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След този курс обучаващите се бяха „посланици“ за използването на тези образователни 
ресурси в техните реални училищни условия. Обучаващите споделиха своя опит от 
обучението с други колеги в пилотно проучване. Целта беше да се прилагат и оценяват 
ресурсите на инструментариума на TangIn в различни училища. За повече информация, моля, 
посетете уебсайта на проекта: www.tangin.eu.   

Наръчникът за обучение на учителите на TangIn се появява в този контекст и има за цел да 
обогати професионалното развитие на учителите (от първоначално до непрекъснато 
обучение) в областта на осезаемото програмиране, STEM и приобщаване.  

Основната философия на обучението в наръчника за обучение на учители има следните 
принципи и насоки, използвани за първоначално и/или непрекъснато обучение на учители (с 
необходимите корекции) и курса за обучение на учители в Унивеситета на Авейро, точно 
обяснен по-горе.  

Да уточним, принципите се състоят в теоретичен подход към най-подходящите теми, теми и 
концепции, свързани с програмирането и най-вече осезаемото програмиране в STEM области 
и приобщаване. Освен това е важно да се натрупа практически опит, за да се запознаят 
обучаемите с дейностите по решаване на проблеми в по-приобщаваща учебна среда (напр. 
равенство между половете; етнически въпроси), както и да се разработят дейности за 
проучване, интегриране и/или оценка на образователните ресурси, като роботите.  

Нещо повече, насоките включват аспекти като практически дейности, които позволяват 
поемането на задачи за наблюдение и съвместно обучение (работни групи) за справяне с 
технически и функционални аспекти, свързани с осезаеми роботи. 

В заключение, този наръчник е документ, предназначен за обучители на начални учители (от 
първоначално и за непрекъснато обучение), който съдържа теоретични и практически насоки 
за прилагане на курс - осезаемо програмиране и приобщаване в образователния контекст - 
фокусиран върху интегрирането на осезаемите концепции за програмиране и STEM предмети 
в професионалните контексти на началните учители.  

Освен това наръчникът може да се превърне в педагогически инструмент, който 
представлява ръководство за начално и непрекъснато обучение на учителите с цел да 
допринесе за активното, съвместно и значимо личностно и професионално развитие на 
началните учители. Това може да бъде начин за насърчаване на устойчивостта на обучението 
на учениците по отношение на осезаемо програмиране и концепции STEM, използване на 
физически интерфейси (напр. осезаеми роботи) по активен, привлекателен и предизвикателен 
начин, който също насърчава приобщаването на всички деца, независимо от пола, физически, 
езикови, интелектуални, расови и/или социални условия.   
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3 Обучителен курс за учители 

Този наръчник, който представлява основата на курса, е организиран в девет раздела, а 
именно: цели, умения и компетенции, съдържание, план за обучение, методика, оценка, 
подробни обучителни сесии и ресурси, заключителни съображения и библиография. 

 

3.1 Цели 
Целта на този курс е да развие компетенциите на обучаваните (включително знания, 
способности, умения, нагласи и ценности) чрез проучване на инструментариума на TangIn, 
като ресурс-посредник, за изследване на осезаеми концепции за програмиране в STEM 
области, за да се даде възможност популяризиране на приобщаването и изчислителното 
мислене в началното образование, по приятен и ефективен начин, като се имат предвид 
спецификите на различните образователни контексти.  

Очаква се този курс да има отражение върху активното, съвместно и смислено обучение на 
обучаващите се, подпомагащо приобщаването на настоящи/(бъдещи) ученици и развитието 
на специфични компетенции в STEM областите, както и преносимите компетенции, като 
творчество и разрешаване на проблеми. 

Основните цели на курса са:  

а) за задълбочаване на концепциите, които са в основата на изчислителното мислене, 
осезаемото и нематериално програмиране, STEM и приобщаване;  

б) да се обсъжда с колеги (други учители) за реалната възможност за осъществяване на 
дейности в реални образователни контексти по отношение на горните понятия;  

в) за оценка и/или преформулиране на планове с инструментариума на Tangin, като се 
вземат предвид различните образователни контексти;  

г) да планира гъвкава интеграция на осезаемото учебно програмиране в области, свързани 
със STEM; и 

д) да обсъжда процеса на обучение, който се провежда в самия курс и да го подобрява. 

Тези цели ще бъдат постигнати чрез: а) проучване на дейности и ресурси, включени в 
инструментариума на TangIn б) планиране, изпълнение, преформулиране и/или обсъждане на 
дейностите в реален училищен контекст, в зависимост от спецификата на всеки контекст.  

Чрез този курс обучаемите и/или началните учители в непрекъснато обучение ще могат да 
подобрят своите компетенции по отношение на разработването на иновативни подходи за 
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преподаване на теми по STEM, използвайки осезаеми програмни концепции и инструменти, 
които ще осигурят възможност за трансформиране на тяхните (бъдещи) класове (и училищата) 
в по-приобщаваща среда. 

3.2 Умения и способности   
 

 Професионални умения и способности  
 Управление на учебната програма в рамките на гъвкав подход в STEM областите; 
 Да се наблюдават, планират, прилагат и оценяват учебни дейности в STEM 

областите, като се възползват от осезаемото програмиране; 
 Насърчаване на приобщаването по време на работа по STEM образователни 

предмети. 
 

