
                                       
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
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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. 

                                                                                                

Група „Разнообразието в леката промишленост“ 
 
             На 22.02.2017г. от 14:30 часа в Компютърния кабинет на Професионална гимназия по лека 

промишленост „Владимир Димитров-Майстора“, град Кюстендил по Проект BG05M2OP001-2.004-

0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – „Твоят час“ ще се проведе 

представителна изява на групата за извънкласна дейност по интереси „Разнообразието в леката 

промишленост“ с ръководител на дейността  г-жа Маргарита Мазнева. 

            Изявата ще бъде презентация, включваща посещения на различни шевни фирми с цел 

запознаване на учениците с производствения процес, основните видове технологии в зависимост от вида 

на облеклото, автоматизирани системи и други; посещения в обувна фирма, кроялен цех, довършване на 

продукция. 
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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. 

 

Група „Разнообразието в леката промишленост“ 
 

 

             На 14.06.2017г. от 14:40 часа в Компютърния кабинет на Професионална гимназия по 

лека промишленост „Владимир Димитров-Майстора“, град Кюстендил по Проект 

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности – „Твоят час“ ще се проведе представителна изява на групата за извънкласна 

дейност по интереси „Разнообразието в леката промишленост“ с ръководител на дейността  

г-жа Маргарита Мазнева. 

            Изявата ще бъде публична и ще включва демонстрация за изработване на покривка. 
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