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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“ Благоевград Благоевград Благоевград 

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

извънкласна дейност 
Тема на събитието Ръководител Тип* 

1 ''Да учим заедно езиковите 
норми'' 

Представителна изява на 
тема: „Словото е сила, когато 
го владеем“ 

Гергана Атанасова З 

Данни за публичните изяви 

 
     Публичната изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения по български 
език и литература  «Да учим заедно езиковите норми» се състоя на 26. 06.2018 г. в ПГИ 
«Иван Илиев». В нея участваха ученици от XI клас. Гости на изявата бяха директорът на 
училището - г-жа Бояджиева-Пенкова, ръководители и ученици от други групи по проекта. 
     Целта на изявата е да се покажат постигнатите резултати по отношение на знанията на 
учениците в овладяване на езиковите норми, както и повишаване на техните комуникативни 
умения. След кратко въведение от ръководителя ученици представиха презентация на тема: 
«Велики творци на словото». След това решаваха литературна кръстословица, в която се 
включиха и гостите. Участниците в групата показаха знанията си и по отношение на своята 
правописна грамотност, като писаха на дъската  думи с труден правопис. Изявата завърши с 
прочит на есета на тема: «Силата на словото», които учениците бяха написали 
предварително  като завършващ етап на обучението за създаване на литературно есе.  
    В края на занятието г-жа Бояджиева-Пенкова изрази задоволството си от показаните 
знания и умения и пожела на участниците нови предизвикателства и успехи.  
     
 
Дата: 26.06.2018 г.     ПРЕДАЛ: АСЯ БОЯДЖИЕВА-ПЕНКОВА 
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