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ИЗВЪН ЧАСОВЕТЕ

Заниманията по авиомоделизъм са едни  
от най-атрактивните за децата

Тони МАРИНОВА

Националният кон-
курс „Детство 
мое — реално и 
вълшебно“ е тра-
диционен за Цен-
търа за подкрепа за 

личностно развитие – Общински 
детски комплекс, в Ловеч и е част 
от Националния календар за изяви 
по интереси на деца и ученици на 
МОН. „До 2018 г. той е само за 
детска рисунка, а оттогава се орга-
низират и конкурси за компютърна 
рисунка и есе по същата тема“, 
обяснява директорът на ЦПЛР – 
ОДК, инж. Марина Колева.

Интересът към надпреварата 
е голям и всяка година събира 
участници от цялата страна. В таз-
годишното му издание се включват 
1500 деца, като най-много са мал-
ките художници – 1260. Изложбата 
и награждаването на участниците 
се провежда в художествената га-
лерия „Проф. Теофан Сокеров“ в 
Ловеч, където са отличени над 100 
творци от почти всички области в 
страната.

734 деца и ученици от 5 до 19 г.  
са се записали в извънкласните за-
нимания на ЦПЛР – ОДК, в Ловеч 
през тази учебна година. Пред-
лаганите форми са в областите 
„Наука и технологии“, „Изкуства“ 
и „Спорт“: информационни тех-
нологии, изобразително изкуство, 
български народни танци, камерна 
музика – духови инструменти, 
мажоретен състав, лека атлетика 
и хандбал. За обучението им се 
грижат 9 учители, трима кариерни 
консултанти и двама души непеда-
гогически персонал.

Центърът работи в партньор-
ство с училищата на територията 
на община Ловеч, с културните 
институции и неправителствени 
организации.

 „Сградата ни е малка и нямаме 
самостоятелна спортна база, но със 
съдействието на Община Ловеч 
ползваме физкултурния салон на 
ОУ „Христо Никифоров“, градска-
та спортна зала, както и общинска-
та репетиционна зала за народните 
танци – разказва Марина Колева. 
– Учебните часове по камерна 
музика – духови инструменти и 
мажоретен състав, се провеждат в 
зала на СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ в града.“

През лятото на 2021 г. е направен 
ремонт на кабинет за кариерно 
ориентиране, учителска стая, 
коридор, канцеларии и санитарни 
помещения.

От началото на учебната 
2021/2022 г. Центърът за кариер-
но ориентиране към ЦПЛР – ОДК, 
осъществява консултации по кари-
ерно ориентиране за ученици от  
I до XII клас в сградата на инсти-
туцията. Те включват разкриване 
на интереси, нагласи и мотивация 
за избора на образование и профе-
сия – откриване на силни и слаби 
страни, умения и способности; 
преодоляване на типични грешки, 
свързани с избора на образование и 
професия от учениците; умения за 

планиране на учебното и личното 
време; подкрепа за вземане на ре-
шения, свързани с продължаване 
на образованието, както и психо-
логическо решаване на вътрешни 
и външни конфликти, свързани 
с възможностите за личностна 
реализация.

„През 2020 г. със средства от 
Националната програма на МОН 
„Предоставяне на съвременни 
условия за работа на децата и уче-
ниците в центрове за подкрепа за 
личностно развитие“ обзаведохме  
модерен компютърен кабинет със 
съвременна техника, а тази година 
спечелихме проект за кариерния 
център – казва с гордост Марина 
Колева. – Вече са закупени интер- 
активен дисплей и необходимото 
оборудване за провеждане на съв-
местни дейности по кариерно ори-
ентиране и консултиране на учени-
ци и педагогически специалисти в 
електронна среда от разстояние. 
Програмата ни е съвместно с 11 
училища от област Ловеч и по нея 
ще се проведат онлайн обучения в 
платформата „Тиймс“. Заложили 
сме до края на тази учебна година 
да се проведат методически обу-
чения на 60 учители и кариерно 
консултиране по различни теми на 
210 ученици.“

Всяка година  ЦПЛР – ОДК, 
организира детски спортен праз-
ник „Пламъчета сини“ за децата 
от I до IV клас, както и щафета за 
по-големите и баскетболното шоу 
„Стрийт баскет“, в което участват 
ученици от ловешките училища. 

През 2021 г. Центърът съвмест-
но с Общината и РУО – Ловеч, 
организира 54-ия детски спортен 
празник „Пламъчета сини“, посве-
тен на Празника на града – 11 май. 
Спортният маратон започва със 
спартакиада „Пламъчета сини“, в 
която участват ученици от I – IV 
клас в направления лека атлетика, 
дълъг скок, народна топка и фут-
бол. И продължава със състезание-
то „Бързи, смели, сръчни“, в което 
умения показват второкласниците 
от ловешките училища. Нераздел-
на част от детския спортен празник 
са щафетата „Пламъчета сини“  
(I – IV клас) и щафетата „Ловеч 
2021“ (V – XII клас).

