
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ“ – 

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА 

УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ“ 

 

Период на реализация по години: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 

година 

Средно училище „Йоан Екзарх Български”- Шумен е единственото училище в региона с 

хуманитарен профил, в което като профилиращи предмети се изучават Български език и 

литература, История и цивилизация, Философия, Чужд език и Информационни технологии. 

Точно с тези културно-образователни области са  свързани интересите и  амбициите на 

нашите ученици. Тук са и нашите успешни участия в национални олимпиади, научни 

конференции и конкурси. Ето защо считаме за уместно да се работи интензивно с изявени 

ученици, показали подчертани възможности и постигнали вече определени успехи, в тези 

направления. Основната цел на проекта е създаване на условия за личностното развитие на 

учениците. Конкретни цели: 

 Предоставяне на възможност на учениците за интелектуална изява; 

 Създаване на допълнителни условия за изява на учениците с таланти, способности и 

интереси в определена област на познание; 

 Развиване на творческите способности на учениците; 

 Интердисциплинарно и интеркултурно образование и възпитание;  

 Създаване на условия за прилагане на изследователски методи в конкретни предметни 

области;  

 Мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности;  

 Мотивиране на учениците за поддържане на трайни знания и развиване на интерес в 

съответната област и за осмисляне на свободното време 

През учебната 2016/2017 година е сформирана група по Български език и литература с 

ученици от XII клас. 

През учебната 2017/2018 година е сформирана група „Интердисциплинарно обучение“ по 

предметите Български език, Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото – 

IV клас. 



През учебната 2017/2018 година е сформирана група „ Информационни технологии“ – VII 

клас. 

През учебната 2019/2020 година е сформирана група „Български език и литература“ – XII 

клас 

През учебната 2021/2022 година е сформирана група „Интердисциплинарно обучение“ по 

предметите Български език, Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото – 

IV клас. 

 


