Работа в електронна среда в учебно-тренировъчна фирма
“Създаване на сайт - ИНФО ЦЕНТЪР НТГ”
Ежегодно учениците от Национална търговска гимназия Пловдив участват на
Международния панаир на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ „Млад предприемач“. Едно
важно тяхно задължение е управлението на Информационния щанд на Панаира. Затова тази
учебна година взехме решение и регистрирахме фирма с дейност, максимално близка до
функциите, които изпълнява класът, ангажиран с работата на щанда.
“ИНФО ЦЕНТЪР НТГ” ООД е учебно–тренировъчна фирма, която предлага
информационни услуги в сферата на туристическата дейност. Зад ИНФО ЦЕНТЪР НТГ стоят
учениците от 12Д клас, специалност „Икономическа информатика“. Като предприемчиви и
амбициозни млади хора, които тепърва навлизат в бизнес средата, искаха да дадат своя принос
за осъществяването на това обогатяващо и забележително събитие. Освен да информират гостите
от страната и чужбина, те пожелаха да включат модерни дигитални технологии в своята работа.
Учениците и ръководителят взеха решение да направят сайт, до който да имат достъп всички,
които пожелаят – изложители и гости на събитието. В него включиха информация, съобразена с
дейността на фирмата и местоположението на провеждане на Панаира на учебно-тренировъчните
фирми:
✔

За нашата гимназия, която тази година празнува 110 годишен юбилей;

✔

За града, в който традиционно и ежегодно се провежда панаирът – Пловдив;

✔

За нещата, които ни вълнуват.

Заради пандемията от коронавирус всички панаири на учебно-тренировъчните фирми по
света, включително и планираният в гр. Пловдив, бяха отменени. Организаторите решиха да
бъдат иновативни и да пренесат Панаира в онлайн пространството, което не даде възможност на
учениците да реализират идеите си в панаирната палата.
Те също продължиха да се обучават по нестандартен и нов за всички начин в електронна
среда. Всичко това не им попречи да продължат да творят. На 14 май 2020 г. групата ученици от
УТФ - 12Д клас на Национална търговска гимназия - Пловдив и техният преподавател г-жа Недка
Миленова организираха и проведоха открит видео урок “Създаване на сайт - ИНФО ЦЕНТЪР
НТГ”.
Учениците демонстрираха един завършен продукт - проектиран и създаден собствен
уебсайт, а именно сайт на УТФ „Инфо център НТГ”. Сайтът е създаден чрез платформата WIX.
Като всяка сериозна фирма учениците решиха да си изработят лого и мото, които да ги
идентифицират. Направиха това с графичните програми, които изучават в училище: Stop Motion
Animation - анимацията за спиране на движението е техника за правене на филми, която кара
неодушевените обекти да изглеждат, че се движат сами. Използваха тази техника, за да създадат
видеото, което да представи екипа, управляващ фирмата. С помощта на картите от Google maps и
подбраните обекти изработиха маршрути, които да помогнат на посетителите на нашия
многовековен град Пловдив бързо и лесно да се ориентират в него и да се запознаят с различни
емблематични места. Използваха различни инструменти за по-добро структуриране на
информацията, по-добро анализиране, осмисляне, синтезиране и генериране на нови идеи.
Демонстрираха знания, умения и компетентности, придобити по време на обучение в часовете
„Работа в учебно предприятие“ и как уроците могат да бъдат по-привлекателни и по-ефективни.
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Въпреки събитията, които не им позволиха да посрещнат гостите на Панаира на учебнотренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 2020 в града под тепетата, те ще продължат да работят с
надеждата да се срещнат на живо с изложителите занапред. Те ще развиват и надграждат
дейността си, в готовност са да се справят с всяко ново предизвикателство, за да бъдат
потребителите на услугата „Винаги информирани с нас”! Да бъдат творци на един по-добър
модел на обществото.
За всички Вас предоставяме няколко снимки от събитието и линк към нашия сайт.
Заповядайте!
https://ntginfocentre12d.wixsite.com/infocentrentg
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