
                                
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 2, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Публична изява 
 

на извънкласна дейност занимание по интереси 
„На крилете на книгите” 
 

ръководител Антоанета Георгиева 
 
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 2 
 

 

  Защо четенето е важно  и необходимо за децата, само за да „оцелеят“ в света на 

училището ли? Целта на срещата, провела се на 21.02.2018 г. в класната стая, бе да насочи 

четвъртокласниците към отговор на този въпрос. 
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 По забавен път трите отбора откриха имената на настоящи професии в които 

уменията за четене са от съществено значение за професионализъм. 

 Чрез завладяващ разказ г-жа Чанита Ангелова разказа за ролята на книгите в нейния 

живот, за личностното й израстване и професионалните й успехи. Учениците се докоснаха до 

нейните съкровища – книгите. Разкривайки своите тайни, са й помогнали да научи за света в 

определена възраст, а сега тихо си почиват в личната й библиотека. А любовта, която пробудили 

към четенето, тя споделя със своите ученици, като преподавател по български език и  литература 

в среден етап. 

 Светът ни залива с огромно количество информация. Колкото по-голям ставаш, все 

повече време ще ти е необходимо в търсене на отговори. Ето защо трябва да се научиш да четеш 

добре, а това означава да извличаш най-важната информация от прочетеното, да я разбиращ, 

използваш и осмисляш. Качества, които са много важни за един адвокат. Г-жа Венета Димитрова 

разказа колко са важни тези умения, когато трабва да защитаваш правата на хората, които са ти 

се доверили и търсат професионална помощ от теб. 

Последваха много въпроси. Жалко, че понякога времето се изнизва неусетно! 

   

 
 
Дата: 21.02.2018 г.      Предал: Антоанета Георгиева 
         /име, фамилия/ 
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