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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 Професионална гимназия по 
икономика „Иван Илиев“  

Благоевград Благоевград Благоевград 

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

извънкласна дейност 
Тема на събитието Ръководител Тип* 

1 Математиката – трудна, но 
интересна 

«Математиката – това е 
езикът, на който е написана 
книгата на природата» 

Антоанета 
Любенова 
Величкова-Цонева 

З 

Данни за публичната изява 
 На 28.06.2018 г. от 1200  часа в кабинета на педагогическия съветник в ПГИ «Иван Илиев» се 
проведе представителната изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения 
«Математиката – трудна, но интересна» под надслов «Математиката – това е езикът, на който е 
написана книгата на природата». 

Целта на изявата бе да се покажат  някои приложения на математиката в живота; учениците 
да разберат, че математиката не е само решаване на задачи, а може да бъде интересна и забавна.  

 Участниците от клуба представиха презентация, свързана с темата и предложиха на 

присъстващите четири забавни математически игри. Първата беше свързана с римски цифри, 

втората - с  термини от математиката,  в третата трябваше да се преброят правоъгълници и 

триъгълници от схема, а в четвъртата - да открият в схема мисълта на Гьоте: «Трябва да се учи 

много, за да се знае поне малко». Всички присъстващи с интерес се включиха в игрите. На 

финала бе представена ФОРМУЛА НА УСПЕХА =[(желание + постоянство) -(страх + мързел)] . 
(настроение + амбиция) = ПОБЕДА! 

Гости на изявата бяха: г-жа Ася Бояджиева-Пенкова – директор на ПГИ, Здравка 
Хаджииванова, Карамфила Стойкова, Гергана Атанасова, Наташа Манова, Галина Борисова, Илия 
Вълчев и Силвия Иванова – учители в училището. Присъстваха ученици от осми и десети клас.   
  

Дата: 28 юни 2018г.     ПРЕДАЛ: АСЯ БОЯДЖИЕВА-ПЕНКОВА 
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