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Среща в София по проект
„Математически и научни приключения „
Гости — делегации от Полша, Кипър, Португалия, Унгария и
Финландия.
Първия ден гостите разгледаха училището – кабинети, физкултурни салони, библиотека,
ИТ, бюфет и стол. Представен бе урокът на България за учебната книга на проекта на тема
„Тютюнът“. Урокът бе представен от ученичката Ана Мария от 11а клас с участието на
ученици от 7б. Демонстрирана бе платформата Kahoot, която дава възможност за
използване на мобилните телефони на учениците за отговаряне на въпроси и незабавна
реакция на учителя при грешни отговори. Гостите посетиха и празника на ИТ-технологиите,
където им бе демонстрирана маска за виртуална реалност, роботи и използване на
SCRATCH за програмиране от малките ученици. Учителят по изобразително изкуство им
показа грънчарско колело и гостите направиха опит сами да създадат ваза от глина. След
обяд гостите бяха разведени по най интересните места на центъра на София.
Вторият ден бе посветен на посещение на музей за интерактивна наука „Музейко“ с
неговите три етажа. Първи – свързан с миналото и археологията, вторият - с настоящето и
третият – с бъдещето на нашата планета. Гостите можеха да опитат експонатите с всичките
си сетива – звук, мирис, допир. След посещението на музея бе посетен Столичния център
за работа с деца. Там им бе разказано как българските деца могат безплатно да развиват
своите интереси в свободното от училище време. Група от ученици демонстрира мини
спектакъл с песни и танци и част от работен момент на групата за усъвършенстване на
уменията пластика, наблюдателност и комуникация.
Третият ден бе посетен градът-музей
Копривщица. Гостите се запознаха с паметника
на хвърковата чета на Бенковски и посетиха
музей на първото килийно училище в България.
Където учениците са писали върху пясък и с
пера. Вечерите на гостите също бяха
организирани. Посетени бяха ресторантите
„Сите българи заедно“ и „Хаджидрагановите
къщи“. Всички се включиха в разучаването на
българските хора и с удоловствие слушаха
българските песни.

До нови срещи!!