 Придобити ИКТ умения 
 Да се развива изчислителното мислене с и без технологични ресурси; 
 Да се обсъждат предимствата на различните видове програмиране, а именно 

графично и осезаемо програмиране; 
 Да се развият осезаеми умения за програмиране. 

 
 Организационни умения и способности   
 Да управляват учебни и дидактически STEM проекти, базирани на осезаемо 

програмиране с цел насърчаване на приобщаването. 
 

 Социални умения и способности  
 Да си сътрудничат в разнородни групови дейности; 
  Популяризиране на практиките на колегиалност сред учителските общности. 

 
 Други умения и способности  
 Да се развият умения за устно представяне. 

 

3.3 Съдържание 
Програмното съдържание, разгледано в този курс, е фокусирано върху теоретичните, 
учебните, технологичните и дидактическите аспекти на приобщаването, изчислителното 
мислене и в частност на осезаемото програмиране. Съдържанието е разделено на четири 
основни теми:   

1. Значение, адекватност и концепция за изчислително мислене в образованието; 
2. Компютърно мислене без компютри (стратегии и инструменти); 
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3. Осезаемо програмиране в образованието (видове, предимства и недостатъци); 
4. Приобщаващо обучение в областите на STEM, свързани с осезаемо програмиране. 

 

Изборът на съдържанието на учебната програма е проектиран по преносим и интегриращ 
начин, така че обучаваните да могат да развиват и обединяват своите компетенции, като се 
имат предвид специфичния контекст на училището (ученици в начално и/или основно 
образование). 

Съдържанието ще бъде разработено по-задълбочено в раздела на този наръчник, посветен на 
методологията и оценяването, структурата на курса и подробните практически сесии на курса. 

 

3.4 Методология  
Този курс за обучение се основава на активна перспектива за учене и следва подход, базиран 
на проекти (PBL) (напр. Bell, 2010 г.), като се взимат предвид учебните цели и избраното 
програмно съдържание за курса за обучение, насърчаващи академичния успех на обучаващия 
се.  

Важно е да се отбележи, че този курс съответства на основно ниво на осезаема роботика и 
нито обучителите, нито обучаваните се нуждаят от предварителни реквизити и умения, 
свързани с програмирането и роботиката. Всъщност самият наръчник е организиран по такъв 
начин, че дори начинаещите могат успешно да следват целия курс и/или да успеят да 
подготвят, адаптират и осъществят обучение, без предишни познания по тази тема. С други 
думи, очаква се с помощта на този документ всички учители могат да станат обучаеми и/или 
обучители в областта на осезаемото програмиране.  

Основните стратегии за разработване на курса са: беседи, наблюдение на колегите в реални 
училищни условия, работни срещи за групова работа, индивидуална и самостоятелна работа. 
Независимо от естеството на тези стратегии, работната среда трябва да бъде възможно най-
динамична и интерактивна, за да се улесни развитието на уменията. 

Беседите са фокусирани върху основните теоретични аспекти на обучителния курс. Те са 
предназначени да бъдат динамични, което означава, че мозъчната атака към обучаваните 
трябва да се случва в началото на всяка сесия, така че да се провери съществуването (или 
отсъствието) на предварителни концепции. Следвайки тази стратегия, обучителите трябва да 
улесняват дискусиите, дебатите, аргументацията, опровергаването и т.н., за да консолидират 
основните идеи и концепции.  

Когато става въпрос за наблюдение между колеги в реално училище, обучаваните трябва да 
имат възможност да наблюдават дидактически опит, фокусиран върху осезаемото 
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програмиране, разработен в реални образователни контексти, и да разсъждават върху техните 
потенциали и ограничения, както от педагогическа гледна точка, така и от гледна точка на 
нивото на въздействие върху учебната успаваемост на учениците. 

По време на практическите семинари обучаемите трябва да се организират в групи и 
активно да проучват концепции и ресурси, да обсъждат някои въпроси относно сесията, за да 
подобрят „mise-en-commun“ и дебата. Очаква се участниците в курса да анализират, отразяват 
и преформулират учебните планове, фокусирани върху осезаемото програмиране в STEM 
области, които са достъпни в TANGIN инструментариума. И накрая, обучаваните трябва да 
създадат и представят нови планове за уроци, като имат предвид специфичния им 
образователен контекст и да имат възможност да разсъждават върху учебния процес, който се 
провежда в учебните класове и върху самия курс. 

По този начин, по време на целия курс на обучение на учителите, участниците трябва да 
бъдат активно включени в дискусии по въпросите, свързани с приобщаването и 
изчислителното мислене в специфични образователни контексти на STEM областите. От друга 
страна, те ще наблюдават, планират, оценяват и преформулират учебния опит, използвайки 
подходящи учебни инструменти. Това ще допринесе по динамичен начин за развитието на 
компетенциите на обучаваните, а именно за насърчаване на приобщаването и 
изчислителното мислене и по-специално за насърчаване на интеграцията на иновативни 
образователни ресурси, насочени към приближаване на осезаеми концепции за 
програмиране към STEM областите.  

