
Проект “ Твоят час“ 

 

            През учебната 2016/2017 година Професионална гимназия по лека 

промишленост „Владимир Димитров - Майстора“, гр. Кюстендил започва работа 

по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС).  

            Стартират  дейността си  пет  клуба, от които три клуба за преодоляване на 

обучителни затруднения и два за  извънкласна дейност по интереси. 

             В предвидените дейности по интереси, учениците от девети, десети и 

единадесети  клас ще имат възможност да се  запознаят с историята на град Кюстендил 

от древността до наши дни, докосване до културно-историческото наследство и обичаи 

в родния край, ще  придобият допълнителни знания  по бъгарски език и литература, 

английски език, география и икономика, както и ще посетят различни фирми, свързани 

с изучаваните от тях професии.  

 

                                          
 

         

Специфичните 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? 

http://pgtmd-varna.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8f%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81/210-800-0
http://pgtmd-varna.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8f%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81/100_0


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. 

 

 

Продължителност на проекта – до 31 октомври 2018 г. 

 
                                  


