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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 Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове. 

 

На 6 март  2017 г., в мултимедийната зала на ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” – гр. Пловдив, 

участниците в дейност по интереси „Пловдивски старини и паметници” представиха презентация на тема „Да 

опознаем паметниците в град Пловдив”.  Мултимедийният продукт е подготвен от участниците в резултат на 

изследователската им дейност на тема  „Да опознаем паметниците в град Пловдив”. На събитието присъстваха 

техни съученици от 11 клас и учители,  които споделиха положителните си емоции от креативното представяне 

на участниците.  

 

http://www.eufunds.bg/
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