
 

За света, в който живеем, и уроците, които преподаваме 

Или как можем да преподаваме чрез ситуации от реалния живот 
Колко често сте чували от учениците въпроса “Г-жо, а това защо сега го учим?” И как сте отговаряли? Сигурни 
сме, че понякога и самите учители си задават този въпрос и не винаги са имат отговор, който да ги удовлетвори.  

В динамичните времена, в които живеем е много лесно учебният материал да излезе от актуалност или да бъде 
много далеч от интересите, ежедневните предизвикателства и важните послания за учениците, а и за целите, 
които сте си поставили с тях.  

Затова и обръщаме поглед към обратния процес – как използваме реални ситуации от живота, за да насочим 
учениците към голямата картина и да предадем до тях посланията, които ще са им полезни, за да преминат 
успешно учебната година, но и да влязат уверено в истинския живот.  

Бизнес комуникация, управление на фирми и кариерно ориентиране 
Марин Маринов, който две години преподава на ученици в Обединено училище “Христо Ботев” в с. Дълго поле, а 
в момента е координатор подкрепа на учители в “Заедно в час”, разказва, че в своите часове по Бизнес 
комуникации и делова кореспонденция учениците имат задачата да основат своя фирма, а часовете преминават 
под форма на събрания и изпълнение на поръчки. В тази учебна фабула учениците изготвят собствени баджове, 
печат, лого, попълват документи и изпращат и получават писма. 

“Фирмата беше консултантска и често изготвяхме продукти за нашите клиенти. Част от продуктите са: 
Наръчник за основаване на собствен бизнес; Наръчник за съставяне на документи; Постер със съвети за 
съставяне на CV; Постер със съвети за общуване по телефона.”, обяснява Марин. 

По време на часовете основните умения, които той иска да развие в учениците са работа в екип, нагласа за успех 
и “от мен зависи”. Паралелно с това въвличането на учениците в реални действия, свързани с работата на фирми 
помага да се повиши мотивацията и интереса към предмета и учебния материал, който иначе стои твърде 
абстрактен в представите на учениците.  

Вижте снимки от учебната фирма на Марин и неговите ученици: 

https://www.facebook.com/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-TBB-%D0%9E%D0%9E%D0%94-106384697436940/


  



  



  



  



  



  



  


