ИНДУ
брой 13, декември 2018г.

С ИДЕИТЕ НА ИНДИРА ГАНДИ

С ТЕМПОВЕТЕ НА НОВОТО ВРЕМЕ

Няма съмнение, че бъдещето изисква повече
от всякога образовани и подготвени за живота
хора, които могат да се реализират. Това
поставя училището в центъра на общественото
и политическото внимание, защото от него се
иска формирането на този тип личност.
Училището трябва да отвори врати за
иновациите, да разчупи образователния
модел, да намери нови форми на емоционално
съпреживяване в часовете.

В 79. СУ ”Индира Ганди” съзнаваме това предизвикателство и се опитваме да осъществим тази промяна!
Труден е пътят на първите, но НИЕ СМЕ ПРОМЯНАТА!
Г-жо Георгиева, приети
СМЕ
в системата на
националните иновативни
училища?
Бихте
ли
споделили
повече
за
идеите на иновациите,
които вече се реализират
на практика в 79. СУ
”Индира Ганди”?
Кандидатствахме миналата учебна година, като
заявихме две паралелки първи клас с иновативно
изучаване на английски език и визуално
програмиране. От началото на учебната 2018/2019
година реално се осъществява образователната
дейност в иновативните паралелки. Целта е децата да
изучават в малки групи чуждия език и по интересен
начин да се запознават с визуалното програмиране
още от първи клас. Методиката, която се прилага, е
съобразена с психологическите особености на
възрастта, като идеята е до четвърти клас да овладеят
основните принципи на визуалното програмиране.
Ето защо и названието на иновацията е СУ “Индира
Ганди“ - технологично училище с английски език“.

Г-жо Георгиева, бихте ли споделили как се роди
идеята за тази новаторска форма на обучение в духа
на новите изисквания на времето?
Мое дълбоко убеждение е, че трябва да работим в
определена нова насока едва когато сме натрупали
нужните познания и опит. Затова не бързахме
веднага с кандидатстването, а искахме да видим кои
нови дейности ще бъдат одобрени за други училища.
Каква беше приятната изненада, когато се оказа, че
имаме достатъчно опит в новите посоки. Така със
самочувствието на педагогически екип, който
познава пътя, по който трябва да върви изготвихме
документацията за кандидатстване и бързо бяхме
одобрени. Сега насочваме усилията си да
рекламираме 79. СУ “Индира Ганди“ като иновативно
училище.
Участвахме на 3.12.2018г. в организираната от МОН
конференция за иновативните училища, като
клиповете, с които представихме нашето училище, са
качени в сайта за иновативните училища. Очаквам подобро финансиране както на този проект, така и на
другия, по който работим – за енергийната
ефективност. Така че добрият Дядо Коледа има с
какво да дойде и при нас.

НЕКА КОЛЕДНИЯТ КУПОН ДА ЗАПОЧНЕ СЕГА!

Без г-н Владимир Лилов не става! Сигурно сте забелязали, че зад музикалния синтезатор
винаги е той! Дали ще слушаме химна, или ще пеем, дали ще танцуваме, или ще
рецитираме – музиката винаги е осигурена от него! На мига...

- Г-н Лилов, кажете ни нещо повече за
себе си! Музиката Ваше хоби ли е?
- Да! Обичам музиката! Такава е и моята
университетска специалност – начална
педагогика с музика. Знам, че това е найщастливата комбинация – тази, между
хоби и професия. С желание се включвам
в училищните инициативи, в които
музикалното оформление е необходимо.
- Вие свирите ли на някакъв инструмент?
- Да! На няколко. Пиано, акордеон..., но
моята слабост е китарата!

- Какво мислите за навлизането на
компютърните технологии в света на
музиката?
- Това е неизбежно, стига едното да не
пречи на другото! Това е бъдещето на
музиката. Наред с това очаквам да се
появят нови и непознати досега
музикални инструменти.
- Бихте ли обучили някой ученик в
умения да работи със синтезатора и
цялата компютърна система, която
използвате за озвучаване?
- Разбира се! Мисля, че ще бъде много
полезно да работя с ученици, които имат
интерес в тази област!

ПО ПЪТЯ НА ДУХОВНОСТТА

Основателна е тревогата на обществото за съдбата
на книгата в епохата на технологиите. Кой ще
вземе надмощие? Компютърът вече е част от
нашето ежедневие. С тревога установяваме, че
съвременното човечество развива вече нова
зависимост - болезнена привързаност към
технологиите. От друга страна, съзнаваме, че
библиотеката с книгите ни е скъпа. Все още те са
част от жизненото ни пространство, но тревожно
напира въпросът: ”Ще изяде ли мишката
книжката?” Културният свят вече е намерил
отговор на въпроса – трябва да живеят заедно и
мишката, и книжката. Всички ще изгубим нещо от
човешките си души, ако позволим на машината да
пресъздава света на словото. Нека училището се
превърне в пространство на словесната духовност!
Нека пазим скрижалите на СЛОВОТО!

В нашето училище от 22 до 26 октомври 2018 г.
се проведе СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО И
КНИГАТА. В интересните инициативи като
„Големи четат на малки”, ”Майстор на
преразказа”, ”Моят любим автор”, лично
творчество, ”Пиша без грешки” се включиха
ученици от различни степени на обучение. Над
80 ученици се включиха в благородната
инициатива „Големи четат на малки”. С найголям интерес ученическата публика, събрана в
актовата зала, следеше състезанието между
сладкодумните
разказвачи.
Интерес
представляваха и презентациите на автори,
чието творчество се изучава. Наградите бяха
много! Така тази седмица събра младостта,
словото и технологиите заедно! Явно в
модерните времена човекът ще научи
„мишката” да жевее заедно с „книжката”!

УЧИЛИЩЕ НА СПОРТНИТЕ ТАЛАНТИ

Те са от 11 клас – Кристина Николова и
Цветелина Станева. Сигурно сте ги
срещали по коридорите на училището,
без да знаете, че и двете са постигнали
високи успехи в спорта. На кого би му
минало през ума, че тези две нежни
момичета са шампионки в спортни
дисциплини, присъщи повече за
мъже! Кристина Николова тренира
кикбокс и вече два пъти е европейска
шампионка за 2015г. и 2017г., а за
2018г. е СВЕТОВНА ШАМПИОНКА ЗА
ДЕВОЙКИ ДО 18 години!

Цветелина Станева се увлича по един модерен и
не много популярен спорт – СТРИЙТ УОРКАУТ!
Тя самата го нарича спорт на волята и желанието,
защото се оказва, че за него не са нужни нито
специални уреди, нито зали! Трябва само
желание да спортуваш! Запалва се по този спорт,
когато започва често да тренира на лостовете и
успоредките в училищния двор. Така стига до
ВТОРО МЯСТО НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО В
МОСКВА! Сега усилено тренира за първо място.
Вдъхновява я примера на световния шампион
Йордан Йовчев, който е председател на клуба по
STREET WORKOUT ЗА България.

Запитани за бъдещето си и двете отговарят уверено, че ще бъде свързано с
продължаване на образованието и, разбира се, със спорта.
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