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Дейности реализирани от групите по проект „История и традиции на Лясковец за 
европейско бъдеще” през юли 

 
През месец юли групите работещи по проекта бяха насочени към две основни 

направления: организиране и провеждане на "Среща-дискусия с участие на представители на 
клубовете" и организиране и провеждане на "Общинска ученическа конференция на тема: 
“Гордеем се с миналото - живеем за бъдещето". В процеса на осъществяването на подготовка  
реализиране на предвидените дейностите, екипа по проекта оказа пълно съдействие на 
преподавателите и участниците в групите. При осъществяването на среща дискусия, взеха 
участие 100 деца от целевата група, 15 преподавателя, 4 представителя от партниращите 
организации, 3 члена на екипа по проекта и техническото лице предоставящо актуална 
информация на интернет страницата по проекта. На срещата дискусия представителите на 
групите представиха напредъка по проекта, обмениха опит и размениха мнения по между си. 
След проведената среща дискусия, се проведе "Общинска ученическа конференция на тема: 
“Гордеем се с миналото - живеем за бъдещето", на която учениците представиха изготвени 
доклади от тяхна страна, други презентираха постигнатото към настоящия момент. Основно 
участие на конференцията взе Сдружение „Българско образователно общество”, Велико 
Търново като в проведената конференция взеха участие 100 лица. Други направления върху 
които групите по проекта осъществиха дейности през месец юли са следните: 
 

В клуб „Млади таланти” се извърши следното: 
 група "Автентичен лясковски фолклор" – през месец юли ученици от НУ „Цани 
Гинчев” преминаха през заучаване и затвърдяване на знанията по катеринкино хоро. 
Основно направление за работа на учениците през месеца и извършването на 
повторение на всички заучени хора до настоящия момент от групата. 

 група "Театърът на куклите" –  основни дейности осъществени от представителите 
на групите бяха насочени към събирането на природни материали за изработването на 
кукли и декори. Като всеки от учениците и родителите предложиха да бъдат събрани 
подходящи природни материали, от които материали учениците да направят кукли и 
декори. Друга основна дейност която се извърши от групата направена подготовка за 
осигуряване на различни модели на кукли илюстриращи невяста в народна носия 
които да залепят на изработеното от тях пано. След извършените дейности от страна 
на представителите на групата се предвиди да бъде направено проучване за обичая 
Седянка, като учениците имаха за задача да съберат информация от по-възрастни хора 
как се прави обичая Седянка. Постигнатия резултат от дейността е събрана 
информация от страна на учениците по направеното проучване, от което проучване се 
изготви снимков материал е осъществена изложба за извършена работа до месец юли.      

 групата за рисуване, моделиране и приложно  изкуство – дейности извършени от 
групата през месеца бяха насочени към осигуряването на снимков материал и 
изготвянето на фотоизложба с фотографии от Лясковец през различните сезони. При 
осъществяването на пленера на открито учениците избраха и посочиха къде да се 
направят снимки с пейзажи от Лясковец. Ръководителите на групи направиха 
подготовка за вземане на участие в среща дискусия и общинска ученическа 
конференция. 

 Клуб „Живо наследство” 
 група по лингвистика – представители на групата през месеца имаха за задачи да 
обработят материали за конференцията, всеки от представителите направи обработка 
на материали от събраната информация до настоящия момент за участие в общинска 
ученическа конференция. С оглед събраната информация се направи подготовка от 
страна на учениците за изготвяне на доклади за общинска ученическа конференция. 
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Основен елемент в процеса на подготовка изготвянето на презентация от страна на 
ръководителя на групата за общинската ученическа конференция.    

 група, разработваща темата за собствената визия и идентичност на гр.Лясковец 
– основни дейности извършени от групата по проекта бяха насочени към събирането 
на информация, обработването на материали и провеждане на радиопредавания. 
Важна роля при събирането, обработването и изготвянето на информацията имаха 
ръководителите на групата по проекта.  

 група, работеща по темата "Бележити лясковчани" – дейности извършени от 
групата през месеца бяха насочени към събиране на материали, изготвяне на 
презентации за представяне напредъка от страна на групата по проекта. 

В края на месец юли всяка една от групите по проекта взе участие в проведена среща 
дискусия от страна на екипа по проекта и проведена общинска ученическа конференция 
„Гордеем се с миналото, живеем д бъдещето”. Всяка една от групите представи постигнатия 
напредък чрез презентации и доклади. Участие в проведените занимания взеха 100 ученици 
от целевата група, 15 преподаватели, екипа по проекта и партньорите по проекта. 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие 
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Лясковец и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 