По отношение на автономната работа, всеки обучаем трябва да може да адаптира и изготви 
нови учебни планове за своите професионални практики и умения и в крайна сметка да 
поддържа и обогатява инструментариума на Tangin. По този начин, в съответствие с нивото на 
цифровите познания на обучаемите, техните нужди и интереси, те ще могат в бъдещи 
ситуации да: концептуализират дидактични предложения за образователна намеса в STEM 
областите, фокусирани върху осезаемо програмиране и адаптирани към собствените им 
учебни програми; изпълняват своя дидактически план; да обсъждат с колегите си (други 
учители) за процеса на обучение и да ги преработят при необходимост. Така че те също могат 
да бъдат „посланици“ за използването на тези образователни ресурси в контекста на техните 
(бъдещи) училища и по този начин да привличат други колеги към тази цел и да поддържат 
резултатите от изследванията, получени от проекта TangIn. 

По време на индивидуалното отразяване, обучаваните трябва да излязат с документ, в който 
да се посочат ползите от тяхното собствено професионално развитие и да се оценят 
възможностите, ограниченията и предложенията за бъдещите издания на курса. 
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3.5 Структура 
Курсът е структуриран в четири оси, за да допринесе за активен, съвместен и смислен процес 
на обучение, а именно:  

1. Теоретичен подход - концептуално разбиране за значението на осезаемото 
програмиране, STEM образованието и приобщаващото образование; 

2. Визуализиране - демонстрация, боравене и експериментиране с ресурсите за 
изчислително мислене (със и без компютри) за насърчаване на образованието на 
децата в контекста на STEM и тяхното приобщаване 

3. Приложни упражнения - анализ и създаване на нови дейности,  които трябва да бъдат 
включени в TangIn инструментариума за изследване на възможностите на робота MI-
GO; 

4. Оценка – отражение на личното професионално развитие и анализ за потенциалите, 
ограниченията и предложенията за бъдещи издания на курса.  

 
Въпреки че четирите оси бяха представени в сегментирана форма, сесиите може да ги 
пресичат и да съчетават теоретичния и практическия компоненти на курса. Гъвкавостта и 
адаптивността на обучението са ключови думи в образованието. Планът включва беседи, 
практически семинари, дейности по наблюдение на  колеги, групова и индивидуална работа 
(Таблица 2). 
 

Таблица 2 – Цифрови и изчислителни умения за мислене 

Време Първи ден Втори ден Трети ден Четвърти ден Пети ден 

10:00 
am-
11:00 am 

Беседа 
От осезаемо 
програмиране 
до STEM и 
приобщаване  

Беседа 
/семинар 
Осезаема 
роботика в 
образованието 
на децата в 
контекста на 
STEM и 
приобщаване 

Наблюдаване на 
колеги по реална 
учебна програма  
Осезаема 
роботика в реални 
условия - 
занимания с деца 

Групова работа  
Анализ и 
адаптиране на 
учебните планове 
по TangIn 

Групова работа 
Създаване на 
съдържание/ 
дейности за 
обогатяване на 
инструментариума 
по TangIn 

11:00 
am-
11:20 am 

Почивка 

11:20 
am-1:20 
pm 

Беседа  
От осезаемо 
програмиране 
до STEM и 
приобщаване  

Беседа 
/семинар 
Осезаема 
роботика в 
образованието 

Наблюдаване на 
колеги по реална 
учебна програма 
Осезаема 
роботика в реални 

Групова работа 
Анализ и 
адаптиране на 
учебните планове 
по TangIn 

Autonomous 
work 
Анализ, 
адаптиране и / 
или създаване на 
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Време Първи ден Втори ден Трети ден Четвърти ден Пети ден 

на децата в 
контекста на 
STEM и 
приобщаване 

условия - 
занимания с деца 

съдържание / 
дейности за 
обогатяване на 
инструментариума 
по TangIn  

1:20 pm-
2:30 pm 

Обяд 

2:30 pm-
4:30 pm 

Беседа 
/семинар 
Компютърно 
мислене без 
компютри: 
подход към 
развитието на 
алгоритмиката 
и 
компетенциите 
за решаване 
на проблеми 

Практически 
семинар  
Приложни 
дейности с 
осезаеми 
роботи. 
Примерът на 
Mi-Go 

Наблюдаване на 
колеги по реална 
учебна програма 
Осезаема 
роботика в реални 
условия - 
занимания с деца 

Групова работа 
Създаване на 
съдържание/ 
дейности за 
обогатяване на 
инструментариума 
по TangIn  

Групова работа 
Oral presentation 
of the contents/ 
activities created   

4:30 pm-
4:50 pm 

Почивка 

4:50 pm-
6:30 pm 

Беседа 
/семинар 
Компютърно 
мислене без 
компютри: 
подход към 
развитието на 
алгоритмиката 
и 
компетенциите 
за решаване 
на проблеми  

Практически 
семинар  
Приложни 
дейности с 
осезаеми 
роботи. 
Примерът на 
Mi-Go 

Наблюдаване на 
колеги по реална 
учебна програма 
Осезаема 
роботика в реални 
условия - 
занимания с деца 

Групова работа 
Създаване на 
съдържание/ 
дейности за 
обогатяване на 
инструментариума 
по TangIn  

Личностно 
отражение 
относно  относно 
курса  

 
 

3.6 Практически сесии 
 

3.6.1 Беседи и групови дискуси: От осезаемо програмиране до STEM и 
приобщаване 
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 Резюме 

Тази беседа се занимава с новите технологии в съвременното общество и ключовите 
предизвикателства пред училищата за подготовка на учениците за новата технологична 
революция. Въпроси като: Какво се случва в европейския образователен контекст, що се 
отнася до настоящите образователни политики? Какви са общите теми и разликите в 
образователните политики в Европа? Готови ли са учителите за тези нови изисквания? 
Предлага ли се обучение подходящо за тези промени? Училищата подготвят ли учениците за 
новите работни места? Тези теми трябва да бъдат обсъдени от всички участници в  колективен 
процес с мнения и препоръки. 

