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КАЛЕНДАР
бр. 14, година IV, 2022 г.

2023 година няма да е 
обикновена за ЦПЛР – Об-
щински детски комплекс, 
гр. Варна. Предстои ни да 
отбележим 70-годишнина-
та от създаването на Пи-
онерския дом във Варна, 
чийто наследник е ОДК 
и съпътстващите годиш-
нини - 70 г. на Детски хор 
„Добри Христов“, 50 го-
дини на ДЮТ „Златното 
ключе“, 30 години на Вар-
ненска детско-юношеска 
опера, 30 години на школа 
по конструиране „Сръч-
ни ръце“, 30 години на КТ 
„Палечко“, 30 години на 
варненските „Сребърни 
звънчета“, 30 години на 
школата по футбол, 30 го-
дини на народен хор „Бъл-
гарче“, 20 години на школа 
„Палитра“.

„Предстои ни да набе-
лежим дати и събития за 

ДЕСЕТ ГОДИШНИНИ ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ ПРЕЗ 
2023 Г. ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
Празниците ще бъдат открити с научно-практически семинар и ще завършат с грандиозен концерт 
и експозиция, проследяващи дългата история на институцията 

всяка една от годишнини-
те, но през месец януари 
2023 г. ще открием праз-
ниците с научно-практи-
чески семинар на тема: 
„70 години – история, тра-
диции и хоризонти пред 
ЦПЛР – ОДК, град Варна“, 
и ще завършим чества-
нията в навечерието на 24 
май с грандиозен концерт 
и експозиция, проследява-
ща дългата ни история.“, 
споделя г-жа Монка Нико-
лова, директор на ЦПЛР – 
ОДК, гр. Варна.

Даница Костова
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Монка Николова, директор на ЦПЛР – Общински 
детски комплекс, гр. Варна ще  вземе участие в Нацио-
налните дни на неформалното образование. Иници-
ативата ще се проведе между 12-ти и 15-ти октомври 
т.г. в град София. Събитието се организира от Нацио-
нална конференция на неформалното образование. 
Това е партньорска инициатива на над 30 български 
институции и организации от всички образователни 
сектори и степени, които развиват иновативни прак-
тики за неформално обучение и образование за учещи 
от всички възрасти. Темата, която ще се дискутира е 
,,Кризисни предизвикателства и посткризисни перс-
пективи на неформалното образование в България“. 
Своя опит за справяне с кризисни ситуации в сектора 
на допълнителни образователни дейности и услуги ще 
споделят над 50 представители на министерства, аген-
ции, читалища, сдружения, младежки организации, 
центрове за подкрепа на личностното развитие, частни 
арт школи и музеи, малки и средни предприятия, тех-

нологични компании и местни инициативни групи. Ще 
бъде предоставена възможност на обучители, експерти 
по квалификация и развитие на персонала и работода-
тели в образованието да посетят университетски зве-
на за продължаващо образование и учене през целия 
живот и да се запознаят с техни иновативни практики 
за неформалното обучение и образование. Програмата 
интегрира разнообразни събития и форуми, чиято цел 
е да популяризират сред широк кръг публики постиже-
нията и приносите на неформалното учене, обучение и 
образование в България. Програмата на предстоящо-
то събитие включва регионални дни на неформалното 
образование, интегриращи събития и форуми на мест-
но равнище – представяне на добри практики, кръгли 
маси, демонстрации, базари и други. Националната 
конференция, която е с международно участие, ще се 
състои в Софийски университет ,,Св. Климент Охрид-
ски“. 

През почти седемдесетгодишната си история, Цен-

тър за подкрепа за личностно развитие – Общински 
детски комплекс, град Варна, наследник на Пионерския 
дом в града, открит през далечната 1953 г., предлага 
развитие в областите на науката, изкуството и спорта. 
Всичко това част от неформалното образование и ор-
ганизирана извънучилищна дейност в Община Варна. 
Всяка година възпитаници на школите са отличавани 
с многобройни награди на общинско, национално и 
международно ниво в сферата на киното, литература-
та, театралното изкуство и актьорско майсторство, мо-
дерния балет, журналистиката и други. Освен с много 
труд от страна на децата, всичко това се случва благо-
дарение на неуморните усилия и подкрепа от препода-
вателите, които с много обич и всеотдайност винаги са 
готови да помагат и да дават напътствия. 

