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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. 

 

ОТЧЕТ НА СЪБИТИЕ  
  

Вид на събитието 
 

Представителна изява на клуб “Математиката една предизвикателна 

наука“ 

Организатор 

(РУО/училище, населено място,  

наименование на дейността) 

ОУ „ Шандор Петьофи“, гр. Хасково 

Тема на събитието 

 

Представяне 

Водещ 

 

Антоанета Петрова 

Официални гости (кои са 

присъствали)  

 Учители , родители, директор  и  ученици от ОУ „ Шандор 

Петьофи“ 

 

Участници 

 

 

 Ученици от 8 клас 

Дата 06.06.2017г 

Час 11:30 

Място Класна стая, ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

Медии 

(В случай, че са присъствали медии, 

избройте кои) 

 

Отразяване 

(линкове към събитието, вкл. към 

сайта на училището, сайта на РУО и 

други сайтове, на които има 

публикувана информация за 

провеждането му.) 

 Социална мрежа - Facebook 

Допълнителна информация за 

събитието: 

Какво се случи по време на 

събитието 

Целта на изявата бе завършване на занятията по проекта и 

създаване на интерес към математиката. Работи се на дъската със 

задачи за повторно изясняване на алгоритмите с коментар и 

корекции. Работи се индивидуално в тетрадките и групово в 

работни листи. Всеки  ученик постига напредък в овладяването на 

математическите знания и умения, обусловени от индивидуалните 

си интелектуални заложби. Учениците са мотивирани и 

удовлетворени от напредъка си. 

Ръководителят на групата със задоволство връчи на победителите 

грамоти и купи, както и всички  участници получиха грамоти за 

активно участие и старателна подготовка. Занятието завърши със 

снимки. 

Лице за контакт и допълнителна 

информация: 

 

Антоанета Петрова 

 

Дата: 09.06.2017г.       Подател: Антоанета Петрова 

гр.Хасково                 
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*Формулярът трябва да бъде изпратен на имейл dpetrova@mon.bg заедно с три снимки от събитието, направени с дигитален 

фотоапарат, висока резолюция и на фокус. 

** При нужда от съдействие и за допълнителна информация относно формуляра, можете да пишете на dpetrova@mon.bg. 

*** Ако събитието е отразено в печатни медии, моля да изпратите сканирано копие на статията на dpetrova@mon.bg.  
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