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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. 

 

I.Сформирани групи през учебната 2017 / 2018 

 

 Баскетбол 

 Информациони технологии 

 История и цивилизация-Родолюбие 

 Математика за четвъртокласници 

 Млад математик 

 Преодоляване на обучителни затруднения по български еизк и литература 

 Природни науки 

 Танцов театър 

II. Добри практики: 

 Проучване на интересите на учениците в предварителна анкета и съобразяване с 

посочените желания. 

 Работни срещи на екипа по проекта, провеждани регулярно  и създаващи добра 

обратна връзка между ръководители на групи, директор и членове на съвета 

„Твоят час“. 

 Засилено взаимодействие с културни и социални институции  в община Пловдив 

(градска библиотека, дом-музей, Младежки център, Природонаучен музей-

Пловдив и др.) 

 

III. Галерия  
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                                                                           Председател на съвета „Твоят час“ 

 

http://www.eufunds.bg/

