
  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ЕЛЕКТРОНИКА  

                                                  гр. Пловдив 

Проект: „Трансверсален модел на обучение за специалност 

„Автоматизация на непрекъснати производства“ 

 

 

 

„Моята виртуална фирма“ 
 

 

Открит бинарен урок на тема „Моята виртуална фирма“ се проведе на 22.06.2020г. 

във виртуална среда на Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. 

Пловдив.   

Дистанционно на открития урок присъстваха директорът на гимназията г-жа 

Стоянка Анастасова, ЗДУПД инж. Елена Динчийска, ЗДУД инж. Камелия Стоянова, 

ЗДУД г-жа Корнелия Василева,  учители и гости на ПГЕЕ - гр. Пловдив.  

  

Дейности: 

Представителната изява се проведе от инж. Мина Вътева и г-н Йоанис Икономикос с 

учениците от иновативна паралелка на 9Ж клас, специалност „Автоматизация на 

непрекъснатите производства“. В така представената виртуална фирма, учениците поеха ролите 

си на служители в различните отдели на фирмата, които имаха за цел да представят пред 

гостите произвеждания от тях продукт, устройство.  

Междупредметната връзка между учебна практика по електротехника и градивни 

елементи и aнглийски език беше осъществена от няколко екипа от учениците, които 

представиха в дигитална среда, както на български, така и съответно на английски език, 

дейността на създадената от тях виртуална фирма: ISTR – Industrial System Time Relaying. С 

тази своя виртуална фирма те успяха да представят чрез нагледна симулация дейността на едно 

от електрическите си изделия (реле за време).  

Фирмата имаше следната организационна структура и отдели:  

1. Управител/Мениджър 

2. Технически директор 

3. Технически  отдел 

4. Производствен отдел 

5. Отдел качество и контрол 

6. Отдел маркетинг и реклама 

Предварително на всеки екип от учениците, представляващи различните отдели на 

фирмата беше възложена задачата да презентира дейностите свързани с отговорностите за 

произвеждането на устройството и съпътстващата го техническа документация. От 

технологичната карта включваща в себе си принципната схема и детайли за техническите 

характеристики до спецификацията на компонентите и последователността на стъпките, които 

трябва да следват учениците от производствен отдел. Използвайки специализирания софтуер 



ThinkerCAD, учениците извършиха симулация на напълно работещо и функциониращо реле за 

време, тествайки и пускайки го в действие. Качеството на представеното и предлаганото 

изделие беше удостоверено със съответния технически паспорт, включващ в себе си 

сертификат и гаранционна карта. Учениците от отдел маркетинг и реклама демонстрираха и 

разработената от тях рекламна кампания на фирмата. 

 

 

Цели на урока и очаквани резултати от учениците да: 

1. Да проучат различни организационни структури на фирми и да изберат една от тях за 

своята и да генерират собствена виртуална фирма в условия на дигиталната среда; 

2. Да проучат пазара на предлагането на електронните устройства към момента, както и 

техническите им характеристики; 

3. Да развият умения за изготвяне на технологична карта на изделието; 

4. Да придобият знания и умения за работа в специализиран софтуер ThinkerCAD и да 

извършат монтаж, тестване и пускане в действие на устройството; 

5. Да развият умение за презентиране; 

6. Да изготвят и презентират цялата техническа документация на български и 

английски език и демонстрират техните умения за комуникация в дигитална бизнес 

среда.    

План на урока: 

1. Представяне на управителя/мениджър на дейността на виртуалната фирма; 

2. Представяне на извършените дейности от производствен отдел - монтаж, тестване и 

пускане в действие на устройството в ThinkerCAD; 

3. Отчитане на произведената продукция от отдел качество и контрол; 

4. Представяне на технологична карта на изделието от техническия отдел; 

5. Представяне на техническия паспорт на изделието от техническия директор; 

6. Реклама и маркетинг на фирмата; 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

  

  



  
 

Управителят/мениджър, благодари на гостите и сподели, че е ще е щастлив ако е 

спечелил аудиторията за свои клиенти. Обеща  ISTR - Industrial System Time Relayng  да 

заработи в реални условия – ПГЕЕ, Пловдив. 


