
 „Да  направим  училището  привлекателно  за  младите  хора.  Училище  за
себеутвърждаване  и  подготовка  към  европейски  хоризонти  (УСПЕХ)”,
BG051PO001-4.2.05, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” на ЕС е един
от проектите и националните програми, по които ПГ по транспорт, Разлог работи вече
3  поредни  години.  Учениците  се  включват  с  желание  и  интерес  в  разнообразни
извънкласни  и  извънучебни  дейности (ИИД),  като  обхватът  на  ученици,  на
ръководители и на дейности се разширява. 

През  първата  проектна  година  -  учебната  2011/2012  година  в  гимназията
функционират 7 ИИД:  клуб „Здравословен начин на живот”, секция „Шахмат”,  клуб
„Сексуално и репродуктивно здраве”,   студио „Фотография”, клуб „Родолюбие”, клуб
„Изготвяне на презентации, клипчета”, секция „Виртуално пътешествие в европейските
столици”. Ръководителите са педагози от училището.

За  разнообразните  интереси  на  учениците  е  показателен  фактът,  че  през
следващата 2012/2013 година дейностите по УСПЕХ са 8 на брой и те са с коренно
различна  тематична  насоченост:  клуб  „Тайните  на  успеха  –  по  стъпките  на
европейските предприемачи”, секция „Ритъм и движение”,  клуб „Спортна стрелба”,
клуб „Стенография и бързо учене”,  клуб „Компютърна анимация.  Да си публикувам
реклама”, клуб „Бърза помощ в училище”, клуб „Паметници от миналото. История на



моето училище”. Дейностите на клуб „В планината на водата – Рила планина” са в
съботни дни и се провеждат на открито в землището на с. Добърско в Рила планина.
Ръководителите на ИИД са основно педагози от гимназията.

Клубовете по проекта през третата проектна година - учебната 2013/2014 г. вече
са 11 и това е показател, че гимназията може да отговори на различните потребности и
интереси  на  учениците.  „Да  изразя  себе  си  чрез  танц”,  „Млад  еколог”,  „Спортна
стрелба”,  „Тайните  на  успеха  –  билките  в  България”,  клуб  Европа,  „Запознаване  с
природата на Разложката котловина и долината на река Места”, „Стенография и бързо
учене”,  „Фотография”,  „Успешен  предприемач  –  шия  и  кроя”,  „Българските
институции”,  „Таекуондо”.  Ръководителите  са  както  педагози  от  гимназията,  така  и
специалисти  извън  образователната  институция.  Христина  Попова,  Велко  Ковачев,
Милена  Георгиева,  Симо  Страхилов,  Силвия  Благоева,  Симеон  Дамянов,  Гергана
Тонина, Зинаида Тончева за поредна година са част от екипа ръководители. Дейностите
на 2 от клубовете са в съботно-неделни дни и се провеждат на открито сред природата.
Основната  част  от  дейностите  на  клуб  „Разлог  –  история,  традиции,  памет”  се
провеждат  извън  училище  в  партньорство  с  различни  институции  и  са  свързани  с
посещения на културни и исторически забележителности в Разлог.

На 23.06.2014 г. в актовата зала на гимназията, участниците в проекта се събраха,
за  да  споделят  преживяното  през  учебната  година  и  наученото  в  различните
извънкласни  форми  по  проекта.  По  традиция  в  училището  участниците  в  проект
УСПЕХ демонстрираха принадлежност към своя  клуб с различен цвят тениски с логото
на проекта. Присъстваха родители, ученици и партньори на гимназията. Учениците със
задоволство посрещнаха поканата  на  директора  Емилия  Йорданова  да  се  включат  в
дейности по проекта и през следващата учебна година.

По мнение на директора на гимназията, на екипа от ръководители и на родители
дейностите по проекта наистина осмислят свободното време на учениците и повишават
мотивацията им за активно участие в образователно-възпитателния процес. Проектът е
полезен,  учениците  развиват  допълнителни  знания,  умения  и  компетентности  -
културни  и  граждански  компетенции,  знания  и  умения  по  предприемачество,
комуникативни умения  на  роден  и  на  чужд език,  умения  за  самостоятелно  учене  и
събиране на информация и др. 

ПГ по транспорт, Разлог приветства решението  на Комитета по наблюдение но
ОП РЧР от 14.05.2014 г. за удължаване срока на проекта. През 2014/2015 учебна година
гимназията ще предложи добър избор от области и форми на извънкласни дейности,
съобразени с интересите на учениците и желанията на родителите.


