През учебната 2020/2021 година ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“
ще работи по следните проекти:
“Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование”. Проектът
цели разширяване на достъпа до
предучилищното образование на децата от уязвими групи и живеещи в
бедност. Предвидени са набор от мерки като предоставяне на
допълнително обучение по български език за деца с различен майчин
език, като ефективно средство на приобщаване в групата на
връстниците, мотивация на родителите за активно сътрудничество
между семейството и училището. Основна цел на проекта е
навременното ранно обхващане и образователно приобщаване на деца
от уязвими групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа
до качествено образование.
Обхванати са 12 деца в две групи пo 6 в дейност „Допълнително
обучение по БЕЛ“ . Занятията се провеждат от месец октомври 2 часа
седмично или 60 часа за годината за всяка група.
Проект „Подкрепа за успех“ е с продължителност 30 месеца,
като той стартира на 28.02.2019 г. Проектът е за подкрепа на всички
деца, които имат затруднения с усвояването на учебното съдържание по
различни предмети. Основната цел е да се подпомогне ранния достъп
до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в
училищното образование чрез дейности за преодоляване на
затруднения в обучението и пропуски при усвояване на учебното
съдържание. В зависимост от индивидуалните потребности се
извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на
компетентности, придобити в задължителните часове, както и за
мотивиране на учениците за задържане в училище и за предотвратяване
на преждевременното напускане. По проекта от месец септември са
изградени 16 групи с 98 ученици. Осъществява се допълнително
обучение по БЕЛ, „Математика“, „Човекът и природата“, „География и
икономика“. Занятията се провеждат 95 часа годишно в учебно и
неучебно време.
Проектът „Образование за утрешния ден“ е с продължителност
от 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г. С него се цели отваряне
на училището към дигиталните технологии чрез внедряване на нови
решения. Специфичните задачи са насочени към усвояване на знания и
умения за работа в дигиталното общество, подобряване на достъпа до
образование чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни
приложения, изравняване резултатите от ученето в различните училища

и населени места. Работи се за повишаване на дигиталната
компетентност и умения на учениците под формата на създаване на
клубове по интереси и ключови занимания по ключови базови дигитални
умения.
Сформирани са 2 клуба – „ IT Нинджа – Бял колан“ с ученици І-ІV клас
– 15 ученици и „ IT Нинджа – Жълт колан“ с ученици V-VІІ клас – 15
ученици. От началото на месец декември в двата клуба ще бъдат
проведени 70 час годишно.
Съгласно ЗПУО и Наредбата за приобщаващо образование
МОН предоставя на определени училища утвърдени със заповед на
Министъра средства за организиране занимания по интереси на
учениците. Нашето училище развива такава дейност.
Заниманията по интереси включват разнообразен набор от
достъпни и забавни дейности, които имат за цел да предотвратят
преумората, да развиват и обогатяват детското мислене, да допринасят
за придобиване на полезни и нови знания, за интерпретиране и
практическо приложение.
В ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново според желанията и
интересите на учениците са сформирани 6 групи с 84 участници от
всички класове, като дейностите на заниманията по интереси ще
започнат от 13.10.2020 година - Клуб „Приятели на околната среда“ - 1
клас, Клуб „Децата и природата“ - 2 клас, Клуб „Подвижни и щафетни
игри“ - 3 клас, Клуб „Сръчни ръце“ - 4 клас, Клуб „Българският език –
звучен и мил“ – 5-7 клас, Клуб „Занимателна математика“ – 5-7 клас.

