На 22.11.2019 г се проведе
открит

съвместен

урок

по

предприемачество с ученици от 12в
клас

на

ДФСГ

„Интелект“,

с

преподавател г-жа Йоана Лазарова,
съвместно с гостите- ученици също
12 клас от Професионална гимназия
по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“, с ръководител г-жа Диляна Боева.
Темата на урока беше „Методи за генериране на бизнес идеи“
Именно, изхождайки от интереса и на учениците и на учителите към
нетрадиционните методи на преподаване, бе направен избора за начин за представяне на
урока на базата на метода „Световно кафене“.
Световното Кафене е лесен за използване метод за създаване на мрежа от
конструктивни обсъждания на въпроси, които касаят даден проблем от нашата
действителност и ни вълнуват, като учениците бяха

разделени в 4

отбора и съответно в 4 области:

Задачата им беше да генерират идеи за бизнес под надслов:
АКО БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПЛЕВЕН ЗАВИСИ ОТ ВАС,
КАКВО БИХТЕ НАПРАВИЛИ?

Те бяха разделени на 4
групи от по 4 човека /по 1 домакин
в група и

3 пътешественици/,

които работиха на няколко сесии
от по 3-6 минути.
След

изтичане

определеното

на
време

пътешествениците от всяка група
си смениха местата.

В първата сесия се
предлагаха идеи за бизнес.
Във втората сесия
дадените

идеи

бяха

обсъдени и беше избрана
най-подходящата.
През третата сесия
за избраните идеи беше
изготвен SWOT анализ положителни
отрицателни

страни,
страни,

възможности

и

рискове.
Накрая вече на
първоначалните
места

си

екипите
подготвиха

представянето
идеите си.

на

С цел да се създаде приятна, неформална атмосфера, която да предразположат
учениците, сцената беше подредена по атрактивен начин. Участниците работиха на
четири работни места, на които имаше предварително подбрани материали, цветни
маркери, листове от флип чарт.
През

цялото

време,

дискретно и умело се включваха
две

прекрасни

момичета,

изпълняващи ролята на водещи, които следяха за
времето за работа и обясняваха на публиката, какво
се случва на сцената.
Накрая домакините на групите представиха крайните
идеи :
Вендинг машина за фрешове под наем

Изграждане на секторна спортна площадка
на открито

,,Време за урок= време за природа“

Производство на биоразградими
пластмасови изделия от зърнени култури
или царевични стъбла

През цялото време, останалите съученици, които не са в отборите имаха тежката
задача, да оценят представянето на отборите, да наблюдават и отбележат атмосферата на
работа за всеки отбор и ако могат да дадат препоръки, които ще се обсъдят другия час
За финал, г-жа Лазарова и г-жа Боева направиха анализ на урока и заключителни изводи:


В резултат от екипната работа бяха

предложени и бъдещи бизнес контакти между
четирите фирми.


На

практика

чрез

прилагане
иновативни
се

на
методи
получиха

интересни

и

креативни
предприемаческите
идеи.


В резултат на дейностите в учебния час, се

показа нагледно употребата на няколко от методите за
генериране на идеи, а именно групова работа, SWOT анализ, презентиране и разбира се
основния използван метод -Световно кафене

След което, г-жа Карамфилова отправи
специална благодарност към гостите, за приетата
покана и за готовността и желанието им, да се
включат

в

този

час

по

предприемачество,

посредством благодарствен адрес към г-жа Боева и
училището и грамоти за учениците.

Накрая, нямаше как да не се снимаме,
всички

участници

за

емоционално изживяване

спомен

от

това

