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Резюме: В доклада са представени основните цели, задачи и дейности по проект 
Coding4Girsl, финансиран по програма Еразъм+.  

Ключови думи: обучение по програмиране, компютърно мислене, дизайн мислене, 
ученици от 10 до 16 години.  

1. Въведение 
Дигиталното общество поставя все по-големи изисквания към 

компетентностите на съвременния човек. Появява се все по голяма нужда от 
хора, които са не само дигитално грамотни, но и притежават умения за 
създаване и поддържане на софтуерни приложения в различни области на 
човешката дейност. Непрекъснато в медиите се коментира недостигът на 
квалифицирани специалисти в сектора на информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ). Наблюдава се непрекъснато нарастване 
на този сектор. За 2020 г. се очаква 7,6% растеж и около 700000 свободни места 
в Европа [1]. По данни на Евростат За 2017 г. в ИТ сектора в 28 те страни членки 
на ЕС 3,8% от заетите работят в ИТ сектора. Например за България този 
процент е 2,8%, за Гърция е 1,6, Турция –  0,9%, за Португалия – 2,2%, за Италия 
– 2,6%, за Хърватия – 3,3%, а за Словения – 3,8%. Освен негативната тенденция 
за недостиг на ИТ специалисти, се наблюдава и тенденция към намаляване 
броя на жените заети в областта на ИТ. Според [1] в Европа средно 20% от 
заетите в ИТ бизнеса са жени. По данни на Евростат [2] за периода 2007- 2017 
г. средно за 28 те членки на ЕС, жените в ИТ сектора са намалели от 22,5% до 
17,2%. За България през 2007 г. 27,2% от заетите в ИТ сектора са били жени, а 
през 2017 – 26,5%. Това е и най-високият процент на заети жени в ИТ сектора. 

На различни нива се отчита необходимостта от мерки за увеличаване не 
само на дела на заетите в ИТ сектора, но и на жените, работещи в него. 

В настоящия доклад е представен проектът Coding4Girls, насочен към 
привличане и информиране на подрастващите и в частност момичетата от 
възрастова група 10-16 г. към дейностите и възможностите на ИТ професиите. 

2. Проектът Coding4Girls – цели и задачи 
Проектът Coding4Girls се финансира от програмата Еразъм + на 

Европейския съюз в рамките на Ключова дейност 2: Сътрудничество за 
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иновации и обмен на добри практики (Вид дейност: Стратегически партньорства 
за училищното образование). Проектът стартира през септември 2018 г. и 
продължава до август 2020 г. 

Coding4Girls има за цел да преодолее пропастта между половете в избора 
на образование и кариера в областта на компютърните науки чрез въвеждане 
на един по-ранен етап  на методически похвати за обучение, които правят 
компютърните науки привлекателни за всички, както за момичета, така и за 
момчета. Промените в подхода са насочени към фактори, поради които  
момичетата отрано губят мотивация да се занимават с компютърни науки, като 
например погрешно схващане за ролите на половете и професионалните 
кариери в тази област, липса на интерес към дисциплината и недостатъчни 
умения. [3] 

Основната цел е да се привлекат момичета чрез повишаване на 
осведомеността им за широкия спектър от възможности за професионално и 
личностно израстване, които компютърните науки предлагат и като ги подготвят 
за бъдеща кариера в областта  на компютърните науки. Въпреки това, 
Coding4Girls не е само за момичета. Момчетата ще участват активно в 
дейностите по проекта, тъй като идеята е също да се насърчава равенството 
между половете. 

Преките участници са учители от основното и средното образование 
(работещи с ученици на възраст между 10 и 16 години). 

Ще бъдат приложени подходите за игрово базирано обучение и дизайн 
мислене. 

В рамките на проекта се предвижда разработване на три интелектуални 
продукта:  

 Методологическа рамка за обучение, базирана на: проучвания за 
състоянието на обучението по програмиране в страните партньори 
по проекта; дефиниране на целите на обучение и очаквани 
резултати, върху които ще се изгради средата за създаване на 
игри за обучение по програмиране; необходимите компетентности 
на учителите за прилагане на методологията на проекта. 

 Развитие на умения за програмиране чрез сериозни игри в 
началното и средното образование; 

 Методически указания за учителите насочен към разработване на 
ръководство за учителите и провеждане на обучения за прилагане 
на предложените подходи.  

Проектът се координира от Университета в Любляна, Словения 
Партньорските организации са: 
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 Университет на Тесалия, Гърция 
 EU-Track, Италия 
 Виртуален кампус, Португалия 
 Административна област Истанбул, Отдел за международно 

сътрудничество и работа с ЕС, Турция 
 Югозападен университет “Неофит Рилски”, България 
 Университет в Риека, Хърватия 

Заключение 
Проектът Coding4Girls e в етап разработка на среда за създаване на 

сериозни игри за обучение по програмиране. Предстои изграждането на 
средата, нейното тестване и пилотно обучение на учители за прилагането и 
през м. юни 2020 г. 

Подробна информация за проекта и резултатите от неговите дейности е 
достъпна на уебсайта https://www.coding4girls.eu/. 
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Abstract: In the paper main goals and activities planned in the project Coding4Girls are 
presented. The project is co-financed by Errasmus+ Programme of the EuropeanUnion.  

  


