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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“ 

VІ група 
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Обучителни затруднения – 3 групи 
(29 ученици)  

Клуб „Четем заедно“ Да успеем на НВО по 

математика 

Да успеем на НВО по 

БЕЛ  
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Постигнат напредък на учениците на учениците в групи за преодоляване на 

обучителни затруднения 

 Учениците доразвиха уменията си за запитване и записване, за 

дискутиране в малки групи и аргументиране на мнението си, придобиха 

по-висока увереност в собствените сили и знания;  
 създадоха се добри работни екипи и групова атмосфера с положително 

мислене и въображение; 
 развиваха се комуникативните умения на учениците; 
 подобри се междукултурното разбирателство в училище;  
 удовлетвореност, заинтересованост, активност и ангажираност на 

ученици, учители и родители; 
 през учебната 2016/2017 година са постигнати най-високи резултати на 

НВО – БЕЛ и Математика. 
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Занимания по интереси – 8 групи (139 ученици) 

Категория: Екология и колективни спортове 

Клуб „Пешеходен туризъм“ Туристически клуб 

Екскурзията е общоприет и благодатен метод за ефективно интерактивно 

обучение на учениците и по време организираните пътувания бяха 

включени различни образователни активности 
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Категории: Езиков свят. Институционални знания и култура  

Клуб „Млад журналист“  Клуб " Приятели на английския език"  
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Категория: Институционални знания и култура  

Клуб „Миналото ни - пътека към бъдещото“  
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 предоставена бе възможност на учениците да получат непосредствена 

представа за културните и природните забележителности;  

 осигури се неформална среда за комуникация и сближаване на децата; 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

Работа и изяви на групите за занимания по 

интереси 
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Работа и изяви на групите за занимания по интереси 
 Включиха се в общоградски мероприятия  - Клуб „Миналото ни - пътека към 

бъдещото“  на поклонение пред паметника на Васил Левски на 19 февруари 2017 г. 

и Клуб „Млад журналист“ в дискусионен форум „Аз съм в Европа“ на 9 май 2017 

в Морската градина. 
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Категория: Индивидуални спортове  

Клуб „Шах за всички“  
Запознаване и усвояване на тактическите мотиви , средства и методи 

прилагани в шахмата.Умения за работа в екип, поведение на 

толерантност и търпимост, комбинаторни умения, дисциплинираност и 

емоционална устойчивост. 
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Клуб „Управление на моя хотел“  

Категория: Предприемачество и обществена среда  

http://www.eufunds.bg/


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. 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------- 

                                       

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

Категория: Техника и технологии  

Арт студио "Моят свят"  

Модел за постигане на успешна комуникация между учениците чрез 

езика на изкуството като универсален посредник. 
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Промяна в образователната среда и взаимодействията в нея 
 Обогатяване на инструментариума, с който училището разполага, чрез усвояване на 

нови методи за обучение и възпитание, с цел осигуряване на необходимите условия 

и създаване на подходящ психоклимат за постигане на по–високо качество на 

обучението; 

 Активно прилагане на електронни/мултимедийни продукти за постигане на 

достъпно знание и мотивираща, позитивна образователна среда; 

 Използване на иновативни форми, повишаващи мотивацията за преодоляване на 

обучителните затруднения; 

 Възможност на учениците да покажат наученото, да демонстрират уменията си, да 

имат способности за изява; 

 Съпреживяването на положителни емоции и екипният дух мотивират участниците 

да развиват разнообразните си заложби и таланти; 

 Създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство; 

 Свобода на учителя да експериментира подходи и инструменти; 

 Активно включване на родителите в съвместни дейности под различна форма . 
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