Адрияна Вашева
Интервю с г-жа Монка Николова, директор на 

ЦПЛР – ОДК, гр. Варна, четете на стр 2 и 3 

НАЦИОНАЛНИТЕ ДНИ НА НЕФОРМАЛНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ С ВАРНЕНСКО УЧАСТИЕ

Над 50 представители на министерства, агенции, читалища, сдружения, младежки организации, 
центрове за подкрепа на личностното развитие и др.,ще споделят своя опит по време на форума
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 - Г-жо Николова, смя-
тате ли, че формалното 
образование прави дос-
татъчно да развие култу-
рата на младите хора?

 - Формалното учене в 
системата на образова-
нието се свързва с учене в 
рамките на организирана 
и структурирана дейност 
в училището - задъл-
жителни учебни часове, 
учебни програми, задъл-
жително учебно съдържа-
ние, контрол по усвояване 
на учебното съдържание, 
и крайната цел е учени-
кът да получи знания, 
умения, компетенции, 
регламентирани в ДОС и 
официален документ за 
завършено образование. 
Ако се разчита само на 
училището, то културата 
на младите хора се добива 
и развива до толкова, до 
колкото позволява пред-

ОДК Е ЕСТЕСТВЕНИЯТ ПАРТНЬОР НА 
УЧИЛИЩЕТО ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА 
И ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ЕДНО 
ДЕТЕ, КАЗВА ОЩЕ ДИРЕКТОРЪТ НА ЦПЛР – 
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГР. ВАРНА

виденото учебно съдър-
жание и много рядко се 
излиза извън тези рамки. 
Неформалното образова-
ние предполага свободен 
избор на придобиване на 
знания и на начина на тях-
ното придобиване, които 
са свързани с определени 
интереси и потребности. 
Но, когато говорим за съз-
нателно, преднамерено 
учене от страна на учащия 
се, в никакъв случай не 
трябва да се противопос-
тавят двата типа учене, а 
трябва да се разглеждат 
като взаимнопроникващи 
се процеси. Необходим е 
нов поглед от страна на 
директорите на училища 
към това, което се прави 
в центровете за подкрепа 
за личностно развитие. 
Нужно е да се разбере, че 
те не са забавно-развле-
кателен център, а обра-

зователен и възпитателен 
център, че именно ОДК е 
естественият партньор на 
училището за развитие на 
потенциала и личностно-
то развитие на едно дете.

 - Каква е разликата 
между начина, по който 
подхождат учителите на 
ОДК към учениците и 
този в училище?

 -  Да участваш в про-
светното и творческото 
пътешествие на едно дете 
или на един млад човек 
е сред най-невероятните 
и удовлетворяващи из-
живявания. Като учите-
ли и преподаватели ние 
имаме незаменима роля 
да подсигурим надеждна 
и стимулираща среда, в 
която децата да се разви-
ват в образователен план 
и да реализират пълния 
си личностен потенциал. 
Възможността да бъдем 

пример за подражание и 
да играем значима роля в 
развитието на детето, по-
дсигурявайки му възмож-
но най-качествена под-
крепа, холистична грижа 
и академична подготовка 
в неговото пътешествие, 
е изключителна приви-
легия и отговорност за 
всеки учител и препода-
вател! Затова неписано, 
но задължително е изис-
кването учителят да бъде 
творец. Творец на творци. 
Такива са нашите учители 
и историята го доказва - 
учениците, преминали 
през школите на ОДК, за-
дължително се превръщат 
в бъдещи специалисти в 
различните области на 
познанието, изкуствата, 
културата и спорта.

 - Какво възпитава 
ОДК у своите ученици?

 - Всички ние, които 

работим в тези извъну-
чилищни институции, 
сме разбрали какво е зна-
чението на изкуството и 
творчеството в живота 
на детето и юношата. То 
не е само една форма на 
забавление и запълване 
на свободното време, а то 
е усвояване на най-цен-
ните уроци в живота – да 
умееш да изслушваш, да 
се вслушваш в другия и 
да споделяш своя опит, 
да бъдеш търпелив, да си 
дисциплиниран и отгово-
рен, да се радваш на успе-
хите на другите, да бъдеш 
открит, да цениш времето 
и още толкова много неща, 
които изграждат характер 
и подкрепят таланта… 

 - Как ОДК мотивира и 
задържа своите възпита-
ници?

 - Всяка година в шко-
лите на ЦПЛР – ОДК се 

обучават над 2300 учени-
ци, в областта на науките, 
технологиите, изкуствата 
и спорта, което е дока-
зателството за високото 
качество на работа и авто-
ритета, който има инсти-
туцията. 

 - Кое кара децата и 
учениците да прекарват 
свободното си време в 
центровете за подкрепа 
за личностно развитие? 

