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РАЗДЕЛ I
Анализ и оценка на действителното състояние на ЦПЛР ОДК-Пловдив
І. Устройство, функции и дейности на ЦПЛР-Общински детски комплекс Пловдив
1. Устройство на ЦПЛР ОДК
ЦПЛР-ОДК е общински център по смисъла на чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПУО за развитие
на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта. Устройството и дейността му се уреждат с Правилник
приет с решение на ОбС - Пловдив и се утвърждава от кмета на община Пловдив, след
съгласуване с Регионалното управление на образованието - Пловдив.
ЦПЛР ОДК е юридическо лице и притежава собствен печат, идентификационен
код по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка.
Имотите, предоставени за управление и ползване от ЦПЛР-ОДК, са публична
общинска собственост и са му предоставени със заповед на кмета на община Пловдив
ЦПЛР-ОДК е второстепенен разпоредител с бюджет, определен със заповед на
кмета на община Пловдив, след решение на ОбС-Пловдив.
ЦПЛР-ОДК не прилага системата на делегиран.
Финансирането на ЦПЛР-ОДК се извършва със средства от държавния бюджет
чрез бюджета на община Пловдив, с дофинансиране от общинския бюджет с решение на
Общински съвет-Пловдив.
Общински детски комплекс е със седалище и адрес на управление град Пловдив,
бул. „ 6-ти септември” № 193 .
2. Функции
ОДК осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 -

годишна възраст в община

Пловдив, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите,
компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта,
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глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за
лидерство.
Подкрепата включва:
 занимания по интереси;
 кариерно ориентиране на учениците;
 дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 педагогическа и психологическа подкрепа.
Подкрепата се предоставя чрез:
 проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците
и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява на общинско,
областно, национално и международно ниво;
 организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на
науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование,
както и за придобиване на умения за лидерство;
 организиране на образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на
общинско, областно, национално и международно равнище, включително и през
ваканциите;
 подпомагане на професионалното ориентиране на учениците чрез стимулиране
развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта;
 участие в общински, областни, национални и международни проекти, програми и
форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;
 кариерното ориентиране на учениците спрямо подготовката им в ОДК;
 превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 индивидуална работа с децата и учениците с изявени дарби.
 осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето
развитие;
 съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и
учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции;
3. Организация на дейността в ОДК
Образователната дейност в ОДК се осъществява съгласно План за обучение, като се
спазва типовия план за обучение, регламентиран в ДОС за приобщаващото образование.
ЦПЛР-ОДК осъществява следните дейности:
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 подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната
реализация на децата и учениците в съответствие с възрастта, потребностите,
способностите и интересите;
 съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира
познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие
и реализация;
 подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности,
необходими за успешна личностна и професионална реализация;
 подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия
живот;
 изгражда у децата

