
Създаден през 1982 година 

 

Предлага форми, достъпни 
за малки и големи. 
Заниманията се провеждат в свободното  
време на децата. 
Тук те допълват своите знания, 
получават актуална информация, 
по въпроси,които ги интересуват, 
научават се да мислят самосоятелно, 

нестандартно; спортуват, пеят и танцуват. 
Обучението се извършва от специалисти и педагози, 
по програми в съответствие с възрастта и интересите на децата.  
Сбирки на групите : по график от 1 октомври 

 

Информационнни технологии 
Придобиване на компютърна    
грамотност и практическа  
подготовка с компютър на базата  
на Windows, Word, Excel, Internet  
и др. програмни продукти. 

Английски език 
Немски език 

Езиково обучение съобразено     
Мода и дизайн 
Придобиване на знания за мода,стил, 
композиция и др. Художествено 
проектиране и моделиране на облекла 
и аксесоари.  

 

 
с възрастта и възможностите на  
децата, в условията на активен  
диалог. 

Клуб “Лего-конструиране” 
Проектиране и моделиране с  
конструкторите “Лего- Дакта”, 
 “Лего-Техник” и др.     

Класически балет 
Опознаване чудния свят на танца, 
усвояване на основните позиции в  
класическия екзерсис и др. 

Школа по спортни танци “Фантазия”   
Усвояване на движения и стъпки от 
стандартните танци-“Валс”,“Танго”; 
латино-американските – “Самба”,  
“Ча-ча”, “Румба”, “Джайф”. 

Танцов клуб “Звезди” 
Под звуците на любима музика и  

 

 

 

известни хитове децата танцуват 
и спортуват. 

Вокална група “Морски звездички” 
Школа “Пиано” 

Разучаване на весели детски песни, 
развитие на певческите способности. 

Участие в концерти, конкурси, фестивали. 
 

Изобразително изкуство 
Приложно изкуство, 
Навлизане в света на цветове, 
форми и багри.Към всеки се 
подхожда индивидуално. 
Участие в изложби и конкурси.
Дискусионен клуб 
Разговори  за любовта и 
семейството, за красивото и 
грозното,за мъдреци и учени, и
всичко, което вълнува 
тийнеджърите. 
Краезнание 
Опознаване  историята и настоящето 
на родния край.Изследване живота на 
видни местни жители, оставили 
траина следа в историята на града. 
гр.Несебър 
к-с “Младост” 62 
тел. 0554/ 459 52 
e-mail: odk@abv.bg 
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