 

 Стратегии 

Тази сесия трябва да започне с групова дискусия с всички участници, без изключение, относно 
техните предварителни представи, концепции и предпоставки за програмиране и роботика.  

След това трябва да има „мозъчна атака“ с участниците относно основното програмно 
съдържание на курса (представена по-горе) и обсъждане на необходимостта от интегриране 
на междукултурна перспектива за използването на технологии (роботи) в различни 
образователни контексти (напр. STEM), като се има предвид включването на всички деца и 
равенството между половете като основен принцип на образование. Като предложение 
групата може накратко да отговори на три основни въпроса: Какво е осезаемо 
програмиране?; Защо е важно в STEM образованието ?; и Как може да се приложи, за да се 
насърчи приобщаващото образование? 

По-късно, по време на беседата, обучителят трябва да ориентира сесията така, че да обсъди 
не само концепцията, но и да илюстрират и обсъждат ключови теми, а именно: осезаемо 
програмиране; STEM и приобщаване. Освен това трябва да се обсъжда междукултурна 
перспектива за използването на технологии в различни образователни контексти (например 
STEM), като се има предвид и равенството между половете и приобщаването на всички деца  

Като се имат предвид стратегиите, работната среда трябва да бъде възможно най-динамична 
и интерактивна (между обучаващите и обучаваните и между самите обучаващи се), така че да 
улесни развитието на уменията на началните учители, като съвместна работа, критично 
мислене, професионално самонаблюдение, самостоятелно представяне. 

 

 Сценарии 
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Следните снимки  илюстрират възможен сценарий за провеждане на обучението по тази 
сесия. 

 

Фиг 1 – Възможен сценарий за провеждане на обучението по тази сесия 

 

 Препоръки 

За да се подготви за тази сесия, обучителят може да анализира следното: 

- предложеният преглед на литературата; 
- рамката за използване на осезаеми концепции за програмиране за стимулиране на 

изучаването на STEM предмети в началното училище (проект TangIn – първи 
интелектуален продукт). 

- примерите на презентации по темите (проект TangIn – трети интелектуален продукт), 
дадени от:  

o Атгонио Мануел Силва – “ИКТ в учебната програма” - Антонио Мануел Силва, 
Генерална дирекция по образование, екип на португалските ресурси и 
образователни технологии 

o Мария Жозе Лурейро - „Използване на осезаеми концепции за програмиране за 
стимулиране на изучаването на STEAM предмети в основното училище“ Мария 
Жозе Лурейро (ИКТ център за компетентности на Университета в Авейро 
(Португалия) 

o Педро Беса - „От осезаемо програмиране до интернет на нещата. Физически 
изчисления в образованието ”(Педро Беса - доцент в Университета в Авейро 
(Португалия). 
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3.6.2 Беседа/Семинар 
 

В рамките на този обучителен курс се предлага набор от три семинара. 

 

А) Компютърно мислене без компютри: подход към развитието на 
алгоритмиката и компетенциите за решаване на проблеми.  

 

 Резюме 

В този семинар ще бъдат изследвани някои дейности, които установяват много тясна връзка 
между математиката и компютърните науки (предизвикателства и проблеми). Всяка задача ще 
бъде описана в рамките на изчислителната логика, за да помогне за разбирането на начина, 
по който машината интерпретира данни. 

 

 Стратегии 

Първо, обучаваните трябва да проучат алгоритмичния начин на мислене, което означава 
разлагане на определен проблем на съставни части, за да се решава стъпка по стъпка. Този 
вид разсъждения могат да се основават на банални задачи като например алгоритмиката на 
програматора в "пералнята за дрехи". Друг конкретен пример се отнася до „Трикове с 
магически карти“, който е алгоритъм, създаващ впечатление да се отгатне къде е скритата 
избрана карта. Литературата предоставя разнообразни примери за обучение на способности 
за решаване на проблеми, като по-голямата част от тях са свързани с математиката и 
геймификацията.   

В инструментариума на проекта TangIn първият учебен план се отнася до изследването на 
много интересна и често срещана дейност, предизвикваща обучаемия да програмира 
„човешки робот“. Целта на дейността „човек робот“ е - да се направят специфични маршрути 
в класната стая, като се използват прости команди като „напред“, „брой стъпки“, „завийте 
надясно и наляво“. Дейността трябва да се решава по двойки: единият играе ролята на 
програмист, а другият играе ролята на „човешки робот“. 

Голяма част от дейностите, предложени в този наръчник, са достъпни в инструментариума на 
TangIn и трябва да бъдат реализирани в този семинар, за да го обогатят и да запознаят 
участниците с приликите между някои ежедневни предизвикателства, алгоритми и решаване 
на проблеми. 



