
В ПГСС гр. Нова Загора, съгласно чл.21а, ал.2 от Наредбата за приобщаващо 

образование, се проведе анкетно проучване за идентифициране интересите на 

учениците и желанието им да се включат в занимания по интереси.  

В електронната платформа е въведена необходимата информация и групите 

ще стартират своята дейност от 18.10.2021 г. 

Форми на извънкласни дейности по интереси за учебната 2021/2022 

година: 

№ 

Име, презиме, фамилия на 

ръководителя на 

дейността по интереси 

Наименование на формата за дейността по интереси 

Тематична област/ Подобласт  

1.  Виктория Николова 

Вселена 

Природни науки/ Физически, химически и науки за земята 

2.  Галина Петрова 

Математиката – полезна и забавна 

Математика/ Приложна математика 

3.  Емилия Петрова 

Околна среда 

Природни науки/ Околна среда 

4.  Милена Жеркова 

Магията на сладко и солено 

Технологии/ Развитие на въображението – моделиране, 

творчество, игра и памет 

5.  Милена Томева 

Приятели на руската култура 

Технологии/ Езиков свят 

6.  Катя Неделчева 

Виртуално пътешествие из европейските столици 

Гражданско образование/ Интеркултурна комуникация 

7.  Ирена Петкова 

Морал, етика и гражданско образование 

Гражданско образование/ Институционални знания и култура  

8.  Тодорка Златева 

Кулинарна работилница 

Екологично образование и здравословен начин на живот/ 

Хранене и здраве 

9.  Павлина Василева 

Млади възрожденци 

Гражданско образование/ Институционални знания и култура 

10.  Иванка Димова 

Първа долекарска помощ 

Екологично образование и здравословен начин на живот/ Знания 

за здравето 



11.  Георги Халков 

Диагностика и ремонт 

Технологии/ Техника и технологии 

12.  Силвия Желязкова 

Цифрова фотография 

Технологии/ Техника и технологии 

13.  Младен Кинчев 

Любопитна химия 

Природни науки/Физически, химически и науки за земята 

14.  Милица Герджикова  

Артистът в мен 

Изкуство и култура/ Сценични и танцови изкуства 

15. Тоня Димитрова 

Приложни изкуства 

Технологии/Развитие на въображението - моделиране, 

творчество, игра и памет 

  



ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ И ПОДОБЛАСТИ ЗА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ 

Гражданско образование 
□ Емоционална интелигентност 

□ Интеркултурна комуникация 

□ Институционални знания и култура 

□ Психология и превенция на зависимостите 

□ Психология на общуването 

 

Дигитална креативност 
□ Дигитални умения 

□ Иновации и решаване на проблеми 

□ Креативно мислене в действие 

□ Програмиране и роботика 

 

Екологично образование и здравословен начин на живот 
□ Астрономически лаборатории 

□ Екология 

□ Знания за здравето 

□ Хранене и здраве 

 

Изкуство и култура 
□ Изящни изкуства 

□ Приложни изкуства 

□ Сценични и танцови изкуства 

 

Математика 
□ Математическа лингвистика 

□ Математическа логика 

□ Математическо моделиране 

□ Приложна математика 

 

Природни науки  
□ Биологически науки 

□ Околна среда 

□ Физически, химически и науки за земята 

 

Спорт 
□ Индивидуални спортове 

□ Колективни спортове 

 

Технологии 
□ Езиков свят 

□ Природо-математическо знание 

□ Техника и технологии 

□ Хуманитарни познания 

□ Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет 

□ Предприемачество 

 

 

 


