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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 Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (ТВОЯТ ЧАС) “ 

       Конкретен бенифициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне 

„BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за 

учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) –“, по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 е Министерството на 

образованието и науката. 

1. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на 

възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и 

надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната 

Специфични цели на проекта са: 

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците 

в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка; 

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си 

по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене; 
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3. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за 

провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси 

на повече училища; 

4. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали 

преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в 

собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна 

реализация; 

5. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в 

дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни 

дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците; 

6. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно 

знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда. 

Целевата група по проекта са ученици в държавните и общинските училища. 

Основните дейности по проекта са: 

1. Разработване и изпълнение на училищни програми „Твоят час“, включващи: училищен механизъм за 

идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни затруднения на учениците; дейности за 
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преодоляване на обучителни затруднения; дейности по интереси за развитие на творческите способности 

на учениците; участие в междуучилищни дейности; работа с родители и настойници и организиране и 

провеждане на публични изяви на учениците; 

2. Създаване на модел за обществен мониторинг с участието на родителите на учениците; 

3. Информиране и публичност; 

4. Организация и управление на проекта. 

 

(3) В групите за извънкласни дейности за занимания по интереси от училищната 

 ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

Министерството на образованието и науката организира, управлява, изпълнява и контролира дейностите 

по проекта чрез Екип за организация и управление на проекта (ЕОУП). 

 ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ – 

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, УЧАСТИЕ 
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Организирането и провеждането на извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения 

включва: 

Идентифициране на целите и очакваните резултати, които ще се постигнат, чрез изразено писмено 

становище на учителя по задължителна образователна подготовка по съответния учебен предмет относно 

пропуските в усвояването на учебния материал и необходимите мерки за отстраняването им; 

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ 

Организирането и провеждането на извънкласни дейности по интереси включва   . идентифициране на 

целите и очакваните резултати, които ще се постигнат; 
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График  за работа на групите  и ръководителите  за учебна 2016-2017г., участващи по 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004  считано от 2.11.2016 г.,   както следва: 

 

№  Дейност/група Ден от 
седмицата 

Брой 
 часове 
седмично 

Начален час ръководител 

1. Клуб“Гражданско образование и здравно  
възпитание“ 

понеделник 2 14,00 Иванка 
Милева 

2. Четенето лесно, писането  лесно-1-4клас сряда 2 14,30 Светлана 
Велчева 

3. Светът около  мен/АЕ/2,3 клас Вторник 2 14,00 Славея 
Пенева 

4. Празници и обичаи  в България сряда 2 15,00 Елена 
Петкова 

5. Математиката лесна и  интересна Четвъртък 2 14,00 Тоска 
Димитрова 

6. Забавна  математика 1-4 клас петък 2 14,00 Генко 
Добрев 

7. Опознай родния край петък 2  13,30 Петър 
Петров 
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Извънкласните дейности се провеждат съгласно определения график на заниманията. 
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