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Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им 

за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

На 12 октомври 2018 г. в Читалище „Братство 1869“ - гр.Кюстендил, Регионално 

управление на образованието - Кюстендил проведе заключителен информационен ден по 

проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (“Твоят час“) – фаза I, 

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

                       

Г-жа Радостина Новакова - началник на Регионалното управление на образованието – 

Кюстендил, официално откри заключителния информационен ден и представи информация за 

броя на включилите се в проекта училища и постигнатите цели за периода 2016 - 2018 година.  

През учебната 2016/2017 година от 11 114 ученици в дневна форма на обучение в 

училищата в област Кюстендил в проекта са участвали 6 414. Общият брой на сформираните 

групи е 451 с 386 ръководители. В групите за преодоляване на обучителни затруднения са 

включени 1 475 ученици, разпределени в 162 групи. В групите за провеждане на занимания по 

интереси са участвали 4939 ученици, разпределени в 289 групи. 

          През учебната 2017/2018 година от 10 945 ученици в дневна форма на обучение в 

училищата в областта в дейности по проекта са участвали 6 474 ученици. Общият брой на 

сформираните групи е 481, с 30 групи повече от предходната година, с 548 ръководители на 

групи. Групите за преодоляване на обучителните затруднения са 186 с участвали 1 583 ученици, 

което е със 108 ученици повече от учебната 2016/2017 година. Групите за занимания по 

интереси са 295 с участвали 4 891 ученици. Дейностите за преодоляване на обучителните 

затруднения целят отстраняване на пропуските в знанията на учениците, а работата в групите 
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по интереси – повишаване на мотивацията на учениците да останат в училище и да се развиват 

като личности, благодарение на интересите и способностите им. 

На събитието присъстваха 510 директори, педагогически специалисти от областта, 

ученици, родители, представители на медии, експерти от РУО-Кюстендил и общественици. 

В програмата на информационния ден в голямата зала на Читалище „Братство 1869“  

учениците от групи по интереси от 17 училища в област Кюстендил танцуваха и рецитираха,  

пяха и демонстрираха актьорски талант.    

 

                        

 

В синя зала на Читалище „Братство 1869“ 20 от училищата в областта представиха 

презентации за реализираните дейности по проекта и своята удовлетвореност от работата по 

него.  

                      

 

Във фоайетата на читалището участниците в творческите ателиета представиха свои 

рисунки, постери, ръчно изработени сувенири и кулинарни изделия.  
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В пространството пред Читалище „Братство“ демонстрираха умения и създадоха 

настроение фолклорни танцови състави и мажоретни формации. 

 

                              

 

В богатата програма за заключителния информационен ден по проекта „Твоят час“ се 

включиха 510 участници, от които 376 ученици от областта, като за 130 от най-изявените бяха 

осигурени предметни награди.  

  

http://infomreja.bg/zakliuchitelniqt-informacionen-den-po-proekt-tvoqt-chas-sybra-nad-510-deca-i-

uchenici-v-kiustendil-57371.html  

 

https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/zakliuchitelen-informacionen-den-po-proekt-tvoiat-chas-

snimki-2125262  

 

http://kuber-press.com/fullnews.php?id_news=31374 
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