
                                
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. 

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  01.04 2017 г. до 30.04. 2017 г. 
 

Данни за училището, организирало публичните изяви 

Код по 
админ 

Име на училище Населено 
място 

Община Област 

1900102 НУ „Отец Паисий“ 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 
Да запазим чиста планетата. 
Отпадъците се превръщат в 
украса 

Венера Василева «И» 

 
 
Данни за публичните изяви на групите 
 
№ 1. Данни за публичната изява на групата по интереси „Чета, пиша и творя 
“ 

 Ръководител: Венера Василева  
 Тема: Да запазим чиста планетата. Отпадъците се превръщат в украса 
 Дата: 21.04.2017г. 

   Събитието се състоя в игротеката на НУ „Отец Паисий“.Учениците от групата за 
занимания по интереси „ Чета, пиша и творя“предварително събраха отпадъчни 
материали,за работа по темата „ Да запазим чиста планетата. Отпадъците се 
превръщат в украса“. Целта на изявата бе да се провокират учениците да пазят 
природата от отпадъци и да ги превърнат в красиви вещи с втори живот. 
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    Гости на събитието бяха общественици от село Алеково. 
    Децата проявиха въображение и сръчност. С помощта на възрастните изработиха 
интересни и красиви предмети. 
    Всички участници останаха много доволни, а децата получиха напътствия от 
гостите как да се грижат за природата около нас. 

 