[name of deliverable] 
 
 
 

 
 
   15 
 

 

 Сценарии 

Следните снимки  илюстрират възможен сценарий за провеждане на обучението по тази 
сесия. 

 

Фиг 2 – Възможен сценарий за провеждане на обучението по тази сесия 

 
 

 Препоръки 

За да се подготви за тази сесия, обучителят може да анализира следното: 

- предложеният преглед на литературата; 

      -   примерната презентация (проект TangIn – трети интелектуален продукт) по темата, 
предоставена от: 

o Руй Гонсало Еспадейро - „Изчисления без компютри. Подход към развитието на 
изчислителното мислене ”(Център за ИКТ компетенции на Университета в Евора 
(Португалия)) 

 

Б) Осезаема роботика в образованието на децата в контекста на STEM и 
приобщаване 
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 Резюме 

В този практически семинар ще бъдат проучени няколко осезаеми роботи в практическа 
стратегия. Има достатъчно количество ресурси, предоставени с образователни игри и 
дидактически инструкции, които са много адекватни за деца от ранна възраст, адаптирани към 
всички образователни, културни, етнически, полови и социални комбинации.  

 

 Стратегии 

Обучаващите трябва да бъдат разделени в няколко разнородни групи от пол, региони 
(селски/градски) и професионални интереси. Групите трябва да програмират роботите (вижте 
снимките по-долу), като имат предвид реални и практически примери за обучение, за да 
бъдат използвани във формален и неформален образователен контекст. Очаква се тази 
стратегия да обогати всеки участник в други образоватални сфери, със знания, професионален 
и личен опит. 

Много важен въпрос, който трябва да се предвид по време на изпълнението на курса е, че 
приобщаването на деца със специални нужди е сериозен проблем. Следователно в тези 
работни групи трябва да се разработят няколко специфични дейности, така че да могат да се 
правят изводи за практическото му приложение и осъществимост в образователните 
програми и за такива деца.  

 

 Сценарии 

Следните снимки  илюстрират възможен сценарий за провеждане на обучението по тази 
сесия. 
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Фиг 3 – Възможен сценарий за провеждане на обучението по тази сесия 

 
 Препоръки 

За да се подготви за тази сесия, обучителят може да анализира следното: 

- предложеният преглед на литературата; 
- примерната презентация по темата, предоставена от:  

o Карлос Алберто Силва - „Осезаема роботика в образованието и приобщаването 
на децата“ (Училищен клъстер в Порто де Мос (Португалия) 

 

В) Практически дейности с осезаеми роботи. Примерът на Mi-Go 
 
 

 Резюме 

Този семинар има за цел да изследва възможностите на робота MI-GO, използван в като 
помощен инструмент в проекта Tangin. Както бе споменато във въведението, този физически 
обект позволява да се програмират инструкции по-директно и достъпно. Следователно, това е 
по-стимулиращо за всички учащи се благодарение на блоковете, осъществяващи връзка чрез 
Bluetooth, които им позволяват да програмират и преглеждат всички движения, които роботът 
ще прави. 

 

 Стратегии 

Обучителят започва семинара, като демонстрира основните технически функционалности на 
робота MI-GO, който е програмируем по осезаем начин чрез блокове, които след като са 
свързани към централния модул, комуникират с робота чрез Bluetooth.  
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Комплекта на роботът е оборудван с блокове за управление, които му позволяват да се движи 
напред и да завива наляво и надясно. В допълнение към 90 ° ъгли (по подразбиране), роботът 
може да изпълнява и завиване на ъгли от друг специфичен диапазон между 1º и 360º, 
определен от потребителя, като това е една от добавените стойности, които MI-GO 
предоставя. В допълнение към споменатите команди също е възможно да се използват 
повторения на конкретен блок или да се създават цикли на действие. Тези потенциали на 
робота се признават от всички участници в проекта Tangin, и са сериозно праимущество по 
сравнение с други подобни роботи.  

След това обучаващите се самостоятелно изучават техническите възможности на този робот, а 
именно с помощта на прости команди като „напред“, „брой стъпки“, „завийте надясно и 
наляво“. 

Накрая, в група, те трябва да се опитат да програмират по-усъвършенствани и сложни 
команди, като тези, които позволяват да се направи чертеж на сложни геометрични фигури 
(например петоъгълници или шестоъгълници) с маркер, поставен в специалното отверстие в  
робота. Като допълнение, те могат да се опитат да извършват сложни измервания (например 
да определят периметъра на трапец) или други сложни задачи, предвидени за тях или 
изготвени от самите тях.  

 

 Сценарии 

Следните снимки  илюстрират възможен сценарий за провеждане на обучението по тази 
сесия. 

 

Фиг 4 – Възможен сценарий за провеждане на обучението по тази сесия 

 
 

 Препоръки 
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За да се подготви за тази сесия, обучителят може да анализира следното: 

- предложеният преглед на литературата; 
- Техническото описание на робота MI-GO ( проект TangIn – втори интелектуален 

продукт). 

 

3.6.3 Наблюдаване на колеги по реална учебна програма при работа с деца 
 

 Резюме 

Тази изнесена сесия, в смисъл, че ще се посещава училище, трябва да осигури наблюдение от 
страна на колеги на осезаемите програмни дейности, главно по учебната програма на 
предмети свързани със STEM, следвайки гъвкаво управление на учебните програми , според 
последните препоръки на Министерството на образованието.   

