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    Всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен 

начин в зависимост от индивидуалните си възможности и интереси. За осигуряване на оптималното 

му развитие е необходимо да се отчита динамиката в развитието на способностите за изучаване на 

отделните учебни предмети и на тази основа да се поставят допълнителни цели на обучение и 

развитие, свързани с коригиране на пропуски в знанията или с компенсиране на недостига от учебно 

време за усвояване на необходимите компетентности. 

    В началото на училищното обучение наред с общоизвестните социални и педагогически фактори, 

оказващи влияние върху успеха на малкия ученик, се добавят и други, типични за възрастта му – 

неорганизираност, липса на самоконтрол, липса на системност в учебната работа, неустойчивост на 

вниманието, бърза умора и пр. Натрупването на разнообразни причини за неуспех води до 

прерастване на епизодичното изоставане по един учебен предмет в устойчиво изоставане по 

няколко учебни предмета, а впоследствие и до общо и дълбоко изоставане, което от своя страна, е 

и първостепенна причина за отпадане от училище. Диференцираната грижа за учениците от 

началната училищна възраст следва да е насочена към компенсиране на проблеми, водещи до 

натрупване на пропуски в знанията по няколко учебни предмета и последващо изоставане. 

    Основната цел на проекта е повишаване качеството на образователния процес чрез 

осигуряване на допълнително обучение за учениците, които срещат трудности при 

постигане на очакваните резултати от обучението и се нуждаят от диференциран и/или 

индивидуален подход. 

    Сформирани са групи на ученици от началния етап на основното образование, които:  

- имат системни пропуски при овладяване на учебния материал и са получили две или 

повече слаби текущи оценки по учебния предмет;  

- имат слаба оценка в удостоверението за предходния клас по учебния предмет;  

- не владеят или слабо владеят български език поради това, че той не е семеен език. 

 


