
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)   

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 



 ГУГЪЛ ИНСТРУМЕНТИ- тематична област: 

Дигитални умения 

 РУСКИ ЕЗИК- тематична област:  

   Езикова култура 

ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА- тематична 

област: Технически умения 

 

    

 

 



 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА –VIII - IX 

клас  

 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА –XII клас  

МАТЕМАТИКА – IX - X клас 

 



Основна цел: Създаване на условия за 

повишаване потенциала на учениците  

чрез развиване на интереси, знания, 

умения и компетентности.  

 Специфична цел: Развитие на 

компетентностите и творческите 

способности на учениците в тематични 

области, които са извън включените в 

задължителната училищна подготовка; 

 

 



Група на  

училището 

 

Минимален  %  от 

общия  брой на 

учениците, 

включени  в 

дейности по 

интереси и 

дейности за  

преодоляване на 

обучителни  

затруднения 

 

Обхванат брой 

ученици 

VI         61%          61 



Дейността се изпълнява от учител на 

щат в училището 

Заниманията се провеждат в учебна 

работилница. 

 



 Ученици от 10 до 12 клас от  гимназията с 

интереси в Приложната електроника, които 

са извън включените в задължителната 

училищна подготовка. 

 Ученици от гимназията, които участваха в 

състезанието « Мога и зная как». 



  Дейността се изпълнява от учител на щат в 

училището 

 Заниманията се провеждат в компютърния 

кабинет. 

                                       





 Групата е смесена и се 
състои от 12 ученици на 
възраст от 15 до 18 години от  
8 до 12  клас.   

 Съвместното обучение на 
ученици от  8 до 12 клас е 
предимство,  защото по-
големите предават на по-
малките своя опит и знания. 

 Тъй като в училище не се 
изучава руски език, 
желанието за посещение на 
модула от учениците е 
засилено и представляваше 
голям интерес. 

 



  Дейността се изпълнява от външно за 

училището физическо лице- 

Регионален исторически музей – гр. 

Добрич с който е сключен договор по 

реда на ЗЗД.  

Заниманията се провеждат в 

образователния център при Дом-

паметник „Йордан Йовков“. 



 За преодоляването на 

образователните дефицити  се 

провежда персонална подкрепа 

на всеки от участниците, която е 

свързана с предоставянето на 

специално разработени 

концептуални карти, които 

провокират писмени и устни 

размишления, попълване на 

конкретни данни и факти, пряко 

свързани с творческата 

биография на писателите.  



 Групата се състои от 10 гимназисти от 12 

клас.  

Това са ученици, които в известна степен 

са мотивирани да учат, но чисто езиковите 

трудности, пред които са изправени, бързо 

ги демотивира и рефлектира пагубно в 

усвояването на учебния материал.  

Предстоящата матура на завършващите 

гимназисти допълнително ги притеснява и 

обърква в литературно езиковото 

пространство 

 



Прилагането на 

теоретичните модели при 

креативно-критичния 

прочит на художествения 

текст е предпоставка за 

повишаване на 

потенциала на учениците, 

както и успешното им 

завършване на средния 

курс на обучение 



 Средата, в която се провеждат срещите 

позволява да се изгради едно емоционално 

отговорно отношение към дейността за 

постигане на достъпно знание и 

устойчивост на интересите на учениците. 

 



Обучителните затруднения на 

учениците се дължат на пропуски от 

предходни  класове, в  които учебния 

материал не е бил достатъчно добре 

усвоен или бързо е забравен. 



 По-голяма част от пропуските са: неумение за  
прилагане на  действия с обикновени дроби, 
коренуване, действия с корени, решаване на  
линейни и квадратни уравнения, прилагане на  
формули за съкратено умножение, повдигане 
на  произведение и частно на степен вече са 
преодолени и учениците видимо се справят 
добре в редовните учебни часове по 
математика.  

 Допълнително се създава интерес към 
математиката, като  в края на всяко занятие се 
отделят  по 10 минути за занимателни задачи, 
които учениците чакат с нетърпение.   

 







Настоящата презентация е разработена по 

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)», която  се 

финансира от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

  

                                       
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 


