Участието на Професионална гимназия по икономика Шумен в проект BG05M2OP0012.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез
дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) “, по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 има за цел:
създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за
успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на
техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им
подготовка в училище.
Специфичните цели на проекта са:
1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните
способности на учениците в различни тематични области;
2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения
в подготовката си по задължителните предмети в училище и повишаване на мотивацията им за
учене;
3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни
области;
4. Превръщане на училището в привлекателно място за учениците и изграждане на поголяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална,
професионална и личностна реализация;
За изпълнение на поставените цели са сформирани 5 групи за ученици с обучителни
затруднения и 12 групи по интереси.
Ръководители
Групи по интереси
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Група по психология „Аз и другите“
Клуб „Историческа лаборатория“
Дискусионен клуб „Млад оратор“
Група“Да се подготвим за сертификат по английски език“
Клуб „Пътешествие“
Клуб „Искам още да знам“
Клуб „Бизнес старт“
Клуб за театрални таланти „Тази вечна сцена - училището“
Клуб „Млад еколог“
Клуб „Икономиката на фокус“
Клуб „Млад приложник“
Спортен клуб по волейбол

Марин Цветков
Ад.Любенова
Ян.Габровска
Яна Борисова
Апостол Фанев
Мариана Добрева
Ирина Илиева
Рени Векова
Милена Иванова
Румен Иванов
Нина Йорданова
Катя Димова

13.
14.
15.
16.
17.

Групи с обучителни затруднения
Група по математика 1
Група по математика 2
Група по математика 3
Група „Четем, пишем, общуваме“
Група по ХООС

Румяна Андонова
Румяна Андонова
Галя Маринова
Ан.Маджарова
Милена Иванова
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