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Проект „Днешните деца – утрешното бъдеще “BG05M2OP001-3.002-0228 – C01 

 
През изминалия период по проекта бяха осъществени редица дейности: 

             За учениците от Спортен клуб „Здрав дух в здраво тяло“ бе организиран лагер в Парк 

„Кайлъка“, хотел „Орбита Палас“, гр. Плевен.  За спортна група от 15 ученици І – ІV клас – лека 

атлетика лагерът бе петдневен, а за групите по Туристическо ориентиране – 15 ученици – V – VІ 

клас и Туристическо ориентиране – 15 ученици VІІ и VІІІ клас – деветдневен. По време на лагера 

се проведоха редица мероприятия, които ангажираха вниманието на учениците, повишиха 

мотивацията им за участие и допринесоха за тяхното физическо развитие. Бяха поканени и двама 

гост-преподаватели.Всеки ден се провеждаха занятия по лека атлетика, спортни игри, 

ориентиране в местността. Организирани бяха и състезания, на победителите се връчиха награди 

и грамоти. Участниците в лагера останаха много доволни от добрата организация на лагера, от 

чистата природа , храната и разнообразните занимания. 

            За стимулиране участието на учениците в спортните занимания  се закупиха спортни 

екипи и пособия за групите. Тези екипи ще останат собственост на училището, за да могат да 

бъдат използвани след приключване на проекта и осигуряване на устойчивост на дейностите. 

             През изминалия период   бяха организирани   екскурзии до град Плевен с учениците от V 

–VІІІ клас със съдействието на туристическа агенция „Дари Травъл Комерс“ ЕООД. Програмата 

на екскурзиите включваше посещения на редица забележителности - Панорама "Плевенска 

епопея", Скобелев парк, Мавзолей-параклис "Св. Георги Победоносец", Зоологическата градина 

в парк „Кайлъка“.  Участниците в екскурзиите бяха избрани по предварително разработени 

Показатели за класиране на класове за участие в организирани екскурзии по проект „Днешните 

деца – утрешното бъдеще“ като награда за редовно посещение в училище, добър успех и 

дисциплина. 

            През изминалия период от проекта участниците в Спортен клуб „Здрав дух в здраво тяло“  

редовно посещаваха заниманията на групите, активно участваха в организираните в училище 

дейности и състезния. 

 

             Двете групи – „Фолклор“ - първа група – І – ІV клас – 15 ученици и  втора група – V – 

VІІІ клас – 15 ученици бяха в основата на проведените празници в училище и отбелязването на 

важни дати. Огромен интерес  предизвикаха изявите им по повод Денят на толерантността, 

Коледа и Нова година, Трети март, Патронния празник на училището – 24 май. Изявите на 

групите бяха осъществени и с активното участие на родители на учениците от групите. 

             За по-автентично и интересно представяне по време на празниците на учениците бяха 

закупени ромски и български национални носии. Те  се съхраняват в училището, а това ще даде 

възможност за продължаване на създадените по проекта традиции и след приключването му. 

                                                        

 В двете групи за допълнително обучение по български език за ученици, за които 

българският не е майчин език – от 1-4 клас и от 5-6 клас часовете се провеждаха ежеседмично, 

като целта бе учениците не само да слушат излагането на учебния материал, а и самите те 

активно да участват в процеса на обучение, да се провокира тяхната инициативност и да се 
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стимулира интереса им за усвояването му. В края на всеки месец се провеждат тестове за 

установяване равнища на знания, които се оценяват по специално разработена система на 

оценяване и на най-добре представилите се се връчва награда. За създаване на благоприятни 

условия за протичане на допълнителните часове по български език бяха  оборудвани  стаи с 

етажерки за книги, маси и столове. Беше закупена литература и учебни помагала за изучаване на 

български език. 

 

           Създаденият клуб  „Социална отговорност“ имаше за задача да допринесе за включване на 

всички заинтересовани страни в процеса на активно и ефективно образование на учениците. Той 

се състои от две отдeлни секции – родителски клуб и ученически клуб. 

           Родителският клуб  се създаде в началото на проекта и  включва 20 родители на ученици 

посещаващи училището. Клубът  има председател избран между членовете му. Ученическият 

клуб  се състои от 20 ученика изявени със своя успех, дисциплина и спортни постижения. Между 

двата клуба  се организираха съвместни срещи, на които присъстваха и ангажирани в проекта 

преподаватели. На първата среща бе изработен Правилник за работа на Клуб „Социална 

отговорност“, където бяха дефинирани правата и задълженията на трите заинтересовани страни в 

процеса на обучение – ученици, училище и родители. Първата и основна задача на Клуб 

„Социална отговорност“ бе  да стимулира учениците да посещават редовно учебни занятия и да 

участват активно в извънкласните дейности. 


