
Проект „Твоят час“
 Училищна програма   „Твоят час“
 Вътрешни правила   „Твоят час“
 Инструкции   „Твоят час“

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий”,с. Сатовча,община Сатовча,област Благоевград във 
връзка с 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 бе проведено анкетно проучване за интересите и нуждите
на учениците от І до XІІ клас. След анализ на резултатите бяха сформирани  5 
групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения и  9 групи за 
дейности по интереси, а именно:

Групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения 
Български език и литература 2 клас -  Аксиния Ясенова Влайкова
Български език и литература 3 клас -  Аксиния Ясенова Влайкова
Математика 7 клас - Лиляна Костадинова Камбова
Математика 6 клас - Лиляна Костадинова Камбова
Български език и литература 9 клас -  Суадин Ресим Чолак

Клубове за дейности по интереси
Web дизайнер 9 - 11 клас -  Аксиния Смилянова Айролова
Да живеем без лекарства -  Бисер Юлиев Топалов
Книгата - приятел за цял живот - Денка Карамфилова Николова
Web дизайнер 5 - 8 клас - Зара Здравкова Кавракова
Зелени патрули - Катя Славчева Камбова
Химията в бита - Нели Йорданова Бурова
Млад възрожденец - Сузана Ясенова Влайкова
Театрална работилница - Фикрие Даут Бакалова
ЛЯТНА ЕКО АКАДЕМИЯ - Недялка Георгиева Узунова

http://sousatovcha.com/documents/2017/proekt/Instrukcii-za-izpalnenie-na-deynostite-po-proekt-%D0%A2voyat-chas.pdf
http://sousatovcha.com/documents/2017/proekt/Uchilishtna-programa-Tvoyat-chas-za-uchebnata-2016-2017.pdf
http://sousatovcha.com/documents/2017/proekt/Vatreshni-pravila-za-rabota-na-uchilishten-savet-za-Tvoyat-chas.pdf


Цели

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.

Специфични цели:

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;

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни 
области;

4. 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;

5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се 
намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на
по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им 
социална, професионална и личностна реализация;

6. 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;

7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни 
дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на 
учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и 
разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за 
постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, 
позитивна среда.

Индикатори
1. Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на 

възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година 
обхванатите ученици в дейности по процедурата.

2. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез 
развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.

3. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на 
специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

Съвет "Твоят час" 

Роля

За наблюдение и оценка на дейностите по проекта, изпълнявани от училищата, се 
създават съвети за обществен мониторинг "Твоят час".

http://tvoiatchas.mon.bg/Monitoring.aspx#collapseTwo1


Съветът "Твоят час" е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на 
сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято 
територия се намира училището и представители на неправителствени организации 
и/или на местната общественост и училищната общност.

Състав

Съветът "Твоят час" се създава по инициатива на директора на училището. Броят на 
участниците в съвета е нечетен, определя се от директора и включва: до 7 родители; 
представител на общината за общинските училища; до 3-ма представители на 
педагогическите специалисти, избрани от педагогическия съвет на училището и до 3 
представители на юридически лица с нестопанска цел и/или представители на местната
общественост и/или на училищната общност.

За учебната 2016/2017 година представителите на родителите се определят от 
училищното настоятелство, а за 2017/2018 и следващи учебни години - от обществения 
съвет на училището.

http://tvoiatchas.mon.bg/ 

http://tvoiatchas.mon.bg/
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