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Открит урок по предприемачество в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово
В съответствие с плана за квалификационната дейност на РИО
Търговище, на 4 февруари 2015г. в ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово се
проведе открит урок по предприемачество на тема: „Хората имат различни
професии“ с ученици от II б клас. Гости на събитието бяха г-н В. Витовстарши експерт по начално образование, г-жа Даринка Георгиева –
началник отдел ИОМД в РИО Търговище, г-н Калин Киров – водещ
специалист от Microsoft IT Academy и „Стемо” гр. Габрово, г-жа М.
Димитрова – Директор на училището, учители от Община Попово и
Община Опака.
Идеята за провеждане на открит урок се прие с желание и радост от
децата и с огромен ентусиазъм от техните родители – консултанти по
темата. Подготовката за изявата включваше разнообразни дейности в
часовете на класа, изобразително изкуство, музика, БЕЛ – фкру и околен
свят, както и разработка на проекти по зададени теми в домашни условия.
Децата тръпнеха в очакване на „големия“ ден, в който щяха да покажат
колко много знаят и могат.
Хладното февруарско утро те посрещнаха като празник – с вълнение
и трепет. Урокът започна с припомняне на понятията „нужди, желания,
професия и хоби“. Учениците показаха познания и споделиха какви са
техните желания, разказаха за своите увлечения. Голям интерес
предизвика разказът на консултанта – г-жа Росица Пенчева, музикант и
учител по музика, която сподели за трудния път от превръщането на
хобито в професия и увеличи емоционалния градус на часа, като засвири
на своята гъдулка. След това се пристъпи към представяне на седем
различни групи професии, разпределени по различни критерии.
Презентаторите /ученици от класа/ уверено и компетентно запознаха
аудиторията със стари и нови професии, с професии, изискващи специално
образование, с такива които са свързани с проява на смелост и героизъм, с
професии за които е нужен талант, както и с професии на хора, които са в
услуга на другите и такива, които произвеждат стоки. Изработените за
целта постери, макети и албуми бяха впечатляващи. В процеса на работа

учениците показаха, че са научили много и демонстрираха своите знания
на интерактивната дъска.
След това разказаха за труда на своите родители и за това колко се
гордеят с тях. Споделиха своето виждане за значимостта на различните
професии и цитираха народни мъдрости за трудолюбието и мързела.
Особено интересна бе срещата с д-р Радмила Атанасова – педиатър,
която разказа за дългия и нелек път към мечтаната професия и за
удовлетворението си от практикуването и.
Непрекъснатата смяна на дейности – работа с учебника и учебната
тетрадка, състезателна игра с компютъра, отгатване на гатанки,
интерактивна игра с PowerPoint, видео – загатка с електронен учебник и
литературна загатка, рецитиране на стихотворението „Мечта“, бе
интригуваща и увличаща.
Така неусетно се стигна и да най-емоционалния момент в урока –
писмото от генерал-майор Александър Александров- летец-космонавт на
Република България. Второкласниците бяха изумени, очаровани и горди от
факта, че техен приятел е истински Герой на РБългария и един от найизвестните българи, достигнал върха в своето професионално израстване.
Урокът завърши с прекрасното изпълнение на песента „Планета на
децата“ от талантливата Ралица, под акомпанимента на Хасан и Ибрахим
Online.
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