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Природоматечатическа гимназия 
„Иван Вазов“

Природоматематическа гимназия 
„Иван Вазов” – гр. Добрич, попада 
в група №6 . 

Съвместно с колектива 
реализирахме 34 групи, като от тях 
8 са с обучителни затруднения и 26 
по интереси. 

Групите с обучителни затруднения  
са в три основни направления –
хуманитарни науки, природни 
науки и чуждоезиково обучение.



Характеристика на групите с 
обучителни затруднения

В голямата си част групите с 
обучителни затруднения се 
състоят от немотивирани, до 
този момент ученици, които 
не разбират академичния стил 
на съдържанието в 
учебниците, понятийния 
инструментариум, работа с 
документи, анализи на 
текстове и др.  



Характеристика на групите с 
обучителни затруднения

При формиране на групите по 
математика, водеща цел е да 
се обхванат ученици с 
проблеми при усвояването на 
задължителната подготовка в 
училище и постигане на 
достъпно знание, устойчивост 
на интересите на учениците и 
мотивираща среда.



Силни страни при формиране 
на групите

Силната страна при формирането на 
групите се изразява в това, че 
учениците осъзнават своите 
слабости и негативният ефект от 
своите пропуски. Това е причината 
да пожелаят да се включат в проекта 
„Твоят час”. 

От това, което наблюдавам в хода на 
обучителния процес, оставам 
удовлетворен от развитието на 
проекта. 



Слаби страни при формиране 
на групите

Като слабост отчитам 
нерешителността, липсата на 
мотивация и страхът им как ще 
изглеждат в очите на своите 
съученици. С помощта на колеги и 
родители, преодоляхме тази 
бариера и мисля, че в момента 
групите чувстват комфорт, защото 
вече в голямата си част не разчитат 
на зазубряне на готови модели, 
научиха се да изследват, търсят и 
задълбочават знанията си.



Степен на изпълнение на целите 
на проекта
Удовлетворен съм от това, че със старта на проекта, обучението се превърна в 
една постоянно изменяща се възходяща величина, която се изразява в:

• Повишаване на компетентности;

• Повишаване на мотивацията за учене;

• Преодоляване на образователни дефицити;

• Желанието на все повече ученици да се включат в подобни групи за 
извънкласни дейности;

• Увереност в собствените им сили;

• Възможността за достъп до електронни и мултимедийни продукти, внася 
една позитивна среда, която ще продължим да развиваме и за в бъдеще. 



Характеристика на групите по 
интереси

Групите по интереси се 
състоят от мотивирани 
ученици, които имат интерес 
към красивото и 
неизвестното в предметите, 
пробуждайки любопитство 
към тях. Насочва към 
подходящо хоби, някой ден –
професия. 



Характеристика на групите по 
интереси

Участват отлични ученици, но 
на тях не винаги им е 
интересно това, което се учи 
в училище. Не изпитват 
затруднения при усвояването 
на материала, но това не им 
е достатъчно, те искат да се 
развиват в определена 
област. 



Силни страни при формиране 
на групите по интереси

От това, което наблюдавам в хода на обучителния процес, учениците участват 
активно, дори със собствени идеи и желание. 

Силната страна при формирането на 
групите се изразява в това, че 
учениците вече имат изграден 
интерес към дадения предмет и 
осъзнато търсят нови и по 
задълбочени познания за 
определена област. Това е причината 
да пожелаят да се включат в проекта 
„Твоят час”. 



Слаби страни при формиране 
на групите по интереси
Като слабост отчитам 
нерешителността, липсата на 
самочувствие в някой от децата и 
страхът им как ще изглеждат в очите 
на своите съученици. С помощта на 
колеги и родители, преодоляхме 
тази бариера, така че в момента 
групите се чувстват комфортно. 
Голяма част от учениците вече 
разчитат и вярват в своите 
възможности, научават се да 
изследват, търсят и това им дава 
стимул да задълбочават знанията си.



Степен на изпълнение на целите 
на проекта

• Повишаване на компетентности;

• Повишаване на потенциала на учениците, чрез допълване, развиване и 
надграждане на знания и умения;

• Повишаване на образователните постижения в определени научни области;

• Желанието на все повече ученици да се включат в подобни групи за 
извънкласни дейности;

• Увереност в собствените им сили;

• Включване на по-голям брой ученици в извън класни дейности посредством 
създаване на условиая за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи. 



Групи с обучителни затруднения
Някой от групите са създадени с цел преодоляване пропуските на ученици, 
желаещи да се явят на ДЗИ по този предмет, като втора избираема матура. 



Групи по интереси
Някой от групите са създадени с цел подготовка на учениците за състезания по математика, 
информатика, информационни технологии, химия, физика. Имаме спортни и творчески групи


