МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЕ
Вид на събитието
Организатор
(РУО, училище, населено място, клас,
наименование на дейността)
Тема на събитието
Водещ
„Официални гости (ако са поканени)
Участници
Дата
Час
Място
Допълнителна информация за
събитието:
С какво е интересно събитието, защо
е важно, отличава ли се с нещо от други
подобни събития.

ПРЕДСТАВИТЕЛНО ЗАНЯТИЕ

в

СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали, IX клас
ПРЕДСТАВИТЕЛНО ЗАНЯТИЕ на група „МЛАД
ПЪТЕШЕСТВЕНИК“
“НАЦИОНАЛНИ ОБЕКТИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ”
Мария Димитрова - учител
Христина Емилова Илиева - ученик
Директор, Зам. директор, преподаватели, родители, Старши експерт
по обществени науки и гражданско образование

в

ученици от IX клас
31.01.2017 г.
11.00
Компютърна зала № 4 на СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали
Представителното занятие “НАЦИОНАЛНИ ОБЕКТИ В
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ“ – ще бъде проведено с ученици от 9 в клас,
които са включени в проект „Твоят час“ – група „Млад
пътешественик“. Групата се състои от 13 ученика, които се
включиха с желание за изучаване на природните и исторически
забележителности в България. Мечтата на всеки участник в групата
е да посети 100-те национални обекта в Република България. През
изминалите часове учениците имаха възможност да си закупят
книжка, в която да поставят стикери от обектите, които посещават.
Всичко това засили интереса за активно участие в организираните
екскурзии. Учениците имаха възможност да посетят Историческия
музей – гр. Кърджали, да се запознаят с част от историческите и
природни забележителности в област Кърджали. През м. ноември
посетихме вила „Армира“ край Ивайловград - един от найинтересните паметници от епохата на Римската империя, където
бяха впечатлени от филмчето, което изгледаха и от разказите на
екскурзоводката. Събраната информация от всички посетени обекти
успяха да претворят в интересни презентации. Най-добрите
презентации ще бъдат представени на занятието:
1. Презентация на тема: „Исторически музей - гр. Кърджали“
2. Презентация на тема: „Средновековен манастир „Св. Йоан
Предтеча“ - гр. Кърджали;
3. Презентация на тема: „Археологически средновековен
комплекс Перперикон“.
4. Презентация на тема: Антична Вила „Армира“ - една
съживена легенда.
5. Презентация на тема: “Национални обекти в област
Кърджали“
Представителното занятие ще завърши с една обща
презентация на тема “Останете в България“, която ще бъде
представена съвместно с ученици от XIВ клас. Изготвените
презентации заедно с информативната част са пропити с
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патриотизъм и любов към Родината и Родния край. Освен
презентации, учениците направиха и проекти, които ще представят
на занятието.
Събитието е важно за учениците от девети клас, тъй като това
е първо представително занятие. Те ще имат възможност за изява
пред родителите си, гости и учители. През изминалите месеци те
придобиваха умения да работят в екип, да носят отговорност и да
споделят идеи и мисли по темите, които изучават. Патриотичното
възпитание е част от възпитателния процес, който провеждаме и
има за цел формирането на личността. Това са уроци по родолюбие,
чрез които много по-лесно постигаме целите, които сме си
поставили. Научавайки интересни факти и посещавайки различните
обекти, които са включени в програмата, учениците се вдъхновяват
от всичко видяно и споделено, което оставя дълбока следа в сърцата
и докосва душите им. Представителното занятие ще допринесе за
задълбочаване и обогатяване познанията за природните и
исторически забележителности в област Кърджали.
Допълнителна информация за ИИД
Допълнителна информация за
участниците
Лице за контакт и допълнителна
информация:
Дата 26.01.2017 г.

В представителното занятие свои презентации ще представят
следните участници в проекта: Маринела Бисерова Хаджиева, Ясин
Серхат Бекир, Христина Емилова Илиева, Булсен Бехчед Сафет и
съвместни проекти.
Мария Димитрова
Подател: Мария Димитрова

*Формулярът трябва да бъде изпратен на имейл m.petkova@mon.bg не по-късно от три дни преди събитието.
** При нужда от съдействие и за допълнителна информация относно формата, можете да пишете на m.petkova@mon.bg
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