МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОТЧЕТ НА СЪБИТИЕ
Вид на събитието Публична изява на тема “Национални обекти в област
Кърджали“.

Организатор СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали
(РУО/училище, населено място, група „Млад пътешественик“ - 9 клас
наименование на дейността)
Тема на събитието

“НАЦИОНАЛНИ ОБЕКТИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ”

Водещ Мария Стефанова Димитрова

Официални гости (кои са Г-ца Даниела Апостолова - Старши експерт по обществени
присъствали) науки и гражданско образование от РУО – гр.Кърджали, г-н
Златко Атанасов – Директор на училището, ЗДАСД, ПС,
родители, учители.
Участници Ученици от 9 клас
Дата 31.01.2017 г.
Час 11:00
Място Компютърна зала № 2 на СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали
Медии
(В случай, че са присъствали медии,
избройте кои)
Отразяване Линк към събитието отразено в специален сайт:
(линкове към събитието, вкл. към http://studentstravelers.weebly.com/
сайта на училището, сайта на РУО и Линк към събитието отразено в училищния сайт:
други сайтове, на които има http://www.paisii-kardjali.com/viewpage.php?page_id=119
публикувана информация за
провеждането му.)
На 31.01.2017 г. в СУ „Отец Паисий“ гр. Кърджали се проведе
Допълнителна информация за
представително
занятие по проекта „Твоят час“ с ученици от 9 в
събитието:
Какво се случи по време на клас, които са включени в група „Млад пътешественик“.
събитието Представителното занятие е на тема “Национални обекти в област
Кърджали“.
На занятието присъстваха г-ца Даниела Апостолова - Старши
експерт по обществени науки и гражданско образование в РУО гр.
Кърджали, г-н Златко Атанасов – директор на училището,
заместник директори, родители и учители.
На представителното занятие учениците представиха пред
гостите най-добрите презентации за национални обекти от област
Кърджали, мултимедийни презентации импресии, разработени
проекти за националните обекти в област Кърджали.
Занятието започна с Презентация на тема: „Археологически
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средновековен комплекс Перперикон“, която бе представена
от Маринела Бисерова Хаджиева и Христина Емилова Илиева.
Последва мултимедийна презентация със звук и картина на
тема: „Исторически музей - гр. Кърджали“, представена от
Ясин Серхат Бекир.
Презентация на тема „Средновековен манастир „Св. Йоан
Предтеча“ - гр. Кърджали, дело на група ученици бе
представена на събитието.
След това бе представена презентация подготвена съвместно
от учениците от 9 и 11 клас на тема: “Национални обекти в
област Кърджали“.
Представителното занятие завърши с презентация - импресия
на тема “Останете в България“, чрез която в рамките на 10-15
минути присъстващите посетиха част от 100-те национални обекти
в България.
Представителното занятие допринесе за задълбочаване и
обогатяване
познанията
за
природните
и
исторически
забележителности в област Кърджали и зареди присъстващите с
патриотизъм, любов към Родината и Родния край, остави дълбока
следа в сърцата и докосна душите им.

Лице за контакт и допълнителна Мария Стефанова Димитрова
информация:
Дата:

31.01.2017 г.

Подател: Мария Димитрова

*Формулярът трябва да бъде изпратен на имейл m.petkova@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 m.petkova@mon.bg.
*** Ако събитието е отразено в печатни медии, моля да изпратите сканирано копие на статията на m.petkova@mon.bg.
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