
ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА 

Клубовете за занимания по интереси  
през учебната 2020 / 2021 година  
в ПГРЕ „Георги Стойков Раковски“ 

 
Скъпи ученици , 
 
Ръководството и преподавателите от  ПГРЕ „Г.С.Раковски“ предлагат за тази учебна година 
следните клубове за занимания по интереси: 

 
 
 

1.  Клуб „Пътешественик“ -  Ръководител – Катя Иванова 
 
Запознаване на учениците с различните видове туризъм - културно исторически , 
планински , религиозен, индустриален и др. Опознаване на забележителностите на 
региона и страната чрез планиране и осъществяване на походи и екскурзии в региона и 
страната . Запознаване с професиите в сферата на туризма. 
 
 
2.   Клуб „Театър на френски“ – Ръководител – Неди Абрашева 
 
Целта е участниците в клуба, изучаващи френски език- начинаещи и напреднали да  
развият своите дарбите,  за участие в празници на училището, за поетични рецитали и 
спектакли през учебната година, за участие в общински, регионални, национални и 
международни конкурси и фестивали. В клуба ще се репетира пиеса на френски език, 
сценична реч, музика, танци, техника на говора, ораторски умения и др. 
 
 
3. Клуб „ Приятели на природата“ - Ръководител  – Галя Зафирова 
 
Запознаване на учениците с основните източници на замърсяване в градовете и сред 
природата. Посещение на различни обекти и срещи със специалисти. 
 
 
4. Клуб „Да запазим Земята“ - Ръководител – Станислава Будурова  и  Христина Димова 
 
Учениците ще бъдат ангажирани в изследователски дейности, свързани с промените в 
климата и заплахите за човечеството. Основни цели: - Формиране на положително 
отношение към природатаи здравно-екологични ценности; - Формиране па умения за 
здравословен и природосъобразен начин на живот; - Развиване на интереса на учениците 
към природните науки и техните приложения - Възпитаване на активна гражданска 
позиция към екологичните проблеми, възникващи в развитието на съвременното 



технологично--информационно общество Занятията ще се провеждат извън училище с 
посещения на: Музей на солта - Поморие, Биоферма Biotiful - Атия, Природонаучен музей - 
Бургас, Резерват Атанасовско езеро, Природозащитен център "Пода" и др., както и 
провеждане на акции за почистване на избрани райони. 
 
 
5. Клуб „Уеб дизайн“  -  Ръководител – Нора Кондева 
 
Създаване на web сайт с помощта на HTML кодове (с надграждане на наученото) и с 
помощта на софтуер Expression web 4. 
 
 
6. Клуб „ Дистанционно обучение за начинаещи“ - Ръководител – Николай Николов 
   
 
За повече информация и подробности за клуба последвайте  следния линк : 
 
https://sway.office.com/T5keSnh6jEE2SEbn?ref=Link&fbclid=IwAR0tEBNJ_vssEeLFLLuflUhdzKPC
nv4br4G--8RNOpSlGYW1jeBXeKL48Ok 
 
 
 
7. Клуб „Електронна книга на испански език“ - Ръководител – Росица Пенчева 
 
В този клуб учениците ще се запознаят с редица Интернет приложения, които ще им 
помогнат в подготовката им по различните предмети и най-вече по испански език. Ще се 
научат как и къде да търсят нужната им информация, свързана с учебния материал, как да 
се пазят в Интернет и, основната цел на клуба, да работят в екип, да бъдат креативни, да 
решават проблеми, да умеят да планират. Часовете ще се провеждат онлайн. Крайният 
„продукт“ ще бъде история, базирана на заниманията в клуба и разказана в дигитален 
разказ чрез приложението Sway. 
 
 

8. Клуб „ Напиши ми разказ – клуб за творческо писане и публикации на английски език“ 
-  Ръководител – Нина Патерсън 
 
Учениците ще участват в проект по творческо писане на английски език, в рамките на 

който ще експериментират в писане на кратки разкази след запознаване с основите н 

успешното писане и творби на някои от майсторите на англоезичния разказ. В процеса на 

писане те ще имат възможност да участват активно и като редактори и илюстратори, както 

и ще се научат да форматират дигитално своите произведения под формата на малки 

книжки, както и да представят произведенията си пред читателите си чрез визуални 



презентации. Най- добрите разкази ще бъдат публикувани след обсъждане и селекция, а 

учениците ще могат да се запознаят отблизо с работата в истинско издателство 

(„Балтика”), като участват активно в дизайна на собствената си книга, която накрая на 

проекта ще представят пред родители, съученици, учители и гости на специално 

организирано промоционално събитие. 

