
ОПИСАНИЕ НА КЛУБОВЕТЕ 

1. Клуб «ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ИЗКУСТВОТО» 

Описание: Целта на клуба е да се развият дарбите на учениците, изучаващи френски език- начинаещи и 
напреднали, 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 изучава 
актьорско майсторство, сценична реч, музика, танци, техника на говора, ораторски умения и др. Участниците 
ще участват в списването на пиеса на френски език , в изработването на декори и сценични костюми и в 
реализацията на пиесата. 
Изисквания:Учениците да имат добра езикова култура и знания по френски език, да притежават актьорски 
талант и желание за изява на сцена. 
Максимален брой ученици в група: 15, Минимален брой ученици в група: 10 
Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение: Google Meet 
 

2. КЛУБ "ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА" 

Описание: Запознаване на учениците с основните източници на замърсяване в градовете и сред природата. 
Посещение на различни обекти и срещи със специалисти. 
Изисквания: Ученици с интерес към здравословния начин на живот 
Максимален брой ученици в група: 15, Минимален брой ученици в група: 10 
Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение:GoogleMeet 

3. Клуб „ДА ЗАПАЗИМ ЗЕМЯТА” 

Описание: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. 
Изисквания: Ученици с интерес към природните науки и екологията. 
Максимален брой ученици в група: 15, Минимален брой ученици в група: 8 
Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение:GoogleMeet 
 

4. Клуб 'НАШИТЕ ПАРИ" 

Описание: Програмата за финансова грамотност е предизвикателство и през нея се въвежда познание и яснота 
за икономическия свят и неговите финансови проявления, но най- ценното е възможността да погледнем на 
личните финанси с грамотност и отговорност в тяхното управление. Предвидени са срещи с финансови 
експерти с поглед и възможности за кредитиране по време на следване, както и умения при работа с банкови 
и счетоводни документи. Ще говорим за персоналното управление на парични средства през система на 
стратегии. 
Изисквания: Всички ,които желаят да получат нови или да разширят своите познани за света на финансовите 
отношения в личен или бизнес план. В края на нашата среща ще сме по грамотни и информирани, а това 
винаги означава по –успешни хора. 
Максимален брой ученици в група: 15, Минимален брой ученици в група: 10 
Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение: Google Meet 
 



5. Клуб "АКАДЕМИЯ ЗА ЩАСТЛИВИ ЛИДЕРИ" 

Описание: За младежи, които желаят да развият своя личностен потенциал. Това означава да се научат да 
откриват своите силни страни, да ги развиват, да се усъвършенстват и да научават повече за себе си, което 
обхваща много широк кръг от области, като емоционална интелигентност, изграждането на доверие, умения 
за общуване, за справяне със стреса и устойчивост при критични ситуации в живота, себерефлексия, 
себепознание и др. За всички, които искат да повишат нивото си на щастие и да вдъхновяват другите. 
Разнообразните клубни дейности под формата на тренинги, срещи с изявени лидери в своята област и 
практики за щастие ще развият не само лидерските заложби на учениците, но и ще им помогнат да израснат 
като талантливи, можещи и уверени в своите възможности млади хора. 
Изисквания: В клуба ще се включват ученици, които желаят да повишат своя индекс на щастие, да развият своя 
лидерски потенциал и организационни умения, които ще им бъдат полезни при избора им на кариерна област 
на реализация. С предимство ще бъдат включени ученици от ученическия парламент на гимназията. 
Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 10 
Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение: Google Meet 

 
6. Клуб за разговори “Френско кино ” Clubdeconversations “CinémaFrançais” 
 
Описание: Клуб за разговори “Френско кино” е пространство, където ще разговаряме по различни теми 
свързани с филми, култура и изкуство, като акцентът ще е върху говоренето на френски език. Целта е да се 
предостави възможност на учениците да общуват в непринудена атмосфера по различни теми, свързани с 
учебния материал, съобразени с нива А1 - А2 - Б1.1 според Европейската езикова рамка без да се страхуват от 
“грешки”. Идеята е да представяме, работим и затвърждаваме граматични и лексикални единици по лесен и 
забавен начин: чрез филми, песни, игри, които са тематично организирани според учебния материал и 
културните събития през годината.  
Изисквания: Ученици от 8, 9, 10, 11 клас на ПГРЕ “Г.С.Раковски”, изучаващи френски език.  
Максимален брой ученици в група: 15, Минимален брой ученици в група: 10 
Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение:GoogleMeet 
 

7. Клуб "МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ" 