навици за здравословен начин на живот, устойчивост и

неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са
изложени.
 съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на
принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи,
на активното и отговорно гражданско участие;
 съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата,
учениците и хората с увреждания;
 подпомага познаването на националните, европейските и световните културни
ценности и традиции и формира приобщаване към националните и общочовешки
ценности;
 осъществява информационна и консултантска дейност с ученици, учители и
родители за видовете занимания по интереси и дейности за подкрепа за личностно
развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;
 организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни
педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално
равнище;
 стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите
обучителни и творчески дейности;
 -организира и координира национални и международни изяви на деца и ученици;
разработва и участва в национални и международни проекти;
 участва със свои представители в национални и международни инициативи.
 съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална
идентичност и поддържа, управлява и развива архивното дело и предоставеното
документално наследство, книжовни и литературни ценности;
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 осъществява институционално взаимодействие с местна власт, училища и детски
градини, ПУ „ П. Хилендарски”, сродни организации,НПО, родителска общност.
Дейността за обучение в ЦПЛР-ОДК се осъществява в следните области:
 наука;
 технологии;
 изкуства;
 спорт;
 придобиване на умения за лидерство;
 други.
Към област „Наука и технологии“ са следните педагогически форми:
 Школа „ Математика плюс”
 Школа „ Луд химик”
 Клуб „ Здраве”
 Школа по електроника и цифрова техника”
 Школа по арттерапия
 Школа по дизайн и хоби „ Макет”
 Школа по фототехника
 Езиково-литературна школа „ Веди”
 Школа „ Аз съм грамотен”
 Школа „ Аз уча български език”
 Школа по езикова култура
 Клуб „ Забавен английски език”
 Школа по английски език
 Школа по мениджмънт
 Школа „ Кариерно консултиране и лидерски умения”
Към Област „ Изкуства” са следните педагогически форми:
 Школа по журналистика „ Посоки”
 Школа по изобразително изкуство
 Детски театър за възрастни „ Владимир Николов”
 Фолклорен танцов анасамбъл „ Иглика”
 Клуб по спортни танци „ Сияна Данс”
 Балет „ Ера”
 Школа по джаз – балет
 Хор „ Детска китка”
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 Хор на пловдивските момчета и младежи „ Стефка Благоева”
 Естрадно студио „ Прима”
 Формация за автентичен фолклор „ Куклици”
 Вокална група „ Бамбини”
 Представителен младежки духов оркестър
Към Област „ Спорт” са следните педагогически форми:
 Плуване
 Карате
 Шах
 Спортна стрелба с пушка
 Спортна стрелба с пистолет
 Спортна гимнастика
 Акробатика
 Художествена гимнастика
 Футбол
 Волейбол
 Мажортен състав „ Динамика”
Дейността на ЦПЛР-ОДК се основава на принципите на:
 Свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика
на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.;
 Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към
възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да
прилага усвоените компетентности на практика;
 Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки
ученик;
 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на
обучението в ЦПЛР-ОДК;
 Запазване и развитие на българската образователна традиция;
 Хуманизъм и толерантност;
 Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
 Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на
образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на
резултатите от иновациите;
 прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на ЦПЛР- ОДК;
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 Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и
децентрализация;
Резултатите от дейностите на организационните педагогически форми се представят
пред родителите и обществеността на публични изяви с регионален, национален или
международен характер.
При осъществяването на учебно-възпитателния процес се стимулира творческия
подход,

екипната

работа,

прилагането

на

интерактивни

методи

и

съвременни

информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са отворени,
мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а
организационните форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и
предпочитанията на участниците.
Участието на децата в различните форми на дейност, спомага за творческото им развитие
и формиране на полезни умения и компетенции за успешна личностна реализация. ОДК все
повече се превръща в социално сигурна среда за общуване на децата и място за алтернативната им
заетост в борбата срещу негативите на обществото ни, които все по-драстично нарастват:
агресивност, насилие, наркомания, проституция, алкохолизъм.
Наред

със

задължителния

учебно-възпитателен

процес,

обвързан

със

задължителната преподавателска норма на учителите и учебните програми, ОДК е домакин
на един Национален конкурс, който е включени в Националния календар на МОН за
извънучилищните дейности – Национален конкурс за изпълнители на детски забавни
песни.

РАЗДЕЛ II
Цели , стратегия и приоритети на ЦПЛР ОДК - Пловдив
1. Мисия на Център за подкрепа за личностно развитие
Мисията на Общински детски комплекс – Пловдив е да подпомага индивида в
свободното му извън училището време, като стимулира развитието и усъвършенстването на
природните му заложби, на тяхната хармония и цялост и го включва в различни по вид
дейности и типове социални общности за постигане на пълноценно оползотворяване на
ресурса от време, провокира и подкрепя подрастващите в съответния етап /степен на
училищно образование да развиват своите дарби.

