
Открит урок на тема: 

“Интересни бизнес професии“ 

            Откритият урок е част от Световната седмица на предприемачеството, която се 

организира за дванадесета година от Джуниър Ачийвмънт България, които са неин 

домакин от самото начало. От старта си през 2008 г. инициативата е достигнала и е 

помогнала на близо 50 милиона души да развият своя потенциал и да възродят 

предприемаческата екосистема в своята страна. Кампанията се е развила през годините 

от инициатива, която вдъхновява младите хора,  до събитие, в което се включват 

предприемачи, инвеститори, политици и обществени структури, които заедно 

допринасят за растежа на икономиката и културата на различните страни. През 

изминалите  години инициативата  беше подкрепена от глобални лидери като президента 

на САЩ Барак Обама, престолонаследника на Обединеното Кралство принц Чарлз, 

световноизвестния предприемач Ричард Брансън, музиканта Боно и много други. Целта 

на глобалната инициатива, в която през 2018 г.  се включиха  над 170 държави и близо 

25 милиона души от цял свят е да насърчи младите хора да изследват потенциала си и да 

се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл; да насърчи предприемачите 

да мислят глобално, превръщайки идеите си в реалност. В рамките на тази седмица 

милиони млади хора по света  вземат участие в инициативи, насърчаващи 

предприемаческо мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища 

за развитие. В България през 2018 г. 100 училища (включително и нашето) от 57 населени 

места се включиха в инициативата. Общо 10 детски градини също отбелязаха световния 

празник на предприемачеството. Благодарение на инициативността на учители, 

директори и бизнес доброволци над 5200 ученици от всички етапи на училищното 

образование се докоснаха до идеите на Джуниър Ачийвмънт за инициативност и 

предприемачески дух. През 2019 година инициативата  се провежда в периода 18-24 

ноември с различни събития във всички учебни заведения, работещи по 

предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт България.  

             СУ „Васил Левски“ – град Вълчи дол с учениците, посещаващи ФУЧ „Моят 

бизнес“ се включва в инициативата с открит урок на тема: „Интересни бизнес професии“. 

В нашият урок гост-лектори ще са г-жа Живка Колева, която ще представи професията 

на бармана, г-жа Диана Царибродска – на библиотекаря, г-жа Антоанета Димитрова – на 

фризьора, а г-н Тодор Динчев ще ни представи професията на фотографа. 

             Целите и задачите на урока са:   

1. Формиране на правилно отношение у учениците към труда на хората; 

2. Осмисляне и осъзнаване на разликата между професиите със „стопанска“ и 

„нестопанска“ цел; 

3. Обогатяване  знанията на децата за труда на хората и различните професии; 

4. Формиране на ценности – трудолюбие; 

5. Формиране на интерес към различните професии; 

6. Формиране на положително отношение към труда на хората  и ползите от него; 

7. Формиране на умения за работа в екип: 

● винаги да работят заедно 

● всеки да участва и споделя своите знания 

● всеки да изслушва и зачита мнението на другите 

● активно слушане 



             Обучението по предприемачество подготвя младите хора с уменията, знанията и 

нагласите, които са им необходими както да стартират собствен бизнес, така и да станат 

отлични професионалисти, работещи в различни сфери на частния и публичния сектор. 

Благодарение на контактите с реалния бизнес по време на образованието си и 

възможностите за ранно кариерно ориентиране, те са много по-добре подготвени за 

пазара на труда. Получиха конкретни знания за стопански и обществени професии.  

Учениците получиха знания за интересни и успешни бизнес професии (барман, 

библиотекар, фотограф и  фризьор) и мотивация за подобна собствена реализация в 

бъдеще.  
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