 - На първо място сво-
бодния избор на детето 
на вида и формата на за-
ниманията по интереси. 
Провеждането на зани-
манията в нестандартна, 
различна от училищната 
среда обстановка, форми-
ра ново поведение, осно-
ваващо се на взаимното 
уважение и зачитането 
правата на всички учас-
тници. Работи се с деца 
от различни училища, 
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на различна възраст, но 
с общи интереси, което 
ги кара да се възприемат 
като една общност. Не-
формалното общуване, 
дава възможност за се-
беизразяване и усещане 
за принадлежност към 
групата. Обществено зна-
чимата цел и перспекти-
вата пред колектива, се 
възприемат от ученика, 
като лично значими.  Дис-
кусията, интерактивните 
методи на обучение, взаи-
модействието между чле-
новете на групата, диало-
гът по актуални младежи 
проблеми, карат младите 
хора да се чувства, като 
част от процесите и про-
мените, които настъпват 
в обществото. За много от 
учениците хобито се пре-
връща в професия.

 - Доверието е важен 
фактор във взаимо-
действието родител-учи-
тел. Как го постигате?

 - В ОДК, без участието 
на родителите, нашата ра-
бота е немислима! Важно 
е да намерим пътя към 
родителите, да се създа-
дат отношения на разби-
рателство и те да станат 
наши партньори и съ-

мишленици. И аз мисля, 
че това доверие ние сме го 
постигнали. При реализи-
рането на своите учебни 
програми, учителите от 
ОДК са в непрекъснато 
взаимодействие с родите-
лите – родителски срещи, 
планиране и реализиране 
на национални и между-
народни участия на деца-
та в конкурси и фестива-
ли. Родителите на децата 
са неотлъчно до учителите 
при осъществяването на 
творческите продукции 
на школите – театрал-
ни постановки, концер-
ти, изложби, издаване на 
книги, при шиене на кос-
тюми, записи на синбеци, 
придружаване на децата 
и техническа помощ при 
участия в различни съби-
тия и форуми…  В усло-
вията на КОВИД 19, роди-
телите бяха най-добрите 
помощници и коректив 
на учителите.  Домашната 
обстановка се превърна в 
балетна, концертна, теа-
трална зала, в творческо 
ателие, в спортен терен и 
креативността на учите-
лите, съчетана с помощта 
на родителите даде нео-
чаквани резултати. Съз-

дадените в социалните 
мрежи групи се превърна-
ха в клубове за общуване 
между родители, ученици 
и учители.

 - Кои са най-важните 
неща, които научават де-
цата отвъд дисциплини-
те си?

 - Усвояват ценности, 
предполагащи себеува-
жение и толерантност 
към другите. Турнетата 
на съставите в страната 
и чужбина, за участия в 
конкурси и фестивали, 
им дават възможност де-
цата да живеят заедно, да 
проявяват своя характер 
и същевременно да го 
променят, ако той не се 
възприема от групата; До-
биват умения да застават 
пред разнородна аудито-
рия, да са съпричастни 
към различни обществе-
ни каузи, изграждат уме-
ния за контакт с публика-
та, сценично присъствие, 
самочувствие и рутина; 
Участията им в национал-
ни и международни фору-
ми, конкурси и фестивали 
изграждат у тях високи 
критерии и професионал-
ни умения, разширяват 
кръгозора си, добиват 

възможности за анализ и 
корекции с цел усъвър-
шенстване.

 - Как постигате това 
възпитаниците на ОДК 
да продължават да под-
държат контактите си с 
комплекса години след 
завършването си?

 -  Центърът за подкре-
па за личностно разви-
тие за много от децата се 
явява не само като място 
за изява, а като място, къ-
дето могат да намерят съ-
мишленици, да бъдат оце-
нявани като личности, да 
бъдат партньори на учи-
теля си. Учителят в ОДК 
за много от младите хора 
се превръща по-възрастен 
и по-опитен другар, свър-
зан със своите възпитани-
ци с общи дела и интере-
си. Създават се приятел-
ства за цял живот, които 
неизменно ги връщат към 
този храм, където са полу-
чили най-ценните си уро-
ци за живота! 

 - На какво Ви научи 
вашата позиция за деца-
та?

 -  Децата и младите 
хора, които се обучават 
при нас, са ни най-голе-
мият и добър коректив. 

Те носят духа на новото 
време, имат съвременни 
възгледи и най-хубавото 
е, че понякога надминават 
учителя си по знания и 

амбиции, като превръщат 
хобито си в професия. Те 
са бъдещето!

Интервю  
на Даница Костова
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