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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 01.05.2017 г. до 31.05.2017 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 «Училищен вестник» Презентация на работния 
процес през годината 

Е.Филипова «З» 

2 «Занимателен фолклор» Представителна изява  с 
пиеската ,,Сливи за смет ,, 

П.Ганева «З» 

3 Четенето лесно, писаето лесно 
/представителна изява/ 

Знам и мога. Донка Борукова «З» 

4 Магията на приказките 
 

Драматизация на любима 
приказка 

Неда Ненова «З» 

5 Работилница за уменията и 
сръчностите 

/работа с родители/ 

Подготовка за училищния 
празник 

Неда Ненова «И» 

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

Станислава 
Папазова 

«И» 

7. 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» 
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* 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 

„Училищен вестник“ 
Презентация на работата  проведена през годината бе представена на 30.05.2017г. 

Пред родителите и учителите бяха показани избрани моменти от работата на учениците и  

направата на двата броя на училищният вестник. 

Бе демонстрирана и  настолната игра «Направи си сам приказка», както и рисунки и работни 

материали. 

На 02.05.2017г. на патронният празник на училището бе изложен и предоставен за 

разглеждане и продажба вестника «Училищен звън».Събраните средства от  

годишния базар  и продажбата на вестника бяха 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". 

 
                                                           

 „Занимателен фолклор“ 
На 08.05.2017г. се проведе представителна изява от клуб ,,Занимателен фолклор,,.Учениците 

представиха пиеската по българската народна приказка на Ран Босилек ,,Сливи за смет,, 
Гости на изявата бяха родители, ученици и учители. 
Декорите бяха изработени със съдействието на 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". 

 
“Четенето лесно, писането лесно” 

На 18.05.2017 г. Се проведе представителна изява на групата по обучителни затруднения по 

проект «Твоят час». Присъстваха всички ученици включени по проекта и които изпитваха 

интерес към темата. Събитието се проведе в стаята на I клас от 12.50 часа. Учениците показаха 

своите портфолиа с материалите, по които работеха. Четоха и разказваха детски приказки, 

рисуваха герои от приказки, играха на електронна интерактивна игра. 

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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“Магията на приказките” 
 

На 29.05.2017 г. Се проведе представителна изява на групата по обучителни затруднения по 

проект «Твоят час». Присъстваха всички ученици включени по проекта и които изпитваха 

интерес към темата. Събитието се проведе в стаята на II клас от 13.30 часа. Учениците показаха 

своите портфолиа с материалите, по които работеха. Четоха и разказваха детски приказки, 

рисуваха герои от приказки, драматизираха откъси с любими герои от детски произведения. 

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 12.05.2017 г. Родители на учениците, включени в дейностите по проект «Твоят час» 

присъстваха на занятието, на което оказаха помощ при подготовка за празника на училището – 
подреждане и опаковане на изделията за благотворителния базар.  

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". 

 

Мажоретен състав 
На 04.05.2017г.  имахме гост родител  Таня Кунова и ЛалкаПайташка , които се включи в 

танца и се забавляваха 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 03.05.2017г имахме гост родител  Таня Кунова и Иванка Караманска , които се включи в 

танца и се забавляваха 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 
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Дата: 01.06.2017 г.      Предал: Стойна Делчева 
         /име, фамилия/ 
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