На 1 юни на площад „Екзарх Йо-
сиф“ се провежда традиционното 
баскетболно шоу „Стрийт баскет“, 
организирано от ЦПЛР – ОДК,  
с финансовата подкрепа на Общи-
ната и Местната комисия за бор-
ба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непъл-
нолетните в Ловеч. В спортната 
надпревара участват 30 отбора с 
по трима състезатели от учили-
щата в Ловеч – ОУ „В. Левски“, 
ОУ „Проф. Д. Димов“, ППМГ, 
ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, ПГМЕТ 
и НПГВМ „Проф. Д. Димов“ и  
СУ „В. Левски“ от Троян. 

През май 2021 г. в Ловеч се про-
вежда и националното ученическо 
състезание по авио- и ракетомоде-
лизъм, включено в Националния 
календар за изяви по интереси на 
МОН. Състезанието е организи-
рано от Националния дворец на 

децата и ЦПЛР – ОДК, в Ловеч с 
финансовата подкрепа на Българ-
ската федерация по авиомоделизъм 
и фондация „Еврика“.

Всяка година Центърът от-
белязва своя празник по повод 
Международния ден на детето с 
тържествен концерт-спектакъл. 
През 2021 г. той е под наслов „Бъл-
гария в песни и танци“ и е открит 
с изпълнение на духов оркестър и 
мажоретни състави при ЦПЛР – 
ОДК, с художествен ръководител 
Тотко Рогашки. На сцената на 
ловешкия Драматичен театър пред 
многобройна публика своя талант 
показват танцьори от школите по 
български народни танци с худо-
жествени ръководители Цветоми-
ра Христова и Васил Гърмолов, 
корепетитор Илиян Димитров. 
По време на концерта тържест-
вено се връчват многобройните 
награди от национални и между-
народни конкурси, спечелени от 
възпитаниците на ЦПЛР – ОДК.  
Сред тях са и възпитаниците на 
артклуб „Гея“ с ръководител Кре-
мена Попова, който съществува 
от 1995 г. и е носител на много 
национални и международни 
отличия от конкурси за детска 
рисунка и международни пленери 
и биеналета. Рисунките на децата 
са пътували до всички краища на 
света. Франция, Португалия, Фин-
ландия, Норвегия, Япония, Китай, 
Индия, Египет, Македония, Пол-
ша, Словения, Чехия, Германия, 
Иран, САЩ, Русия, ЮАР са само 
част от държавите, в които клубът 
е участвал на международно ниво 
в близо 30-годишната си история.

Ученици от школата по изоб-
разително изкуство и инфор-
мационни технологии са сред 
номинираните от фондация „Ди-
митър Бербатов“: „Успелите деца 
на България“ – „Клуб 2018“ и  
„Клуб 2019“.

Традиционни за Детския ком-
плекс в Ловеч са и конкурсите за 
коледни картички и мартенич-
ки. Най-красивите мартеници и 
пластики, изработени от децата 
за конкурса „Баба Марта бързала, 
мартенички вързала“, участват в 
изложба в художествената галерия 
„Проф. Теофан Сокеров“. Жури 
определя кои са най-оригиналните 
мартеници, които получават отли-
чия, след което всички мартеници 
се даряват на деца и възрастни от 
социалните заведения.

Това не е единственият благо- 
творителен акт от възпитаниците 
на Центъра в Ловеч. През юни 
т.г. децата от артклуб „Гея“ при 
ЦПЛР заедно с ученици от артклуб  
„Усмивка“ при ППМГ, ОУ „Проф. 
Д. Димов“ , ОУ „Хр. Никифоров“ 
и ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ преобра-
зиха сградата, в която се намира за-
щитено жилище за лица с умствена 
изостаналост „Лилавата къща“. Те 
изрисуваха стената на дома с гра-
фити и тя стана красива и привле-
кателна за жителите и гостите на 
града. Това беше последният етап 
от проекта за младежки дейности 
на Община Ловеч „Водата – извор 
на живот“.

През ваканционните месеци 
ЦПЛР – ОДК, организира летни 
занимания за деца и ученици 
по информационни технологии, 
изобразително изкуство, български 
народни танци, камерна музика – 
духови инструменти, мажоретно 
изкуство, лека атлетика, хандбал, 
както и изнесени приемни за кари-
ерно ориентиране пред сградата на 
Младежкия дом. За поредна година 
от 1 юли до 31 август кариерните 
консултанти при ЦПЛР – ОДК, 
се включиха в „Лятна чуднотека“ 
– съвместна инициатива с Цен-
търа за работа с доброволци към 
Регионалната библиотека „Проф. 
Беню Цонев“.

Детство мое — 
реално и вълшебно
Конкурсът е емблема за Центъра за подкрепа за личностно 
развитие – Общински детски комплекс, Ловеч, който предлага 
занимания по интереси и кариерно ориентиране 


