Как се управлява училище с помощта на ИКТ
Добрите практики при използването на ИК технологии в учебния процес ще бъдат показани и
обсъдени на кръгла маса, организирана от РУО – Сливен. Това съобщава началникът на
Управлението д-р Бисерка Михалева. Участници във форума са директори и учители от всички
училища в областта. Интерес към него са заявили и колегите им от област Бургас. За участие в
Сливен пристига и екип от Националния център за повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти в Банкя.
„Фокусът ни тази година е как да се използват платформите за управление на училищата и на
учебния процес. Екипите са подготвили презентации какви електронни платформи използват и
как се прилагат модерните технологии за непрекъснат „диалог“ с родителите“, пояснява д-р
Михалева.
Кръглата маса се провежда за трета поредна година. По традиция презентациите са дело както
на учители, така и на ученици. „Всички училища в област Сливен използват различни
електронни платформи“, подчертава д-р Михалева. Според нея това е задължително условие,
ако искаме образованието да е адекватно на предизвикателствата на XXI век. А това означава и
интересно за дигиталните поколения, които от ранното си детство са на „ти“ с ИК технологии.
„Ако искаме младите хора да са мотивирани и да си научават уроците още в час, използването
на ИКТ е задължително“, обобщава д-р Михалева.
От тази година детските градини в областта преминават на делегирани бюджети. Това
означава, че се разширяват възможностите им за въвеждане на подходящите за съответната
възраст ИК технологии. „Категорични сме, че информационните технологии имат място в
обучението от най-ранна възраст, защото децата, за които българският език не е майчин, полесно ще усвояват учебното съдържание“, категорична е д-р Михалева.
Почит към спасителите
По инициатива на Регионална организация на евреите
„Шалом“ – Сливен, са организирани открити уроци в училища в града по повод 75 години от
спасяването на българските евреи на 10 март. На тази дата се почита и паметта на
11 343 евреи от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот, депортирани в лагерите на
смъртта. Инициативата е с подкрепата на Регионалното управление на образованието,
общината в Сливен и читалище „Зора“.
В рамките на събитието има и срещи с оцелели от Холокоста. На откритите уроци беше
прожектиран филмът „Оптимистите“ на режисьора Джаки Комфорти, в който се разказва
историята на отделни личности, действали за осуетяване плановете за депортация на
българските евреи в концентрационните лагери.

