ГОДИШЕН АНАЛИЗ
ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА НА НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА” ПРИ ОДКПЛОВДИВ
Качествените характеристики на постигнатите образователни и
възпитателни резултати в работата на преподавателите от направление
„Наука” при ОДК – Пловдив през учебната 2015/2016 година бяха:
 Да се учим да учим и да знаем;
 Да се учим да действаме и да можем;
 Да се учим да живеем с другите и различните;
 Да се учим да бъдем, да сме ние.
С професионализъм , творчески подход и любов към децата работиха 14
редовни преподаватели и 10 лектори, които обучаваха 1516 деца в 92
групи, организирани в 27 школи и клубове.
Приоритет в направлението бе надграждане и разширяване на
знанията в отделните природо – математически и хуманитарни области,
насърчаването и развиването на уменията за самостоятелно разработване
на идеи от науката, техниката и технологиите. В своята работа
преподавателите се водеха от стремежа си да откриват и развиват
творческия гений на децата с цел индивидуалното им израстване, вярното
им професионално ориентиране, тъй необходими за адаптиране и
реализиране на личността в съвременното демократично общество. Защото
функционирането на извънкласната дейност може да бъде наречено
качествено само, ако е помогнало на индивида да се развива според
собствените му нагласи и потребности, да придобива компетентности,
нужни за социализацията му, да изгражда технологичните му умения, да
насърчава творческото му начало и способността му за възприемане и
разбиране на различното. Това предопределя формирането на автономни
личности с широка обща култура и съвременна ценностна система.
Показател за качеството на обучение са записаните участия и
спечелените отличия в регионални, национални и международни
състезания и конкурси. Обобщена в цифри тази информация изглежда така:
 Вътрешни мероприятия – 29;
 Регионални – 20, награди – 11, домакинства - 3;
 Национални - 31, награди - 42,домакинство на един национален
конкурс;
 Международни участия – 5, награди – 4.
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Общо в направление „Наука” през учебната 2015/2016 година се
отчетоха 84 участия в състезания и конкурси и бяха спечелени 71 отличия.
Най-значимите постижения в направление „Наука” имат школите по:
 В Школата по фотография с ръководител Изабел Хугасян през
изтеклата година учениците са участвали в 16 мероприятия и са извоювали
32 награди ( 30 национални и 2 международни). Ще се запомнят изложбите
„ Пейзажи от България” на Ангелина Шишкова, сборната изложба „ Етно
портрети”. Особено добро бе представянето на курсистите от школата в
VIII Национален конкурс за фотография „Фотоприказки” в Кърджали,
където награди получиха Михаил Маринчешки , Ралица Костадинова,
Мартин Тодоров, Явор Кирилов и Гергана Николова.
На X Национален фотоконкурс „ Морето не е за една ваканция” в Бургас,
две призови места завоюваха Анджела Коджаманова и Ангелина Шишкова.
Много нови инициативи и прояви събраха малките фотографи във
фотоконкурса „ Улови мига на доброто”, „ Най-сладката целувка” ,
Коледната благотворителна изложба „Воскресение Христово”. Ще се
запомни и фотоизложбата „ Светът около мен” на курсистката Ралица
Костадинова, както и участие на ученици от 5. до 12. клас в организираната
под егидата на МОН фотокампания „ Аз снимам моята България”.
В категорията „ Празници” от 9.-12. клас бе отличена курсистката Дана
Цветкова - I място. Журито е подбрало само 30 фотографии, експонирани
по - късно в Народното събрание и в Европейския парламент в Страсбург и
Брюксел.
 С дългогодишната си история Школата по мениджмънт с
ръководител инж. Огнян Димитров се утвърди като една от водещите в
страната за обучение на ученици по икономика и предприемачество.
Това пролича и от участието в „Световната седмица на
предпричемачеството” ( 16-22 ноември 2015 г.) по време на която около 40
ученици се срещаха с изявените млади предприемачи Георги Стоев,
Велислав Илиев и Иван Аргиров.