2. Визия на учреждението
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Вече 13 години Общински детски комплекс – Пловдив предлага свободен избор на
дейности и изяви в областта на изкуството, науката и технологиите
компютърните

технологии,

художествено-творческите

дейности

и

и спорта,
гражданското

образование.
 Общински детски комплекс – Пловдив е училище на любимия избор за деца и
ученици.
 Общински детски комплекс – Пловдив е център за неформално общуване между
деца с общи интереси.
 Общински детски комплекс – Пловдив е сцена за лична изява и стимулиране на
творческия потенциал на детето.
 Общински детски комплекс – Пловдив е място за алтернативна заетост на децата
в борбата с негативите на обществото.
 Общински детски комплекс – Пловдив е обединител на усилията на семейство,
училище, общетсвеност.
 Общински детски комплекс – Пловдив е място за изграждане на детската
личност, чрез наука, изкуство, спорт.

3. Цели на ЦПЛР ОДК – Пловдив
Главна цел
 Създаване на условия за развитие на интересите, способностите,
компетентностите и изявите на децата в облатта на науката и технологиите,
изкуствата и спорта.

Стратегически цели
 Повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния
процес чрез ориентация към личностно-центрирания подход и стимулиране на
развитието, творческите заложби и потенциала на всяко дете.
 Гарантиране на подкрепа на ученици с изявени дарби в областта на науката,
спорта и изкуствата.
 Повишаване ефективността на управлението на Общински детски комплекс.
 Материално и технологично обезпечаване

на образователния и творческия

процес.
 Цялостната дейност в ОДК – Пловдив да се адаптира и надгражда в съответствие
с новите изисквания и нормативи, залегнали в Закона за предучилищно и
училищно образование в сила от 01. 08. 2016 г.
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 Наред с утвърдените форми на работа да се търсят нови нестандартни подходи,
и на базата на резултатите от анкетно проучване да се обогатят профилите в
областите наука и технологии, изкуства и спорт.
 Поетапно да се подобрява материално-техническата база, като важен елемент от
цялостната система на обучение, докато се достигне нивото при което и за
преподавателите и учениците да бъде маскимално функционална , приятна и
желана.
 Да се изгради качествено нова система за квалификационна дейнoст в ОДК в
съответствие с
Наредбата за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и педагогически специалисти.

4. Дейности по реализиране на целите и приоритетите
А. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
1. Запознаване на всички учители с новите изисквания за дейността, съгласно
ЗПУО, особено в частта, касаеща ЦПЛР.
Срок: 01 октомври 2016 г.
Отг. Всички учители
2. Изготвяне на годишните планове за обучение и разпределение на учители.
Срок: 30. 09. 2016 г.
Отг. Учителите
директор

и зам.-

3. Актуализиране на всички Правилници и документация, касаещи ОДК, съгласно
новия ЗПУО.
Срок: 15. 10. 2016 г.
Отг. Председатели
комисии, Директор

на

4. Изготвяне на месечни и седмични графици за заниманията в организационнопедагогическите форми.
Срок:ежеседмично,
ежемесечно
Отг. Зам.-директори

Б. КОНТРОЛНО-ПОМОЩНА ДЕЙНОСТ
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Извършва се от директора и зам.-директори на основание Инструкция №
1/23.01.1995 г. на МОН и включва и последващи Наредби:
1. Проверки на учебната документация;
2. Проверки на трудовата дисциплина;
3. Посещения на занимания в групите;
4. Проверки за пълняемост на групите
5. Проверка на работата на отделните учители;
6. Тематични проверки.
Сроковете, формите и методите на контрол подробно се отразяват в плановете на
директора и зам.-директорите по области.
В. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1. Теми:
1.1. Запознаване с новите изисквания за квалификация, кредитна система и атестация.
1.2. Обучение за създаване портфолио на учителя.
1.3. Седмица на педагогическото майсторство.
2. Форми:
Тематичен курс, онлайн тест, практикуми, дискусии, тренинги, открити уроци,
“отворени врати”.
3. Дейности:
Дейностите за реализиране на квалификацията са част от „ Правила за
квалификационна дейност” и съответния план.

