ЦИКЪЛ ОТ ОТКРИТИ УРОЦИ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
В края на месец февруари и началото на месец март, в ГРЕ « Г. С. Раковски » - Бургас бяха
проведени четири открити урока по испански език. Дейността е във връзка с проект « Да
обичаме училището днес, за да обичаме живота утре » по програма Еразъм+.
След участието си в структуриран курс в град Комийас – Испания, колегите Росица
Пенчева, Десислава Бинкова, Таня Златева и Милена Вълчева представиха как прилагат
осъвременените знания и умения в ежедневната си работа.
Интерес предизвика, най-напред, идеята на преподавателите да ни представят три урока по
граматика в три различни възрастови групи от ученици.
Съгласуване на времената в испански език с учениците от 8 клас.

Преговор на изявително наклонение с учениците от 9 клас.

Подчинително наклонение – стойности и употреба - с учениците от 12 клас.

Тези уроци за пореден път доказаха, че с помощта на ИКТ се работи по-лесно, ефикасно и
интересно. Преподавателите бяха подготвили много креативни презентации в
нетрадиционен формат, за да представят учебното съдържание. Учениците, помотивирани, участваха активно, възприемаха и затвърждаваха материала още в час.

Интересни герои « помагаха » на учениците да намерят правилния отговор или дефиниция.
Имаше кръстословици, ролеви игри, песни…

Очаквахме всеки следващ урок с все по-голям интерес. И не без основание. На финала
присъствахме на урок, съчетаващ усвоените езикови компетенции със знания по география
и цивилизация на Испания.

На финала – подходяща за целта игра във виртуалното пространство, която позволи на
преподавателя да оцени учениците и да направи преценка на нивото на класа на този етап.

Работата на колегията по испански език винаги е била на много високо ниво. След
участието
в проекта по програма Еразъм+, тя е още по-съзвучна и с европейските образователни
приоритети.
Изборът на МОН, ГРЕ « Г. С. Раковски » - Бургас да е домакин на националната
олимпиада по испански език през 2016 година, е безспорно признание за техния авторитет
и професионализъм.