Описание:Клубът е насочен към даването на знания и умения за бизнес планирането,стартирането и развитие 
на малък бизнес – актуална област и най-важния инструментариум вобучението по предприемачество. 
Методите за овладяването на допълнителни знанията ипридобиването на практически опит в бизнес 
планирането са свързани както с конкретнатаразработка на бизнес план, така и със запознаване с примери и 
ситуации на фирми стартиращиили развиващи бизнеса си, главно чрез казуси. Всичко това е дублирано в 
средата на електронниресурси със съответстващите на методите интерактивни инструменти и форми за 
попълване имониторинг, осигуряващи двупосочната комуникация. 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
Основните цели на дисциплината са да се добавят знания и умения за планиране на стартови 
дейности или дейности свързани с развитието след определен етап на фирмата, както и да се 
развие практически опит в анализа на ресурсите и в преценка на целесъобразността на 
необходимите за тези дейности инвестиции. Конкретно, е заложено обучаемите да придобият: 
• Яснота за целите и значението на бизнес планирането; 
• Нови знания за характера на предприемачите и спецификата на малките и средни предприятия; 
• Познания и умения за анализ на една предприемаческа ситуация; 
• Натрупване на експертност в областта на идентифицирането на източници за финансиране и 
информация за стартиране и развитие на бизнес; 
• Умения за изготвяне и презентиране на бизнес план. 
Дейности 
Обучението по Предприемачество и кариерно развитие е ориентирано към практиката. Чрезприлагане на 
симулационни и интерактивни методи учениците развиват личните си качества иинтереси, идентифицират 
силните си страни. Имат възможност чрез конкретни практическиупражнения да придобият икономически и 



управленски умения и да се стимулиратинициативността и предприемчивостта им за избор на кариера. 
Предвиждат се участие на гост-лектори, посещение на бизнес единици, академични преподаватели. Ученикът 
трябва да: Участвав дискусия по казус за въвеждане в темата. Запознава се с понятията „предприемач“ и 
„предприемаческа дейност“. Обсъжда качества и нагласи на успешния предприемач. Запознава сес рамката 
на предприемаческата компетентност. Запознава се с понятията „визуално мислене“ и„критично мислене“ в 
текст за четене с разбиране. Работи в екип по практическа задача заидентифициране на проблем и посочване 
на ограничаващи и движещи сили за решаването му.Представя резултатите на екипа и обсъжда резултатите 
на другите екипи. Запознава се с понятието„предприемачески успех“. Запознава се със стъпките в процеса на 
вземане на решения ипотенциалните рискове, свързани с тях. Работи в екип върху казус за идентифициране и 
решаванена проблем. Запознава се с понятията „самооценка“ и „лидерство“. Прави самооценка на своите 
силни страни, интереси, ценности и лидерски качества плюсове и минуси на предприемачествотокато основа 
за кариерен избор. Извършва персонален SWOT анализ за оценка напредприемачеството като кариерна 
възможност. Участва в ролева игра за организиране ипровеждане на дебат на тема „Предприемачите раждат 
ли се, или се създават?“ Запознава серазлични класификации на секторите в икономиката. Запознава се с 
източници на информация завъзможностите за предприемаческа инициатива. Запознава се с понятията 
„наемен труд“,„самонаемане“, „безработица“. Обсъжда моделите на труд. 
Изисквания: Ученици с интерес към предприемачеството. 
Максимален брой ученици в група: 15, Минимален брой ученици в група: 8 
Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение: Google Meet  
 
8. КЛУБ ,,ВОЛЕЙБОЛ" 

Описание: ЦЕЛИ:  
1. Засилване на интереса на учениците за участие в отбори за колективни спортове в областта на спорта;  
2. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;  
3. Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот. 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
 1. Засилен интерес на учениците за участие в отбори за колективни спортове  
2. Подобрена работа в екип и повишени социални и приятелски взаимодействия сред учениците;  
3. Изградени умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;  
4. Развити спортни способности на учениците и изградени умения за здравословен начин на живот; 
Изисквания: В клуб ,, Волейбол‘‘ ще бъдат включени девойки заявили своето желание за участие. 
Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 10 
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо 
 
9. КЛУБ "БАСКЕТБОЛ" 
 
Описание: ЦЕЛИ :  
1. Засилване на интереса на учениците към баскетбола като колективен спорт  
2. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;  
3. Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот. 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
1. Засилен интерес на учениците за участие в отбори за колективни спортове  
2. Подобрена работа в екип и повишени социални и приятелски взаимодействия сред учениците;  
3. Изградени умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;  
4. Развити спортни способности на учениците и изградени умения за здравословен начин на живот; 
Изисквания: В клуб ,, Баскетбол‘‘ ще бъдат включени момчета и момичета, заявили своето желание за участие. 
Максимален брой ученици в група: 15, Минимален брой ученици в група: 8 
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо 
 