РАЗДЕЛ III
Дейности по реализиране на целите и приоритетите – Календарен
план
ОКТОМВРИ
 Участие на групите по арттерапия в конкурс „ Есенна картина” .
 Отг. Галя Райчева
 Участие на Школа по БЕЛ в Есе на тема: „ Има ли народни будители днес
 Отг. Галя Райчева
 Участие на ЕС „ Прима” в конкурс „ Златна ябълка” в Кюстендил
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Отг.
Теодора
Белчилова

 Участие на ЕС „ Прима” в конкурс „ С песен и обич творим добро”
 Отг.
Теодора
Белчилова
 Участие на ЕС „ Прима” в студийна дейност и майсторски клас за сцената.
 Отг.
Теодора
Белчилова

Сталева,

Сталева,

Сталева,

 Участие на КСТ „ Сияна Данс” в Открит турнир в град Сливен
Дата: 15. 10.2016 г.
 Отг. Марияна Дишлиева
 Участие на КСТ „ Сияна Данс” в Открит турнир в град Сливен
Дата: 29. 10.2016 г.
 Отг. Марияна Дишлиева
 Участие в концерт на Хор на пловдивските момчета и младежи „ Стефка Благоева” и на
Хор „ Детска китка” в АМТИИ.
 Отг.
Ръководители
на
хоровете
 Участие
на Хор на пловдивските момчета и младежи „ Стефка Благоева” в VI
Международен фестивал на мъжките хорове в град Дупница.
Дата: 15. - 16. 10. 2016 г.
 Отг. Ръководители на хора
 Участие на балет „ Ера” в Европейски шампионат по спортни танци в Полша.
Дата:21-23.10.2016 г.
 Отг. Кремена Шопова
 Участие на ВГ „ Бамбини” в XII МФИ „ Кръстопът на музите” в град София
 Отг. Снежка Донева
 Участие в представления „ Ние врабчетата „ Братко светофарко”, „ Леля Хола” на ДТВ
„ Владимир Николов”
 Отг. Евелина Николова

 Участие на ФАФ „ Куклици” в XII МФИ „ Кръстопът на музите” в град София
 Отг. Виолета Щерева

 Участие на Школа по изобразително изкуство в Международен конкурс „ Аз обичам
Черно море” в град Несебър
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Николай Балдев

 Участие на Школа по изобразително изкуство в Национален конкурс „ Вълшебния
свят” в град Кърджали
 Николай Балдев
 Участие на Школа по спортна гимнастика в Републиканско състезание в град Пловдив
Дата: 22. 10. 2016 г.
 Бойко Джорев
 Участие на Школа по английски език в Празник за Хелоуин


Мариета Царева

 Участие на Школа по английски език в Национални състезания по календар


Мария Чулова

 Изложба на Школа по дизайн „ Спомени от лятото”
 Мария Катилева
 Участие благотворителен концерт на Хор „ Детска китка „ в Дом на културата „ Борис
Христов”
Дата: 07. 10.2016 г.
 Ръководители на хора
 Участие на Мажоретен състав „ Динамика” във фестивал „ Морко конче” в Гърция
Дата: 29.09. – 02.10.2016 г.
 Магдалена Богоева
 Участие на Мажоретен състав „ Динамика” откриване на крос „ Златна Тракия” и на
крос „ Народни будители”.
Дата: 08.10.2016 г. ,28. 10. 16 г.
 Магдалена Богоева
 Турнир ЦСКА гр. София с пневматично оръжие за юноши и девойки, момчета и
момичета.
Дата: 21. 10 до 24. 10. 16г.


 Участие на Школа по карате
възраст в гр.Асеновград.

Отг.Румяна Апостолова,
Величка Колева
в Национално първенство за деца до 10,12 и 14 год.
Дата: на 22. 10. 2016 г.

