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„Д-р Христо Стамболски“
Проект „Твоят час“

Проект „Твоят час“
През учебната 2017/2018 година в 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“ бяха сформирани
общо петнадесет групи, от които - четири групи – „Занимания по интереси“ в областта на
спорта и приложните изкуства; единадесет групи за преодоляване проблемите в учебновъзпитателния процес, за повишаване мотивацията за учене на учениците от начален и
прогимназиален етап.
Групите със занимания по интереси са:
„В царството на музиката“, „Магията на фотографията“, „Спортна гимнастика“,
„Акробатика и скокове на батут“
Групите за преодоляване на затрудненията в обучението са:
„В света на приказното и фантастичното“, „Математика за малки ученици“, „Математика
и забавления“, „Математиката – лесна и интересна“, „Математически свят“ „Млад
географ“: „България и светът“, „Млад природолюбител“, „Моят роден език“, „Силата на
словото“, „Четем, пишем и общуваме“ .

Проект „Твоят час“
В групите със занимания по интереси учениците надграждаха знанията си в областта на
музиката чрез допълнително нагледно запознаване с видовете музикални инструменти,
развиваха музикален слух и метроритмично чувство. Обогатиха знанията си за националноспецифичните особености на музиката на различните народи.
В групите, свързани със спорта, учениците бяха привлечени и мотивирани активно да се
включват в цялостния учебно-възпитателен процес. Формираха се здравно-хигиенни навици и
спортно-технически умения. Училището разполага с професионален батут. Учениците,
записани в групата “Акробатика и скокове на батут” с голямо желание и ентусиазъм тренират
върху него. Спортът в училището формира отговорно отношение и дисциплина у учениците,
свързана с учебно – възпитателния процес.
Чрез групата “Магията на фотографията“, учениците се запознаха с фото техниката, и
придобиха основни умения за работа с цифрови фотоапарати. Усвоиха знания за
композиционно решение. Учениците се запознаха с жанровете, композицията и светлината;
представяне на фотографски идеи и техники при използване на фотоапарати.
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В групите със занимания за преодоляване на обучителни затруднения учениците обогатиха
знанията и уменията си чрез допълнително четене, писане и общуване, като основен акцент в
дейността беше и надграждане на езиковата грамотност и засилване на интереса към
художествената книга.
Целта на допълнителните часове по математика за учениците от 89 ОУ бяха развиването на
математическо и логическо мислене, както и овладяването на способността им да анализират и
да достигат сами до решението на проблемните ситуации в математиката.
Наред с редовния учебно-възпитателен за ограмотяване на учениците в първи клас,
допълнителните часове от проекта „Твоят час“ бяха насочени към овладяване на езикова
компетентност, усъвършенстване на фината моторика, умения за правилно, четливо и красиво
писане на ръкописни букви. Систематизираха се знанията на учениците за формиране на
начални умения за четене с разбиране.
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Допълнителните часове по български език и математика за учениците от четвърти и седми
клас допринесоха за по-задълбочено усвояване на знанията с цел успешното им представяне
на НВО и преход към следващата степен на образование.
Чрез допълнителните часове по природни и обществени науки учениците затвърдиха и
задълбочиха знанията и уменията си. Потопиха се в необятния свят на природата, изучаваха и
опознаваха неговите особености, сами осъзнаха, че трябва да се стремят към устойчиво
развитие и опазване на околната среда. Разшириха любознателността и интереса към науките,
формираха екологосъобразно мислене.
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С проведените допълнителни часове по проекта „Твоят час“ може да се каже, че
училището стана по-привлекателно за учениците и е намалял рискът от преждевременно
напускане или отпадане от училище поради ниска мотивация и неразбиране на смисъла от
образование.
Повиши се самочувствието, увереността на учениците в собствените им сили за учене
през целия живот.
Работата по проекта „Твоят час“ с учениците от първи до седми клас, включени в
извънкласни дейности по интереси и групи за обучителни затруднения повишиха своето
самочувствие, придобиха увереност, че могат да творят, четат, пеят, спортуват по-добре,
придобиха по-голяма увереност в собствените си сили и знания, получиха компетентности не
само в дадена област, но и да общуват, да се разбират по-добре, да работят в екип и да се
социализират максимално.
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Среща с детския писател Веселин Чернялски

