
         
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС” 

ОФИЦИАЛЕН САЙТ И ПЛАТФОРМА ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“– http://tvoiatchas.mon.bg/ 

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности (твоят час) - фаза 1" 

Цели на проекта: 

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

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

знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. 

Съвета за обществен мониторинг „Твоят час“, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Твоят час“ 

след обобщаване на информацията за анкетираните ученици, желанията за участие, обобщаването на броя в 

групите и дали дейностите отговарят на желанията на потребностите на учениците и съгласно приетият в ОУ 

„Свети Паисий Хилендарски” с. Хаджидимитрово, Механизъм за идентифициране на извънкласните дейности 

ОДОБРИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”  

I. Дейности за преодоляване на обучителни трудности : 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ГРУПАТА: ЦЕЛИ РЪКОВОДИТЕЛ 

Да се научим да учим и живеем заедно Усвояване на аритметичните действия събиране, изваждане с 
числата до 100, умножение, деление , чрез построяване на 
образователния процес и в частност математиката по такъв 
начин, че децата да бъдат максимално подготвени за 
самостоятелен живот в обикновеното общество. 

Христо Попов 

Аз мога Преодоляване на затруднения при усвояване на знания от 
общообразователната подготовка по математика от учениците 

Радослава Петрова 

http://tvoiatchas.mon.bg/Default.aspx


чрез повече практически упражнения. Задълбочаване на 
усвоените знания и от ученици които имат интерес към 
математиката. 

Да бъдеш гражданин Създаване на благоприятна педагогическа обстановка, която да 
осигури личностното и социално развитие на децата. 
Създаване на интерактивна образователно - предприемаческа 
среда, чрез практико- ориентиран подход. Подпомагане, 
съдействие, привличане на родителите в живота на децата им в 
училище. Формиране на компетентности за да стане детето 
добре адаптиран гражданин на обществото, в което живее. 

Дияна Бамбалова 

Математиката - лесна и достъпна Повишаване интереса към учебния предмет, чрез GeoGebra- 
свободен софтуер в помощ на обучението по математика. 
Интерактивност на обучението.  

Гюлюзар Ахмед 

Осигуряване на допълнително обучение 
на учениците от прогимназиалния етап за 
повишаване на нивото на постиженията 
им по чужд език 

Чрез игри и творчески приложни дейности да се постигне 
овладяване на езика.Развитието на речта да се реализира съвсем 
закономерно в разширяването и увеличаването на 
многобройните социални връзки на детето със заобикалящия 
го свят - мултимедийни ресурси, WEB базирана платформа 

Соня Димитрова 

Ръка за ръка Образователното съдържание е ориентирано към овладяването 
на компетенции, които осигуряват личен успех и 
самоутвърждаване на всяко дете както в общата, така и в 
специалната подготовка. Създаване на благоприятна и 
подкрепяща среда за работа и положителна нагласа за 
обучение. 

Ангелина Марчева 

II. Дейности по интереси : 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ГРУПАТА: ЦЕЛИ РЪКОВОДИТЕЛ 

Ваканция  Да се повиши мотивацията на учениците за участие в 
учебно- възпитателния процес, да се осмисли свободното 
им време , съобразено с интересите им. 

Албена Арнаудова 

ЕКОакадемия Формиране на ценностна система у учениците и модел на 
поведение в училище, вкъщи и обществото в духа на 
активната гражданска подкрепа за опазване на околната 
среда.  

Стефка Грозева 



Направи си сам Развиване на въображение и иновативно мислене; -да 
прояват сръчност и умение в зададената задача; -да изградят 
от подръчни материали предмет на изкуството. 

Надежда Иванова 

Ромски фолклор Възпитаване на всички ученици в дух на етническа 
толерантност, търпимост и уважение към културата и 
ценностите на Другите. Формиране на система от знания за 
обществото , света и човека, включващи: - етнически и 
естетически понятия /добро-зло, красиво- грозно и др. - 
Формиране на чувство за гордост и на принадлежността 
към определена етническа група и към българската нация. 

Евгени Байчев 

Спортът - начин на живот Развиване на индивидуални физически способности. 
Формиране на навици за здравословен начин на живот. 
Поддържане на уникалния български дух и култура живи 
във времето, чрез народните танци 

Боряна Тасева 

 


