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ОБРАЗЕЦ НА ДОКЛАД (ФОРМУЛЯР), УРОК 4 

 

 

ИМЕ НА ЕКИПА* 

Училищен бинокъл 

 

ИМЕ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ* 

ПГСУАУ „Атанас Буров“ Силистра 

 

КЛАС (ГОДИНА НА КУРСА)* 

Х А; XI А; XI В 

 

УЧЕБНА СПЕЦИАЛНОСТ 

"Икономическа информатика", "Икономика и мениджмънт" 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ (ИМЕ)* 

Гюлсевин Хамди, Десислава Димитрова 
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1. ОКОНЧАТЕЛЕН ВИД НА ТВОРЧЕСКИЯ ПРОДУКТ 

 

 

Заглавие на Доклад 4* 

ПЪТЯТ КЪМ МЕЧТАНОТО УЧИЛИЩЕ 

 

Основно изображение* 
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Блог публикация –Част 1: описание на избрания проект и мотивация* 

Избраният от нас проект е свързан с основния ремонт и цялостното обновяване на основно 

училище „Св. Св. Кирил и Методий“. Избрахме този проект, защото такава трансформация предстои и 

на нашата гимназия ПГСУАУ „Атанас Буров“, а и защото двете сгради са съседни, но доста контрастни 

откъм визия. Това беше причината и за избора ни на име на екипа – „Училищен бинокъл“. С 

проучването на този проект ние си поставихме за цел да проследим етапите, през които е преминал 

ремонтът на основното училище и да вникнем в същността на европейските проекти. Информация 

получихме от различни източници, включително и разговор с г-н Тончев, директор на реновираното 

училище, и г-жа Михайлова, ръководител на проекта.  

Блог публикация –Част 2: описание на основните етапи от проучването* 

 През цялото това пътешествие ние придобихме по-широка представа за целия процес по 

осъществяването на европроектите. С всеки изминал етап от проучването навлизахме все по-

дълбоко в тяхната същност, като разбрахме колко е дълъг пътят към крайния резултат. Чрез събиране 

на информация от различни източници, ние научихме за всеки аспект от европейските проекти – 

организация и контрол, документация, бюджет, строителни дейности и много други. Благодарение 

на проведените интервюта с г-н Тончев и г-жа Михайлова, ние разбрахме, че при осъществяването на 

такива проекти винаги възникват затруднения, обикновено свързани с климатичните условия и 

спазване на срокове. Г-н Тончев сподели удовлетворението си от новата обстановка, като съобщи, че 

качеството на обучението също е претърпяло ръст. 

Блог публикация –Част 3: предложения и проследяване* 

С предстоящия ремонт на нашата гимназия ние ще продължим да поддържаме 

любопитството и  интереса си към процеса на реновирането на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Отново 

ще преминем през всички стъпки, но вече ще сме много по-запознати с целия процес. Ще 

наблюдаваме обновяването на нашата гимназия от нова гледна точка, с придобити компетентности, 

които ще ни помогнат да намерим приликите, а и разликите, в осъществяването на двата проекта. 

Получените знания ще споделим с хора около нас, които не са информирани на тази тема и в 

следствие на това имат грешна представа за същността на европейските проекти.  

 

Окончателен вид на творческия продукт* 

https://www.youtube.com/watch?v=dYZ0kNOrfpo 
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Друго важно приложение 

        

Друг важен линк към външен уебсайт  

https://www.flipsnack.com/CAF7EFDD75E/-.html 

Онлайн брошура, която представя цялостната работа на група „Училищен бинокъл“ в 

рамките на инициативата „Детективи на европейски проекти“. 

https://www.flipsnack.com/CAF7EFDD75E/-.html
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МЕДИЙНА ГАЛЕРИЯ 

Изображение 1* 

 

Изображение 2* 

 

Изображение 3* 
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Снимка 4* 
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2 – ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Заглавие на заключителното събитие за представяне на вашето проучване 

ASOC 1920 SILISTRA – FINAL  

 

Кратко описание на заключителното събитие за представянето 

Училищен бинокъл представя своето проучване на тема „Пътят към мечтаното училище“.  

Събитието ще се състои в двора на ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра под формата на лятно кино, 

при залез слънце, през месец Септември 2020.  

Ще представим цялото проучване във видео материал, ще раздадем изработени печатни брошури и 

ще има куп забавления!  

 

Вид на заключителното събитие за представянето 

o Презентация във вашето учебно заведение с присъствието на други външни 

класове/училища/гости 

 

Брой на ангажираните лица 

o от 30 до 50 

 

Вид на поканените гости 

❏ Експерт по избраната тема – директори училища, Регионално управление на образованието 

(РУО) 

❏ Областен информационен център - Силистра 

❏ Институционален представител – Община Силистра 

❏ Център за кариерно ориентиране Силистра 

❏ Представители на местната преса 

❏ Родители 

❏ Ученици от двете учебни заведения 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО 

Регион 

Силистра 

Област 

Силистра 

Община 

Силистра 

Адрес 

Бул. „Македония“ №121 

Пощенски код 

7500 

Място 

Двора на ПГСУАУ „Атанас Буров“ 

 

Дата 

Септември 2020 

Час 

18:00 – 20:00 

 

Линк 

https://www.facebook.com/105128534404822/photos/a.150008356583506/161253588792316/?type=3&

theater 

 

Плакат на организираното събитие 
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