Ротари
дистрикт
уручио
дронове основним школама
У Oсновној школи “Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту данас је
са представницима Ротари дистрикта Србије и Црне Горе и Ротари
клубова Сремска Митровица и Велико Градиште уприличено
потписивање уговора о донацији беспилотних летелица – дронова,
као помоћног средства у настави.
Дронови су уручени директорима трију основних школа са
територије ове општине – “Иво Лола Рибар“, “Вук Караџић“ из
Мајиловца и “Миша Живановић“ из Средњева.
На поклоњеној опреми захвалио је домаћин данашњег догађаја,
директор Школе “Иво Лола Рибар“ Драган Мандић.
“Донација дронова има значај у наставном предмету информатике
и рачунарства, за ученике 5. и 6. разреда где ће на један
лакши начин доћи до знања са радом програмских језика као што
су Скреч и Пајтон.“.
Захвалност у име локалне самоуправе исказала је и Сузана
Ђорђевић, руководилац Одељења за друштвене делатности и
заједничке послове и просветни инспектор, изразивши очекивање
да ово неће бити и последња донација.
“За једну малу општину као што је Велико Градиште, изузетно је
значајно да добијемо било каква донаторска средства, као данас
у виду ових дронова.“.
У обраћању присутним представницима и ученицима, гувернерка
Дистрикта Србије и Црне Горе Зорица Јестровић навела је да
овај алат, заједно са месним Ротари клубовима, претходна два
месеца уручују по читавој Србији, при чему је са Министарством
просвете, науке и технолошког развоја потписан меморандум о
сарадњи под називом “Године узлета“ односно “За нашу лепшу
школу“.

“Донирали смо 600 рачунара у 100 основних школа. И онда смо се
договорили, да видимо шта још треба нашој деци. Кренули смо на
дронове јер се испоставило да по том новом програму наша деца
уче па им је потребно да то што науче могу и практично да
примене.“.
Како је рекла, претходно је организована и бесплатна обука за
наставнике, а током новембра биће организована и онлајн обука.
Она је додала и да неће стати на овоме те да се очекује да
ових дана, као наставак, буде потписан нови пројекат како би
свака школа у Србији са вишим разредима добила дрон.
Овом приликом Јестровић је позвала локалне самоуправе, школе и
наставнике да сви заједно пруже повратну информацију и о
другим средствима неопходним за извођење наставе, као што су
нпр. веб камере и звучници.
Дронови су превасходно намењени коришћењу у учионицама, а
Ротари клуб Велико Градишпте ће пружити неопходне информације
и подршку.

