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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 01.06. 2017 г. до 15.06. 2017 г. 
 

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

1900102 НУ „Отец Паисий“  с. Алеково Алфатар Силистра 

 

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

извънкласна дейност 
Тема на събитието Ръководител Тип* 

1 Чета, пиша и творя Детски празник « С вкус на 
шоколад» 

Венера Василева И 

2 Чета, пиша и творя Драматизация на Дядовата 
ръкавичка. Финална изложба 

Венера Василева И 

3 Четем, пишем и разказваме Драматизация на приказката 
«Най-скъпоценният плод» 

Дечка Димитрова З 

...     

* 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 

На 01.06.2017 г. в изпълнение на дейности по проект „Твоят час“ се състоя поредната публична 

изява на групата за занимания по интереси „ Чета, пиша и творим“. Събитието се проведе в 

Детската градина на село Бистра, община Алфатар в рамките на два часа. Учениците поздравиха 

с танци, стихове и песни своите по- малки приятели за Деня на детето. Празникът продължи със 

забавни игри и всички деца получиха награди за старанието. 

Участниците и гостите – кмет на с. Бистра, учители и родители - се забавляваха заедно.  
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Във връзка с изпълнението на дейностите 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“/, на 12.06.2017 г. в 

читалището на с. Бистра учениците от група „Чета, пиша и творя“ представиха пред   

присъстващите драматизация на приказката „ Дядовата ръкавичка“. Целта беше да се покаже 

развитие на творческите способности и талант на децата.Учениците предварително изработиха 

своите маски. Като истински актьори участниците се превъплатиха в образите на героите и по 

непринуден начин приказката оживя. Гостите на събитието- секретар кметство, библиотекар, 

учители, родители и приятели на учениците емоционално аплодираха малките актьори. След 

драматизацията всички разгледаха изложбата от предмети изработени в часовете по проекта. 

Информация за изявата е отразена в сайта на община Алфатар. 

 

На 13.06.2017г. в читалището на с.Алеково се проведе публична изява на групата на 

извънкласна дейност за преодоляване на обучителните затруднения по български език и 

литература- «Четем, пишем и разказваме» по проект «Твоят час». Гости бяха кмета, секретаря 

на читалището, родители и деца от селото. Групата се представи с драматизация на българската 

народна приказка «Най-скъпоценният плод». Главна цел на изявата беше преодоляване на 

образователните затруднения по български език и литература. Учениците се вживяха в образа на 

героите от приказката. С драматизацията се постигна обогатяване на речниковият запас от думи, 

подобряване на изговора на трудни думи и преодоляване на притеснението за изява пред 

публика. 

 
 
 
 
 
 
 
Дата: 16.06.2017 г.      Предал: Венера Василева  И 
           Дечка Димитрова  З 
         /име, фамилия/ 
 


