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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. 

 

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА 

  на дейност по интереси „Народни танци и ритми“ 
  

Вид на събитието 
 

Публична изява  

на извънкласна дейност по интереси „Народни танци и ритми” на 

празника на чуждите езици във ФЕГ  с ръководител Емилия 

Александрова 

Организатор 

 

ФЕГ гр. Пловдив, дейност по интереси „Народни танци и ритми” 

Тема на събитието 

 

Празник във ФЕГ, изпълнение на четири народни танца 

Официални гости  Родители,учители и ученици от ФЕГ 

 

Дата 20.03.2017 г., 12:00 часа 

Място Сградата на ФЕГ 

               Информация за събитието: 

 

С настроение и отлична  игра,  групата за народни танци и ритми, 

допринесе за доброто настроение на празника.   В танците се 

включиха ученици, учители и гости.  
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