 

 Стратегии 

В тази сесия обучаемите ще имат възможност директно да наблюдават и да общуват с малки 
ученици преминаващи през обучението. В същото време обучаемите също ще имат директен 
достъп до: а) плановете на курса; б) оборудването и възможни трудности при работата с 
роботи; в) предизвикателствата, които изисква груповата работа с малки ученици, 
развълнувани, защото имат нов образователен ресурс; г) адекватността на плана спрямо 
възможностите, пола и произхода на децата; д) необходимостта (или не) от адаптиране на 
плановете, специалните функции на робота, организацията на сценариите за обучение; и е) 
необходимостта от специфично обучение за съвместна работа. 

  

 Сценарии 

Следните снимки  илюстрират възможен сценарий за провеждане на обучението по тази 
сесия. 
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Фиг 5 – Възможен сценарий за провеждане на обучението по тази сесия 

 
 Препоръки 

За да се подготви за тази сесия, обучителят може да анализира следното: 

- предложеният преглед на литературата; 
- учебната матрица на TangIn (проект TangIn  – първии интелектуален продукт); 
- Техническото ръководство за работа с робота MI-GO (проект TangIn – втори 

интелектуален продукт); 
- Инструмантариума на проекта TangIn (проект TangIn – трети интелектуален продукт). 

 

3.6.4 Групова/индивидуална работа и устно представяне 
 

 Резуме 

Тези две сесии трябва да имат за цел да развият както груповата, така и индивидуалната 
работа. Първата от тези сесии трябва да се съсредоточи върху съвместния анализ, 
преформулиране и разработване на (нови) дидактически дейности/планове, които да бъдат 
интегрирани в инструментариума на TangIn. Втората сесия има същата насоченост, но ще бъде 
постигната в индивидуална работа с цел развитие на автономни компетенции съобразени с 
индивидуални възможности и особености.  

 

 Стратегии 

Първо, обучаващите се трябва да бъдат организирани в разнородни групи (например пол; 
разнообразен професионален опит; разнообразни нива на компетентност). Груповата работа 
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трябва да се фокусира върху усвояването и обогатяването на инструментариума на TangIn. 
Работният процес на съвместна работа трябва да включва цикли на проектиране, изпълнение-
оценка-преформулиране на учебните плановете от инструментариума на TangIn. 
Едновременно с това те ще отразяват и адаптират/променят учебните планове, като 
индивидуална работа.  

Плановете са структурирани по следния начин: а) резюме на дейността; б) очаквана 
продължителност (около 50-90 минути), адаптирана според всякакви специфични нужди; в) 
очаквани резултати от обучението; г) идентифициране на теми от учебните програми, които 
трябва да бъдат проучени по подходящ начин; д) бележки за учители; е) илюстрирано и 
подробно описание на дейността и ж) списък на ресурсите и помощни материала (виж Фигура 
6). 

  

Фиг 6 – Примерен план за учебен план от инструментариума на TangIn 

 

 

Следващата фигура представя обобщение на плановете, интегрирани в инструментариума на 
TangIn и техните връзки: 

 

 

 

Подходяща 
възрастова група 
за учебния план 

Основни предмети 
използвани в 
учебния план 

Заглавие на 
учебния план 
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 Учебни планове в Tangin инструментариума 

Учебен план Кратко описание Предмети 

01_Въвеждане в 
програмирането 

Въведение в изчислителното мислене, 
програмирането и роботиката чрез 
използване на команди и динамика на 
ролевите игри. Симулирайте входящите и 
изходящите данни и прогнозирайте 
резултатите. Дайте примери за програмиране 
и алгоритми в ежедневието. Възрастова група: 
всички. 

 Изчислително 
мислене 

 Роботика & 
Алгоритми 

02_представяне  на 
MIGO 

MI-GO е инструмент, който въплъщава 
осезаемите концепции за програмиране. Тази 
сесия е насочена към въвеждането в 
историята на MI-GO и обяснението как то е 
програмирано. 
Първата част от сесията е посветена на 
персонализирането на MI-GO, където 
учениците използват своето въображение и 
художествени умения, за да изградят неговия 
образ и характер. 
Учениците ще научат също, че роботът се 
програмира чрез използването на блокове, 
както и функцията на всеки блок. В края на 
сесията те ще могат да изпълняват прости 
инструкции. Възрастова група: всички. 

 Роботика & 
Алгоритми  

 Изкуства 

03_Характеристики 
на животните  

Карти на животни, разпръснати по 
подложката. Използване на робота за 
пътуване до тях според специфичните 
характеристики на животните. Възрастовата 
група: 6-10 годишни. 

 Биология 

04_Магически 
квадрати 

Използвайки робота, с хода на коня отидете до 
всички квадратчета на шахматната дъска, без 
да повтаряте квадратче. Докато правите това, 
изграждайте магически квадрати. Възрастова 
група: 9-12 годишни. 

 Математика 
 Групови действия 

05_Карти и пътни 
знаци 

Научете, че картите представляват реалността, 
но в различен мащаб. Използвайте 
координатите, за да намерите правилното 
съответствие между малкия и големия мащаб. 
Идентифицирайте пътните знаци и какво 
означават те. Възрастова група: 6-10 годишни. 

