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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 01.12.2016 г. до 31.12.2016 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 Преразказ на приказка Р.Лилова «З» 

2 Обучителни затруднения по 
математика VІІ и VІІІ клас 

Умножение и деление на 
десетични дроби 

М.Пенева «З» 

3 «Занимателен фолклор» Среща с родители .Представяне 
на пиеската ,,Бъдни вечер,, 

П.Ганева «З» 

4 Формация декорация Изработване на сувенири за 
коледа.Представителна изява. 

П.Ганева «З» 

5 Танцов състав Коледно тържество Ангел Ненов «И» 

6     

7     

* 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 

„Забавна граматика“             
На 19.12.2016г. се проведе събитие на тема „Преразказ на приказка“ с  гости родителите на 

Ирен Гаръбски и Мариян Попов.Подителите прочетоха по една приказка, която е любима от 
детството им и предложиха на учениците да преразказват от името на любимия от текста 
герой.Присъстваха всички ученици, които са включени в проекта и ученици от 7 клас, които 
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проявяват интерес към усъвършенстване на преразказ с дедактическа задача.Учениците анализираха 
преразказа на всеки един- има ли пропуснати епизоди, преобразувана лие пряката реч, съобразено 
ли еглаголното време. 

 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". 
 

               
 

Обучителни затруднения по математика VІІ и VІІІ клас 
На 6.12.2016 година на тематичното занимание «Умножение и деление на десетични 

дроби» присъстваха майките на Митко и Стела.Те наблюдаваха работата на децата в работните 

листове и след това им задаваха примери,които учениците решаваха на дъската.Родители и 

ученици остонаха доволни от проведеното занимание. 

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" 

 
 

“Занимателен фолклор” 
На 22.12.2016г. се проведе среща с родители  на тема,,Бъдни вечер“. Пиеска е  подготвена от 

учениците на клуб,,Занимателен фолклор,, с гости родителите на учениците,ученици от ОУ 
,,Христо Ботев,, с.Дълго поле и колективът на училището.Декорите към пиесата бяха изработени от 
клуб,,Формация декорация,,. 

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". 

 

 

Формация декорация 
На 21.12.2016г.се проведе представителна изява на клуб формация декорация.Учениците 

представиха ръчно изработени сувенири за Коледа и Нова година.Изделията бяха пуснати за 
продажба с  благотворителна цел . 

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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Танцов състав 
Цел на изявата: 
 Във връзка с празника Коледа, учениците да представят пред родители и гости народни 
танци и обичая Коледуване. 
 Тържеството се състоя на 25.12.2016г. на площада в с. Дълго поле пред широка публика. 
Присъстваха учители, родители и близки на участниците, както и много други гости, представители 
на местната общност. 
 Учениците се представиха блестящо, много добре бяха подготвили танците и обичая. 
Получените отзиви от всички присъстващи бяха изключително позитивни, благодарните погледи 
на публиката в края на изпълнението са неуспоримо доказателство за успеха и добрата подготовка 
на учениците. 
 След представянето, децата получиха подаръци, осигурени от кмета на с. Дълго поле. 

 
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:16.01.2017. г.      Предал:Стойна Делчева 
         /име, фамилия/ 
 

http://www.eufunds.bg/

