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Открит урок  
по „Градивни елементи“ с 9 ж клас в електронна среда 

На 04.12.2020 г. се проведе открит урок по „Градивни елементи“ с учениците от IXж клас 
на ПГЕЕ – Пловдив, 

на тема: Обобщителен урок на тема „Пасивни градивни елементи“ 

учител: инж. Георги Томов 

 
Използван подход: Учене чрез разбиране през дистанционното обучение. 

                                          (кратко описание на урока) 

 

ТРАНСВЕРСАЛЕН МОДЕЛ 

Фази на урока Дейност Какво се прави Време 

Първа фаза -

Въвеждаща. 

    
Въвеждаща 
част на 

урока-
запознаване с 
целите на 

урока 

Цели на урока: 

 Учениците да  научат основни 

принципи при изработване на 

презентация по обобщаваща тема от 

предмет по професионална подготовка 

в екип; 

 Учениците да усвоят изискванията за 

разработване на презентация по 

обобщаваща тема от предмет по 

професионална подготовка; 

 Учениците да знаят и разбират начина 

на представяне на презентация пред 

публика в екип, чрез което да затвърдят 

знанията по тема „Ласивни градивни 

елементи “. 

Кратък анализ на план графика на 

изпълнение на поставените задачи. 
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Втора фаза - 

Информиране. 

Подготовка Поставяне по групи на задачите, план графика 

на изпълнение и темите на презентациите от 

обобщаваща тема „Пасивни градивни 

елементи“ по учебен предмет по 

професионална подготовка „Градивни 

елементи“. Изготвяне на презентациите. 

Консултации с учител. 

Самоподгот
овка по 

график 

Трета фаза - 

Изпълнение 

Представяне  Учениците представят изготвените  

презентации.  Обсъждат се различни мнения. 
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Четвърта фаза 

- Оценяване. 

Коментар за 
представяне
то 

Учителят прави своите оценки за 
изпълнението на задачата, отстранява 

пропуски, допълва информацията и дава 

насоки и съвети за бъдеща работа. 

Обобщаване на представените презентации: 
-Положителните страни на изработените 

презентации 

-Допуснатите пропуски  при изработване на 

презентациите 
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Един учебен час по обща теоретична професионална подготовка 35 минути 
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