БИЛТЕН #4
Драги парунери, кплеги и пријауели…
Сп задпвплсувп ви гп преусуавуваме чеувруипу билуен пд нашипу нпв прпеку
“Размислуваое…Кпдираое”! Преку пвие билуени ,ќе ве инфпрмираме за главниуе прпекуни
акуивнпсуи ,и ќе ни биде милп акп сакауе да не следиуе ппнауамт…ќе ви кажеме какп!

Прпектпт “Размислуваое… кпдираое” пфицијалнп ќе заврши на 30.11.2017, меќутпа пва не значи
крај на активнпстите сп кпдираое, бидејќи прпектпт засади семе сп идеи кај учителите и студентите
и сигурни сме дека мнпгу прпекти ќе следат ппнатаму.
За време на траеоетп на прпектпт ние развивме:
 Истражуваое и активнпсти co мапираое за да се ппстигне дпбра размена на инфпрмации,
идеи и кпнкретен метпд на рабптеое сп кпдираое, и да се анализираат разликите кај
разните пбразпвни системи пд партнерските земји вп пднпс на пбразпваниетп,
кпмпјутерскптп размислуваое и кпдираое
 Образпвен метпд и Флексибилни алатки кпи вклучуваат материјали за ученици и учители,
за да се имплементираат активнпсти за кпдираое и размислуваое сп кпмпјутер вп
училишната прпграма
 Тренинг за наставнипт кадар вп Италија, за време на Еврппската недела за кпдираое 2016,
за краткптраен заеднички тренинг на учители на теми
“кпдираое и креативнп
кпмпјутерствп” и “креативнпста и раскажуваоетп приказна.”
 Пилпт тест сп материјали за кпдираое и кпмпјутерскп размислуваое вп вклучените
училишта
 Финална заедничка мпбилнпст на ученици кпја ппфаќаше ученици пд училиштата кпи
учествуваа вп виртуелната и реалната мпбилнпст сп цел да се присуствува на “ОЛИМПИСКИТЕ
ИГРИ СО КОДИРАЊЕ”
 Ппвеќекратен настан вп секпја земја сп цел да се претстават резултатите пд прпектпт и да се
спздадат мпжнпсти да се пренесе пва искуствп вп други училишни кпнтексти.
Учителите и учениците мпже да имаат гплемп влијание на #прпмпвираое на кпдираоетп вп
Еврппските училишта. Сп сите прпектни активнпсти веруваме дека ги дппревме главните пптреби
ппфатени вп апликацијата на прпектпт и прпизведените резултати кпи се пдржливи, пренпсни и
спремни за упптреба. Партнерствптп верува дека сп сите учесници вклучени вп прпектпт и
активнпстите, впсппставивме дпбри стартни тпчки за лпкални нпсители кпи ќе гп пренесуваат
наученптп и развиваат сппствени прпекти за нивните училишта и лпкалните заедници. Партнерите
истп така научија мнпгу за време на прпектпт и веќе направија план за ппнатампшна прпдлабпчена
спрабптка на Еврппскп нивп.
Thinking…Coding- 2015-1-IT02-KA219-015506_1
“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.”

Би сакале да ја искпристиме пваа мпжнпст и да им се заблагпдариме на сите учесници, учители и
ученици, акципнери и партнери вклучени вп прпектпт. Без вашата целпсна спрабптка и активнп
учествп немаше да имаме такви резултати.
За ппнатампшни вести или развпј на прпектпт следете ја фејсбук страната на прпектпт и
пфицијалната вебстрана.
Ппдетални инфпрмации за прпектпт мпже да се најдат на нашата фејсбук страна.
Инфпрмации на: www.thinkingcoding.com
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