В ерата на информацията да научим повече за Европа и ЕС

На 10 май в открит урок по гражданско образование ученици от 1б и сборна група
от 5а и 5б клас отпразнуваха заедно рождения ден на SCRATCH. Темата на урока бе „Да
научим повече за Европейския съюз в креативната ни класна стая“. Акцентът на открития
урок бяха приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС . Под
ръководството на своите преподаватели – Верка Маратилова - главен начален учител и
Атанаска Пенева - ст. учител по ИТ, учениците демонстрираха умения във виртуалното
пространство, където смело и уверено реализираха теоретичните си познания .
Учениците на Г- жа Пенева кодираха и въведоха колегите от областта и експертите от
РУО- Пазарджик в забавния свят на визуалното програмиране. Подреждайки електронен
пъзел петокласниците представиха логото на Българското председателство на Съвета на
ЕС. Бе демонстрирана работа в платформата Code.org. С Micro:bit. петокласникът Камен
поздрави всички с мигащо сърце.
Вдъхновени от идеологията за качествена промяна в образованието чрез
въвеждането на все по иновативни средства, първокласниците представиха настолната
игра “Scottie Go!”. Показвайки част от предизвикателствата и се разбра, че играта е
чудесен инструмент за преподаване на работа в екип и сътрудничество. По забавен
начин, чрез робота пчела "Bee Bot" и правилно зададени команди, учениците успяха да
достигнат до държавите членки на Европейския съюз, съобразявайки се с тяхното
географско положение.
Компютърните науки помагат за възпитаване на умения в решаване на проблеми,
логика и креативност смятат двете учителки. Когато започнат да ги изучават по-рано,
младите хора имат основа за успешна кариера в 21-ви век.
За финал гостите получиха като подарък QR код, който трябваше да сканират с
телефоните си и да последват линка. Той ги отведе към игра със зарчето на късмета.
Г-жа Пенева и Г-жа Маратилова призоваха учениците да се отнасят с отговорност
към всичко, което правят, защото именно тогава могат да се почувстват значими. Урокът
завърши с мисъл на Антоан дьо Сент-Екзюпери „Ако искаш да построиш кораб, не
започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш
заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море.“

