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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 ...................2017 г. до ......................... 2017 г. 
 

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

 СУ“Св.Паисий Хилендарски“ Хасково   

 

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

извънкласна дейност 
Тема на събитието Ръководител Тип* 

1 Клуб“Еко-логия“ Представяне пред съученици 
на изработените материали 

Таня Шопова И 

 

Данни за публичните изяви 
      Клуб „Еко-логия“ при СУ“Св.Паисий Хилендарски“ гр. Хасково работи 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 .През м. май 
във връзка с приключване на работата по проекта за годината, клубът подготви представителна 
изява.Целта й бе да се разпространят  идеите за екологично  използване на  различни отпадъчни 
материали от бита  и интересни знания за  планетата Земя  .Участниците от клуба представиха 
информация за разнообразната дейност  на клуба  и показаха на съучениците си изработените  от 
тях  глобус за разпространението на животинския свят  и  рокли от отпадъчни материали. 
Представителната изява бе  реализирана в главното фоайе на училището,където беше поставен 
глобусът ,  с което се постигна възможно най- голяма публичност  сред учениците . 
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