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ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА 
2018 

 
            02 – 06 юли, 209 зала 

         Студио  „Обичам да танцувам“ –  
за ученици от 1 до 10 клас  

Занимания по съвременно танцово изкуство в  
стиловете хип-хоп, модерн, MTV. 

Ръководител: Валентина Караиванова  
 
 
 

02 – 06 юли, Център по кариерно 
ориентиране, ул. „Мармарлийска“, № 26 

Кариерно консултиране 
за ученици от 5 до 10 клас. 

Кариерно ориентиране, особености на пазарната 
среда, мотивация.  

Кариерен консултант: Даниела Марова  
 
 
 
 
 

09 – 13 юли, зала 216 
Школа „Народни инструменти“ –  

за ученици от 5 до 10 клас.  
      Запознаване с устройството на народните 

инструменти. Първи стъпки във възпроизвеждането на                        
народна музика. 

                                 Ръководител: доц. Митко Димитров 
     
 

     
 



 
     02 – 06 юли, Център по кариерно 

ориентиране, ул. „Мармарлийска“, № 26   
Кариерно консултиране 

за ученици от 5 до 10 клас. 
Кариерно ориентиране, особености на пазарната среда, 

мотивация.  
Кариерен консултант: Венета Стефанова 

 
 
 
 
 

16 - 20 юли, Хорова зала                 
Школа „Акордеон“ - за ученици от 1 до 4 клас. 

                                           Ръководител:  Веселин Атанасов 
 
 
 
 
 
 

  23- 27 юли, зала 210 и по музеите 
          Клуб „История на родния край“  -  

за ученици от 5 до 10   клас. 
Запознаване с най-важното от историята на града, както и 

с бита и културата на търновци през вековете. 
Ръководител: Мария Джамбазова 

 
 
 
          

30 юли - 3 август, Хорова зала 
      Школа „Народно пеене” - за ученици от 1 до 10 клас.               

      Развиване на вокалните умения, разучаване на народни 
песни от различни фолклорни области. 

                                            Ръководител: Галина Иванова 
 
 

06 - 10 август, зала „Вокална школа“ 
             Вокална школа - за ученици от 1 до 7 клас.  

Развиване на  вокалните умения, разучаване на песни със 
съвременно звучене. 

                            Ръководител: Петя Василева 



 
 

     06 - 10 август, Център по кариерно 
ориентиране, ул. „Мармарлийска“, № 26   

Кариерно консултиране 
за ученици от 5 до 10 клас. 

Кариерно ориентиране, особености на пазарната среда, 
мотивация.  

Кариерен консултант: Тодор Видиновски 
 
 
 
 

 13 - 17 август, театрален  салон 
        Курс за народни хора – 

 за ученици от 1 до 5 клас.  
Разучаване на български народни хора. 

                                                  Ръководител: Петър Петров 
 
 
 
 

06 - 10 август, Център по кариерно 
ориентиране, ул. „Мармарлийска“, № 26   

Кариерно консултиране 
за ученици от 5 до 10 клас. 

Кариерно ориентиране, особености на пазарната среда, 
мотивация.  

Кариерен консултант: Ивона Георгиева  
 
 
 
 
 
 

20 - 24 август , 212 зала 
 Школа „Изобразително изкуство“ 

за ученици от 1 до 4 клас. 
Работа с живописни, графични и приложни 

техники 
                             Ръководител: Лиляна Георгиева  

 
 



  
                                         27 - 31 август, 212 зала 

     Ателие „Творя, играя, мога” –  
 за ученици от 1 до 4 клас. 

                 Работа с хартия, естествени и       
подръчни материали. Изработване на различни 

изделия, украси, аксесоари, пана, картички... 
 

                                        Ръководител: Анелия Пейчева  

 
 

 
27 - 31 август, 212 зала 

Лятна школа по английски език –  
 за деца от предучилищна възраст и първи 

клас. 
                 Школата предлага занимателно изучаване на 

английски език. 
 

                                                                               Ръководител: Калоян Тотев 
 

• Заниманията са безплатни. 
• Провеждат се от 09 до 13 ч., в сградата на Център за 

подкрепа за личностно развитие - Общински детски 
комплекс. 

• Заявление за участие се подава в деня на започване на 
съответната школа.       
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