
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 
„Подобряване на качеството на образованието в 

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на 

 учебния процес“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Репортаж за Занимания по интереси в ПИГ ІІІ клас 

Ден на космонавтиката /изработване на постер/ 

Добра практика в СОУ ”Св. Паисий Хилендарски” гр. Дупница е да 

се организира свободното време на учениците така, че те да реализират 

потребностите си от изява и творческа свобода, да разгърнат интересите, 

мислите и въображението си. Такова място за реализация учениците 

намират в ПИГ.  

И тази учебна година училището работи по Проект на МОМН 

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища 

чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, 

съфинансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”. Заниманията по интереси са част от 

дейностите в целодневното обучение, което се реализира по проекта. Целта 

на тези часове е с разнообразни форми на работа да се предизвика у децата 

радост и удовлетворение от училищния живот, да се провокират 

интересите на учениците в различни области, да се разширят уменията и 

знанията им и да се създадат предпоставки за приложението им в нови 

ситуации.  

В училището посещенията в ПИГ са традиция, а часовете за 

занимания по интереси - очаквани и желани. Съдържанието, задачите и 

дейностите по интереси се обмислят и планират предварително от 

възпитателя на групата. Учениците се занимават с екологично 

образование, здравно образование, родолюбие, естетически дейности, 

литературни дейности, хоби, дидактични игри, чрез които реализират 

потребностите от изява и творческа свобода. Акцентира се на актуалните 

събития през годината, предстоящи празници, значими прояви в родното 

място и други. 

На 12 април в ПИГ ІІІ клас с ръководители ст. възпитател Елена 

Янкова и ст. възпитател Жанет Крумова бе проведено занимание по 

интереси, посветено на Международния ден на авиацията и 

космонавтиката. Темата на занятието е планирана в годишното тематично 
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разпределение и съвпада с датата на първия полет на човек в Космоса, 

осъществен на 12 април 1961 г. от руския космонавт Юрий Гагарин.  

Целите на занятието бяха: 

      - Стимулиране интереса към науката . 

      - Развитие на познавателните способности. 

      - Издирване на подходяща литература по темата и подбиране на 

най-съществената информация.  

      - Умения за оформяне на табло – постер. 

      - Работа в екип.  

На учениците им беше поставена задача да потърсят предварително 

информация по темата, да донесат енциклопедии, книги, списания.  

Самото занимание по интереси бе проведено като ролева игра. 

Отделни ученици прочетоха интересни факти от енциклопедии и разказаха 

какво знаят за първите полети в Космоса. Представиха информация от 

научнопопулярна литература за първите живи същества в Космоса, за 

първия космонавт, за българските космонавти, за първата жена-космонавт, 

първия човек, стъпил на Луната.Това бяха говорителите.  

След това художниците нарисуваха картини, чрез които илюстрираха 

своите наблюдения и информация.  

Редакторите 

подготвиха 

материалите за 

таблото, 

аранжираха ги и ги 

подредиха.  

В процеса на 

работа по 

изработване на 

таблото всеки 

нарисува своя 

ракета, планета и 

звезда, с които 

запълнихме 

пространството 

между снимките и 

статиите.  
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Така направените табла-постери на двете ПИГ поставихме на видно 

място в училищния коридор.  

 

Резултатът от работата на третокласниците от ПИГ предизвика 

интерес и любопитство сред ученици, учители и родители, които се 

спираха пред изработеното от третокласниците.  
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А това показа за пореден път, че педагогическата ефективност на 

работата в занималните не се изразява само в организиране на свободното 

време на децата, а в развитието на общите способности, в удовлетворяване 

на потребностите от активна дейност и общуване, в стимул и вдъхновение 

за нови творчески изяви. 