 География 
 Математика 
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06_Рудодобив 
Използване на робота за добив на минерали в 
правилната последователност според техните 
свойства. Възрастова група: 8-12 годишна. 

 Природна наука 
 Геология/минерали 

07_Умножение 

Таблиците за умножение са не само за 
паметта, зад тях има и логика, но могат да се 
използват и за забавление. С помощта на 
робота ще направим таблиците чрез 
преброяване на квадрати (области). 
Възрастова група: 7-9 годишни. 

 Математика 

08_Рециклиране 

Научете повече за различните видове 
отпадъци и къде трябва да бъдат 
изхвърляни. Пластмасови, метални, 
стъклени и органични отпадъци са ценни 
ресурси, които трябва да се използват 
повторно и рециклират. 
С помощта на робота, учениците сортират 
различни видове отпадъци и ги поставят в 
правилния контейнер за рециклиране. 
Възрастова група: 6-10 годишни. 

 Околна среда 
 Общество 

09_Симетрия 

Разглежзане на концепцията за симетрия 
на геометрични фигури, начертани от MI-
GO и разделянето им на половини. 
Възрастова група: 7-10 годишни 

 Геометрия 

10_Триъгълници 

Намерете и групирайте различни 
триъгълници в геометричната фигура, 
нарисувана от MI-GO. Възрастова група: 9-
12 годишни. 

 Геометрия 

11_Различни 
форми 

Пъзели с повърхнини. Завъртане като в 
Тетрис на парчета, за да видите къде пасват. 
Този    пъзел изисква екипна работа на 
различни групи, за да бъде завършен. 
Възрастова група: 9-12 годишни. 

 Математика 
 Повърхнини 

12_Кръвоносна 
система 

Рисуване на карта на кръвоносната 
система, свързване на органи с отделяне на 
венозния и артериалния кръвен поток 
Възрастна група: 7-9 годишни. 

 Биология 
 Човешко тяло 

13_Ъгли 
Първо въвеждане в ъглите и 
разграничаване на прав, остър и тъп ъгъл. 
Възрастова група: 6-10 годишни. 

 Геометрия 

14_Съединяване 
на точки 

Интересна задача за обучение/въвеждане 
на цикли, която постепенно увеличава 
нивото на сложност. Идеален за оценка на 

 Програмиране/цикли 
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текущото ниво на владеене на 
програмирането. Възрастова група: 8-12+ 
годишни. 

15_Космически 
влак 

Дейност за създаване на схеми, таблици и 
графици с използване на слънчевата 
система като тема. Възрастова група: 6-10 
годишни. 

 Слънчева система 
 Логистика (времеви 

графици) 

16_Воден цикъл 
Състезателна игра с водния цикъл като 
тема. Възрастова група: 6-12 годишни. 

 Околна среда 

17_Думи 
Подобна на Скрабъл игра. С помощта на 
MI-GO, се създадават думи по определена 
тема. Възрастова група: 6-12 годишни. 

 Мултидисциплинарност 

18_Съзвездия 

Рисуване на съзвездия с MI-GO и 
използване на мащабирани карти / карти за 
измерване на ъгли и дължини и 
конвертиране в  размери за подложката. 
Възрастова група: 9-12 години 

 Космос 
 Геометрия 

19_Изчисления 

Съпоставяне на карти с основни 
аритметични операции и числа върху 
подложката, като възможни решения 
Възрастова група: 8-10 години. 

 Математически 
операции 

20_Държави и 
знамена 

Съпоставяне на карти за знамена на 
държави и столици. Възрастова група: 6-10 
години. 

 Общество 
 География 

21_Измервателни 
единици 

Използване на MI-GO за измерване на 
класната стая и използване на данните за 
създаване на карти в мащаб. Възрастова 
група: 8-10 години 

 Физика 
 Математика 

 

Фиг 7 – Обобщение на учебните планове  

 

Анализът, преформулирането на плановете ще се извърши според дадения пример и те ще 
станат реални практически планове, които ще бъдат интегрирани в инструментариума на 
TangIn. Те трябва да бъдат регистрирани в шаблона за оценка на плана на инструмантариума 
TangIn. Този инструмент ще позволи да се анализират критично образователните ресурси и 
съответните материали, включени в инструмантариума TangIn, насочени към подобряване 
и/или разширяване на такива предложения, адаптирани към всяка образователна реалност.  

Този шаблон ще послужи и като основа за изработването на нови оригинални планове, 
насърчаващи практиките на колегиалност, за да се включат началните учители като 
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„разработчици на учебни програми“ в творчески дейности по осезаемо програмиране в STEM 
областите. Тези планове трябва да бъдат създадени в основата на принципи като: интеграция 
на осезаемо програмиране в STEM области в съответствие с матрицата на учебната програма, 
разработена по-рано и спомената в проект TangIn. 

Груповата работа трябва да бъде организирана в следната последователност: 
1. Анализ на представени поне два плана от пилотна сесия; 
2. Изготвяне на оригинален план съгласно дадения пример; 
3. Устно представяне на плана, разработен на последната сесия и неговото 

преформулиране, включващо дадените предложения.  