 Отг. Елена Башкехайова
 Държавно първенство по Естетическа групова гимнастика- 08.10.2016г. гр. Стара
Загора
 Отг. Дарина Джурова,
Елмира Младенова
12

 Международен турнир „Дънди бейби Къп“ - 22-23.10.2016г. гр. София
 Отг. Дарина Джурова,
Елмира Младенова
 Държавно първенство Масов спорт “ Гимнастрада“-26-27.10.2016г. гр. Велико
Търново.
 Отг. Дарина Джурова,
Елмира Младнова

НОЕМВРИ
 Участие на Школата по БЕЛ в състезание „ Св. Иван Рилки”


Отг. Ваня Чернева, Галя
Райчева

 Участие на ЕС „ Прима” в Международен конкурс „ Северно сияние” в град Русе


Отг. Теодора
Белчилова

Сталева,

 Участие на КСТ „ Сияна Данс” в Открит Турнир в град Казанлък и в град Чирпан.
Дата: 05.11.2016 г – Казанлък,
19. 11. 2016 г.- Чирпан


Отг. Марияна Дишлиева

 Участие на Хор на пловдивските момчета „ Стефка Благоева” – Ден на народните
будители.
Дата: 01. 11. 2016 г


Отг. Ръководители на хора

 Участие на балет „ Ера” в Балкански танцов спартакиада във Велико Търново от 1820.11.2016 г.


Отг. Кремена Шопова

 Участие на ВГ „ Бамбини” в I Международен детски коледен конкурс „ Коледна
изповед в град Казанлък на 25-26. 11.2016 г.


Отг. Снежка Донева

 Участие на ВГ „ Бамбини” в МФИ „ Утринна звезда” в Банско на 30. – 04. 11. 2016 г.


Отг. Снежка Донева
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 Участие в радиоконкурса „ Млади фолклорни таланти”
„ Куклици”


на дует към ФАФ

Отг. Виолоета Щерева

 Участие в Национален фестивал „ Пиленце пее” в град София на ФАФ „ Куклици”


Отг. Виолоета Щерева

 Участие в 22-и Национален конкурс за деца изпълнители на българска народна
музика „ Славейче” в град Стара Загора на ФАФ „ Куклици”


Отг. Виолоета Щерева

 Премиера - концерт на новия юбилеен албум на ФАФ „ Куклици”


Отг. Виолоета Щерева

 Участие на Школа по изобразително изкуство в „ Злана есен -плодове на есента” в
град Севлиево
 Николай Балдев
 Участие на Школа по изобразително изкуство в Международно детско Биополе –
Каматава в Япония
 Николай Балдев
 Участие на Школата по БЕЛ в състезание „ Св. Иван Рилки”

 Участие на
Храбър”

Школите по математика

Отг. Ваня Чернева, Галя
Райчева

в математически турнир „ Черноризец


Отг. Р-ли школи

 Участие в дискусия на тема: „ Бъдещето на планетата – духовност или материлани
достижения”


Отг. Галя Райчева

 Участие на Школа по волейбол в Турнир „ Дерби” .
Дата: 19 – 20.11. 2016 г.


Отг. Димитър Божилов

 Турнир „Софарма“ гр. София с пневматично оръжие за юноши и девойки, момчета
и момичета от
Дата: 02 - 04. 11. 2016 г.
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Отг.Румяна Апостолова,
Величка Колева

 Международен турнир „Нитра“ – Словакия с пневматично оръжие за юноши и
девойкиот.
Дата: 13 - 15. 11. 2016 г.


Отг.Румяна Апостолова,
Величка Колева


Турнир „Левски“- гр. София с пневматично оръжие за юноши и девойки, момчета и
момичета
Дата: 20 - 22. 11. 2016г.



