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№  660 / 05.06.2018 г. 
 

ДО  

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА „ТВОЯТ ЧАС“ 

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ГРУПИ ПО ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС“ 

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, УЧАСТВАЩИ  ПО ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС“ 

УЧЕНИЦИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ГРУПИТЕ ПО ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС“ 

 

Относно:  Електронни анкети за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите 

от участието в проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите 

на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА „ТВОЯТ ЧАС“, 

УВАЖАЕМИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ, 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, 

 

Във връзка с проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в 

проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ екипът за организиране и управление на проекта е 

подготвил електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят 

час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение 

повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с 

интересите и потребностите на учениците. 

Информацията за анкетите и електронните адреси са публикувани в секция „Съобщения“ 

в Информационната система за управление на проекта.  

Моля, да изразите мнението си за дейностите по проекта „Твоят час“  на електронните 

адреси на анкетите, както следва: 

- Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx  

- Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx  

 

http://www.eufunds.bg/
http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx
http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx
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- Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-

Questionnaire.aspx  

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.  

 Ръководителите на групи, при необходимост, да съдействат на родителите, учениците и 

членовете на съвета „Твоят час“ при попълването на анкетите. 

 

 

 

 

ВАЛЕРИ СТОИЛОВ 

Директор на Основно училище „Христо Ботев“, с. Невестино 
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