БИЛТЕН #2
Драги партнери,кплеги и пријатели…
Сп задпвплствп ви гп претставуваме втприпт билтен пд нашипт нпв прпект
“Размислуваое…Кпдираое”!Преку пвие билтени ќе ве инфпрмираме за главните ппстигнуваоа на
прпектпт и ќе ни биде милп акп не следите и ппнатаму… ќе ве инфпрмираме какп!

‘Размислуваое…Кпдираое’
Размислуваое…Кпдираое е две-гпдишен Еврппски прпект псмислен и имплементиран пд
прганизации пд Италија, Рпманија, Слпвенија, Грција, Турција и Македпнија вп склпп на прпграмата
Erasmus + - Стратешки партнерства на училишта, финансиран пд Еврппската Кпмисија.
Општа цел на прпектпт е да се ппдпбрат вештините и кпмпетенциите на наставнипт кадпр и
учениците вп кпмпјутерскптп прпграмираое(Кпдираое) за да се ппттикнат лудетп пд сите групи вп
нашетп ппштествп и да се псигура глпбалната кпнкурентнпст вп Еврппа.
Зпштп кпдираоетп и прпграмските вештини се важни вп училишнптп пбразпвание
“Кпга учениците учат начин на кпдираое тие размислуваат на алгпритмички начин или напдаат
начин какп да гп развијат” вели Алесандрп Бплиплп пд Универзитетпт вп Урбинп; кпдираоетп им
дава на децата “начин на размислуваое” штп ќе им пвпзмпжи да се сппчат сп кпмплексни прпблеми
кпга се вп развпј, па така, кпдираоетп ги учи уште пд рана впзраст.
Втпр спстанпк вп Рпманија
Од 23ти дп 25ти Јуни 2016 вп Крајпва се пдржа втприпт
Транснаципнален прпектен спстанпк. За време на
спстанпкпт, дискутиравме за резултатите пд ппврзаните
активнпсти, материјалите кпи ги кпристат учителите и
учениците ппврзани сп кпдираое, пилпт тестпви и
ичплементација..
Следеое на прпектпт
Дисеминацијата на резултатите пд прпектпт е мнпгу важна за јавнпста. Ппследпвателнп,
ппдгптвуваме вебстрана на прпектпт какп главнп средствп за кпмуникација.
Сите интересни инфпрмации за прпектпт истп така мпжат да се најдат на
www.thinkingcoding.com
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