В Националното състезание „Виртуално предприятие” – „Titan 2016”
ОДК се яви с 39 отбора и 117 ученици. Финалисти в състезанието са 3
отбора от ОДК( общо 8 от страната).
През месец март в Новотел „ Пловдив” за седма поредна година се проведе
церемонията по награждаване на участниците в конкурса „ Най- добър
млад предприемач на град Пловдив – 2015 г.” Десислава Василева и
Християна Чехларова – възпитанички на Школата по мениджмънт към ОДК
спечелиха специалната награда на ВУСИ с премия от хиляда лева.
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В световното състезание „ Социални иновации” организирано от HP ,
учениците от Школата по мениджмънт завоюваха 3-то място, след
представителите на Сингапур и Румъния.
На най- големия младежки бизнес форум „ Изгряващи звезди”,
организиран от „ Джуниър Ачийвмънт България” се състезаваха близо 500
ученици и студенти от цялата страна. Форумът се проведе под патронажа и
личното участие на президента на Република България Росен Плевнелиев.
Изключително постижение бе една от трите учебни компании от ОДК „Леа” , която бе обявена за най-добра учебна компания и правото да
представя страната ни на годишното състезание на учебните компании на
„Джуниър Ачийвмънт Европа” през месец юли в град Люцерн , Швейцария.
Компанията получи и специална награда от „NU Boyana Stydios” промоционално видео на стойност 10 хиляди евро, с което ще може да
подсили представянето си в Швейцария.
С пътуване до Европейския парламент в Брюксел бяха отличени
учениците от другата ученическа компания от ОДК ”Zortex”, която
произвежда иновативни поздравителни картички от рециклирана хартия с
вградени семена за посаждане.
Представянето на ученическите компании от ОДК привлече
вниманието на президента Плевнелиев, който се снима с победителите и
им пожела нови успехи.
 Натрупаният опит и традицията, позволиха на участниците в
работата на клуб „ Квант” и през тази учебната година да се представят
отлично , а ръководителят на клуба Васил Базалков бе награден от МОН с
почетното отличие „Неофит Рилски” за дългогодишната си ползотворна
педагогическа дейност.
 За поредна година учениците от Школата по електроника с
ръководител инж. Диана Пачеджиева се представиха достойно на
Националното състезание по „Електроника - 5.- 8.клас” и на конкурса по
„Наука, техника и технологии” 9. – 12. клас в Кранево.
В проведеното през март състезание по „ Електроника” – 5.-8. клас учасваха
ученици от училищата в град Пловдив, а победители бяха:
 I място - Димитър Малинов – 8 клас от ПГЕЕ
 II място Йордан Чалъков – 8 клас от ПГЕЕ
 III място Виктор Запрянов - 8 клас от ПГЕЕ
На Общинско състезания през май на I място се класира Мартин
Бойлов от 6. клас на ОУ „ В. и К. Тютюнджиян”, който заедно с Димитър
Малинов и Йордан Чалъков представиха клуба в Националното състезание
по наука, техника и технологии в Кранево на 18 юни 2016 г.като М. Бойлов
се класира на III място
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На Националния конкурс по наука , техника и технологии - 9. – 12. В
клас , направление „Ел. прибори и устройства”. I място с проект „ Игрална
машина” - спечелиха Георги Русев и Славчо Славов – ОМГ 11. клас, II място
с устройство „ Дистанционно запалване на фойерверки”взеха Христо
Станчев – 10. клас от ПГЕЕ, Кристиян Ангелов – 10. клас от ПГЕЕ и Георги
Бютюнев – 10. клас от ЕГ „ Пловдив”

Школата по химия с ръководител Зоя Главинова потвърди добрата
подготовка на участниците и завоюва няколко награди:
Евгени Стателов - ЕГ „ Пловдив” - 9 клас ,III място в Национално
състезание по ключови компетентности.
