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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. 

На 20 декември 2016 г., по повод наближаващите Коледни празници се проведоха 

първите публични изяви на групите за дейности по интереси по проект BG05M2OP001-2.004-

0004 „Твоят час”  във Френска езикова гимназия  - гр. Пловдив.    

Участниците от  групите „В света на музиката”, „Народни танци и ритми” и „Театър и 

ритуали” поканиха всички ученици и приятели на ФЕГ на коледен концерт във фоайето на 

гимназията. Изпълненията на „Тиха нощ”, „Коледна елха”, популярни коледни песни и 

български народни хора създадоха неповторима  празнична атмосфера и настроение в очакване 

на Коледа. 

http://www.eufunds.bg/
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