АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ, ОТНОСНО
ЖЕЛАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ ЗА УЧАСТИЕ В
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.
ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

I.

8-ми КЛАС:

1. На въпроса: „Кой е любимият ти учебен предмет?“, учениците от 8-ми клас са
отговорили по следния начин:
8-ми клас
Френски
3%

Бълг.език
9%

Английски
12%

МАТ.
9%

ИИ
9%

ХИМИЯ, ОКОЛНА СРЕДА
3%
ГЕОГР. И ИКОНОМ.
3%
Информатика
4%

ИТ
4%

Псих.и логика
1%
Музика
4%

Ист.и цивилиз.
4%
Биология,здр.образов.
4%
ФВС
9%

Физика и астрон.
2%
Литература
10%

Немски
9%

Бълг.език

МАТ.

ХИМИЯ, ОКОЛНА СРЕДА

ГЕОГР. И ИКОНОМ.

Информатика

Псих.и логика

Музика

ФВС

Немски

Литература

Физика и астрон.

Биология,здр.образов.

Ист.и цивилиз.

ИТ

ИИ

Английски

Френски

Най много ученици са посочили като предпочитан учебен предмет Английския
език – 12%, следван от Литертурт -10%, Немски език, Бългрски, ИИ – 9%,
Физическо възпитание и спорт, мтемтик – 9%,
1

2. На втория въпрос: „ Имаш ли хоби?“, повечето ученици от 8-ми клас са
отговорили, че имат такова. Посочените от тях дейности – хоби са следните:
Спорт /футбол, волейбол, баскетбол, плуване, тенис, балет, лека атлетика,
бадминтон, водна топка, фитнес /, музика /китара, пиано, пеене/ , четене,
рисуване, театър, танци / народни танци, модерни танци, балет/, приложни
изкуства, фотография, компютърни игри.

3,4. „Посещавал/а ли си извънкласни и извънучилищни дейности през миналата
учебна година? Какви?“
Повечето ученици от 8-ми клас миналата година са посещавали извънучилищни
дейности - курсове, свързани с предстоящите им матури след 7-ми клас.
Посочили са следните извънкласни и извънучилищни дейности, които са
посещавали през миналата учебна година:
Балет, плуване, народни танци, спортни танци, волейбол, бойни изкуства,
тенис, бокс, фехтовка, лека атлетика, шах, водна топка, театрални школи,
изобразително изкуство, фотография, география, история, английски език,
математика, БЕЛ.

5. „Искаш ли да участваш в извънкласни дейности по интереси, организирани от
училището?“
Да 49%, Не 51%
6.

Желаните извънкласни дейности по интереси, в които учениците биха се
включили са разнообразни, като най-често описаните са следните / подредени
от най-предпочитаните към по-малко срещаните желания/:
- Спорт – волейбол, баскетбол, футбол, бойни изкуства; Изобразително
изкуство/10/ Танци – народни, модерни/9/ Музика – пеене/8/; Актьорско
майсторство/6/; Фотография/3/; Езици: английски/4/, френски/3/ Туризъм/2/
История, география, БЕЛ./1/

7.

Учениците от 8-ми клас предпочитат да посещават извънкласните дейности в
почивните дни – 41%, по-малко в учебните дни, след приключване на
задължителните часове – 39%, и 20% - през ваканциите.
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II.

9-ти КЛАС:
1. На въпроса: „Кой е любимият ти учебен предмет“, учениците от 9-ти клас са
отговорили по следния начин:
Френски
7%

Етика
право
Испански
Руски
езикезик
1%1% 1%

ХИМИЯ,
МАТ. ОКОЛНА
3%СРЕДА
3%

Бълг.език
3%

Английски
10%

ГЕОГР. И ИКОНОМ.
6%
Информатика
2%

ИИ
3%
ИТ
2%

Псих.и логика
12%

Ист.и цивилиз.
6%

Биология,здр.образов.
5%
Физика и астрон.
2%
Литература
8%

Музика
6%

ФВС
14%

Немски
5%

Бълг.език

МАТ.

