
 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ: 

 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:  

 

Заниманията по интереси включват: 

• дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и 

творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, 

технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и 

интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие, както 

и за придобиване на умения за лидерство. 

• дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и 

спортно-туристически участия и изяви по проекти, програми и други на 

общинско, областно, национално и международно равнище. 

• обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез 

които се придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в 

съответствие с чл. 85, ал. 3  от ЗПУО. 

➢ Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите 

компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, 

природните науки и технологиите и се подпомага професионалното 

ориентиране на учениците. 

➢ Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите 

компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на 

иновациите и креативното мислене на учениците. 

➢ Заниманията по интереси могат да се осъществяват чрез различни 

организационни педагогически форми: 

➢ Клуб 

➢ Състав 

➢ Ансамбъл 

➢ Секция 

➢ Отбор 

➢ Други 

➢ Заниманията по интереси могат да се провеждат под формата на: 

➢ учебни часове и изяви на учениците. 

➢ междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални 

изяви на учениците, обхванати в тях. 

➢ посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, 

публични и стопански организации и други. 

➢ Времето за провеждане на заниманията може да бъде: 

➢ извън часовете по учебен план.. 

➢ през почивните дни. 

➢ през ваканциите. 

➢ Места на провеждане на заниманията по интереси могат да бъдат: 

➢ Училището 

➢ База, определена в договор с юридическо лице 

➢ Центрове за подкрепа за личностно развитие 

➢ Музеи 

➢ Библиотеки 

 

 



 

 

• Приоритетни тематични направления и подобласти: 

Тематичните направления и техните подобласти в контекста на заниманията по 

интереси в училището могат да бъдат: 

1.1. Тематично направление „Математика“ 

Тематична подобласт: 

Математическа лингвистика    

Математическа логика  

Математическо моделиране   

Приложна математика 

1.2. Тематично направление „Природни науки“ 

Тематична подобласт: 

Биологически науки  

Околна среда 

Физически, химически и науки за Земята 

1.3. Тематичпо направление „Технологии“ 

Тематична подобласт: 

Езиков свят  

Предприемачество  

Природо-математическо знание 

Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет  

Техника и технологии  

Хуманитарни познания 

1.4. Тематично направление „Дигитална креативност“ 

Тематична подобласт: 

Дигитални умения  

Иновации и решаване на проблеми 

Креативно мислене в действие 

Програмиране и роботика 

1.5. Тематично направление „Гражданско образование“ 

Тематична подобласт: 



             Емоционална интелигентност 

 Институционални знания и   

култура   

Интеркултурна комуникация 

Психология и превенция на 

зависимостите  

Психология на общуването 

1.6. Тематично направление „Екологично образование и 

здравословен начин на живот“ 

Тематична подобласт: 

Астрономически 

лаборатории 

Екология  

Знания за здравето 

Хранене и здраве 

1.7. Тематично направление „Изкуства и култура“ 

Тематична подобласт: 

Изящни изкуства 

Приложни изкуства 

Сценични и танцови 

изкуства 

1.8. Тематично направление „Спорт“ 

Тематична подобласт: 

Индивидуални 

спортове  

Колективни спортове 

 

• Заниманията по интереси се организират в съответствие с 

желанието на родителите, с предпочитанията на учениците, със 

съгласието на родителите и учениците, както и със спецификата на 

избраните занимания и възможностите на училището чрез 

попълване на анкетна карта. 

 



 


