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финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове. 

 

ОТЧЕТ НА СЪБИТИЕ  
  

Видна събитието 
 

Представителна изява 

Организатор 

(РУО/училище, населено място,  

наименование на дейността) 

ФЕГ „Антоан дьо Сент – Екзюпери“ 

Иван Вълчанов 

Тема на събитието 

 

Представяне на сайтовеМ 

https://fegjournal.alle.bg/ 

https://feg1991.alle.bg/ 

 

Водещ 

 
Иван Вълчанов 

Официални гости (кои са 

присъствали) 

Учители и родители 

 

Участници 

 

 

Клуб „Дигитални компетентности 12 клас 

Дата 31.01.2017г 

Час 13:30 

Място ФЕГ Компютърен кабинет  I етаж 

Медии 

(В случай, че са присъствали медии, 

избройте кои) 

не 

Отразяване 

(линкове към събитието, вкл. към 

сайта на училището, сайта на РУО и 

други сайтове, на които има 

публикувана информация за 

провеждането му.) 

 

http://feg-exupery.com/?l=bg&nav=tvchas 

Допълнителна информация за 

събитието: 

Какво се случи по време на 

събитието 

Представяне на изработени от учениците интернет сайтове 

Включително 2 електонни вестника разработени съвместно с 

клубовете по журналистика 

Лице за контакт и допълнителна 

информация: 

 

Иван Вълчанов 

 

Дата31.01.2017г       Подател Иван Вълчанов 

 

 
*Формулярът трябва да бъде изпратен на имейл m.petkova@mon.bgзаедно 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.  

http://www.eufunds.bg/
https://fegjournal.alle.bg/
https://feg1991.alle.bg/
mailto:m.petkova@mon.bg
mailto:m.petkova@mon.bg
mailto:m.petkova@mon.bg
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