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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 01.02.2017 г. до 28.02.2017 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 Забавна граматика Резюме.Съобщение.Обява Р.Лилова «З» 

2 Енциклопедия на културно-
историческия туризъм 

Презентиране / презентация 
пред родиттели / 

Силвия Богданова «З» 

3 Работилница за уменията и 
сръчностите 

/представителна изява/ 

Изложба - базар на 
изработените изделия от 
участниците в клуба 

Неда Ненова «И» 

4 Работилница за уменията и 
сръчностите 

/работа с родители/ 

Подготовка за училищния 
празник 

Неда Ненова «И» 

5 Мажоретен състав Работа за синхрон между 
музика, танц,сценично 
поведение, контакт с 
публиката-гост родител с 
активното му участие  

Станислава 
Папазова 

«И» 

6 Светът и ние с танци Работа за синхрон между 
музика, танцово и сценично 
поведение, контакт с 
публиката-гост родител с 
активното му участие  

Станислава 
Папазова 

«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. 
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Данни за публичните изяви 

Забавна граматика 
На 17.02.2017г. се проведе второ събитие с  участието на родители.Събитието се проведе 

в компютърния кабинет на училиюето, където участниците от“Забавна граматика“ презентираха 

изготвянето на резюме, обява, съобщение.Родителите предлагаха теми за обява или съобщение и 

със задоволство следяха представянето на на презентации по избраната тема.Целта да се 

изготвят този вид текст текстове според изискванията и да се развиват презантационните им 

умения е постигната. 

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". 

 

„Енциклопедия на културно-историческия туризъм“ 
 

На 28.02.2017 година се проведе второ събитие с родителите, на което учениците от клуба 
презентираха изготвена от тях презентация на избрани обекти от селото. На срещата присъстваха 
всички ученици от проекта заедно с някои родители и съученици. Целта на срещата бе развиване 
на презентационните им умения, която цел бе постигната. За всяко дете от проекта имаше да 
представи по един слайд от презентацията на избран от него обект. 

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". 

 

„Работилница за умения и сръчности“ 
 

На 17.02.2017 г. Се проведе представителна изява в присъствието на родителите на 
учениците, включени в групата «Работилница за уменията и сръчностите». Гостите се запознаха с 
дейностите и изделията на учениците. Децата изработиха мартенички за гостите, споделиха 
заученото за легендата за мартеницата. 

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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Мажоретен състав 

На 02.02.2017г имахме гост родител Магда Ангелова, която се включи в танца и се забавлява 
заедно с нас. Получи се една обратна връзка, като даде идея за по-добро сценично представяне на 
децата пред публика.  

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". 
 

Светът и ние с танци 
На 15.02.2017г имахме гост родител Магда Ангелова, която се включи в танца и се забавлява 

заедно с нас. Получи се една обратна връзка, като даде идея за по-добро сценично представяне на 
децата пред публика.  

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". 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата:01.03.2017 г.      Предал:Стойна Делчева 
         /име, фамилия/ 
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