Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Европейския социален фонд на Европейския съюз
BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за
младите хора”
„Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски
хоризонти” (УСПЕХ)

ОМГ "Акад. Кирил Попов" чрез своите учебни форми (клубове,
секции, студиа и др.) е бенефициент по проекта.
Цел на проекта:
Целта на проекта е да се осмисли свободното време на
учениците в държавни и общински училища, включително и на
ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа,
както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия
и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни
дейности.
Клубни дейности:
През учебната 2012-2013 г. в проекта се включиха 156 ученици,
разпределени в следните клубове: Клуб „Да готвим е изкуство”;
Клуб „Златен черпак”; Секция „Бадминтон”; Клуб „Театър”;
Клуб „Математическа и компютърна лингвистика”; Клуб
„Млад предприемач”; Клуб „Величието и красотата на
природата”; Ателие „Да направим живота по-красив”; Клуб
„Компютърна анимация със Scratch”; Клуб „Програмиране на
VB 6.0 – необятно и привлекателно”; Клуб „Ученикът - творец”.
През учебната 2013-2014 г. в проекта се включиха 321 ученици,
разпределени в следните клубове: Студио „Арт фотография”;
Клуб „По ноти”; Клуб „Краезнание”; Клуб „Млад историограф”;
Клуб „Средновековен панаир”; Клуб „Млад предприемач”;
Клуб „Златен черпак”; Клуб „На фокус”; Клуб „Компютърна
анимация с Scratch”; Клуб „Програмирането – необятно и
привлекателно”; Клуб „Ученикът - творец”; Клуб „Фотографътпредприемач”; Секция „Млад волейболист”; Секция
„БАСКЕТБОЛ“; Клуб Джаз-балет „Мираж”; Клуб „Млад
програмист”; Клуб “INCLUDE”; Клуб “<IOSTREAM>”; Клуб
„Виртуално пътешествие из Европа”; Клуб „Здравословно
хранене, йога, движение”; Клуб „Да готвим е изкуство”; Клуб
„Аз, фотографът”; Клуб „Света около мен”; Клуб „Забавна
математика”; Клуб „Есеистика”.
През учебната 2014-2015 г. в проекта се включиха 396 ученици,
разпределени в следните клубове: Клуб „Сребърен черпак”;
Клуб „Златен черпак”; Секция Колективни спортове –
„БАСКЕТБОЛ”; Клуб „Да готвим е изкуство”; Клуб „Млад
предприемач”; Секция Колективни спортове – „ВОЛЕЙБОЛ”;
Клуб „Компютърна анимация със Scratch”; Клуб „Джаз-балет Мираж”; Клуб „Ученикът - творец”; Клуб „Природен Лаборант”;
Секция „Шахмат”; Студио ”Арт фотография”; Клуб „По ноти”;
Клуб „Юнеско”; Клуб „Краезнание”; Клуб „Млад програмист”;
Клуб „Аз програмирам”; Клуб „ Магията на пикселите”; Клуб
„Аз, фотографът”; Клуб „Света около мен”; Клуб „< IOSTREAM>”;
Клуб „Роботика”; Клуб „Мултимедийни приложения”; Клуб „В
света на ИТ”; Клуб „Визуални комуникации, web, графики и
игри”; Клуб „Здравословно хранене, йога, движение”; Арт
Студио ”Реклама и предпечат”; Арт Студио ”Ученическа
галерия”; Клуб ”Средновековен панаир”; Клуб ”Исторически
ролеви игри”.

