Учител по Информационни технологии
Проведохме интервю с нашата учителка по
Информационни технологии Радка Сенкова.

Интервюиращи: Какво е за Вас професията учител?
Радка Сенкова: За мен професията учител е много отговорна, но
работата с деца ми доставя и удоволствие. Аз съм учител на деца от
четвърти до осми клас и се чувствам горда с всички техни успехи. Но найвече съм щастлива, когато след години виждам свои ученици, които са
станали добри хора, които следват мечтите си. Това е най-важното нещо,
на което се опитвам да науча децата – да уважават себе си и околните и
преди всичко да бъдат човеци.
И: Тази година много Ваши ученици имат успехи. Бихте ли ни казали
нещо за техните постижения?
Р.С.: Тази година наши ученици имаха големи постижения в областта на
информационните технологии. Още от началото на есента децата
получиха награди от общинския конкурс „Училище на
бъдещето”.Учениците от нашето училище завоюваха наградите си с
изцяло завършени проекти и красиви рисунки.
През учебната година ние проведохме много състезания за по-малките
ученици, за да ги стимулираме да изучават нови програми и да са поподготвени, когато пораснат. Информационните технологии са науката
на бъдещето и се развиват всеки ден.
След Нова Година започнахме усилена подготовка за Олимпиадата по
Информационни технологии. Много ученици се включиха в първия кръг,
макар че не всички бяха допуснати до областен кръг. Важното е, че
децата придобиха много нови знания. На втори кръг участваха отбори от
шести и седми клас. Проектът на шестокласничките Микаела и
Валентина беше на тема „По следите на историята” и целта им беше да

стимулират съучениците си да ходят в музеи и да се интересуват от
българската история. Проектите от седми клас не отстъпваха по сложност
на опонентите си.
Учениците от СИП-ИТ работиха върху темата за Холокоста –
освобождаването на българските евреи. Беше им много интересно да
научат тяхната история. Децата получиха похвала за работата си.
Имахме участници и в ИТ Знайко. Те се представиха отлично и сега има
класирани на трети кръг. В това състезание се поощрява оригиналността
на участниците. Точно на това се опитвам да уча и моите ученици. Да
бъдат винаги себе си. От седми клас се класираха на трети кръг Лора и
Рени от 7а и Мария от 7в. Пожелавам им успех!
Ученичките Даниела и Мария от седми клас участваха в конкурса обявен
от община Бургас „Водата – извор на живот”. Те завоюваха второ място и
получиха поздравления от журито за свършената работа. Тяхната идея
беше да информират хората за значението на водата и нейното
опазване.
И: Какво бихте пожелали на
учениците от седми клас, на които
им предстои важен избор?
Р.С.: Пожелавам им да внимават
какво избират. Нека послушат
родители, учителите, но най-вече
сърцето си. Пожелавам им никога да
не спират да мечтаят и разбира се
успех на матурите!

