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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 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г. 
 

Данни за училището, организирало публичните изяви 
Код по админ Име на училище Населено място Община Област 

1601203 ОУ”Христо Ботев” С.Дълго поле Калояново Пловдивска 

 

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

извънкласна дейност 
Тема на събитието Ръководител Тип* 

1 Енциклопедия на културно-
историческия туризъм 

Представителна изява Силвия Богданова «З» 

2 Четенето лесно, писаето лесно 
/работа с родители/ 

Посещение в библиотеката. Донка Борукова «З» 

3 Танцов състав Екипна работа- Танцуване на 
хора от репертоара на 
родители. 

Ангел Ненов «И» 

4 Танцов състав Лазаров ден Ангел Ненов «И» 

* Обозначете в колоната «Тип» извънкласните дейности по интереси с «И», а извъкласните дейности за 
преодоляване на обучителни затруднения със «З». 
В таблицата добавете редове в зависимост от броя публични изяви, организирани за отчетния период. 
 

Данни за публичните изяви 

“Енциклопедия на културно-историческия туризъм” 
 

На 19.04.2017 г. се проведе представителна изява на клуб «Енциклопедия на културно-
историческия туризъм”. Изявата бе пред родители, съученици и учители, като учениците от 
проекта представиха вече разпечатаните енциклопедии на презентация. Разказаха как са избрали 
обектите и за работата по изготвяне на самата енциклопедия. 
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Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР 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)–фазаІ". 

 

“Четенето лесно, писаето лесно” 
 

На 24.04.2017 г. Родителите на учениците, включени в дейностите по проект «Твоят час» 
придружиха децата си до библиотеката и им разказаха за книгите, които са чели в детството си. 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР 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)–фазаІ". 

 
Танцов състав 
Цел: 
 Във връзка с участие на родителите с дейността на групата. 
 Срещата се проведе на 01.04.2017 г. Във физклултурния салон на ОУ «Христо Ботев». 
Родителите бяха запознати с танците, които учениците бяха разучили до този момент. Някои от тях 
показаха на децата няколко хора, които умеят да танцуват. В края на заниманието родители и деца 
танцуваха заедно  хоро Ширто. 
 Родителите и учениците бяха удовлетворени от общата изява. 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР 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)–фазаІ". 

 
Танцов състав 
Цел на изявата: 
 Във връзка с празниците Лазаров ден и Цветница, учениците да представят пред родители и 
жители обичая «Лазаруване». 
 Празника се състоя на 08.04.2017г. по домовете на жителите в с. Дълго поле.  
 Учениците бяха подготвени много добре. Обикаляха домовете, като представиха обичая 
«Лазаруване» Получените отзиви от жителите на селото, пред които се представиха бяха 
изключително позитивни. С тази своя изява учениците съхраняват и опазват българските традиции, 
свързани с пролетния празничен календар. 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР 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)–фазаІ". 
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Дата02.05.2017 г.      Предал:Стойна Делчева 
         /име, фамилия/ 
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