9. Клуб „ Нашите пари – личната финансова грамотност – ценност сега и в бъдеще“ 

Ръководител – Мина Стаматова -  преподавател по Икономика и финанси в Търговска 
гимназия 
 

Целите на клуба са учениците да придобият обща финансова грамотност и яснота за 

мястото на икономиката в нашия живот през личните финанси. 

Програмата е предназначена за ученици от 10 и 11 клас с интереси в сферата на 

управлението на личните пари. 

 

10. Клуб „Испанско кино“ - Ръководител – Милена Вълчева 
 

В клуб „Испанско кино“  учениците ще имат възможност да гледат испански филми на 

различна тематика. Ще се запознаят с творчеството на Алмодовар, един от най-

награждаваните испански режисьори. След прожекцията всеки ще трябва да сподели 

своите впечатления от филма, като целта на дискусията е да развият своите умения да 

говорят на чужд език, ще обсъждаме идеята на филма, героите и техните действия. 

 

11. Клуб „Млад фоторепортер“ - Ръководител – Тани Костадинов 
 

Клуб „Млад фоторепортер“ към ПГРЕ „Г. С. Раковски“ има за цел да подготви учениците за 
работа с фотографска техника и да развие интерес у тях към фотоизкуството. Изборът на 
теми и планирането на мероприятия са съобразени с интересите на учениците, като се 
акцентира върху репортажа – как се заснемат културни, спортни, обществено-политически 
и всякакви други събития от тази сфера. Заниманията включват теория (онлайн) и практика 
(извън училище). Те се провеждат съобразно свободното време на учениците. 
Предвидени са посещения на изложби, срещи с изявени фотографи, заснемане от самите 
ученици на различни събития, както и упражнения по обработка на снимките със 
специализирани програми. Участниците в клуба ще отразяват и събития, свързани с 
дейността на ПГРЕ „Г. С. Раковски“.  



 
 
 
12. Клуб „ Млад  журналист“ - Ръководител – Десислава Кесова 
 
Групата по интереси „ Млад журналист", ще се състои от екип от ученици, които ще 
изучават основните изисквания в репортерската дейност и спецификата на 
журналистиката като средство за отразяване на обществения живот във всичките му 
аспекти, усвояват основни практически умения за журналистическа дейност  и списване на 
вестник . Разнообразните клубни дейности не само ще развиват творческите заложби на 
децата, но ще им помагат да израснат и като талантливи, можещи и уверени в своите 
възможности млади хора. 
 
 
13. Клуб „ Предизвикателствата на НВО по БЕЛ – 10 клас“ - Ръководител – Дария Манева 
 
Подготовка за успешно представяне на НВО след 10 клас. 
 
 
14. Клуб „ Матура за отличен по биология“ - Ръководител – Ангелина Ангелова 
 
Подготовка на ученици за матура по биология и здравно образование 
 
 
15. Клуб „ Иновации и бизнес“ - Ръководител – външна организация  "MiniBoss" 
 
Екипът на бизнес школа за деца и юноши "MiniBoss" организира клуб, в който ще научим 
младежите какво е да си истински предприемач и как да създават реален бизнес и 
социални предприемачески проекти.Участниците ще изучават финансова грамотност, ще 
генерират бизнес и социални идеи и ще ги презентират пред бизнес съвета на клуба. Най-
успешната идея (и нейният отбор) ще бъде подкрепена с инвестиционна помощ и ще 
спечели възможност да участва в Национално първенство MiniBoss по младежко 
предприемачество в България. 
 
16. Клуб „Волейбол“ -  Ръководител – Гино Богданов 
 
Развитие на спортния потенциал на учениците и приобщаване на учениците чрез 
формиране на общности по интереси. 
 
 
17. Клуб „Баскетбол“ – Ръководител – Димитър Найденов 
 
Развитие спортния потенциал на учениците и приобщаване на учениците чрез формиране 
на общности по интереси. 


