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Проект: “ЗАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕТО ОЗНАЧАВА ПОВЕЧЕ – ПАРТНЬОРСТВО ЗА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ”

Този проект бе подкрепен по първата конкурсна сесия на Оперативната програма
“Развитие на човешките ресурси” , схема “Да направим училището привлекателно за
младите хора” на Министерство на образованието и науката.
Проектът се реализира през 2008 и 2009 година в гр. Плевен и обхвана повече от
287 деца и младежи.
Всички проектни дейности-извънкласни занимания, пряко свързани с учениците
бяха набелязани в резултат на конкретни техни и на училищата им интереси.
Традиционните работни взаимоотношения между водещата организация и училищата
изведоха база данни за това какъв тип нагласи и потенциал имат учениците от
отделните училища.
Общата стойност на проекта възлиза на 44 000 лева. Основна част от тях се
инвестираха в осигуряване на
материали, оборудване, реквизит,
технически средства за модулите
извънкласни дейности.
Цел на проекта:
Постигане на по-добра среда за
личностно и социално развитие на
деца и младежи в училищна възраст,
чрез допълване на образователния
процес
с
извънкласни
и
извънучилищни форми. Създаване на
условия за развитие на умения и таланти на деца и млади хора от 5 плевенски
училища, чрез извънкласни дейности;
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛНИТЕ
МОДУЛИ:
Логистично осигуряване: за нуждите на реализацията на модулите се осигуриха
учебни и репетиционни зали, техническо оборудване, учебни и помощни материали.
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Работа в модулите извънкласни дейности:
Модул “Фолклор” – обхвана 60 деца от 7 до 11 годишна възраст от НУ “Единство".
Сформираха се две детски фолклорни групи – за по-малките и по-големи деца, като
форма за ангажираност с танцово и певческо фолклорно изкуство и подпомагане на
училищната
празничност.
Модулът предвиди и поредица
“Семеен концерт”, чрез която
да скъси дистанцията родители
– училище – творчество и се
ангажира
вниманието
на
родителите към таланта на
техните деца.
Модул “Приложно изкуство”
- общо 26 деца от прогимназия
“Цв. Спасов”, с потенциал към
този вид изкуство от 5 до 7
клас бяха обхванати в модула.
Чрез
различни
техники:
декорация,
рисуване
върху
текстил и други материали, те
ще
придобиват
умения,
а
резултатите
от
техните
творчески занимания те придобиха признание чрез експонирането им при
естетизиране на училищната среда, за декорация на празнични специални изяви,
имаха своя изложба в къщата на художниците в Плевен.
Модул “Мажеретки”. Този
модул обхвана 30 на СОУ
“Ив.
Вазов”.
Тези
атрактивна формация ще
подпомогна
и
занапред
спортната празничност не
само на своето училище, но
и в общоградски мащаб.
Модул
“Театрална
анимация” – в него се
обхванаха 44 ученика от
професионалната гимназия
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по туризъм, паралелка “Организация на свободното време”. Заниманията в модула
освен личната креативност на младежите, развиваха и умения, пряко полезни за
бъдещата професионална реализация на учениците.
Модул “Театър на модата” – за ученици от професионалната гимназия по облекло
и текстил. Чрез него те разшириха познанията си и бяха въвлечени като
изпълнители в процеса на среща на среща на модния продукт с неговата публика.
Така те имаха шанса да надградят знания и умения, в полза на бъдещата си
професия.
“Лятна детска академия” – през ваканционни летни месеци се предостави
възможност на деца в начална-училищна възраст, да посещават читалище ЛИК,
където професионални ръководител и аниматор осмисляха свободното им време.
Ресурсно ателие “Училището празнува”– в този модул се занимаваха активно 12
момичета и момчета с литературни, музикални и умения за използване на
мултимедийни приложения. Това ще е модулът, който обедини смислово и устойчиво
работата на всички останали. В него, под ръководството на съставител и редактор се
подготвяха печатни, мултимедийни, графични, фото и видео ресурси за създаване и
поддържане на Интернет страницата “Училището празнува”. Тематични сценарии по
различни поводи, празнични чествания, спортни и ритуални прояви; проекти на
сценични и празнични декорации; звукови фонограми и файлове за музикално
оформление и др. полезни ресурси бяха на разположение на педагози и ученици.