 
 
 



10. Клуб "ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ ЧРЕЗ ДИГИТАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ" 
 
Описание: Целта на клуба е учениците от Х клас да усъвършенстват своите езикови, комуникативни и 
социокултурни компетентности, като използват съвременни образователни дигитални приложения. 
Основните дейности ще бъдат насочени към придобиване на ключовите компентентности - дигитална 
компетентност, умения за учене, както и социални и граждански компетентности. Учениците ще използват 
електронно базирани информационни източници за изпълнение на конкретни комуникативни задачи. Ще 
използват мултимедия за представяне на продукти от изпълнението на конкретни комуникативни задачи. 
Конкретните резултати от работата в клуба ще се измерят с броя точки, получени на НВО по БЕЛ на 13 юни 
2023г.  
Изисквания: Дейността на клуба е свързана с подготовката на учениците от Х клас за успешно представяне на 
НВО по БЕЛ през юни 2023г. Учениците трябва да имат интереси в областта на българския език и българската 
литература, както и в областта на дигиталните технологии. 
Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 10 
Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение: GoogleMeet 
 
11. КЛУБ "МАТЕМАТИКА – ПОДГОТОВКА ЗА НВО" 
 
Описание: Учебното съдържание е в съответствие с равнището на знанията и уменията на учениците, 
формирани в ЗП и ЗИП по математика. Включени са теми, които са се утвърдили през годините в 
извънурочната и извънкласна работа по математика в 10 клас. Интересът към тези теми е резултат от 
съчетанието на полезност и занимателност. Основното предназначение на обучението е разширяване и 
надграждане на положително отношение към математиката. Развиване на волеви качества, които дават 
възможност за изявяване на всеки ученик в математически състезания. 
Изисквания: Дейностите в клуба са насочени към ученици, които желаят да повишат образователните си 
постижения по математика и да придобият по-трайни знания, умения и ключови компетентности, които да им 
помогнат за доброто представяне на НВО – 10 клас. 
Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 10 
Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение: GoogleMeet 
 
12. Клуб „НА МОДНИЯ ПОДИУМ“ 
 
Описание: 
I. Цели:  

 Да придобият знания относно модата през вековете. 

 Да разберат, че модата се подчинява на съответните закони за историческо развитие на обществото и 
отразява нейните особености.  

 Да научат, че модата е свързана с естетическата концепция на даден период, със социалното и 
духовното развитие на личността, с развитието на културата, науката, техниката и промишлеността.  

 Да разберат, че модата има национален характер, свързана е и с географските особености, бита на 
хората, националните черти, условията на труд, архитектурната среда и др.  

II. Очаквани резултати: 

 Учениците да се запознаят с историята на модата и модната илюстрация, стил и модни тенденции през 
различните епохи, чрез разглеждане на видео материали. 

 Да могат да разпознават различни графични техники за изобразяване на модна скица.  

 Да научат как се проектира и конструира модно облекло на базата проучвания и прогнози в модата.  

 Да посетят музеи, модни салони, с цел обогатяване на знанията относно модните тенденции преди и 
сега. 

Изисквания: Ученици с интереси в областта на модата. 
Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 10 
Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение: GoogleMeet 
 
 



13. КЛУБ „МЛАД ЖУРНАЛИСТ” 
 
Описание: 
ЦЕЛИ: Учениците да: 

 повишат комуникативните си умения при практическите занимания, изискващи разнообразни 
контакти; 

 прилагат езиковите норми с оглед на различни речеви практики и функционалните стилове на речта; 
 проявят активна гражданска позиция и креативно мислене по отношение на актуални обществени 

проблеми, отразявани в журналистическата дейност; 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците да: 

 Демонстрират изградени практически умения в езиковата комуникация в различни сфери на живота и 
владеят функционалните стилове на речта; 

 Покажат обществено съзнание и позиция при възникване на житейски казуси и креативно мислене при 
тяхното решаване; 

 Усъвършенстват уменията за работа в екип, за открояване на актуални и значими проблеми; 
 Повишат своята езикова и литературна компетентност в създаването на устни и писмени текстове. 

Дейностите на клуба ще включват изготвяне на репортажи, анкети, видеоматериали, новинарски емисии и др. 
Изисквания: Ученици, които имат приоритет към литературните занимания и се отличават с обществена 
ангажираност. 
Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 10 
Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение: GoogleMeet 
 
14. КЛУБ “ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“ 

 

Описание: Цели на дейностите на клуба:  

- усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество  

- подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни 

приложения;  

- развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с 

продукт, създаден със средствата на ИТ 

 - повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-

бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;  

- разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта 

на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаването на 

проблеми от различен характер в ежедневието  

- осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на 

преподаване.  