ХИМИЯ, ОКОЛНА СРЕДА

ГЕОГР. И ИКОНОМ.

Информатика

Псих.и логика

Музика

ФВС

Немски

Литература

Физика и астрон.

Биология,здр.образов.

Ист.и цивилиз.

ИТ

ИИ

Английски

Френски

Руски език

Испански език

Етика право

Най много ученици са посочили като предпочитани учебни предмети
Физическо възпитание и спорт - 14%, следвани от Психология и логика – 12%,
Английски език – 10%, Литература, Френски език...
2. На втория въпрос: „ Имаш ли хоби?“, повечето ученици от 9-ти клас са
отговорили, че имат такова. Посочените от тях дейности – хоби са следните:
- спорт /футбол, волейбол, баскетбол, плуване, тенис, балет, лека атлетика,
бадминтон, водна топка, фитнес, колоездене/, - музика /китара, цигулка, пеене/ ,
- четене,- рисуване, - театър, - танци / народни танци, модерни танци/, фотография,
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3,4. „Посещавал/а ли си извънкласни и извънучилищни дейности през миналата
учебна година? Какви?“
Повечето ученици от 9-ти клас миналата година са посещавали извънучилищни
дейности:
Езикови курсове, театрална школа, балет, плуване, приложни изкуства, пеене,
народни танци, тенис, водна топка, колоездене, баскетбол, изобразително
изкуство, фотография.

5. „Искаш ли да участваш в извънкласни дейности по интереси, организирани от
училището?“
Да – 51, Не - 49
6.

Желаните извънкласни дейности по интереси, в които учениците биха се
включили са разнообразни, като най-често описаните са следните / подредени
от най-предпочитаните към по-малко срещаните желания/:
- Други чужди езици – френски, английски Спорт – футбол, баскетбол,
волейбол, бадминтон, ;Танци – народни/4/, модерни Фотография/6/;
Актьорско майсторство/5/; Музика – пеен/5/; Туризъм/2/; Рисуване/2/
Дебати/2/ Химия/1/

7.

Учениците от 9-ти клас предпочитат да посещават извънкласните дейности в
учебните дни, след приключване на задължителните часове – 66%, по-малко в
почивните дни – 18% и 16% - през ваканциите.
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III.

10-ти КЛАС:
1. На въпроса: „Кой е любимият ти учебен предмет?“, учениците от 10-ти клас са
отговорили по следния начин:
Испански
езикправо Бълг.език
Руски
езикЕтика
2% 0%
4%
Френски 2% 1%
3%

МАТ.
5%

ХИМИЯ, ОКОЛНА СРЕДА
11%

Английски
17%

ГЕОГР. И ИКОНОМ.
3%
Информатика
2%
ИИ
3%

Псих.и логика
5%

ИТ
3%

Музика
0%

Ист.и цивилиз.
4%
Биология,здр.образов.
4%
Физика и астрон.
1%
Литература
7%

ФВС
16%
Немски
5%

Бълг.език

МАТ.

ХИМИЯ, ОКОЛНА СРЕДА

ГЕОГР. И ИКОНОМ.

Информатика

Псих.и логика

Музика

ФВС

Немски

Литература

Физика и астрон.

Биология,здр.образов.

Ист.и цивилиз.

