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Отчет 
 

на извънкласна дейност обучителни затруднения 
английски език – 8 клас 

ръководител Диана Тенева 
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  През учебната 2017/2018 година  в СУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Хасково, бе 

сформирана група  по английски език – 8 клас по проект „Твоят час” – извънкласна дейност 

обучителни затруднения. В него участваха 10 ученици от 8 клас. Те се включиха по свое 

желание. 

 Образователният процес по английски език е важен формиращ етап от цялостното 

развитие на учениците. Владеенето на чужди езици е от първостепенна важност в съвременните 

условия на интензивни интеграционни процеси, протичащи във всички сфери на социалния, 

икономическия и културен живот в Европа и света. Ето защо,  учениците трябва да бъдат 

поощрявани да учат чужди езици, да се развиват самостоятелно, да проявяват интерес и 

разбиране към други народи и култури, да прилагат знанията и уменията си в мултикултурна 

среда, и да работят ефективно в екип. За реализацията им като пълноценни граждани на 

Европейския съюз владеенето на чужди езици е наложително.  В българското училище една от 

най- важните задачи е осигуряването на качествено обучение по английски език и един от 

начините е сформирането на група по проект „Твоят час“. 

На учениците бе предложена система от специално разработени упражнения, диалози и 

дидактически игри за комплексно развитие на четирите езикови умения, видовете памет, 

внимание, наблюдателност, бързина на реакциите, за формиране на нестандартно мислене 

Използвайки интерактивни методи, у учениците се изграждат онези качества  на личността, 

които стоят в основата на творческите способности и съдействат за формиране на гъвкавост и 

широта на мислене, които са така необходими за успешната им  реализация като граждани на 

Обединена Европа. 

 Занятията се провеждаха всяка седмица, по установения график и място.   
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 До последния етап всички, които участваха, бяха много заинтересовани. Занятията 

бяха време, в което чрез развлечение се получаваха знания, самочувствие и увереност в 

собствените сили, доверие към себе си  и другите, време споделено с приятели. 

 Беше организирана една публична изява: Culture trip in the UK, на която присъстваха 

съученици, директор и представител на РУО. 
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Дата: 15.06.2018 г.      Предал: Диана Тенева 
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