Отг.Румяна
Апостолова,Величка
Колева

Провеждане на „ Мениджър за един ден”
Дата: 17.11.2016 г.
 Отг. Огнян Димитров





Отбелязване на световната седмица на предприемача , чрез провеждане на срещи с
млади предприемачи
 Отг. Огнян Димитров
Участие в Национален конкурс по фотография „ Моето училище е най- хубаво”
организиран от МОН град София
 Отг. Изабел Хугасян

ДЕКЕМВРИ


Участие в Коледно - математически турнир




Отг. Р-ли на школите

Участие на Школа „ Социални умения” в семинар „ Ориентиране за мобилност

- Коледен конкурс за изработване на
арттерапия

Отг. Илияна Калинова

картички, украса, декорация на групите по


 Коледна изложба на школата по изобразително изкуство

 „Крисманс парти геймс” на Школата по английски език



Отг. Галя Райчева
Отг.
Николай
Мария Катилева

Балдев,

Отг. Мариета Царева
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 Участие на ЕС „ Прима „ в коледни концерти
 „Коледно сияния” - продукция на ФТА „ Иглика”

 Коледнен концерт на Представителен духов оркестър



Отг.
Теодора
Белчилова



Отг. Венцислава Еленска,
Петров



Отг. Христо Костов

 Коледно парти в КСТ „ Сияна Данс”

Сталева,

 Отг. Марияна Дишлиева
 Концерта програма за запалване на елхата на община Пловдив от Хор на пловдивските
момчета „ Стефка Благоева”
 Отг. Ръководители на хора
 Традиционен Коледен концерт на Хор на пловдивските момчета „ Стефка Благоева”
 Отг. Ръководители на хора
 Участие в Коледен концерт на Държавната опера на Хор на пловдивските момчета
„ Стефка Благоева”
Дата: 23. 12. 2016 г.
 Отг. Ръководители на хора
 Участие на балет „ Ера” в „ Перлен бал” в Пловдив


Отг. Кремена Шопова

 Участие на балет „ Ера” в средиземноморска купа в Атина
Дата: 17.12.2016 г.


Отг. Кремена Шопова

 Празничен коледен концерт с децата на БГ „ Бамбини”


Отг. Снежка Донева

 Участия в Коледна кампания на куклен театър Пловдив
Дата: 16-23. 12. 2016 г.


Отг. Евелина Николова



Отг. Виолета Щерева

 Коледна продукция на ФАФ „ Куклици”

.
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 Два Коледни концерта на Хор „ Детска китка”с Пловдивската филхармония .
Дата: 23 -24. 12 .2016 г.


Отг. Ръководители на хора

 Два Коледни концерта на Хор „ Детска китка”с Пловдивската филхармония на 23 и
24 декември


Отг. Ръководители на хора

 Коледен концерт на Хор „ Детска китка”
Дата: 16 и 22. 12. 2016 г.


Отг. Ръководители на хора

 Самостоятелен концерт на Хор „ Детеска китка”, декември


Отг. Ръководители на хора

 Участие на Школа по волейбол в зонален турнир в град Пазарджик
Дата: 10. 12. 2016 г


Отг. Димитър Божилов

 Турнир „Тракия“- гр. Пловдив с пневматично оръжие за юноши и девойки, момчета
и момичета
Дата: 02 - 04. 12. 2016г.


Отг. Румяна Апостолова,
Величка Колева

 Международен турнир „Белград“- гр. Белград с пневматично оръжие за юноши и
девойки
Дата: 11 - 13. 12. 2016г.


Отг. Румяна Апостолова,
Величка Колева

 Организиране и провеждане н Коледна благотоврителна фотоизложба от курисисти
на школа ”Фотография” в ЦПРЛ ОДК - Пловдив.
 Отг. Изабел Хугасян
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В.

КВАЛИФИКАЦИОННА

ДЕЙНОСТ

(теми

и

форми

на

вътрешнометодическа и педагогическа дейност)
1. Теми:
1.1. Работа с интерактивни ел. Средстава. Създаване на ел. тестове по дисциплини и
методика за работа с тях.
1.2. Иновации в кариерното консултиране и развитие на децата и младежите.
1.3.

Създаване

на

ефективни

взаимодействия

между

направленията,

чрез

интегриращи дейности на приятелства и близост.
2. Форми:
Самообразование, практикуми, дискусии, тренинги, открити уроци, “отворени
врати”.
3. Дейности:
Забележка:
Дейностите за реализиране на квалификацията са част от „ Правила за
квалификационна дейност „ и съответния план.
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