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Abstract: Extracurricular activities create opportunities for upgrading the knowledge, skills and competencies, for the practical application of what has been learned, as well as for building and improving the young person’s personality and psychological profile. They „promote learning and cognitive activity, improve the characteristics associated with the dimension of emotional intelligence, develop thinking and stimulate self-regulation
of personality. An opportunity to achieve integrated knowledge is created, with an emphasis on problem solving (s). The learning process is optimized, the development of the professional, personal competence and emotional intelligence of the student is catalyzed.
Keywords: visual environment,Tynker, extracurricular form of training
Въведение
STEM е обучение чрез интегриране на методите на природните науки, технологиите, инженеринга и
математиката. Това е интердисциплинарен метод на обучение, който провокира познавателната активност и е висша форма на екипна работа на всички нива – ученици, учители. Основни STEM дейности по
направления, са:
yy Природни науки: наблюдение, сравнение, обследване, описание, задаване на въпроси, провеждане на експеримент, прогнозиране, търсене на причини, създаване на обяснения и формулиране на
изводи, презентиране на резултати;
yy Технологии: идентифициране на проблем, предлагане на възможни решения, използване на инструменти, търсене на подобрения;
yy Инженеринг: решаване на реални проблеми, използване на различни материали за конструиране,
дизайн, планиране и създаване на неща, които работят;
yy Математика: сравняване, измерване, откриване на модели, броене, изследване на зависимости.
STEM е концепция на обучение, която вдъхновява. Може да звучи като програма за образование на
ученици, но в световен мащаб има реални практики.
Чрез извънкласните форми на обучение се създават възможности за надграждане на знанията, уменията и компетентностите, за практическо прилагане на наученото, както и за изграждане и усъвършенстване на личностно-психологическия профил на младия човек. Чрез тях се поощрява учебно-познавателната дейност, усъвършенстват се характеристиките, свързани с измерението на емоционалната интелигентност, развива се мисленето и се стимулира саморегулацията на личността [1].
Съвременното преподаване на STEM съдържание се базира на интегриран подход и методика, която поставя ученика в центъра на обучението и насърчава ученето чрез проектно-базирано обучение, учене чрез преживяване, творчество и експериментиране, проблемно-базирано обучение, използване на
„реалния свят” за поставяне на конкретен проблем. Уменията, които ще разгърне този метод на работа
са: решаване на проблеми/казуси, вземане на решение, колаборативност, умения за лидерство. (фиг. 1)
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Фигура 1. STEM – Beyond the Acronym, Jo Anne Vasquez [2]
Изложение
В моята работа използвах STEM-подход, чрез приложение на визуална среда за програмиране Tynker
в извънкласна форма – Клуб за занимания по интереси „Визуално програмиране“ с ученици от девети
клас в ПТГ гр. Бургас.
Tynker е образователна платформа за визуално програмиране, чиято цел е „да обучава учениците как
да правят игри и програми“. Платформата поддържа общности на ученици, учители и родители, интуитивна е, няма интерфейс на български език. Tynker може да се използва онлайн, а също така и на таблети с Android и смартфони (за тези устройства има и офлайн режим на работа). В платформата, „потребителите се научават да кодират с визуални кодове, които представляват реални концепции за програмиране“ [3]. Tynker е платформа, която насърчава учениците да бъдат креативни, да се научат как да използват технологиите и да практикуват уменията си за решаване на проблеми /фиг. 2/.

Фигура 2. Платформа за визуално програмиранеTynker
Tynker дава възможност на учениците да се научат на компютърно програмиране по забавен и въображаем начин. Tynker е среда за програмиране, която се използва блоковете за изглед и позволява на
учениците да създават свои собствени проекти, анимиране на герои и създаване програмни пъзели. Това
е програмна среда, учениците учат програмиране и кодове по игрив начин разбираем.
С Tynker учениците изучават основните концепции за програмиране и принципите на алгоритмичното мислене, което им дава възможност безпроблемно да преминат към текстови езици като JavaScript и
Python, както и уеб програмиране в системата за обучение на Tynker. Apple в сътрудничество с компанията Tynker разработва свой собствен STEM образователни платформи
Блок-базираната среда Tynker предлага много и интересни възможности за създаване на анимации,
истории, пресъздаване на уроци, използване на мултимедийните средства за презентирането им в учебните занятия с цел по-достъпно и новаторско решение за образование и самообучение.
От потребителска гледна точка системата разполага с достъпен графичен интерфейс както за учи-
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теля, така и за учениците. Възможностите в Tynker позволяват създаване на класна стая от учителя, като учителят създава акаунти за учениците. Учениците могат да споделят създадените проекти и в Google
classroom.

