
 

 

Открит бинарен урок по ЗБУТ и география с 9Ж клас- 
иновативна паралелка, ПГЕЕ-гр.Пловдив. 

18.12.2020г.   



На 18.12.2020г. в дигитална MS Teams среда се проведе Открит бинарен урок по 
ЗБУТ и география с иновативна паралелка 9Ж клас на тема: "ЕКСПЕДИЦИЯ В 

НЕПОЗНАТОТО - ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА".  
 

Дистанционно на открития урок присъстваха директорът на 
гимназията г-жа Стоянка Анастасова, ЗДУД инж. Камелия 

Стоянова, ЗДУПД инж. Елена Динчийска, ЗДУПД инж. Шинка 
Котрулева, учители и гости на ПГЕЕ-гр.Пловдив.  



ЦЕЛИ НА УРОКА: 
 Насърчаване на самостоятелността на учениците в дигитална среда или в клас.  
 Осъществяване на междупредметни връзки.   
 Затвърдяване и надграждане на придобитите знания по ЗБУТ и география.  
 Развиване на способност за работа в екип.  
 Формиране на умения за планомерен и систематичен подход при решаването  

на проблем, като и развиване на умения за действия при извънредни 
обстоятелства.  

 Формиране на ключови компетентности по ЗБУТ и география.  
 



ПОДГОТОВКА НА УРОКА:   
 „Началникът на експедицията“ Иван Пеев - учител по география и „представителят 

на БЧК“ инж. Нина Райчева - учител по ЗБУТ организират виртуален конкурс за 
избор на екипа за участието в научния проект с експедиция в слабо изследвани 
региони по света.  

 За тази цел се формират екипи от учениците на случаен принцип.  
 На същия принцип се възлагат и задания за проучване на слабо изследвани 

региони.  
 Учителите насочват учениците към изследвания на регионите с чести 

земетресения, наводнения, лавини и заледявания, както и към регионите с 
радиационна опасност.  

 Учителите и гостите ще изберат само един екип от 9Ж клас, който ще се представи 
най-добре в рамките на открития бинарен урок.  



ПЛАН НА УРОКА:   

 Представяне на региона с характерни географски и метеорологични 
особености: наводнения, радиация, лавини и земетресения.  

 Описание на възможните природни бедствия и необходимите действия при 
извънредни обстоятелства.  

 Демонстриране на действията за първа долекарска помощ. 
 Защита на екипната работа по география и ЗБУТ.  
 

* Използвани методи: Трансверсален модел на обучение, обучение чрез 
реална възстановка и обучение чрез въпроси.   



   КЛЮЧЕВИ ДУМИ  

 Географски региони по 
света  

 Действия при извънредни 
обстоятелства 

 Географско изследване   Травми  

 Научно-изследователска 
експедиция   

 Изгаряния, измръзвания и 
отравяния 

 Опасна зона   Рани 

 Извънредни обстоятелства   Радиационна защита 

 Експозиция   Основни жизнени показатели  

 Риск   Първа долекарска помощ 



ДЕЙНОСТИ:   

 Представяне на географските и климатичните условия на региона. 
 Описание на природните бедствия и действията при извънредни 

обстоятелства.  
 Демонстриране на действия за първа долекарска помощ при евентуално 

бедствие. 
 Отговори на случаен принцип на специфичните въпроси, които се отнасят за:  
   рани, травми, изгаряния и измръзвания, отравяния и радиационна защита и др. 
 

* В края на открития урок се обявява екип - Победител във виртуалния конкурс.  
 