ИТ

ИИ

Английски

Френски

Руски език

Испански език

Етика право

Най много ученици са посочили като предпочитани учебни предмети
Английски език – 17%, Физическо възпитание и спорт - 16%, Химия – 11% и
Литература – 7%, следвани от Биология и здравно образование, Математика,
Психология.
2. На втория въпрос: „ Имаш ли хоби?“, повечето ученици от 10-ти клас са
отговорили, че имат такова. Посочените от тях дейности – хоби са следните:
- спорт /футбол, волейбол, баскетбол, плуване, тенис, балет, лека атлетика,
фитнес, езда,/, - видеоигри,- фотография,- танци,- музика /китара, пиано,
пеене, гайда/ , - четене,- театър, - изобразително изкусто
3,4. „Посещавал/а ли си извънкласни и извънучилищни дейности през миналата
учебна година? Какви?“
5

Повечето ученици от 10-ти клас миналата година са посещавали дейности в
училище, както и извънучилищни дейности:
Курсове по езици, лингвистика, туризъм, благотворителни дейности, туризъм,
превенции, волейбол, баскетбол, танци, пеене, бойни спортове, тенис, театър,
астрономия, плуване, балет, фотография и други.
5. „Искаш ли да участваш в извънкласни дейности по интереси, организирани от
училището?“
Да: 51%, Не: 49.
6.

Желаните извънкласни дейности по интереси, в които учениците биха се
включили са разнообразни, като най-често описаните са следните / подредени
от най-предпочитаните към по-малко срещаните желания/:
- Спорт – футбол, баскетбол, волейбол, бойни изкуства;Фотография/9/; Езици
– английски/3/, немски, испански/3/, руски, френски, друг. Танци –
народни/4/ Театър, актьорско майсторство/7/; Информатика, компютърни
технологии, компютърни игри, програмиране/3/; Музика – пеене/4/
Азиатски езици, като китайски, корейски, японски; Рисуване/2/; Дебати/3/;
Туризъм Математика/3/; История/2/; Психология и етика/2/; Географич/3/;
Биология; Химия/2/.

7.

Учениците от 10-ти клас предпочитат да посещават извънкласните дейности
в учебните дни, след приключване на задължителните часове – 47%, по-малко в
почивните дни – 42% и 11% - през ваканциите.
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IV.

11-ти КЛАС:

1. На въпроса: „Кой е любимият ти учебен предмет?“, учениците от 11-ти клас са
отговорили по следния начин:
Етика право
Руски език 8%
1%
Френски
8%

0%

Бълг.език
5%

МАТ.
6%
ХИМИЯ, ОКОЛНА
СРЕДА
7%
ГЕОГР. И ИКОНОМ.
3%
Информатика

3%

Английски
14%

Псих.и логика
9%
Музика
2%

ИИ
5%
ИТ
2%
Ист.и цивилиз.
Биология,здр.образов.
8% Физика и астрон. Литература
1% 1%
8%

ФВС
7%
Немски
3%

Бълг.език

МАТ.

ХИМИЯ, ОКОЛНА СРЕДА

ГЕОГР. И ИКОНОМ.

Информатика

Псих.и логика

Музика

ФВС

Немски

Литература

Физика и астрон.

Биология,здр.образов.

Ист.и цивилиз.

ИТ

ИИ

Английски

Френски

Руски език

Етика право

Най - много ученици са посочили като предпочитани учебни предмети
Английски език – 14%, Психология и логика – 9%, Френски език, Етика и
право, литература, История, Химия – 8%.
2. На втория въпрос: „ Имаш ли хоби?“, повечето ученици от 11-ти клас са
отговорили, че имат такова. Посочените от тях дейности – хоби са следните:
- спорт /футбол, волейбол, баскетбол, плуване, тенис, балет, лека атлетика,
фитнес, езда, фехтовка, автомобилизъм, катерене, колоездене/, - фотография,театър,- рисуване,- танци,- музика /китара, пиано, пеене/ , - литература,косплей.
3,4. „Посещавал/а ли си извънкласни и извънучилищни дейности през миналата
учебна година? Какви?“
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Повечето ученици от 11-ти клас миналата година са посещавали дейности в
училище, както и извънучилищни дейности:
Състезания по езици, лингвистика, туризъм, благотворителни дейности,
туризъм, превенции, гражданско образование, волейбол, баскетбол, танци,
пеене, бойни спортове, тенис, актьорско майсторство, фотография, плуване,
катерене, астрономия, БЧК, езици, математика.

