
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – гр. ПЛОВДИВ  

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект: „Трансверсален модел на обучение за специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“

Открит бинарен урок по икономика и английски език

На 4 юни 2020 г. се проведе открит бинарен урок по икономика и английски
език с учениците от 10ж клас на ПГЕЕ гр. Пловдив на тема: Моят бизнес,
свързан с кръговата икономика.

Преподаватели на учениците са инж. Галина Атанасова по икономика и
Вержиния Неделчева по английски език.

Урокът се проведе онлайн.



Цели и очаквани резултати от учениците:

• Да разбират същността на кръговата икономика;

• Да познават принципите на кръговата икономика;

• Да генерират идея за бизнес, свързан с кръговата икономика;

• Да оценяват ангажираността на предприятията при изпълнение на

екологичните норми;

• Оценяване и аргументиране на предимствата и недостатъците на избрания  

бизнес, свързан с кръговата икономика.



Дейности:

1. В началото на месец март на учениците бе поставена задача
самостоятелно да изследват една от най-актуалните теми в съвременната
икономика, тази за „Кръговата икономика“. Те трябваше да разберат
нейната същност и да установят кои са нейните цели и задачи.

2. На учениците бе зададен индивидуален проект: „Моят бизнес, свързан с

кръговата икономика“, като изготвят презентация.

3. В проекта учениците трябваше да измислят име на своята фирма, да

направят лого, да измислят слоган, както и да оценят

положителните и отрицателните страни на своя бизнес (SWOT-анализ).

4. Учениците имаха време за работа по проектите си около един месец.

5. На открития урок бяха представени трите най-добри проекта, като бяха  

сформирани екипи, които преведоха и представиха проектите на 

български  и английски език.
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