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Урок №18 БИЛ ГЕЙТС И MICROSOFT WINDOWS
А. Сподели интересни факти, за да предизвикаме интерес и внимание на детето - 5 мин

Интересен факт №1: Знаеш ли, че децата на Бил Гейтс не са имали достъп до наймодерните технологии в света. Оказва се, че основателят на Microsoft е доста строг в това
отношение и има някои твърди правила. Това казва самият той в интервю за в. Mirror.

Интересен факт №2: Бил Гейтс е най-богатият човек в света на информационните
технологии. През 2015 г. състоянието на създателя на "Майкрософт" се оценява на 79,6
млрд. долара.
Б. Същинския урок, който да разкажем структурирано, на база на опорни точки - 15 мин

Урок

За първи път Гейтс вижда компютър в края на 60-те години в престижното училище
"Лейксайд" в Сиатъл. Бързо придобива интерес към него и забравя за скучните задължения
в клас.
Бил Гейтс и приятелят му Пол Алън основават "Майкрософт", когато Гейтс е само на 19 г.
Той жертва образованието си в "Лейксайд" и по-късно в "Харвард", за да гради бъдещето си
в софтуерния бизнес.
Когато разказва за пътя на успеха си, Бил Гейтс често прави сравнения с училището: "В
училище може и да е нямало разделение на победители и загубеняци, но в живота такова
има! В някои училища са премахнали повтарянето на един и същ клас: дават ти колкото
опита са ти необходими, за да напишеш правилният отговор. Това обаче няма ни най-малка
прилика с реалния живот! Може никога да не получиш втори шанс".
Класация на консултантската компания Wealth X миналата година класира Бил Гейтс и
съпругата му Мелинда на първо място сред най-богатите двойки на планетата. Двамата
притежават богатство на стойност 85,7 млрд. долара.
През 2000 г. семейство Гейтс създаде обща фондация, която финансира селското
стопанство, здравеопазването, образованието и други социални каузи по целия
свят.Историята за успеха на Бил Гейтс често пъти вдъхновява ученици и прохождащи
програмисти, които искат да се развиват в IT сектора.А този човек определено може да
въздейства с думите си.
Сред тях са:
- Успехът е много лош учител. Той съблазнява много умни хора да мислят, че не могат
да загубят.
- Ако не можеш да го направиш добре, то поне се постарай да изглежда добре.
- За голямата печалба понякога трябва да поемеш големи рискове.
Първият Windows: Първата независима версия на Microsoft Windows, версия 1.0, пусната на
20 ноември 1985 г., постигнала малка популярност. Щяла е да бъде наречена „Интерфейс
мениджър“, но Роулънд Хансън, началникът на маркетинга в Microsoft убедил компанията,
че името „Windows“ ще допадне повече на клиентите. Windows 1.0 не бил напълно
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операционна система, а по-скоро „операционна среда“, разширение на MS-DOS, и споделяла
грешките и проблемите на MS-DOS.
Конфликта с Apple: Microsoft Windows версия 2 е излязъл на 9 декември 1987 г. и се е
оказал малко по-популярен от предшественика си. По-голямата част от популярността му се
появила заради това, че е „run-time версия“ и заради новите графични Microsoft
приложения Excel и Word. По-късно две нови версии излезли на пазара: Windows/286 2.1 и
Windows/386 2.1. Версия 2.03, и по-късно 3.0, се изправили пред предизвикателство от
Apple заради застъпващите се прозорци и други свойства.
Apple обвинява в копиране на привидно защитения с авторско право „изглед и усещане“ на
тяхната операционна система и във произвеждане на копия на Macintosh. Съдия Уилям
Шварцер отхвърлил всички 189 твърдения на Apple за нарушение на авторското право,
освен 10, и постановил, че повечето от тези 10 идеи не могат да се защитят с авторско
право.

В. Да поработим за грамотността - 10 мин

Диктовка на тема, свързана с урока
Линукс е друга операцонна система, подобно на Windows, но тя им голяма популярност като
удобна среда за програмиране и създаване на приложение. Системата е пусната за първи
път през 1991. Много програмисти свикнали да работят под Windows правят и своите първи
стъпки в Линукс, търсейки удобна, бърза и ЛЕСНА среда за писане. Именно тези
програмисти са аудитория, която търся, пишейки тази статия, с идеята им бъда полезен
поне донякъде.

Г. Забавни въпроси, които ако не можем да отговорим заедно с детето, можем да си помогнем и
с интернет и заедно да потърсим отговора. Един въпрос може да остане за самостоятелно
търсене за следващия урок или да обсъдим по телефона - 5 мин

Въпроси
1. Коя е последната версия на Windows?
2. Има ли мобилни телефони с тази операционна система?
3. Microsoft има ли собствена марка телефони и таблети?
4. Кои са благотворителните дейности на Бил Гейтс?
Основни насоки за помощник-учителите:
1. Не е нужно да си професионалист – тук си, за да помогнеш на едно дете да научи
нещо и то е не е задължително да бъде съобразено с програмата на МОН. Представи
си, че четеш енциклопедия с детето на съседите.
2. Ако все пак се притесняваш, не се притеснявай да питаш координатора за съвет.
3. Можеш да получиш и педагогически насоки, как да проведеш урока си и от главния
учител на занималните ни, Павел Топалов, неговият телефон е 0893/202020.
4. Можеш да ползваш телефон и интернет за урока, стига да бъде, за да търсите
информация по темата. Може и по друга тема, важното е да научим нещо с детето,
а понякога също толкова важно е да го научим как само да намира информацията.
5. Можеш да споделиш мнения, съвети или нови уроци, разработени от теб на
pk@podaretekniga.org
С благодарност към нашите смели помощник – учители,
Фондация Подарете книга

