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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“ 

 

                                                    

БИНАРЕН УРОК В 9
Ж

 КЛАС  

Нели Минкова , преподавател по БЕЛ , 

 и Стоянка Николова, преподавател по философия 

 

Тема: „Публично изказване по морален проблем – упражнение 

върху ,,Пътешествията на Гъливер“ от Джонатан Суифт 

На 15.10.2021г. в кабинет 1405 и в електронна платформа Teams се 

проведе бинарен урок ( 2 учебни часа) с учениците от 9,,ж“ клас, специалност: 

„Автоматизация на непрекъснати производства“.  

1. Цели на урока:  
1.1.  Да се систематизират знанията за морално – ценностната система 

в епохата на Просвещението и съвременността. 

1.2.  Да се обобщи ролята на художествените изразни средства за 

оформяне на основните  внушения на творбата на Джонатан 

Суифт ,,Пътешествията на Гъливер“.  

1.3.  Да се надградят умения за изготвяне и представяне на  на 

публично изказване . 

1.4. Да се провокира формирането на лично становище по 

общочовешки проблеми. 

1.5. Да се затвърдят усвоените умения за интерпретация и съпоставка 

при работа с художествен текст.  
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1.6. Да се развият дигиталните и езикови компетентности на 

учениците чрез изготвяне на презентации. 

1.7. Да се усъвършенстват умения, необходими на учениците за 

бъдеща житейска реализация – презентационни способности, 

познания за философски и етични проблеми.    

 

 

Използвани методи и  подходи: Метод ,,Пирамида“, ,,Аквариум“, 

екипна дейност, трансверсален подход. 

2. Ход на урока: 

2.1. Поставяне на целите и основните въпроси,  по които ще се 

дискутира. Актуализация на знания за основните философски и 

литературни идеи на Просвещението. 

2.2. Преговор на основните компоненти и специфики на публичното 

изказване като аргументативен текст. 

2.3. Работа по метод за формиране на трансверсални компетентности – 

обучаемите затвърждават и надграждат знания и умения за 

представяне в официална среда – публична реч, водене на 

дискусия, презентационни умения. 

2.4. Екипно представяне на изказване по значим морален проблем: 

- ,,Лицето на властта“; 

- ,,Лицето на омразата“; 

- ,,Лицето на амбицията“; 

- ,,Лицето на лицемерието“; 

- ,,Лицето на войната“. 

3. Попълване на карти за оценка на представените изказвания по 

предварително зададени критерии – развиване на умение за оценка и 

самооценка. 

4. Коментар и анализ на публичните речи – позитивни страни, допуснати 

грешки и средства за тяхното преодоляване.  

5. Усъвършенстване на умения за работа в електронна среда – учениците 

споделиха своите презентации в Teams в реално време, като по този начин 

направиха съпричастни към урока съучениците си в ОРЕС, както и 

виртуални ,,гости“ – преподаватели в ПГЕЕ. 

6. Поставяне на домашна работа – изработване на есе по морален проблем. 
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На всички активно участвали и отличили се със знания и практически 

умения за креативност, сътрудничество при работа в екип, бързина, 

дисциплинираност, етика във взаимоотношенията при екипната работа, 

ученици, преподавателите Нели Минкова и Стоянка Николова поставиха 

оценки по утвърдените критерии по общообразователното обучение. 

Бинарният урок позволи на обучаемите от 9,,ж“ клас да демонстрират 

познания по БЕЛ и философия; да развият своите умения за:  екипна работа , 

междуличностна комуникация, самокритичност и критичност; да надградят 

способности за ефективна и атрактивна  презентация на изработен продукт; да 

добият увереност за представяне пред аудитория; да усъвършенстват 

дейността си в електронна среда. 

На урока онлайн присъстваха: инж. Елена Динчийска – ЗДУПД и 

педагогически специалисти от ПГЕЕ. 
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