
                                
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

----------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------------------------ 
 

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. 

 

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАНЯТИЕ 

 

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 

Данни за публичнита изява 
 
На 13.06.и 14. 06 . в кабинет 107 на училището се проведе публична изява на учениците от клуб 
«Доброволец» по проект « Твоят час « на ОП НОИР  
Целта на инициативата „С вяра в доброто”е да се повиши осведомеността  на учениците по 
отношенние на ценността и значимостта на доброволчеството като перспективна форма на 
гражданско участие в живота на общността , да се популяризира доброволчеството сред  учениците 
от всички  класове  . Да се стимулират  положителните качества  у учениците за пълноценна 
публична изява да придобият добри презентаторски умения . В подготовката на уършопа „ С вяра в 
доброто „ се включиха родителите на всички доброволци.Те участваха в   изработването на 400  
цветни подаръчни кутиики с положителни послания за всички учители и ученици .По време на 
уъркшопа , учениците имаха възможност да се запознаят  чрез презентация и интерактивни 
теххники  с дейностите в клуб „ Доброволец „ и да участват в различни ролеви техники. Гости бяха 
родители и класни ръководители на учениците .  
 

 
Ръководител на клуба Мария Кунчева 
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