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Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез 
дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

ДО 
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТ 
BG05M2OP001-2.004-0004 „ТВОЯТ ЧАС“ 

 
 

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ 
 
по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

(Твоят час)“ – фаза 1 
 

за период от 08.06 2018 г. до 08 .06.2018 г. 

Данни за училището, организирало публичните изяви 
Код по админ Име на училище Населено място Община Област 

100280 ПГИ  „Иван Илиев“ Благоевград Благоевград Благоевград 

 

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви 
№ Наименование на 

извънкласна дейност 
Тема на събитието Ръководител Тип* 

1 Да успеем заедно – X клас  Написаното от мен – това 
съм аз 

Светлана 
Трендафилова 

 З 

 

Данни за публичната изява: 
 
            На 08.06.2018г. от 11:00 часа в кабинет № 400 на Професионална гимназия по икономика 
«Иван Илиев» - Благоевград, се проведе публична изява на групата  «Да успеем заедно» по проект 
„Твоят час“ на тема: „Написаното от мен – това съм аз“. 
           Гости на събитието бяха г-жа Галина Борисова – госпожа Галина Борисова (учител по 
български език и литература в Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“, госпожа 
Маргарита Илиева - библиотекар в Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ и 
ръководител на група по интереси по проекта, както и десетокласници от училището. 
            Проведена бе кратка литературна викторина, в която взеха участие и гостите. Трима от най- 
знаещите  и най-активните получиха награди. 
            Всеки от участниците в групата получи „Кратък речник на литературни понятия и 
фразеологизми“, изработен и оформен като малка книжка от самите участници в групата. 
            На таблото в кабинета бяха изложени най-добрите  ученически съчинения, които гостите 
имаха възможност да прочетат. 
            Учениците получиха информация за възможностите, които дава проектът „Твоят час“. 
              
 
   12.06. 2018 г.     ПРЕДАЛ: АСЯ БОЯДЖИЕВА-ПЕНКОВА 
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