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ОСНОВНА ЦЕЛ:

Разширяване на достъпа до изкуство 
и култура на учениците чрез 
равнопоставено включване в 

клубовете по изкуства на територията 
на училището чрез мотивирано им, 

адаптирано обучение по изкуствата и 
организиране и участие на публични 
изяви в партньорство с културните 

институти, творческия сектор и НПО.

През учебната 2020/21 са  сформирани 10 
клуба за извънкласни дейности в областта

на изкуствата



АКЦЕНТИ

 Предоставяне на свободен достъп на училищната база за 
работа на различни  културни институти, които работят с 
деца. По този начин в училището се привличат специалисти 
и професионалисти  в конкретната област.

 Работа по европейски проекти, които решават въпроса с 
финансирането на извънкласните дейности и облекчават 
училищния бюджет.

 Мотивиране на преподавателите от училището за 
сформиране на клубове и работа по проекти за  извънкласна 
дейност, където те разгръщат творческия си потенциал и 
използват интерактивни методи на преподаване.

 Привличане на родителите като партньори в училището при 
планирането и подготовката на програмата за извънкласни и 
извънучилищни дейности.

 Разработване на училищни проекти и съвместни инициативи 
с културни институции , състезания и конкурси.



Задачите на младите артисти са :

Изграждане на образ и герой, връзка между външен вид и характер на героя;

Дикция, позиция на сцената, разучаване на танци. Целта:

чрез театъра светът да стане по-хуманен и привлекателен.

Организиране на дейността в клубовете



МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ
„ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ“

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТ  I СТЕПЕН
Театрален клуб „Вълшебник“

АЛБЕНА 2020



МЕЖДУНАРОДЕН ОНЛАЙН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ в 
КОСТА БРАВА ИСПАНИЯ, декември 2020 г. Втора награда 

във втора възрастова група, категория „ Театър“ 



НАГРАДА "За най-атрактивен спектакъл" на 
Десети национален ОНЛАЙН  фестивал 

"ВЪЛШЕБНИКЪТ ТЕАТЪР" Севлиево 2020 
Театрален състав "ВЪЛШЕБНИК" за спектакъла 

"Доктор ОхБоли"



МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ
„ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ“

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТ  I СТЕПЕН
Клуб за латинотанци „Инкансабле“

АЛБЕНА 2020



ПЪРВО МЯСТО на литературен 
конкурс на Празника на Географията 

"География и българска 
литература"2021



Послучай Деня на 

земята в детска градина 

"Слънце" се проведе 

Хепанинг, който е част 

от по НАЦИОНАЛНА 

ПРОГРАМА 

„УСПЯВАМЕ 

ЗАЕДНО“. Децата от 

клуба поздравиха със 

свои изпълнения децата 

от ДГ "Слънце".  

Организиране на дейността в клубовете



Организиране на дейността в клубовете



ИЗЛОЖБИ
в галерията “ Христо Цокев” Габрово, Галерия ОРЛОВСКА 10

Организиране на публични изяви





РЕЗУЛТАТИ
 отличното представяне на участниците в извънкласните

дейности във фестивали и конкурси насърчава
творческата активност на младите хора;

 възможност за реализация на способностите  на децата с 
различен социален статус като актьори, декоратори, 
дизайнери, художници, танцьори;

 интерес на родителите и обществеността на Габрово към 
всяка нова дейност на учениците;

 задоволена е потребността на децата от изява на 
способностите;

 ангажирано е свободното време на учениците;

 развитие на партньорства между творческия сектор и 
младите хора.



Училището трябва да 

подтиква към

креативност, да търси

таланти и 

способности у всички

деца и  да ги развива!

Изготвил: Мая Колева – Директор на ОУ”Неофит Рилски”, гр.Габрово


