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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 април 2018 г. до април 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 Моята бизнес идея Първи стъпки в бизнеса Даниела 
Карабельова 

З 

2     

3     

...     

 

Данни за публичните изяви 

 
На 30.04.2018 г. от 13.30 часа бе проведена представителна изява на учениците от 

група за преодоляване на обучителни затруднения „Моята бизнес идея“ в кабинет И3 на 

ПГИ „Иван Илиев“ на тема “Първи стъпки в бизнеса“. “Моята бизнес идея” е “мини 

проект” за формиране на предприемачески и икономически умения в учениците от XIIБ 

клас /втора група/, спец. “Икономика и мениджмънт“, съобразно програмно съдържание, 

подходящи форми и методи на педагогическо взаимодействие.  

В началото на изявата бе представена информация за същността и целите на групата. 

Отчетът на осъществените дейностти бе презентиран чрез снимков материал и включва 

следните направления – цели на проекта и на групата за преодоляване на  обучителни 

затруднения; програма; техническо оформяне и представяне на хартиен носител на бизнес 

проектите; презентиране на идеите за собствен бизнес и демонстрирането на краен продукт  

- изготвянето на проекти за създаване на собствен бизнес.  
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Целите на изявата бяха следните: 

1.  Да се покаже, че учениците са усвоили допълнителна икономическа 

терминология; че проявяват творческа креативност,  иновативност и имат 

предприемаческия дух, необходимите социални компетенции и положителна 

нагласа към бизнеса;  

2. Да презентират своите проекти за създаване на собствен бизнес.  

 

Учениците от групата бяха разделени на екипи. Първият екип в състав: Ралица 

Бойчева, Янка Димитрова и Мария Огнянска, представи своя проект за създаване на фирма 

с предмет на дейност – производство на шоколад. Вторият екип в състав: Стефани 

Стоянова и Мая Велкова,  защитиха своята идея за собствен бизнес на тема – производство 

на плюшени играчки. Третият екип в състав: Стойчо Сотиров, Петя Тупалова и Сузана 

Юзекчиева,  представиха идеята си за създаване на предприятие за производство на пюрета. 

Учениците демонстрираха отлични презентационни умения и показаха високо ниво 

на владеене на специфична икономическа терминология. 

Изявата приключи с представяне на проведено анкетно проучване относно мнението 

на учениците за дейността на групата. Поставените цели бяха постигнати и учениците си 

тръгнаха с удовлетворение от свършената работа и самочувствие, че са готови за 

практическия си изпит и бъдеща реализация. 

На представителната изява присъстваха г-жа Ася Бояджиева – Пенкова - директор на 

ПГИ,  г-жа Здравка Хаджииванова – старши учител по математика, г-жа Илиана Кадурина и   

г-жа Илияна Папукчиева – старши учители по икономически дисциплини, г-жа Йорданка 

Стамберова – старши учител по счетоводни дисциплини и ученици от XI и  XII  класове. 

Информация и снимки от  представителната изява са публикувани в сайта на 

училището. 

 
 
Май 2018 г.      ПРЕДАЛ 
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