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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 Messages Club This is Messages club Диана Тенева И 

2     

3     

...     

* 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 
       Целта на представителната изява е да обобщим и покажем получените знания и умения по 
изготвената в началото на проекта програма на клуба. По време на изявата учениците сътвориха 
хайку, акростихчета, five senses poems, които организираха в малки книжчици. Показахме и как се 
правят калиграми в „облаци от думи“ чрез специално онлайн приложение. Получените „облаци от 
думи“ сложихме в колаж. Изявата се проведе в класната стая, предвидена в програмата. Гости на 
събитието бяха учители от училището, работещи по проекта. 
 
 
 
 
Дата: 16.05. 2017 г.            Предал: Диана Тенева 
         /име, фамилия/ 
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