Фигура 3. Свързване на платформата Tynker с Google classroom
Всичко, което прави учителят, е свързано със системата на обучение, която се състои от учебно съдържание, цел, учебен процес и контрол и оценка. Всички компоненти са взаимно свързани. Тези елементи са обусловени от информация, която учителят трябва да създава, съхранява и използва в подходящото време.
Методика на проведено обучение в извънкласни форми на обучение по проекти, чрез образователна платформа Tynker
Tynker е образователна платформа за програмиране, насочена към обучение на учениците как да
правят игри и програми. Вместо да се пише изходния код, визуално се плъзват блокове код и се щраква
заедно.  Tynker се основава на HTML5 и JavaScript и може да се използва в браузъра без приставки, както и на таблети и смартфони.  С помощта на Tynker може да се създават собствени игри на няколко нива,
да се добавят анимирани приключения, персонално създадени герои и уникални теми, да се прилага как
да се персонализира игрово изживяване с Minecraft – всичко това се допълва от по-нататъшна работа за
развитие на умения – креативност, комуникативни умения, умения за работа в екип, критично мислене,
продължаване на изчислителното мислене и полагане на основите на дизайнерското мислене.
Средство за моделиране на единен и цялостен подход към създаване на образователни игри за ученически проект е изграждането на интегрален логически модел при възприемане и осмисляне. Като технология работата по образователни анимационни проекти е ориентирана към активното учене. При нея
преподаването и ученето се осъществяват чрез голям брой дейности, обединени около една централна
тема, проблем или цел.
В съвременните условия на бързо развиващото се информационно общество и интегриране на компютрите в обучението образователните игри могат да бъдат разглеждани като „състезателни, ситуационни, интерактивни, обучаващи среди базиращи се на набор от правила и/ или на фундаментален модел, в
които при определени ограничения и променливи условия трябва да бъде постигната дадена цел“.
В този смисъл сериозните игри се базират на няколко основни елемента [4]:
yy история – базиране на играта на реална ситуация, възможност за придобиване на реални знания
и умения;
yy цели – мотивират играча и са обвързани с придобиване на знания и/ или умения;
yy правила – правят играта честна и вълнуваща, карат играча да търси специфични пътища за постигане на целите и гарантира, че останалите играчи ще следват същите или сходни пътища;
yy предизвикателства – пречки усложняващи постигането на целите; карат играчите да се вълнуват
докато играят, да търсят подходящи решения спазвайки правилата, т.е. съобразявайки се с ограни-

502

Информатика и информационни технологии
ченията на средата; създава мотивация;
yy обратна връзка – осигурява допълнителна информация в отговор на определени действия от страна на играча;
yy взаимодействие – социален аспект; възможност за игра в групи; състезателен характер, създава
мотивация.
Едно от главните предимства, на представянето на знания и тренирането на умения посредством образователни игри, е силният мотивиращ ефект, който те имат върху обучаемите.
Чрез създаване на образователни анимационни игри във визуалната среда Tynker обучението на учениците е много по-вълнуващо и интерактивно. Тъй като технологията напредва, тя все по-често се използва за подобряване на образователните игри във всяка дисциплина. Виртуалните светове на игрите предоставят уникална възможност на учениците да усвоят нови знания и да взимат решения, като идентифицират препятствия, обмислят различни гледни точки и репетират различни отговори.
Пряката полза е, че чрез създаване на образователна анимационна игра учениците неусетно овладяват компютърната техника, чувстват се по-уверени в себе си и с много по-голяма лекота усвояват други
системи, които са им необходими за бъдещата работа.
Интерфейсът на визуална среда за програмиране Tynker помага за лесно и качествено решаване на
учебните задачи в извънкласна форма на обучение Увлекателен и интригуващ, Tynker ще помогне за усвояването на основни принципи в програмирането.
Основна тема за обучението в извънкласни форми за учениците от девети клас в ПТГ гр. Бургас е създаване на образователни анимационни игри в Tynker.
Целта на извънкласната форма на обучение при работа с програмната среда Tynker е формиране на
дигитални компетентности у учениците, формиране на алгоритмично и креативно мислене.
Задачите са следните:
yy усвояване на умения и дигитални компетенции в областта на нова среда за визуално програмиране Tynker;
yy Създаване на интересни образователни проекти с помощта на Tynker;
yy повишаване на познавателната активност и мотивация за обучение.
Това, което учим от Tynker за игрите и самите начини, по които това учене става възможно би могло
да се раздели на следните категории: мотивация за учене; възприятие и координация; мислене и решаване на проблеми; знание; умения и поведение; самоконтрол; себеусещане; социални взаимоотношения; манталитет и ценности.
Етапите за създаването на проекти за образователни игри са следните:

Фигура 4. Етапи за създаване на проект
При планиране на анимационната образователна игра, учителят определя учебното съдържание и
правилата за създаване на играта, а учениците определят игров замисъл. При реализацията, учениците определят сценарият на играта. Безспорен е фактът, че компютърните и видео игри са изключително
мощна среда за обучение. Изследователите с всяко ново изследване по темата откриват, че играчите трупат нови знания, умения, модели на поведение, които ги карат да мислят, изследват и реагират [5].
Основната характеристика на взаимодействието с компютърните и видео игри е предизвикателството да се решават проблеми. Това става във виртуален свят, който реагира на всяко действие, извършено от играча. Играещият взаимодейства с виртуалната среда, развива умения да се усъвършенства в тази среда и може да репетира своите умения постоянно. Той може да експериментира, да се провали и
да опита отново, докато успее. Играта обикновено се наглася според уменията на играещия, като запаз-
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ва нивото на трудност до степен, която да е предизвикателна, но не невъзможна за преодоляване. Играещият получава обратна връзка за своя прогрес и вижда как неговите действия увеличават и намаляват
шансовете му за напредък в играта. В процеса на играта играчите се научават кои са правилните ходове,
като получават награди (точки или статус) или биват наказвани, като губят точки или статус. Играещите
често си взаимодействат с други хора в споделените виртуални светове, като обменят информация, умения и стратегии [6].
Образователни анимационни проекти, реализирани с ученици от IX клас от Професионална Техническа Гимназия гр. Бургас чрез визуална среда за програмиране Tynker.
Чрез участието в създаване на образователни анимационни проекти с визуална среда за програмиране Tynker, учениците могат да откриват междупредметни връзки и повече от едно решение на проблем.
Срещат се различни гледни точки и се използват разнообразни методи и изследователски техники, което
в крайна сметка развива творческите способности на учениците.
Използват се интерактивни методи на работа като стремежът е извънучилищните часове да са по-забавни и да насърчават работата в група. Така се постига положително въздействие върху мотивацията на
учениците и се улеснява постигането на поставените цели.
Реализацията на проектите по занимания по интереси се осъществява в три етапа:
Първи етап: организационен. Запознаване на учениците с нова платформа за визуално програмиране Tynker. Учениците трябва да разберат какво трябва де се реализира, като всеки ученик самостоятелно
си създава план за създаване на проект за образователна анимационна игра.

Фигура 5. Първи етап: организационен
Втори етап: оперативен. Основните дейности се осъществяват от работата в групата по интереси – работят, експериментират и творят. Учениците създават интересни игри за образователни проекти, собствени анимации, интерактивни истории и др., като по този начин доусъвършенстват своите знания, умения,
дигитални компетенции, чрез приложение на нова платформа за визуално програмиране Tynker.

Фигура 6. Втори етап: оперативен
Трети етап: продуктивен. Представяне на създадените проекти за образователни анимационни игри
с Tynker. По време на представянето всеки ученик коментира работата си – тема, използвана програма,
техники за работа, създадени файлове.
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Фигура 7. Трети етап: продуктивен
Примерни проекти създадени от учениците от ПТГ гр. Бургас, реализирани в извънкласни форми на
обучение по занимания по интереси:
Примери
Създаването на игри чрез платформата за визуално програмиране Tynker е вълнуващ процес, който
изгражда умения за програмиране от една страна и същевременно учениците се забавляват. Tynker е лесен за изучаване и ползване, но в също и изненадващо мощен като възможности за програмиране език.
Написването на код на компютърна игра или каквато и да е друга програма, означава да съставим необходимата поредица от разбираеми за компютъра команди, които точно и еднозначно му казват какво да
прави от началото на програмата до края в точно определен ред. В Tynker командите са представени като
цветни блокчета (кодови блокчета). За да съставим кода на игра, трябва да изберем необходимите блокчета
и да ги сглобим едно под друго в завършени програми (скриптове), с които се изграждат проектите в Tynker.
Учениците създадоха много интересни проекти: образователни анимационни игри на теми: „Инфографика“; „Мисловна карта“; „Дигитална енциклопедия“; „Екологична пирамида“; „Ледено изкуство“;
„Космическо пространство“ и други.