 

Друга стратегия може да се състои в покана на другите групи да решат предизвикателствата, 
предложени в (новите) планове, разработени от всяка група. Тази стратегия може да доведе 
до по-активно и интерактивно участие и също така може да насърчи повече дискусии и 
задълбочаване на познанията за осезаемото програмиране (решаване на задачи с ограничено 
количество управляващи блокове, сложни цикли или цикли в цикли). 

Самостоятелната работа би могла да интегрира индивидуално електронно портфолио с 
учебните документи, изготвени от обучаваните по време на целия курс. 

По време на последната сесия на курса обучаваните трябва да представят работата си устно, 
да я обсъждат, разсъждават върху и защитават работата си, разработена по време на 
обучението. 

 
 Препоръки 

За да се подготви за тази сесия, обучителят може да анализира следното: 

- предложеният преглед на литературата; 
- учебната матрица на TangIn (проект TangIn  – първии интелектуален продукт); 
- Техническото ръководство за работа с робота MI-GO (проект TangIn – втори 

интелектуален продукт); 
- Инструмантариума на проекта TangIn (проект TangIn – трети интелектуален продукт) 
- шаблон за оценка на учебните планове от инструментариума TangIn(проектTangIn – 

трети интелектуален продукт). 
- шаблон за изработка на учебни плановеза инструментариума TangIn(проект TangIn – 

трети интелектуален продукт). 
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3.6.5 Лични впечатления от курса  
 

 Summary 

Индивидуални впечатления за курса според конкретен шаблон с отговори на въпросник за 
оценка на обучението. 

 Стратегии 

Обучаваните трябва да направят  документ, отразяващ ефекта от обучението си в 
професионалните им практики, като се съсредоточат върху следните теми: 

- Възможности и ограничения на курса; 
- Последици от курса в професионалната им дейност; 
- Предложения за бъдещи издания на курса. 

И накрая, обучаемите могат да попълнят незадължителен е-въпросник, който има за цел да 
получи представите им за използването на учебните планове/упражненията от 
инструментариума на TangIn. Когато попълват електронния въпросник, учителите ще трябва 
да избират в началото името на изпълнения план/упражнение. Препоръчва се на учителите да 
го попълнят веднага след като реализират плана в реални условия на обучение, за да дадат 
съответната обратна връзка.  

 

 Препоръки 

За да се подготви за тази сесия, обучителят може да анализира следното: 

- предложеният преглед на литературата; 
- шаблон за оценка на курса за учителите  но проекта TangIn (проект TangIn – трети 

интелектуален продукт). 
- електронния въпросник за обучението по TangIn (проект TangIn – втори интелектуален 

продукт); достъпен на https://tangin.typeform.com/to/QVqC1Yhttps://tangin.typeform.com/to/QVqC1Y   

 

3.7 Оценка  
Обучаваните трябва да бъдат оценявани в рамките на „непрекъсната оценка“, което означава, 
че тя ще се съсредоточи както върху целия процес на обучение, включващ както техните 
„продукти“, така и активното им участие в груповата и самостоятелна работа, но също така 
върху тяхната самооценка, както и на такава от стна ан аколегите им. 

Процентът на сумарната оценка е разделен на:  
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- Групова работа (70%) 
- Индивидуални писмени впечатления (30%). 

 
 Препоръки 

За да подсили подготовката на оценката, обучителят може да адаптира: 

- - шаблона на таблицата за оценка на учителите TangIn (проект TangIn – трети 
интелектуален продукт). 

4 Заключителни съображения 

В днешно време в европейския и национален контекст една от основните грижи в 
образованието е адекватната професионална подготовка на образователните агенти, по-
специално на учителите. Освен това училището трябва да следва цифровите 
предизвикателства, присъстващи в обществото, за да подготви учениците за 
предизвикателствата на бъдещата им професионална работа. 

Тази реалност наистина изисква от всички граждани да развиват електронни умения, но по-
специално от учителите. Всъщност те са един от ключовите елементи на образователната 
смесица на формално, неформално и информално образование.  

В същото време те трябва да стават все по-автономни, рефлексивни и трябва да притежават 
метакогнитивни умения, за да могат да наблюдават своите практики, сякаш наблюдават себе 
си отвън, за да могат да видят силните си страни,но и слабости в ежедневните си действия. По 
този начин учителите могат да разпознаят своите професионални липси и неуверености и като 
следствие да търсят обучение и допълнителни професионални знания. 

От друга страна, всеки учител е уникален, което означава, че учителите трябва да пригодят 
своите знания и процедури според своите нужди и мотивации, така че да станат уверени, 
автентични и завладяващи помощници в обучението на своите ученици. 

Този наръчник предоставя набор от препоръки и предложения за прилагането на осезаемо 
програмиране в STEM области, в по-приобщаващ контекст, при обучението на всички малки 
деца.  

Човек обаче трябва да е наясно, че преподаването и улесняването и насърчаването на 
обучението не може да се развие следвайки наръчника, като рецепта. Преподаването има 
педагогически и дидактически принципи, но също така означава да бъдете креативни, по 
иновативен начин, за да спечелите доверието на децата, така че учителите да могат да ги 
подкрепят и да им помогнат да станат най-добрият човек, да станат критични граждани , 
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способни да използват и упражняват своите права и задължения в пълна гражданска 
практика. 
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