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№ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ 
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ ТЕМАТИЧНА ПОДОБЛАСТ РЪКОВОДИТЕЛ 

I. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 

 
1. 

 

Предизвикателствата на езика Български език и литература Български език и литература Стефка Тодорова Николова 

 
2. 

 

Математиката трудна или не?! Математика Математика Красимира Найденова Бонева 

 
3. 

 

Математика Математика Математика Стефка Димитрова Куцарова 

II. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

 
4. 

 

Мъжка вокална група за диафонично пеене Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства Сашка Маркова Петрова 

5. Мюзик инсайд  Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства Алида Мартинова Михалева 

6. Общуване чрез танца Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства Тончо Борисов Кисьов 
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7. 

 

История и бит на моето селище Изкуства и култура Приложни изкуства Петър Николов Аркалиев 

 
8. 

 

Дигитални компетенции 

Програмиране, дигитални 

умения, креативност и 

иновативно мислене 

Дигиталните умения Красимира Найденова Бонева 

 
9. 

 

Занимателна математика Наука, техника и технологии Природо-математическо знание Стефка Димитрова Куцарова 

 
10. 

 

Природни забележителности на родния 

край и България 
Наука, техника и технологии Природо-математическо знание 

Наташа Анастасова Каринкова-

Неделчева 

11. Опознай България и света Наука, техника и технологии Природо-математическо знание 
Наташа Анастасова Каринкова-

Неделчева 

 

http://www.eufunds.bg/

