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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 Химията в практиката и в 
живота 

Вещества и химични реакции 
в природата и практиката 

Душка Станковска И 

Данни за публичните изяви 
На 26.06.2018 г.  в кабинета по химия в ПГИ, бе проведена Втората представителна изява на 

учениците от клуб „Химията в практиката и в живота“ на тема „Вещества и химични реакции в 
природата и практиката“ в кабинета по химия при ПГИ. Целта на това мероприятие бе участниците 
в клуба да представят информация за заниманията на клуба през цялата година и да представят на 
публиката ключови компетентности и функционални умения за работа с лабораторни съдове и 
апаратури. Направиха интересни опити, с които впечатлиха присъстващите и презентация за 
целите и задачите на клуба, поставени в началото на годината, както и резултатите, които 
постигнаха. 

От поканените гости на изявата присъстваха г-жа Ася Бояджиева-Пенкова – директор на 
училището, г-жа Надежда Стойчева  – гл.счетоводител на гимназията, г-жа Ани Николова- 
медицинска сестра, г-жа Галина Юнакова – учител по биология и ЗО, г-жа Йорданка Стамберова- 
учител по счетоводство, г-жа Станислава Далева- репортер на в-к Струма и ученици от VIII, IX  и 
XІ клас в ПГИ.  

Информация и снимки от  представителната изява са публикувани в сайта на училището и 
във вестник „Струма“. 
 
 
    Дата: 26 юни 2018 г.    ПРЕДАЛ: АСЯ БОЯДЖИЕВА-ПЕНКОВА 
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