ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 193, 032/65-14-17, еmail: odk_plovdiv@yahoo.com

Центърът за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс –
Пловдив е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в
която се организират и провеждат дейности по интереси в областите „Науки и
технологии“, „Изкуства“ и „Спорт“.
Центърът предлага позитивна образователна среда, стимулираща познавателните
интереси и творческите способности условия на децата и учениците и насърчаваща
тяхното цялостно развитие и пълноценна реализация.
Клубовете, школите и формациите се включват в много инициативи на Община
Пловдив, дейностите от Националния календар за изяви по интереси и Националния
спортен календар на МОН, както и в други национални и международни състезания и
конкурси.
В Центъра работят кариерни консултанти, които подпомогнат учениците в
процеса на кариерно ориентиране, в избора на образование, професия и работа, както и
в планирането и постигането на мечтата им за професионална кариера.
В ЦПЛР фунционират емблематични за града хорови и танцови състави,
ръководени от изявени в областта на изкуствата личности. Екипът е представен от
висококвалифицирани преподаватели с опит.
Споделена ценност е доброто взаимодействие и сътрудничеството с родителите
на децата и учениците.

Участието в заниманията по интереси в ЦПЛР – ОДК:







е свободен избор на детето/ученика;
е БЕЗПЛАТНО;
осмисля свободното време на децата и учениците, включително и по време
на ваканциите, и допринася за тяхното развитие;
е в извънучилищна среда;
е превантивна мярка срещу негативните фактори на социалната среда.

През новата 2020/2021 учебна година стартират три нови дейности:
Школа по немски език за начинаещи - 1 група за ученици V - VII клас;
Школа по испански език за начинаещи – 1 група ученици V - VII клас;
Школа по футбол за ученици II - IV клас и V - VII клас.
Участието в дейностите и формите става чрез ЗАЯВЛЕНИЕ, което може да се
получи на хартиен носител от ЦПЛР – ОДК – Пловдив на адрес: бул. „Шести септември“
193 или да бъде изтеглено от следният линк: http://odk-plovdiv.com/admin/?page_id=130.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ПО ОБЛАСТИ И ПРОФИЛИ

Област
„Науки и
технологии“

Природо математически
профил

Хуманитарно обществен профил

Приложно технически профил
Музика
Област
„Изкуства“

Танци

Математика
Химия
Биология
Клуб „Екология и здраве“
Български език и литература
Английски език
Немски език
Испански език
Мениджмънт
Кариерно консултиране
Електроника и цифрова техника
Арттерапия
Хор на пловдивските момчета
„Стефка Благоева“
Хор „Детска китка“
Вокална група „Бамбини“
Естрадно студио „Прима“
Формация за автентичен фолклор
„Куклици“
Младежка духова формация
Фолклорен танцов ансамбъл „Иглика“
Клуб по спортни танци „Сияна Данс“
Джаз балет
Балет „Ера“

Театър

Детски театър за възрастни
„Владимир Николов“

Изобразително и
приложно изкуство

Школа по изобразително изкуство
Фотография
Дизайн

Волейбол
Мажоретен състав
Футбол
Художествена гимнастика
Спортна гимнастика
Индивидуални
Бойни изкуства
спортове
Акробатика
Спортна стрелба
Шахмат
Академично гребане
Плуване
За допълнителна информация: телефон 032/65-14-17 или еmail: odk_plovdiv@yahoo.com.

Област „Спорт“

Колективни спортове

