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Предприемачески проект етап 7 –
Финални презентации
1. КРАТКО РЕЗЮМЕ

•

Продължителност на урока: 60 минути (може да бъде организирано като самостоятелно училищно събитие извън редовните часове, защото е последният урок от курса)

•

Какво ще научат учениците?

•

o Как да направят завладяваща презентация на своята устойчива бизнес идея.
Какво ще правят учениците по време на урока?
o Ще представят своите устойчиви бизнес идеи.

o Ще отговарят на въпросите на журито, свързани с тяхната бизнес идея.
•

o Ще получат обратна връзка от истински бизнесмени.
Кои свои умения ще подобрят учениците?
o Ефективна комуникация
o Работа в екип

o Презентационни умения
•

o Получаване на обратна връзка
Междупредметни връзки:
o География

o Икономика / Предприемачество
o Чужди езици
o Философия
•

o Гражданско образование
Необходими материали:
o Мултимедиен проектор и екран

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. ВЪВЕДЕНИЕ
Преди урока се уверете, че сте подготвили всичко предварително. Изпратете покани на хората, които искате да бъдат членове на журито поне една седмица преди часа. Ако искате да
поканите и други гости, също ги информирайте поне седмица по-рано. Можете да помолите
за помощ местния офис на JA за намиране на подходящи хора за жури. Най-удачно е да имате жури между 3 и 5 души. Поне един от тях трябва да е предприемач със свой собствен бизнес. Може да има представител на висшия мениджмънт на местна компания, представител
на институциите, представител на НПО и журналист. В поканата до тях ги информирайте за
целта на тяхното участие и какво се очаква от тях – да изслушат презентациите на отборите,
да дадат обща обратна връзка на екипите в края на събитието и да определят победител.
Класната стая трябва да разполага с мултимедиен проектор и екран, както и с компютър,
от който да пускате презентациите на екипите. Ще бъде подходящо да оставите малко
пространство в предната част на стаята като сцена, на която учениците ще представят своите
презентации. Трябва да има и места за журито, така че то да е с лице към презентиращите
ученици и да може да вижда екрана, където ще се прожектират слайдовете. Останалата част
от стаята може да бъде с подредена с редици столове за всички ученици и гости.
Може също така да приготвите предварително сертификатите на учениците за успешното
приключване на курса GREENT. Може да получите темплейт от местния офис на JA. Ще бъде
страхотно, ако приготвите сертификати и за членовете на журито.
Не забравяйте да донесете постерите, които учениците направиха през урок No. 1 – те ще
са прекрасно доказателство колко много са напреднали в знанията и уменията си в края на
курса GREENT.
В началото на часа поздравете всички ученици и гости. Кажете, че това е финалният урок
от курса GREENT и ще се състои от екипни презентации на реални устойчиви бизнес идеи,
развити от учениците. Тъй като това е последният урок, кажете на учениците, че сега ще имат
възможността да попълнят изходен тест.
Дайте 10 мин. за попълването на въпросника.
Високотехнологична опция: Ако урокът може да се проведе в IT кабинета във Вашето
училище, където всеки ученик може да седне на индивидуален компютър, моля,
използвайте електронната версия на теста на: http://jabulgaria.org/limesurvey/index.php/389357?lang=en. Нека учениците попълнят отговорите си анонимно онлайн.
Може да получите кода на класа от Вашия национален или регионален офис на Джуниър Ачийвмънт.
Нискотехнологична опция: Може да принтирате версията за принтиране на въпросника и да я раздадете на всеки ученик в класа. След като учениците попълнят теста,
съберете листите и ги предайте във Вашия офис на Джуниър Ачийвмънт.
Докато учениците попълват финалния тест, използвайте времето да обясните малко повече
за курса GREENT на членовете на журито и на гостите, давайки представа какво са научили
учениците досега и в какви дейности са участвали.
Алтернативно време за финалния тест е да го дадете като домашна работа на учениците
преди последния урок.
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3. ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

(50 мин.)
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Сега, след като въпросниците са попълнени, презентациите могат да започнат.
Първо обявете критериите, по които членовете на журито ще оценяват представените идеи.
Отборите вече са запознати с тези критерии от етап 2 на предприемаческия проект. Те са:
•

Адресиране на реален проблем на устойчивостта: екипът е доказал, че съществува
реален проблем за решението, което предлага (max. 20 точки)

•

Иновация: може да бъде иновация в съществуващ продукт/услуга/процес/технология
или нещо напълно ново (max. 15 точки)

•

Практическа приложимост: идеята е добре обмислена в детайли, не е твърде
обща или твърде фантастична, има финансов план, както и маркетинг, канали за
разпространение и други елементи от бизнес модела (max. 25 точки)

•

Мащаб: върху колко хора въздейства или има потенциала да въздейства (max. 10
точки)

•

Презентация: екипът успя ли да обясни идеята, така че другите да могат да я разберат
и да си я представят (max. 10 точки)

•

Визуализация и презентационни умения: използваха ли някакви визуални материали
и колко добре бяха направени; колко умели са презентаторите (max. 10 точки)

•

Адекватни отговори на въпросите на журито: разбраха ли въпроса, защитиха ли
позицията си убедително, показаха ли, че познават и разбират идеята си в детайли
(max. 10 точки)

Вие ще определите на произволен принцип реда, по който ще се представят отборите и ще
каните екипа, който е на ред да презентира.
Отборите разполагат с 4 минути за всяка презентация. Може да приготвите звънче или аларма на смартфон, която да сигнализира края на всяка презентация. Припомнете на отборите,
че трябва стриктно да съблюдават времето. След това журито може да задава въпроси в рамките на 2 минути.
След края на всички презентации, журито трябва да определи победител на база на критериите.
Като допълнителни материали към този урок има работни листи за точки Excel, които могат
да изчислят резултатите автоматично.
След класирането на екипите, помолете членовете на журито да споделят цялостната си
обратна връзка за представянето и идеите на всеки от отборите и да дадат своята преценка
за потенциала те да се превърнат в реален бизнес.
Нека журито обяви класирането и поканете членовете на всеки екип да получат сертификат за
участието си в курса. Благодарете на всички за тяхното активно участие и принос и поздравете
най-вече учениците за тяхното постоянство и усърдна работа по време на целия курс.
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