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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 юни 2018 г. до юни 2018 г. 

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

място 
Община Област 

100280 ПГИ  „Иван Илиев“ гр. Благоевград Благоевград Благоевград 

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

извънкласна дейност 
Тема на събитието Ръководител Тип* 

1 «Живей здравословно» «Какво научих досега» Галина Юнакова И 

Данни за публичните изяви 
На 21.06.2018 г. бе проведена втората представителна изява на учениците от групата по 

интереси „Живей здравословно“ в кабинета по химия при ПГИ «Иван Илиев» на тема „Какво научих 
досега“. Участниците в клуба представиха основните акценти от здравословния начин на живот с 
помощта на презентация и изработени от тях табла по темите. 

Целта на изявата бе учениците да покажат придобитите знания за: здравословен начин на 
живот и взаимовръзката между човека и околната среда, затлъстяването – най-разпространеното 
метаболитно заболяване на нашето време, правила и препоръки за рационално хранене, какво се 
случва с организма ни докато спортуваме, що е хидратация и дехидратация, каква е вредата от 
газираните напитки. 

Представителната изява и занятията на групата по интереси „Живей здравословно“ бяха 
насочени към формиране и надграждане на знания и умения за самоконтрол на собственото здраве 
и предпазване от рискови за здравето ситуации – как и с какво да се храним, осъзнаване ползата от 
добрата хидратация и активното движение за човешкия организъм. 

От поканените гости на изявата присъстваха г-жа Бояджиева-Пенкова – директор на 
училището, учителите: г-жа Методиева, г-жа Станковска, г-жа Стамберова, г-жа Хаджииванова, г-жа 
Ани Стоянова – мед. сестра,  госпожа Кадурина, родители и ученици от нашето училище. 

Информация и снимки от  представителната изява са публикувани в сайта на училището. 
 
 
 
Дата: 21 юни 2018 г.      Предал: АСЯ БОЯДЖИЕВА-ПЕНКОВА 
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