През февруари 2016 г. на Областния кръг на олимпиадата по химия се
класираха: Кристина Стефанова, Владимир Урилски и Евгени Стателов, а на
Националния кръг от олимпиадата по химия Евгени Стателов завоюва I
място и златен медал.
 Школите по математика с ръководители Людмила Стойчева, Румяна
Чавдарова и Мариана Алексиева участваха в ежегодните национални
турнири „ Черноризец Храбър” , „ Димо Малешков” , „ Иван Салабашев”,
“Коледно математическо състезание” , „ Европейско кенгуру” . Като найдобре представили се трябва да посочим Иван Стоянов от СОУ „ Симон
Боливар: , Ивана – Мария Милушева от ОУ „ Васил Левски”
Много добро бе представянето на учениците от група 13 А и 13 Б в
НВО по математика, както и успешното представяне на кандидат студентските предварителни изпити в СУ, ПУ , ТУ и УНСС.
Клубът по математика, информатика и информационни технологии
„ New Giga BG” с ръководител Мариана Алексиева обучи над 90 деца , които
участваха в Коледното и мартенското състезание на СБМ, получиха и
награда. Особено интересна се оказа изложбата от 27 компютърни графики,
представена по време на хепънинга на 31 май 2016 г. пред община
Пловдив.

В Школите по БЕЛ с ръководители Ваня Чернева, Галя Райчева и
Стоимен Будев се включиха 286 деца, основно от 4., 6. и 7. клас и 11. и 12.
клас.
Уменията си учениците показаха по време на проведените състезания
по БЕЛ „ Св. Иван Рилски” и в двата етапа от станалата вече традиция
съвместно с община Пловдив инициатива „ Грамотни ли сме”.
В етапа през месец ноември се включиха рекорден брой 832 ученици.
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Засиленият интерес се потвърди и при провеждането на етапа през месец
април 2016 г. и убедително доказа, че тази инициатива е полезна и
очаквана от учениците.
Нестандартен подход, добронамерена провокативност, стимулиране за
творчество и креативност – това са само част от нещата, с които школа
„ Социални умения” с ръководител Илияна Калинова се стреми да изгради
у учениците умения за себеутвърждаване, мотивация и правилен избор. В
проведените семинари и състезания „ Фитнес за ума” участваха 12 ученици,
като акцентът се слага на новите моменти при изграждане на лидерски
умения и кариерно ориентиране.
 За първа година започнаха занятия в клуб „ Дизайн – хоби” с
ръководител Мария Катилева. За големия интерес говори фактът, че във
формите се включиха над 70 ученици , а в проведените 3 вътрешни и
национално състезание и фестивал „ Моден капан” най – добре се
представиха Александра Николова и Нели Колева.
Увеличава се броят на посещаващите занятията по английски език с
ръководители и Мариета Царева и Мария Чулова. Над 200 деца от начален
, среден и горен курс се обучават в 10 профилирани групи.
Анализирайки изминалата учебна 2015/2016 година мога да заключа,
че беше изключитено ползотворна и успешна за школите по фотография,
мениджмънт, електроника, химия, математика и БЕЛ.
Направление „Наука” към ОДК – Пловдив
е своеобразен
притегателен център, който успява да влияе върху формиране на нови
устойчиви нагласи у все повече деца и тийнейджъри. Със своята дейност
подпомага качествено новото единство на програмите и конкретните
действия на всички фактори в образователната система и извън нея на
територията на община Пловдив.
Преподавателите от направление „Наука” за пореден път показаха, че
притежават професионални и организаторски умения и компетенции за
осъществяване на пълноценен учебно – възпитателен процес, тъй
специфичен за извънучилищното звено, отговарящ на обществените
очаквания.

Изготвил:
Стоимен Будев
Пом. – директор направление „ Наука”в ОДК - Пловдив
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