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Публично събитие
1. КРАТКО РЕЗЮМЕ

•

Продължителност на урока: 45 минути

•

Какво ще научат учениците?

•

o Как се организира и провежда публично училищно събитие.

Какво ще правят учениците по време на урока?

o Ще бъдат основните участници в публично училищно събитие по зелено
предприемачество и устойчиво развитие.
•

Кои свои умения ще подобрят учениците?
o Ефективна комуникация
o Синтез на знания
o Работа в екип

o Презентационни умения
o Работа под напрежение
•

o Спазване на крайни срокове

Междупредметни връзки:
o География

o Икономика / Предприемачество
o Чужди езици
o Философия
•

o Гражданско образование

Необходими материали:

o Мултимедиен проектор

o Лаптоп / компютър с високоговорител

o Интернет връзка в класната стая (при липса на интернет в класната стая
може предварително да свалите онлайн видеата за този урок и да ги качите
на флашка, или пък да накарате учениците на сформират групи и да гледат
видеата на своите смартфони/таблети)
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2. ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

(45 мин.)

К.Д.

В зависимост от темата, която сте избрали за публичното събитие и подготовката на учениците в предишния час, този урок е времето, през което публичното събитие в действителност
ще се състои.
Може да го направите в кинозала (актова зала) или в друг по-голям кабинет във Вашето
училище.
Не забравяйте да изготвите списък с поканените и да изпратите покани поне седмица преди
събитието, описвайки темата му. Може някой ученик от класа да Ви помогне с тази задача.
Бихте могли също така да осигурите и някакъв минимален кетъринг за всички участници в
публичното събитие. В тази част могат да се включат и родителите.
В случай че някои от гостите имат активна роля по време на събитието, изразете уважение
към техния принос като им връчите сертификат или друг малък подарък. Учениците, които
участват в събитието, също трябва да получат сертификати.

3. ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
От следващия път учениците ще започнат работа по свой собствен практически бизнес проект.
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