Различни,
а исти
НАСТАВНИК РЕАЛИЗАТОР: МАРИЈА ПЕТРЕСКА, ОУ „ХРИСТО УЗУНОВ“ –
ДРУГОВО
Одделение и предмет
Седмо одделение (10 ученици од мак. јаз.)
Англиски јазик
Тема од наставната програма и наставна единица
Младите и нивното секојдневие, факти за нас
Преглед на активноста
Учениците добиваат задача да изработат анимирани филмови на тема за
сличности и разлики. Во воведната активност со учениците се поведува
дискусија за предрасуди кон луѓе што се различни од нив – дали некогаш имале
погрешен прв впечаток за некој од друга средина или поинаква култура и дали
некој од друга средина или од друга култура имал поинаков прв впечаток.
Учениците ги споделуваат своите искуства со врсници од други средини, култури
или етнички заедници. Потоа учениците заеднички работат на креирање на
една електронска (онлајн) мисловна мапа на која секој истовремено пишува за
себе по шест работи според кои е сличен со другите од одделението и по
шест работи по кои е единствен и различен од сите (алатката дава можност
да ги споделат идеите). Кога секој ученик ги има своите 6 сличности и 6
разлики, има за задача да направи краток филм во кој ќе зборува за тоа по
што тој е ист со другите, а по што се разликува. За да направат вистински
анимирани филмови, учениците креираат аватари, користејќи облици во PowerPoint. Со онлајн апликацијата на PowerPoint учениците заеднички соработуваат
на креирање на аватарите. Бидејќи со оваа апликација повеќе од еден ученик
може да работи врз една презентација, учениците од различни компјутери
соработуваат на ист лик. Додека едни работат на ликовите, други ги снимаат
своите гласови со речениците на мобилен телефон. На крај ги составуваат
слајдовите и звукот и креираат видеопораки. Учениците ги поставуваат
финалните анимирани филмови на мрежата за скајп часови каде што
наставници и ученици од цел свет може да се поврзат и заеднички да
разговараат на истата тема. Преку работата на анимираните филмови
учениците научија дека луѓето од различни етнички заедници имаат исти
вредности и дека треба да ги прифаќаат и да ги почитуваат разликите и да
развиваат добри релации со луѓето различни од нив.

