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Защо говорим за това?
Това е една история с щастлив край, която може да ни накара да се
замислим.

Днес ще ти разкажем за един необикновен учител от Африка, на когото му се наложило да

преподава компютри… без компютри! Звучи невъзможно, нали?
Ричард Аккоту е учител в малко градче в държавата Гана. Преди няколко години неговите
ученици трябвало да държат матура, за да влязат в гимназия. В матурата били включени
въпроси за работа с компютър.
Само че... в училището им от години нямало нито един компютър! Нито лаптоп, нито таблет,
нищо!
Как изобщо да покаже на учениците си какво да правят?
Учителят се чудил какво да прави и решил:
започнал да рисува компютърния екран на черната дъска.
С цветни тебешири. Всяка иконка, всяко меню, курсора на мишката... как изглежда самата
мишка... всичко!
"Исках да знаят как ще изглежда екранът, ако са зад компютър", казал учителят пред
журналистите, които го интервюирали по-късно.
Децата прерисували от дъската и се опитвали да учат. Да, всички си взели матурите... но
само един от стоте ученици го взел със шестица.
А после станало нещо необикновено. Учителят публикувал в интернет снимки на
изрисуваната дъска. И хората започнали да споделят снимките. Дори световните агенции
съобщили за него!
Мнозина изпратили дарения и сега училището вече си има истински компютърен кабинет!
Училищата у нас обикновено имат компютърни кабинети. Много деца обаче нямат домашни
компютри и при онлайн обучението това се оказа проблем. Невинаги успехът в училище
зависи само от старанието. Въпреки че трябва да е точно така!
Но засега искаме да те оставим с щастливия край на тази история и нейния изобретателен
герой, учителя Аккоту.

Въпросника към тази статия можеш да решиш онлайн на:
https://www.knigovishte.bg/book/1858-ako-nyamash-kompyutar-narisuvay-go-neveroyatniyaturok-na-edin-uchitel-ot-gana

Сканирай този QR-код и влез директно във въпросника ->
©"Вижте" е издание на Фондация Гутенберг 3.0. Всички права са запазени

