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Много се  зарадвахме 

на учебните материали 

по проекта.

Работата  с 

географска карта в  

часовете по Човек и 

общество се оказа 

истинска атракция.....
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Голяма атракция за 

обучаемите се оказаха 

мултимедийните уроци, 

които събудиха интереса им 

към правописните норми!



Неусетно дойде и лятото, а ние 

вече пишем сами съчинение и 

четем цели приказки …
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“Кажи ми и ще забравя, покажи ми и ще запомня, 

включи ме и ще разбера.”  



Преждевременното напускане на училище е сложно 

явление  и основен проблем днес.

Операция: BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА 

ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ - „Нов шанс за успех“  е пряко  

свързан с превенцията и преодоляването на проблема .

Резултатите от множество проучвания и анализи 

показват :

В задължителна училищна възраст (от 7 до 15 години) 

децата от етничиските малцинства, непосещаващи 

училище, са 23,2%.

В нашето училище няма преждевременно напуснали  

благодарение на успеха  в привличането на 

родителският актив .



Резултатите  след проведеният курс  за ограмотяване през 

02.2017-07.2017 г.  се проявиха  още в началото на Учебната 

2017/2018 г.:

1.Децата  на обучаемите  посещават вече редовно  училище, 

отсъствията  са сведени  до  минимум

2.Родителите  са по-заитересовани и съпричастни към 

образователният процес в училище

3.Редовно  посещават родителски срещи

4.Активно участват в подготовката на училищни  празници и 

тържества

5.Цялата  група „ограмотени“ възрастни по проекта –майки, бащи, 

баби и дядовци на  децата в нашето  училище активно участват  в 

анкети, допитвания, открити уроци и др.

6.Заедно  с родителите тази  година реализирахме  няколко 

проекта, единият  бе тържествено  награден в  Министерството  

на  здравеопазването!



Реализирани  проекти през  2017 г.

Спечелен и реализиран  проект по  национален  конкурс 

„Посланници на здравето“.

Тържествено  награждаване  в  сградата на  Министерството от  

министъра на  здравеопазването и  множество  награди от МОСВ  и  др.

Награждаването ни  на 29.06.2017г.по 

проект „Бъди на мах със здравословно 

хранене и спорт“по Национален конкурс 

„Посланици на здравето“



Работата  ми по проект  

„Твоят час“ група по 

интереси „Опознай  

България, за да я обикнеш“-

отново със съдействието на 

родителите….