Дейности : Запознаване и работа с различни образователни платформи и създаване на образователни 

дигитални ресурси от учениците. Създаване на блог на клуба .  

Очаквани резултати: 

 1. Повишена дигитална грамотност .  

2. Създаване на дигитално съдържание.  

3. Комуникация и сътрудничество.  

4. Решаване на проблеми. 

Изисквания: В клуба могат да участват ученици , които имат желание да повишат дигиталните си 

компетентности и да творят. 

Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 10 

Форма на провеждане: Синхронно, Платформа за синхронно обучение: GoogleMeet 

 



15. Клуб «Сексуално и репродуктивно здраве» 
 
Описание: Основна цел - разглеждане на особености в биологичното развитие на юношите и популяризиране 
на теми, свързани с ППИ (полово-предавани инфекции), наркотици, алкохол и тютюнопушене сред младите 
хора с цел превенция и преподаване. 
Изисквания: Ученици с интерес към темите на клуба. 
Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 10 
Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение: GoogleMeet 
 
16. Клуб «Ouvronslesportesdel’écoleaucinéma» (Да отворим вратите на училището за киното) 
 
Описание: Целта е да поставим акцент върху киното и неговата интеграция в учебния процес. Амбицията ни е, 
с помощта на седмото изкуство, да усъвършенстваме комуникационни умения на френски език, да 
стимулираме непредубеденост и толерантност, да насърчаваме познанията в областта на дигиталните 
технологии. 
Изисквания: Ученици, които проявяват интерес към изкуството и общуването на френски език. 
Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 10 
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо 
 

17. Клуб "ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ С ФОРУМ ТЕАТЪР" 

 

Описание: Форум театър е метод, част от Театър на потиснатите, разработен от Аугосто Боал в Бразилия през 

60-те години на миналия век. Целта на Боал е да се срещне и работи с хора от различни общности, които имат 

трудности да се справят с агресия и социални неравенства. Методът Форум театър се използва днес в много 

страни по света за превенция на агресията в училище, домашното насилие, дискриминацията. За овластяване 

на различни групи от хора и в подкрепа на уязвими общности. Целта на заниманията е чрез различни игри, 

влизане в роли и дискусии да се разбере какво е Форум театър, как работи и по какъв начин помага да 

разгледаме от различни гледни точки дадена проблемна ситуация. Дейностите ще включват игри и 

упражнения, учене чрез преживяване, занимания насочени към саморефлексия и себепознание от една 

страна и работа с различни социални казуси от друга. Като краен резултат ще се подготви Форум театър 

представление по избрана тема. Очакваните резултати за участниците са насочени към повече свързаност със 

себе си и с другите, разкриване на личен потенциал, създаване на нови приятелства. 

Изисквания: За всички ученици от 8 до 12 клас, които имат интерес и любопитство към социални теми, към 

начините, по които се изразяваме, свързваме и създаваме отношения. 

Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 10 

Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение: GoogleMeet 

 

18. Клуб „ФИЛОСОФИЯ” 

Описание:Цели: 
 Създаване на общност от ученици с интереси във философията; 
 Развиване на философското мислене, уменията за участие в дискусия и спор, 
 активно слушане и аргументиране на собствена позиция; 
 Предоставяне на възможност за изява на ученици с техни авторски текстове; 
 Популяризиране на философията и философското мислене в училище. 

Дейности:  четене на философски текстове;  дискусии върху философски теми, текстове, автори, произведения 
на изкуството; създаване и поддържане на интернет страница на клуба; отбелязване на Международния ден 
на философията; участие в ученическа философска конференция „Човек-Свят“; отбелязване на 210 години от 
рождението на Сьорен Киркегор. 
Очаквани резултати: 
 Изградена малка философска общност в училище 



 Класиране за Областен и национален кръг на олимпиадата по философия 
 Създаване на интернет страница на клуба, която да събира ресурси, свързани с философията и 

същевременно да предоставя възможност за публикуване наавторски текстове на ученици. 
Изисквания: В клуба са добре дошли всички ученици с интереси към философията, философското мислене. 
Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 10 

Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение: GoogleMeet 

 

19. Музикална работилница "АРТ ПАЛИТРА" 

 

Описание:Развитие на музикалните дарби на ученици в областта на пеенето и сценичното поведение. 

Изисквания:Ученици с интереси в областта на музиката и изявени музикални способности. 

Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой часове: 72 на Година 

Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 10 

Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение: GoogleMeet 

 


