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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 01.05. 2018 г. до 31.05. 2018 г. 

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

1900303 СУ „Христо Ботев” с. Паисиево Дулово Силистра 

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

извънкласна дейност 
Тема на събитието Ръководител Тип* 

1 „Математиката е лесна и 
интересна” – ИД за 
преодоляване на обучителни 
затруднения 

«Задачи – лесни и интересни» 
- състезание с присъствието 
на родителите 

Зинеп Кямил З 

Данни за публичната изява 
        На 31 май се проведе публична изява, на която  учениците от групата показаха знанията, 

които са усвоили през годината в занятията 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)“ пред родителите.  

 Организира  се състезание под мотото “Задачи – лесни и интересни” 

       Учениците бяха разпределени в две група. Включени бяха задачи от събиране и изваждане с 

преминаване, решаване на числени изрази, намиране на неизвестен множител и текстова задача. 

       За разведряване на обстановката бяха включени логически задачи – закачки и задачи за 

оформяне на фигури с клечки. 
       Представена бе презентация, с която проверявахме решените задачи. Мероприятието бе 
проведено в кабинет №1. Снимки от мероприятието са публикувани в сайта на СУ „Христо Ботев” 
с. Паисиево.  
        Присъстваха директора, заместник директора и родители на учениците. 
        С участието им в проекта се повиши мотивацията им за решаване на задачите по математика. 
Направи ги по-уверени в собствените им възможности. 
       Ние учителите трябва да работим за развиване на ученическите възможности и способности.  

 

Дата: 31.05.2018г.      Предал: Зинеп Кямил 

       /име, фамилия/ 
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