
 

 

 

    СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - ГР.СМОЛЯН 

 

 

 

 

 

1.Проектът PLAY, BE FREE! се реализира по Европейската програма за образование, 

обучение, младеж и спорт "Еразъм+ " Ключова дейност 2 ,"Сътрудничество за иновации 

и обмен на добри практики", дейност "Стратегически партньорства само между 

училища", 

Договор № 2015-1-CZ01-KA219-014023_3 

 

Участващи страни: 

Координатор: Република Чехия, Прага, Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Република Полша, Л`ович, Zespol Szkol przy ul. Grunwaldzkiej 9 

Италия, Алтамура, Scuola secondaria di 1° grado Padre Pio Altamura 

България, Смолян, СОУ „Св.св. Кирил и Методий” 

 

       Проектът е фокусиран върху подрастващите и проучва приликите и разликите в 

образователните системи на страните, творческите интереси на учениците и начина на 

живот чрез пет основни теми: филми, изкуство и занаяти, храна и начин на живот, 

музика, книги.  

 

2. На основание на Заповед на министъра на образованието и науката СУ „Св. св.Кирил 

и Методий” - гр.Смолян е едно от избраните 42 пилотни училища в страната за 

апробиране на Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище в изпълнение на 

Проект BG05M2OP001-2.00 „Система за кариерно ориентиране в училищното 

образование” . Проектът се изпълнява от МОН в периода 2016-2017 г. с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

Целеви групи: Обхванати са учениците от 1 до 12 клас. Пилотни паралелки: Ia, IIa, IIIa, 

IVa, Va, VIa, VIIa,VIIIa, IXa,Xa, XIa и XIIa. 

 

3.  От ноември 2016 година Средно училище „ Свети свети Кирил и Методий“ – 

Смолян работи и по проект BG 05M2ОP001-2.004-0004 „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 

нвестиционни фондове. За определяне на конкретните извънкласни дейности, броя 

и състава на групите в училището, както и ръководителите на групите, училището 

съвместно със Съвета „Твоят час“ разработи училищен механизъм за 

идентифициране на извънкласните дейности. Отчетени бяха спецификите, свързани 

с индивидуалното развитие на ученика, неговите силни страни и/или обучителни 

затруднения; социалната и семейната среда на ученика; миналия опит на ученика в 

извънкласни дейности, както и съответствието между потребностите и желанията на 



ученика и възможностите на училището. В дейностите по проекта се включиха 143 

ученици и се сформираха общо 12 групи . 

 

4/ / BG 05М20Р001-3.002-0089 „По-добро бъдеще чрез включващо обучение“ – 21 

групи по БЕЛ  - за 254 ученици и 21 клубове по интереси за 236 ученици от І до VІІІ 

клас. 

 

 

Сийка Вакева – заместник директор по УД 

17.03.2017 г. 


