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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 01.02. 2018 г. до 28.02. 2018 г. 
 

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

200215 ОУ „Елин Пелин“ Бургас Бургас Бургас 

 

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

извънкласна дейност 
Тема на събитието Ръководител Тип* 

1 Клуб “Приложна математика” Двубой- публична изява Соня Петева    И 

2 Клуб “Математическа дъга” Представително мероприятие 
“Двубой” 

Мария Димитрова И 

* 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 

1. Двубой – публична изява: Организирано беше състезание  между два отбора - отбора 
на момчетата с име “Питагор” ( древногръцки математик и философ) и отбора на 
момичетата с име “Хипатия” ( древногръцка математичка и философка). Всеки 
участник от отборите трябваше да реши логическа задача и след правилно решение 
да постави парче от пъзел. Победител стана отбора на момичетата. След двубоя 
ученици показаха интересни математически задачи и фокуси. Публика бяха деца от 5 
клас и те взеха активно участие в разгадаването на интересни математически задачи и 
фокусите. Децата бяха много въодушевени от създалата се обстановка и видяха 
различната – интараесната страна на математиката. 
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2. На 13.02.2018 г. в стая 422 на основно училище “Елин Пелин”се проведе представително 
занятие “Двубой”с учениците участващи в клуб “Математическа дъга” по проект “Твоят 
час”. Мероприятието имаше състезателен характер. Учасниците бяха разделени на два 
отбора и показаха знания и умения при решаване на задачи с практико-приложен характер с 
акцент върху използването на диаграми и хистограми.  В занятието се включиха съученици 
на учасниците в клуб “Математическа дъга” 

 
 
 


