МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
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Проект: „Трансверсален модел на обучение за специалност
„Автоматизация на непрекъснати производства“

„АВТОМАЦИЗАЦИЯ В ДИГИТАЛНА СРЕДА – РЕАЛЕН БИЗНЕС“
Открит бинарен урок на тема „АВТОМАЦИЗАЦИЯ В ДИГИТАЛНА СРЕДА –
РЕАЛЕН БИЗНЕС“ се проведе на 17.06.2020г. във виртуална лаборатория на
Професионална гимназия по електротехника и електроника- гр. Пловдив.
Дистанционно на открития урок присъстваха директорът на гимназията г-жа
Стоянка Анастасова, ЗДУД инж. Камелия Стоянова, ЗДУПД инж. Елена Динчийска,
ЗДУПД инж. Атанаска Милева, учители и гости на ПГЕЕ-гр. Пловдив.
Дейности:
Представителната изява се проведе от инж. Мина Вътева и инж. Нина Райчева с
учениците от иновативна паралелка на XЖ клас, специалност автоматизация на
непрекъснатите производства. В дигитално-тренировъчната фирма преподавателите поемат
роли си на служители, провеждащи конкурс за избор на най-добрата оферта от няколко
ученически фирми, които са заявили желанието си за включване на техния продукт в
производствената линия.
Междупредметната връзка между учебна практика по електротехника и градивни
елементи и приложен софтуер беше осъществена от няколко екипа от учениците, които
представиха виртуалните си фирми за производство на електронни устройства за контрол и
управление. На 10.06.2020г. на всеки екип от учениците беше възложена задача да презентира
електронен пакет с техническата документация и да проектира схемите в AutoCAD, както и
други данни, необходими за доказване на съответствието на продукта с изискванията на ЕС.
Използвайки специализиран софтуер ThinkerCAD, учениците извършиха монтаж, тестване и
пускане в действие на устройствата. Качеството на представените електронни изделия беше
удостоверено със съответните сертификати и гаранционни карти.
Цели на урока и очаквани резултати от учениците да:
1. разберат организационна структура на фирмата и да генерират собствена виртуална
фирма в условия на дигиталната среда;
2. проучат пазара на предалагането на електронните устройства към момента, както и
техническите им характеристики;
3. представят виртуалната си фирма чрез Google site, Power Point, Google slides и др.
4. надградят уменията си за работа в специализиран софтуер ThinkerCAD и да извършат
монтаж, тестване и пускане в действие на електронните изделия;

5. демонстрират уменията си за чертане в специализирани софтуерни приложения
AutoCAD, Circuit Lab, Google drive или др. по избор;
6. защитят компетенциите си като съставят съответната техническа спецификация в
Excel, Google Sheets и др.;
7. покажат уменията си за работа в Paint 3D, Publisher, Google Draw и др. при разработка
на сертификат за качество и гаранционна карта на изделието;
8. демонстрират техните умения за комуникация в дигитална бизнес среда.
План на урока:
1. Представяне на ученическите фирми за автоматизирано производство;
2. Екипно извършване на монтаж, тестване и пускане в действие на електронните изделия
в ThinkerCAD;
3. Демонстриране на уменията за чертане в CAD приложения;
4. Сравнение на техническите спецификации;
5. Разработка и представяне на сертификата за качество и гаранционната карта;
6. Връчване на ваучери, които дават право на екипите да бъдат обучители на следващия
10 клас в представителна изява през 2020/2021 учебна година.

Преподавателите и гостите на открития урок бяха поканени да изберат най-добрите
работещи решения с цел влючването им в автоматизирано непрекъснато производство. На
екипа с най - добра оферта беше връчен „Ваучер – награда за победител“, който дава право на
екипа да бъде обучител на следващия 10 клас в представителна изява през 2020/2021 учебна
година.

