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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. 

Информационен ден по проект BG05M2OP001-2.004 

„Развитие на способностите на учениците и 

повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ 

 

На 5 октомври 2018 г. Регионално управление на образованието - Габрово проведе 

информационен ден за отчитане на резултатите и на изпълнението на целите на проект 

BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.  

На събитието, проведено в Ритуалната зала на Община Габрово, гости бяха: г-жа 

Невена Петкова, областен управител, г-жа Лилия Дамянова, държавен експерт в МОН, 

представители на Община Габрово, директори на училища, ръководители на групи, 

родители, ученици.  

Инициативата даде възможност на ученици от различни училища в област Габрово 

да представят своите постижения, умения и способности, придобити от участието им в 

групите за извънкласни дейности по проект „Твоят час“. С много настроение бяха 

изпълнени изявите на  вокална група „Пейте с нас“, с ръководител Елена Назърова (ОУ 

„Н. Рилски“, Габрово); група за народни танци „Балкански ритми“ с ръководител Соня 

Гъркова (ОУ „Хр. Ботев“, Севлиево“); Музикална лаборатория „Традиции и сцена“, с 

ръководител Валя Ангелска (СУ „В. Левски“, Севлиево); клуб „Театрална работилница“ 

с ръководител Виолета Тачева (СУ „П.Р.Славейков“, Трявна); вокалните изпълнения на 

Кристиянна Русева (група „Приятели на Ключът на музиката“, СУ „М. Райкович“, 

Дряново), Калоян Ботев и Катерина Тонева - солисти на хорова формация при ПМГ 

„Акад. И. Гюзелев“, Габрово. 

Участниците в клуб „Журналист“ от СУ „В. Левски“, Севлиево, демонстрираха на 

живо журналистическите си умения, като потърсиха от публиката отговор на въпроса 

„Какво ми даде участието в проект „Твоят час“?”. 

Във фоайето на Ритуална зала - Габрово беше организирана изложба на 

произведения, създадени в групите за занимания по интереси, от ученици от училищата - 

НУ „В. Левски“, Габрово; ОУ „Неофит Рилски“, Габрово; ОУ „Иван Вазов“, Габрово; СУ 

„Отец Паисий“, Габрово; СУ „Райчо Каролев“, Габрово, Национална Априловска 

гимназия, Габрово. Ученик от ПТГ „Д-р Н.Василиади“, Габрово, участник в клуб по 

интереси, направи демонстрация на наученото за роботите, а две ученички, облечени в 

национални носии, от ПГТ „П. Семов“ посрещаха участниците във форума с хлебни пити, 

приготвени от тях. 

За индикаторите за успешното реализиране на проект „Твоят час“, за постигнатите 

успехи на учениците от област Габрово, за ролята на проекта като инструмент в 

реализирането на успешни  училищни политики, които подкрепят учениците във 
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формирането на ключови компетентности, изграждат личности с гражданска позиция, 

активни и адаптивни на пазара на труда, отчитат интересите и потребностите на 

учениците за занимания с наука, изкуство и спорт, предоставят възможности за 

личностна изява говори на пресконференция с журналистите г-н Георги Маринов, 

началник на РУО – Габрово. 
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