
 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” 

Осигуряване на качествено професионално образование, като фактор за подготовка на 

конкурентоспособна и адаптивна работна сила, е необходима модерна образователна среда 

с обновено специализирано оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в 

съответствие с развиващите се съвременни нови технологии. 

За реализиране на ефективен образователен процес, в условията на целодневно обучение, 

значителен принос има възможността то да се осъществява в съвременна образователна 

среда. За целта чрез програмата се създават условия за атрактивно обзаведени помещения 

за дейности по интереси и за съвременни материали, книги и игри, стимулиращиличностното 

развитие на учениците.  

 

Настоящата национална програма е продължение на реализираните от 2007 година 

национални програми с различни модули, насочени към обогатяване и оптимизиране на 

дейностите в системата на училищното образование. Тя е насочена главно към обновяване 

на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в 

съответствие с развиващите се съвременни нови технологии, към провеждане на 

практическо обучение в реална работна среда, модернизиране на условията за лабораторна 

и експериментална работа по природни науки 

1. ЦЕЛИ 

1.1. Обща цел 

Осигуряване условия за равен достъп до предучилищно и училищно образование и за 

повишаване качеството на образователния процес. 

1.2. Конкретни (специфични) цели: 

 Създаване на условия за личностно развитие на учениците чрез занимания по 

интереси и творчески изяви.  

 Осигуряване на възможности за използване на културните институции като 

образователна среда.  

 Повишаване на грамотността, критическото и аналитично мислене.  

 Създаване на интерес и любов към литературата и културните ценности.  

 Подпомагане на учебния процес чрез търсене, извличане и анализиране на 

информация от различни източници.  

 Осмисляне на свободното време на ученика, развиване на въображението и 

креативността. 



 
2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 Предоставени условия за подкрепа на целодневната организация на учебния ден на 

учениците от начален и прогимназиален етап.  

  Засилен интерес от страна на ученици, родители и училищни ръководства към 

целодневна организация на учебния ден.  

  Засилен интерес от страна на ученици, родители и училищни ръководства към 

целодневна организация на учебния ден.  

 Използване на музеите и галериите за провеждане на учебни часове по 

общообразователни учебни предмети.  

 Усвояване на учебно съдържание чрез посещения на театрални постановки и 

концерти 

3. ОБХВАТ  

Програмата се изпълнява на територията на Република България и обхваща училища и 

центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) по чл. 49, ал. 2 от ЗПУО от 

системата на предучилищното и училищното образование според спецификите на 

отделнитемодули – от І до XII клас и детски градини 

4 . ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА 

В) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” 

4.1.Описание на дейностите 

 оборудване и обзавеждане на стая за дейности по интереси (маси, столове, шкафове, 

дивани, постелки за под и др.); 

 осигуряване на консумативи и материали (водни бои, блок/скицник за рисуване, 

цветни моливи, пастели, гланцови блокчета, цветни хартии, хартия за принтер, 

ножици, лепило, пластилин, CD с произведения за деца: песни, приказки, 

стихотворения и др.) за работа в часовете за дейности по интереси; 

 осигуряване на книги (образци на българското и световно литературно творчество 

за деца, енциклопедии и др.) за обезпечаване на работата на децата и учениците в 

часовете за дейности по интереси; 

 осигуряване на игри – образователни, възпитателни, забавни игри, групови и 

индивидуални за работата на децата и учениците в часовете за дейности по 

интереси.  

 

 

 

 



 
Г) Модул „Културните институции като образователна среда“ 

6.1. Описание на дейностите 

 провеждане в музеите и галериите на задължителни, избираеми и факултативни 

учебни часове по учебни предмети от училищната подготовка за класовете от 

началния и прогимназиалния етап на основното образование и първия гимназиален 

етап на средното образование; 

 провеждане на виртуални турове и видеоуроци; 

 провеждане на конкурс за най-добър урок в музей; 

 провеждане на конкурс за най-добър урок в галерия; 

  посещение на театрални постановки (или представянето им в училище), свързани с 

конкретно учебно съдържание; 

  посещение на концерти (или представянето им в училище), свързани с конкретно 

учебно съдържание; 

 срещи с актьори и музикални дейци по теми, свързани с конкретно учебно 

съдържание; 

 

За учебната 2020/2021 година в ОбУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Вълчитрън по 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА 

СРЕДА” са спечелени средства по: 

В) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” 

Г) Модул „Културните институции като образователна среда“ 

ОБЩА СУМА ПО ПРОЕКТА: 12 499,92 ЛЕВА 

 


