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Дейности извършени от групите по проект „История и традиции на Лясковец за 
европейско бъдеще” за месец юни 

 
 Извършените дейности през месец юни по проект „История и традиции на Лясковец 
за европейско бъдеще” от страна на групите по проекта, с помощта на водещата организация 
в лицето на Община Лясковец и партньорите СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец, НУ 
“Цани Гинчев” – гр.Лясковец, НУ “Никола Козлев”- гр. Лясковец, Сдружение “Българско 
образователно общество” Велико Търново. Основа на успешните реализирани дейности е 
създадената координация и добра партньорска мрежа по проекта. За месец юни се 
реализираха следните видове дейности от страна на групите по проекта:  

В клуб „Млади таланти” се извърши следното: 
 група "Автентичен лясковски фолклор" – през месец юни групата направи 
репетиция на право северняшко, пайдушко, дайчово и гинкино хоро. В заниманието 
участваха 15 ученика от училището НУ „Цани Гинчев”, за предвиденото занимание 
учениците имаха два часа да упражняват наученото до момента с помощта на 
преподавателите. Друга дейност извършена през месеца от страна на групата е 
изучаването на еленино хоро, за усвояването на знания и умения по предвидената 
дейност учениците имаха на разположение 6 часа. Заучените хора през месец юни ще 
бъдат представени на общинската ученическа конференция „Гордеем се с миналото – 
живеем за бъдещето” предвидена за провеждане през месец юли. В края на месец 
всеки един от участниците в групата ще направи подготовка за провеждане и участие 
в общинска ученическа конференция „Гордеем се с миналото – живеем за бъдещето”. 

 група "Театърът на куклите" – основни дейности реализирани през месец юни от 
страна на групата по проекта са насочени към осъществяването на подготовка за 
конференция „Гордеем се с миналото, живеем с бъдещето”, за целта учениците ще 
имат за задача да изготвят презентация. Работата по изготвяне на презентация се 
състои в търсенето на информация в интернет за неща от предстоящата им работа, 
след което имаха за задача с помощта на преподавателите да планират и да си дадат 
идеите за слайдове за самата презентация. Всеки от учениците ще има за задача да 
изготви текст и да се подберат картини, снимки и музика за оформление на 
презентацията. Може да се отбележи че всеки един от учениците се включи с голям 
ентусиазъм в дейността по презентиране дейностите на групата. Друга дейност 
предвидена за реализиране през месец юни от страна на групата е изнасянето на 
доклади и презентиране реализирани дейности. За дейността всеки един от 
участниците сподели постиженията постигнати до настоящия момент по проекта, 
представиха доклади и направиха презентация за дейността на групата. Основна 
задача за месеца групата си бе поставила да информира обществеността за работата на 
групата. Като учениците подготвиха радио предаване за традициите и обичаите на 
лясковчани. Представеното бе качено на страницата на общинския сайт.   

 групата за рисуване, моделиране и приложно  изкуство – дейности извършени от 
участниците в групата бяха насочени към културно историческото наследство на град 
Лясковец. Всеки един от участниците има за задача да изработи фотоколажи и 
графични рисунки. Друга дейност извършена от групата е извършването на 
подготовка за изготвянето на доклади и презентации от учениците. В проведен 
разговор на преподавателите с учениците се акцентира върху реализираните дейности 
до настоящия момент, бяха разгледани снимкови материали и рисунки на учениците 
направили към настоящия момент. След изчерпване на материала за рисуване групата 
направи нови снимки на нови ученически произведения. Важно направление през 
месец юни е осъществяването на работа на групата по изготвянето на презентация, по 
набирането на текста, по събирането и подготовката на снимков материал и по 
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извършването на работа по изготвяне доклад за общинска ученическа конференция 
„Гордеем се с миналото – живеем за бъдещето”.  

 Клуб „Живо наследство” 
 група по лингвистика – в процеса на изпълнение на предвидените дейности в 
проектното предложение групата и в индивидуалните работни планове на 
преподавателите групата по лингвистика през месец юни направи посещения на 
манастирския и църковен архив, с цел събиране на информация и изготвянето на 
архив от документи относно миналото на град Лясковец. Събраната информация ще 
спомогне за изготвянето в края на проекта Сборника с материали, в който ще бъде 
вкарано събраната информация от групите по проекта. Друга дейност извършена от 
групата по лингвистика е осъществяването и извършването на подготовка за участие в 
общинска ученическа конференция „Гордеем се с миналото – живеем за бъдещето”.    

 група, разработваща темата за собствената визия и идентичност на гр.Лясковец 
– за месец юни групата извърши обработка на събраната информация до началото на 
месец юни. Събраната информация им послужи за изготвянето на доклади и 
извършването на подготовка за презентация на групата на общинска ученическа 
конференция „Гордеем се с миналото – живеем за бъдещето” предвидена за 
провеждане през месец юли. Основна роля при подготовката имаха преподавателите 
занимаващи се с учениците, които им даваха напътствия в процеса на подготовка и 
изготвянето на презентация.     

 група, работеща по темата "Бележити лясковчани" – изпълнени дейности от 
страна на групата бяха насочени към обработването на материали за радиопредаване. 
Събраната информация подпомогна участниците в процеса на изготвяне на 
презентация. Заслуга за успешното изпълнение на предвидените дейности през месец 
юни имат преподавателите занимаващи се с групата. 

 
Осъществените дейности по проекта през месец юни от страна на групите, се очаква да 
продължат активната работа по предстоящите дейности за реализиране до края на проекта. 
Като всяка едно от групите се придържа към представени работни планове пред 
ръководителя на проекта. Отговорни лица за предстоящи дейности по проекта може са екипа 
по проекта, преподавателите 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. 


