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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 01.05. 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 «Четем, пишем и общуваме» - 
ИД за преодоляване на 
обучителни затруднения 

«Четем, пишем и общуваме » 
- състезание с участие на 
родители 

Тезджан Рамадан 
Ешреф 

З 

Данни за публичните изяви 
На 30 май  в 6 кабинет  на СУ „Христо Ботев” с. Паисиево се събраха родители и 
ученици . Проведе се  състезание между два отбора от  групата ”Четем, пишем и 
общуваме”. Състезанието беше една от планираните дейности 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)“.  Състезанието бе забавно занимание не само за 
участниците в групата, но и за техните родители и  гости. Забавните въпроси и задачи 
изискваха концентрация и логическо мислене.  Родителите се включиха като 
проверяващи и оценители на отборите.    
Допълнителната работа в часовете предвидени по проекта допринесе и ги стимулира  
за учене. Повиши се  родителската ангажираност в активния училищен живот на СУ 
„Христо Ботев”. Повиши се тяхната увереност в собствените им възможности.   
 Ние - учителите трябва да работим не само за по-добри резултати в обучението, но и 
за личностното  израстване на учениците ни.. 
 

Дата: 30.05.2018г.      Предал: Тезджан Ешреф 
         /име, фамилия 
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