5. „Искаш ли да участваш в извънкласни дейности по интереси, организирани от
училището?“
Да – 57%, Не -43%
6.

Желаните извънкласни дейности по интереси, в които учениците биха се
включили са разнообразни, но повечето отговарят, че включването им зависи от
това, какви дейности ще бъдат предложени. Като най-често описаните са
следните / подредени от най-предпочитаните към по-малко срещаните
желания/:
- Езици
руски
език/10/;
Актьорско
майсторство;
Фотография/11/;Информатика, компютърни игри/3/; Философия; Дизайн/2/;
Литература; Народни танци, хип-хоп; Доброволческа работа; Спорт –
футбол, тенис; Биология/3/; Химия/3/. Математика/2а; Готварство/1/.

7.

Учениците от 11-ти клас предпочитат да посещават извънкласните дейности
в учебните дни, след приключване на задължителните часове – 52%, по-малко в
почивните дни – 39% и 9% - през ваканциите.
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V.

12-ти КЛАС:

1. На въпроса: „Кой е любимият ти учебен предмет?“, учениците от 12-ти клас са
отговорили по следния начин:
Етика право
Испански език
Руски език
3% 0%
2%
Френски
2%
4%

Бълг.език
8%
МАТ.
6%

Английски
10%

ХИМИЯ, ОКОЛНА СРЕДА
7%

ИИ
ИТ
1%
1%

ГЕОГР. И ИКОНОМ.
4%
Информатика
1%

Ист.и цивилиз.
6%

Псих.и логика
12%

Биология,здр.образов.
10%
Физика и астрон.
3% Литература
Немски
5%
2%

0%
ФВС
14%

Бълг.език

МАТ.

Информатика

Псих.и логика

ХИМИЯ, ОКОЛНА СРЕДА

ГЕОГР. И ИКОНОМ.

Немски

Литература

Физика и астрон.

Биология,здр.образов.

Ист.и цивилиз.

ИТ

ИИ

Английски

Френски

Руски език

Испански език

Етика право

ФВС

Най - много ученици са посочили като предпочитани учебни предмети
Психология и логика – 12% и Физическо възпитание и спорт – 14%, следвани от
Английски език – 10%,Биология, БЕЛ, Химия, История...
2. На втория въпрос: „ Имаш ли хоби?“, повечето ученици от 12-ти клас са
отговорили, че имат такова. Посочените от тях дейности – хоби са следните:
- спорт /футбол, волейбол, баскетбол, плуване, борба, скално катерене, шах/,
музика / китара, пеене/,- фотография, видео обработка,- театър,- танци,компютърни игри, програмиране, роботика,- рисуване.
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3,4. „Посещавал/а ли си извънкласни и извънучилищни дейности през миналата
учебна година? Какви?“
Повечето ученици от 12-ти клас миналата година са посещавали дейности в
училище, както и извънучилищни дейности:
БЕЛ, математика, превенции, интеракт, туризъм, волейбол, баскетбол, футбол,
танци, пеене, рисуване, актьорско майсторство, астрономия, програмиране,
БЧК, езици.

5. „Искаш ли да участваш в извънкласни дейности по интереси, организирани от
училището?“
Да – 40%, Не – 60%
6.

Желаните извънкласни дейности по интереси, в които учениците биха се
включили са разнообразни, като най-често описаните са следните / подредени
от най-предпочитаните към по-малко срещаните желания/:
- Спорт – волейбол; Актьорско майсторство; Фотография; Философия и
психология/2/; Билогия/3/; Химия/4/, БЕЛ 5/, Езици – френски/3/,
Английски/4/, испански/2/други езици, Астрономич/2/,Рисуване/4/,Музика,
Програмиране/2/.

7.

Учениците от 12-ти клас предпочитат да посещават извънкласните дейности
в учебните дни, след приключване на задължителните часове – 64%, по-малко в
почивните дни – 25% и 11% - през ваканциите.
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