
                                       
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

   

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

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. 

 

ОТЧЕТ НА СЪБИТИЕ  
  

Вид на събитието 
 

Публична изява  

Организатор 

(РУО/училище, населено място,  

наименование на дейността) 

ПГСАГ – Шумен 

Група за ИД по интереси „Аз общувам с другите” 

Тема на събитието 

 

„Коледа за децата от Помощно училище „Васил Друмев” – Шумен” 

Водещ 

 
Светлана Колева 

Официални гости (кои са 

присъствали)  

  

Директор, учители и ученици на ПУ „В. Друмев” - Шумен 

Участници 

 

 

Цветелина Цветанова, Илияз Иляз, Габриела Стоянова, Алиме 

Ниязи, Мейра Мехмедова, Мирослава Цветанова, Есин Абилова, 

Атанас Атанасов 

Дата 21.12.2016 г. 

Час 15,30 

Място ПУ „В. Друмев” - Шумен 

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.) 

 

http://www.stroitech.ro-ni.net/project%20tch.html 

Допълнителна информация за 

събитието: 

Какво се случи по време на 

събитието 

Участниците в групата изнесоха кратка художествена програма по 

случай коледните и новогодишни празници пред възпитаниците и 

персонала на ПУ „В. Друмев”. За създаване на празнична атмосфера 

бяха раздадени подаръци на децата (книжки за оцветяване, моливи 

и др.), които те приеха с радост. Участниците в групата по ИД се 

развълнуваха от неподправената детска реакция и усвоиха важен 

житейски урок за емпатията в общуването между хората.  

Лице за контакт и допълнителна 

информация: 

 

Светлана Колева 

 

Дата 9.02.2016 г.       Подател С. Колева 

 
*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.  


