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ПРОТОКОЛ

№ 4 / 24.04.2018 г.

Днес, 24.04.2018 г. в ОУ „Св. Патриарх Евтимий"", град Варна" се проведе трето заседание
на съвета за обществен мониторинг „Твоят час" по Проект ВО05М2ОРОО1-2.004-0004 „Развитие
на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" - фаза 1

На заседанието присъстваха членовете на съвета:
1. Мариана Маринова
2. Надежда Стоянова
3. Силвия Баева
4. Бонка Банкова

На заседанието присъства и Веселина Манолова - директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий''
- гр. Варна.

От заседанието отсъства г-жа Бонка Банкова

Дневен ред;
1. Дейности по координация участието на родителите в работата на групите
2. Подпомагане на училищните екипи за провеждане на публичните изяви на учениците.

По първа точка от дневния ред беше обсъдено участието на родителите в работата на
групите. Г-жа Манолова представи графиците на групите и информира съвета как са планирани
часовете с участие на родителите, като представи Генерираната програма на проекта.

Г-жа Надежда Стоянова, г-жа Мариана Маринова и г-жа Силвия Баева представиха своите
наблюдения за провеждане на проектните дейности и организацията на дейностите по участието
на родителите в заниманията. Беше изразено мнението, че участието на родителите е по-активно
в начален етап. В групите в прогимназиален етап родителите не са достатъчно активни и поради
ангажиментите си по-трудно се включват в занятията.

Съвета за обществен мониторинг пое ангажимент да представи на родителска среща
дейностите по проекта и да прикани родителската общност за по-активно включване в занятията.

По втора точка от дневния ред бяха обсъдени публичните изяви на учениците.
Г-жа Надежда Стоянова представи пред съвета наблюденията си за организираните и

проведени публични изяви на групите. Изрази становище, че се те организират отговорно от
ръководителите на групите и се изпълняват по график.

Беше изразено становището от всички членове на Съвета, че липсата на финансиране
затруднява дейността по проекта и ръководителите на групите трябва да финансират част от
дейностите със собствени средства.

Проект ВС05М2ОРОО1-2.004-0004 ,, Развитие на способностите н а 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.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Беше препоръчано ръководителите на групи да канят родителите с писмена покана, което

Решения:
1. Да се мотивират родителите за участие в дейностите на групите на родителски срещи.
2. Да се организират публични изяви с присъствието на родители.

{}-^"~1
Председател на заседанието:... \Ш. /.

Мапиаи-§/Мари|юва
Протоколчик: ./щ

Надежда Стоянова
Присъствали:

1. Мариана Иванова М1
2. Силвия Баева /1
3. Веселина Манолбва
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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА „ТВОЯТ ЧАС" ЗА

УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"
ГР. ВАРНА, ОБЩ. ВАРНА, ОБЛ. ВАРНА

1. Брой заседания на Съвета „Твоят час" - 4 бр.

2. Кратко описание на взетите решения

1. Избор на председател и секретар на Съвета „Твоят час".
2. Приемане на правила за работа на Съвета „Твоят час".
3. Одобряване на Механизма за идентифициране на индивидуалните интереси и

обучителни затруднения на учениците в ОУ „Свети Патриарх Евтимий" - гр. Варна.
4. Одобряване на критериите за избор на специалисти за работа по проекта „Твоят час".
5. Одобряване на групите, които могат да бъдат създадени в училището и техните

ръководители.
6. Одобряване на се физическото лице за провеждане на извънкласни дейности по

проекта „Твоят час".
7. Одобрение за закупуване на едногодишен абонамент за ползване на софтуер с

интерактивно съдържание - МогаВоок СЕА88КООМ Глсепсе.
8. Мотивиране на родителите за участие в дейностите на групите на родителски срещи.
9. Организиране на публични изяви с присъствието на родители.

3. Брой инициирани/проведени анкетни проучвания със съдействието на Съвета „Твоят час"

за удовлетвореност на участниците от проведените извънкласни дейности

Направена е една анкета за удовлетвореност на участниците от проведените
извънкласни дейности. Констатиран е интерес към дейностите по интереси и полезност на
дейностите за преодобялане на обучителни затруднения. Затрудненията при работата по
проекта се дължат на липсата на средства за закупуване на материали и консумативи, което
намалява ефективността на работата и принуждава ръководителите на групи да си осигуряват
сами необходимите материали.

4. Реализирани дейности по координация участието на родителите в работата на групите:

Членовете на съвета представят пред родителите на родителски срещи възможностите на проекта

„Твоят час" и ги мотивират да се включват активно в дейността на групите.

5. Реализирани дейности за подпомагане на училищните екипи при договаряне и провеждане

на публичните изяви на учениците: Осъществени са разговори по време на общи родителски

и индивидуални срещи с родителите на учениците, за мотивирането им за участие в

публичните изяви на групите.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

6. Резултати от наблюдението на дейностите на групите в училището и отправени препоръки

към работата по проекта от страна на Съвета „Твоят час". Съветът за обществен мониторинг

„Твоят час" счита, че дейностите по проекта се осъществяват съгласно графиците, при голям

интерес от страна на учениците.

7. Проведени проучвания със съдействието на Съвета „Твоят час" за удовлетвореност на
участниците от закупените по проекта електронни продукти: Проведени са разговори с
ученици за ефективността и полезността на акаунтите в платформата Мозабук, закупена със

средства от проекта. Учениците използват платформата с интерес, придобиват кампютърни
умения и познания в областта на науките и изкуствата, (кратко описание на
резултатите/препоръките от анкетата)

8. Други дейности с участието на представители на Съвета „Твоят час"

Няма

Членове на Съвета „Твоят час":

Председател: Мариана Маринова
Членове: 1. Надежда Стоянова

2. Мариана Ивано-ва
3. Силвия Баева/

Директор: Веселина Манол о

4. Бонка Банкова/Ж
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