
 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

1. Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на учениците, 

техните възрастови особености и възможностите на училището и могат да не са 

свързани с учебните предмети по училищния учебен план. 

2. Групите за ЗИ в училището са следните: 

3. Заниманията по интереси се провеждат в помещения, различни от класните стаи 

(стая по занимания по интерес, библиотека, компютърен кабинет , стая за спорт). 

Организират се с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в 

целодневната организация. Те включват: 

а/ дидактически игри; 

б/ спортни игри; 

в/ запознаване с различни и достъпно обяснени български обичаи, традиции и 

празници; 

г/ четене на допълнителна литература и самостоятелно общуване с книгата; 

д/ слушане на музикални произведения; 

е/ игри по избор на учениците; 

ж/ изготвяне на подходяща украса за празниците; 

з/ лично творчество; 

2. Заниманията по интереси могат да бъдат съчетани с извънкласните дейности, тъй 

 

№ 
Група за ЗИ 

Клас 
Тематична 
област 

Тематична 
подобласт 

Ръководител 

1 Бащино огнище 

IV „а“ клас 

Гражданско 

образование 

Институционални 

знания и култура 

Данка 

Тонева 

Михайлова 

2 Аз общувам 

VI - VIIклас 

Гражданско 

образование 

Психология на 

общуването 

Мария 

Евгениевоа 

Генова 

3 Детски оркестър 

III клас 

 

Изкуства и 

култура 

Сценични и танцови 

изкуства 

Емилия 

Симеонова 

Андонова 

4 Клуб «Мултимедия» 

VI - VIIклас 

36 часа 

Дигитална 

креативност 

Дигитални умения Севджан 

Алейтин 

Мехмедеминова 

5 Клуб «Сръчни майстори» 

V - VI клас 

 

Технологии 

 

Техника и 

технологии 

Десислава 

Илиева 

Георгиева 



като и двете са част от стратегията на училището и представляват компонент от 

неговата система на обучение и възпитание. 

3. Основното предназначение на тези занимания е да се осъществява 

многостранно възпитателно въздействие в свободното от учебни занимания 

време, използвайки и разширявайки придобитите знания и умения в процеса на 

обучението. Подпомагат и допълват обучението чрез различни занимания, 

различни от клубни, извънкласни дейности. Създават емоционална среда за 

отмора и привличат родителите към активно участие в организираните дейности 

по интереси в училище. 

4. Заниманията по интереси се организират и провеждат в следните направления: 

* Наука; 

* Изкуства; 

* Образователни и развиващи игри; 

* Спорт; 5. Резултати от заниманията по интереси: 
 

5.1. Колективната работа в ГЦДО съдейства за изява на индивидуалните способности 

за развитие на учениците. Възпитателната работа в ГЦДО е подчинена на общите цели 

на училището, но същевременно е съобразена с потребностите и интересите на 

учениците, насочена и към осмисляне на свободното им време. С нетрадиционни 

форми на работа се предизвиква у учениците радост и удовлетворение от училищния 

живот и от техния личен принос за обогатяването му. 

5.2. Заниманията по интереси спомагат за нравственото и естетическо възпитание 

на учениците, за създаване и развитие на трудови навици, а също и за 

усъвършенстване уменията им за работа в екип. 

5.3. Учителите, които провеждат часовете от блоковете А, В, С, с оглед повишаване на 

качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на 

иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход,упражнения, 

свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и 

въображението. 

5.4. Подкрепящата роля на учителя в ГЦДО изисква създаване на педагогически 

технологии, съобразно спецификата на училището и включват организирането на: 

- ролеви игри - допринасят за реконструиране на определен тип отношения, 

нрави , език, бит и др. 

- симулационни игри - осъществява се учене чрез съпреживяване 

/емпатия/, на основата на теоретични знания се упражняват практически 

умения; 



- дискусия /дебат/; 

- метод на асоциациите - върху метода може да се изгради система на „ предвижване " 

по учебния материал въз основа на термините; 
 

- кубиране - учебна система, която улеснява разглеждането на една тема от различни 

гледни точки; 

- инсърт - система за ефективно четене и мислене чрез отбелязване, средство за 

контролиране на разбирането; 

- рефлексия /самооценяване /; 

- мозъчна атака - метод за решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални 

решения. 


