Инициативата OpenEDU 2013 в помощ на ученици да открият своята бъдеща професия
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CSR Bulgaria е основен партньор на инициативата „OpenEDU 2013 – Училище за живота“.
Инициативата започва на 7 май 2013 г. и продължава до 23 май
„OpenEDU 2013 – Училище за живота“ e инициатива, която извежда учебните предмети
от класните стаи и има за цел да доближи учениците до отговора на въпроса „Какъв
искам да стана, когато порасна?“
Инициативата „OpenEDU 2013 – Училище за живота“ се провежда под патронажа на
Деяна Костадинова, заместник министър-председател и министър на труда и
социалната политика в партньорство с Министерство на образованието, младежта и
науката, Министерство на културата, Министерство на физическото възпитание и
спорта, Министерство на отбраната, Българска академия на науките, Държавния
архив, Българска агенция за инвестиции.

„Как се сглобява колата? Къде са границите на вселената? Кой разпределя ролите на
снимачната площадка? Как се става европейски шампион по бокс? Нашата инициатива
„OpenEDU 2013 – Училище за живота“ ще отговори на тези и още много подобни въпроси,
като срещне любознателни ученици от цялата страна с едни от най-добрите
професионалисти от бизнеса, науката, изкуството и спорта. Искаме децата ни да влязат в
производствените предприятия, в развойните лаборатории, в музеите и ателиетата, на
стадионите, защото сме убедени, че те ще успеят в живота и ще помогнат за просперитета
на държавата, само ако се докоснат до практиката в най-ранна възраст. Отговорността
на нас – порасналите, е да им помогнем да се справят сами, като ги научим да ценят
знанието, от малки ги запознаем с реалността и им осигурим възможност да постигнат
мечтите си.“, споделя Деяна Костадинова.
Участие взимат организации и доброволци от сферите на бизнеса, науката, изкуството
и спорта, които ще се превърнат в учители за един час.
Над 30 компании, представители на водещи индустрии в страната, ще отворят врати за
близо 1400 ученика на възраст, още толкова ученика ще посетят научни лаборатории и
университети. Ученици ще посетят репетиция на камерен ансамбъл Софийски солисти и
представление на студентския театър на Софийския университет. Малките спортни
състезатели ще се срещнат с любими спортисти като Кубрат Пулев, Тити Папазов,
Мария Гроздева, Цветана Пиронкова.
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Към днешна дата инициативата обхваща над 5 800 ученика в цялата страна.
Инициативата е с отворени врати и в този момент се присъединяват доброволци,
компании, организации и училища.
Доброволци – хора от бизнеса, науката, изкуството и спорта, ще влязат в училищата, за
да проведат уроци. Представители на бизнеса ще разкажат как се правят успешни
продажби, а студенти ще покажат на учениците как се смесват химикали. Кукловоди и
реставратори ще привлекат учениците към изкуството, докато спортисти ще станат
капитани на ученическите отбори.
Повече информация можете да откриете на сайта: www.openedu.bg , както и тук .
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