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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 „Опознай родния край“ 
 

 

             На 25.01.2018г. 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 „Опознай родния край“ с ръководител на дейността  г-жа Албена 

Благоева на тема „Красотата на родния край, чрез картините на Майстора“. 

            Изявата ще бъде презентация, включваща запознаване с историята на Майстора и 

картинната галерия. 
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финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 
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Група „Опознай родния край“ 
 

             На 26.04.2018г. 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 „Опознай родния край“ с ръководител на дейността  г-жа Албена 

Благоева. 

            Изявата ще бъде презентация на тема: „Гордеем се с историческото минало на град 

Кюстендил, културните забележителности и природа“. 
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