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ПРОЕКТ “УСПЕХ” В ЕГ
За да можем повече и по-добре
Завторапореднагодинаученици и преподаватели  от ЕГ“Д-р
Иван Богоров“    работят   по
проектнаМОМН„Успех“–„Да
направим училището привлекателнозамладитехора“.Презтази
учебнагодинасформиранитеклубове,студияисекциисас4повечеотминалатаисаобщо17с11
преподаватели от гимназията и
едингостуващлектор.Запърви
пътпрезтазигодинащесеизявяват„Театралностудио“сръководител
Ирина
Тодева,
„Комуникативни умения и дрескод“сръководителВеселаНедкова,спортнасекцияпобадминтон
подръководствотонаВълчоВъл-

чевигрупазавиртуалнаразходка
изевропейскитестолицисръководителВаняАндреева.Клубовете
обхващатиповечеученици–повечеот54%отвъзпитаницитена
Езиковагимназия.Напроверкапо
проект„Успех“сеспециалнаработнагрупанаРайоннияинспекторатнаМОМН–Хасково,която
инспектира работата на 8 клуба
безданаправизабележкизапропускиинедостатъцивдейността
им.
До края на учебната година
всекиединотклубоветещенаправиподвепредставителниизявии
ще демонстрира резултатите от
своятаработа.

Работата в клуб „Езиците
на Европа“ имазацелдадопълнииразнообразичуждоезиковото обучение.
Ръководителнаклуба
е Йовелина Бойчева.
На своята представителна изява участницитечрезпрезентации
удъвършенстваха комуникативните си
уменияидоказаха,че

могатнесамодаговорят,нои
да се изразяват на езика на
Шекспир.

Еднаоттемите,покоятоработиклуб „Млад физик“ попрограма
„Успех“,е"Глобалнозатопляне".Внеясенасочвавниманието към проблемите с
повишаванетонасредногодишнататемпературана
Земята, причините, последствиятаиначинитеза
намаляване на вредите
върхуклимата.Впредставителна изява  чрез презентация, дискусия с
гоститеифилммладите

физицивЕГкоментирахапроблемаивъзможнитемеркизаограничаване на причините и
намаляваненащетитевлокален
иглобаленмащаб.

На 08. 04 2013г. се проведе
първатапредставителнаизявана
клуб „Виртуална разходка из
европейските столици” по
проект „Успех”. Участниците
влязохавролятанаекскурзоводииразведохасвоятапубликаиз
общо 5 европейски столици –
Мадрид,Виена,Берлин,Парижи
Осло.Тебяхаподбралиедниот
най-запомнящитесеиемблематични обекти, за да
предадатнасвоитесъученициемоциятаидухътна
всекиединград.
Клубът съществува за
първа година  в ЕГ „Д-р
Иван Богоров”.Участват
ученициотдевети,десети

иединадесетикласинеговръководителег-жаИванкаАндреева,
преподавател по география и
икономика.Целтанаклубаеда
сеповишигеографскатакултура
на участниците, те да развият
своитеумениязаработаскарта,
мащаб,търсенеиподборнаинформацияидаусъвършенстват
умениятасидаяпредставят.

„Каквознаемзаживота,дейносттаиидеитенаВасилЛевски” – това е темата на
викторина,коятосепроведев
ЕГ “Д-р Иван Богоров“ на
19.02.2013 г. Викторината е
посветена на 140-тата годишнина от обесването на Васил
Левскииепредставителнаизяванаклуб „Млад историк”. Ръководител на
клубаеТодорТодоров,
аучастницисаученицитеотVIIIклас.
Тематиченобхватна
викторинатасасъбития
ифактиотживота,семейството и дейността
наВасилЛевски,както

иосновниидеиипостановкиза
революцията,мястотонабългаритевевропейскатацивилизация и следосвобожденското
устройствонановатабългарска
държава.Отборите получиха
паметни награди, а всеки от
участниците–енциклопедияна
българскитевладетели.

Нов успех за
младите огнеборци

дисциплини – разгръщане на
бойнапътекаищафета,вкоято
отборът на ЕГ“Д-р Иван Богоров“финишираснай-добровреме. В крайното класиране
отборътсекласиранатретомясто.Товабешеипредставителна
изява на клуба в рамките на
програма „Успех“ – „Да направимучилищетопривлекателноза
младитехора“.

Завторапореднагодинаклуб
“Млад огнеборец“ сепредстави
достойно в областния кръг на
състезанието,организираноотРайонна служба „Противопожарна
безопасностизащитананаселението“– Димитровград.Състезаниетосепроведена18априлна
стадион „Миньор“
при оспорвана надпревара със строги
прав ил а.Отб ор ит е
трябвашедадемонстрират екипна работа,
строга
дисциплина и усвоениумениявдве
Театралното студио е
приемник на най-добрите
традицииотизвънкласните
дейностивгимназията.ГарантзатоваенеговиятръководителИринаТодева.С
изявите на Театралното
студиосесвързватнай-атрактивнитесъбитиявЕГ.
Екипът на клуб „Млад
журналист“ работи за втора
година по проект „Успех“.
Участниците в него
имат възможност да
работятвняколковида
медии – училищното
радио, собствен сайт
ителевизионнирепортажи, осъществени
със съдействието на
ТВ Димитровград.
Настоящият юбилеен

брой на вестник“Училищен
живот“същоеделонаекипа
наклуба.