Фигура 8. Проекти „Инфографика“, „Екологична пирамида“, „Космическо пространство“,
„Ледено изкуство“.
В края на обучението по занимания по интереси в извънкласна форма за изучаване на нова платформа
Tynker за визуална среда за програмиране бе проведена анкета, която цели да се установи мнението на учениците за създаване и използване на образователни игри в учебния процес и отражението им върху мотивацията за обучение и усвояване на учебно съдържание. В анкетата за учениците поставих шест въпроса.
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Отговори на въпроси от проведеното анкетно проучване с учениците от девети клас в ПТГ гр. Бургас по занимания по интереси.
На първия въпрос, „Харесва ли ви да работите с визуална среда за програмиране Tynker?“

Фигура 9. Отговори на въпрос 1 от анкета с ученици
От отговорите на учениците за въпрос 1 се вижда, че 90 % отговарят с отговор „Да“ и 10 % отговарят с отговор „Не“.
На втория въпрос: „Защо ви харесва да работите с визуална среда за програмиране Tynker?“, учениците са
отговорили:

Фигура 10. Отговори на въпрос 2 от анкета с ученици
За въпрос 2 се вижда, че по-голяма част от учениците отговарят – защото е много интересно и забавно – 55 %, друга част от учениците отговарят – защото е като игра – 20 %, друга част отговарят – защото научих нови неща – 15 % и останалите отговарят – защото е лесно – 10 %.
На трети въпрос „Искате ли за в бъдеще да продължите да се обучавате в извънкласна форма на обучение по занимания по интереси с платформата за визуално програмиране Tynker?“

506

Фигура 11. Отговори на въпрос 3 от анкета с ученици
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От отговорите на трети въпрос, се вижда, че много голяма част от учениците – 90 % отговарят с „Да“,
малка част от учениците – 7 % отговарят с отговор „Не“ и останалите 3 не са отговорили нищо.
За въпрос 4 „Харесва ли ви създаването на проекти за образователни анимационни игри?“

Фигура 12. Отговори на въпрос 4 от анкета с ученици
От отговорите на четвърти въпрос, се вижда че – 85 % отговарят с отговор „Да“, малка част от учениците -10 % отговарят „Понякога“ и останалите 5 % отговарят с отговор „Не“
На пети въпрос: „Желаете ли да за в бъдеще изучавате нова платформа за визуално програмиране в
извънкласна форма на обучение по занимания по интереси?“

Фигура 13. Отговори на въпрос 5 от анкета с ученици
За въпрос пет се вижда, че 45 % от учениците отговарят с отговор „Да“, друга част от учениците – 40 %
отговарят с отговор „Не“ и останалите 15 % не са отговорили нищо. На шести въпрос: „Достатъчно ли е времето за създаване на проекти в часовете по занимания по интереси в извънкласна форма на обучение?“

Фигура 14. Отговори на въпрос 6 от анкета с ученици
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От отговорите на шести въпрос се вижда, че по-голяма част от учениците – 75 % отговарят с отговор
„Не“, друга част от учениците – 15 % отговарят „Понякога“ и останалите 10 % отговарят с отговор „Да“.
Резултатите от анкетата показват, че много голяма част от учениците са отговорили, че им харесва да
работят с визуална среда за програмиране Tynker. Налице е също така повишаване на интереса и предпочитанията им към обучението с тази нова за тях платформа за визуално програмиране..
Анализът на резултатите дава основание да се направят следните изводи:
yy Много голяма част от учениците харесват да работят с визуална среда за програмиране Tynker;
yy Почти всички ученици харесват създаването на проекти за образователни анимационни игри;
yy Повечето ученици желаят за в бъдеще да продължат да се обучавате в извънкласна форма на обучение по занимания по интереси с платформата за визуално програмиране Tynker
Заключение
От основнозначение при приложението на STEM базираното обучение в извънкласна форма на обучение по занимания по интереси е да се създадат възможности за учене в забавна и безопасна среда.
Обучението чрез създаване на проекти в нова визуална среда за програмиране Tynker се осъществява във
вид на реални ситуации и е обект на множество образователни принципи. Ключовото при STEM е, че всичкиобучителни дейности се базират на намирането на решение на проблеми отреалния свят и акцентира
върху ученето, основано на проекти, а най-добрият начин за възпитаване на любов към ученето е да се
насърчи любопитството.
При обучение в извънкласни форми на обучение по занимания по интереси, чрез изучаване на нова среда за визуално програмиране Tynker се предоставят широки възможности за учениците да развият
своето мислене, разбиране, знания и умения в тези области.
Разработката на образователни проекти в клуб по занимания п интереси, чрез визуална среда Tynker
се изгражда положителна мотивация за участие в извънкласна форма на обучение, предизвиква се познавателна мотивация за потребност от знания и умения. Всеки проект предоставя възможност за развитие на личностните качества на всеки ученик.
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