
ПЕКК - Естетически цикъл 
Първи срок на 2020/2021 година

   "Музиката дава душа на вселената, криле на 
ума, полет на въображението и живот на всичко."
                                                                                                                                                Платон



Работа в ОРЕС

 Всички преподаватели и ученици са подготвени 

и успешно работят с инструментите на G Suite.

Създадена е организация за присъствено 

индивидуално и групово обучение.



Популяризиране успехите на учениците

● Откриване на учебната година.

● Музикален поздрав на представянето на 
стихосбирката на Роза Балтова „Светли пристани”.

● Участие на ученици на Виолета Щерева и Мария Найденова в 
онлайн конкурси – „Българин” и „Кръстопът на музите”, 
НМТК „Пиленце пее”, НК ,,Широка лъка пее и танцува”. 

Спечелени са една едногодишна стипендия от Аделина 
Налбантова, една Специална награда, две първи и три 
втори награди.





Рекламна кампания за набиране на
ученици● Осъществяване на звукозаписи от Иван

Найденов и аранжименти на Георги
Найденов

● Видео клипове с помощта на ученици и родители за
рубриката Пазители на фолклора изготвени
благодарствени грамоти● Поздравителни клипове в социалните мрежи по случай
Световния ден на музиката Патронен празник на
училището Коледа и др

● Зимен онлайн концерт

● Участие в ТВ предаване на БНТ и Фолклор ТВ







Участия в мероприятия на РУО и
Община Пловдив

● Онлайн концерт с участие на
ученици на всички
преподаватели по проект на
Община Пловдив Гражданска
активност

● Участие с презентация на Катя
Башева в конференция на РУО
за учители по музика



Повишаване квалификацията на учителите

● Катя Башева и Боян Атанасов ПКС Христина Лесова
ПКС

● Участие на всички членове на ПЕКК във външно
квалификационна дейност на училището

● Провеждане на вътрешно методични обучения от Мария
Найденова и Катя Башева свързани с работата в ОРЕС и
изготвяне на програми за клас избираем модул



● Подпомагане дейността на новите
колеги Мариана Петрова и Инна
Кирякова които успешно се включват в
работата на ПЕКК

● Изготвяне на електронни уроци от Катя
Башева и Денница Батаклиева и
представяне пред колегията

● “Представяне на уроци с технологии”- 
Център за творческо обучение.

● Представяне на уроци по народно
пеене и солфеж в електронна среда от
ВиолетаЩерева и Денница Батаклиева
пред експерта от РУО Нели Спасова



Предложения

● Провеждане на безплатен курс за подготовка на
седмокласници за проверка на музикалните
способности

● Продължаване на рубриката Пазители на
фолклора● Участие в ТВ предавания с цел популяризиране
дейността на училището и набиране на ученици



Отзиви 
Facebook
Мила Карлова
“Прекрасна инициатива!
Поздравления за цялото училище, организация, участници и 
изпълнители, бъдете здрави!”

Огнян Дюкенджиев
“Браво на ръководството на училището!
  Браво! Вие сте надежда в тези пандемични дни!”

катя калбурова
“Невероятни деца, с невероятни учители обичащи народната музика и традиции!”

Atanas Diankov
“Благодаря ви, за труда и желанието да съхраните българските песни. Да осмислите 
дните на децата, в този труден период с една истинска благородна кауза.”

https://www.facebook.com/mila.tomova.37?comment_id=Y29tbWVudDoxNzkxOTAzMDQwOTcwMDAzXzE3OTE5MDUxNDc2MzY0NTk%3D&__cft__[0]=AZX-PRmliMgZn3ugIBs0-uZuz2nNeE7h41DZMWyZ-5a4WP9yANwtj46q76xqlSsGYMI_4v2ifbmxPOnTES-OPJ1D0Gz5pbBM_fFDHRD6xR50_408mH3tSz1RJtWVa7AKmNlWCUDBwdkWXYAVLNIN14J-&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/ognian.diukendjiev?comment_id=Y29tbWVudDoxNzkxOTQ0NTY0Mjk5MTg0XzE3OTQ5OTk4MjM5OTM2NTg%3D&__cft__[0]=AZXVRZPJaKAOEZ9EM-wjUO8k6eaG_Y-2nRLMRIEC_Pd-yY3-g2plHDNrBia-O2-1jJc_uX_PFAqyioxTa7KhDaBW4mRvJhWUzj9Km2bCcigxLbrJzqD25f6fCv46aULIQ449YyVXUKwF_0gdzmKrIHOK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1823116343&comment_id=Y29tbWVudDoxNzk4NzE3MDMzNjIxOTM3XzE3OTg5MTkwOTM2MDE3MzE%3D&__cft__[0]=AZVVQCunMYMmu7pChiCdtTsRnUJ4yVWPUquW1hyHg-o3goAmOmFiUnH7-4kn-wmwVZXMHHgQjy_kbMdEpVQmS1X8FiVTssvaUp-dyHOnuNBzvOkhfhh2L75mjErRuMk3f877YJ-YPOIzB0xj1BtYrgRk&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/atanas.diankov.54?comment_id=Y29tbWVudDoxNzkyNzE0MzUwODg4ODcyXzE3OTI3MzM1NDQyMjAyODY%3D&__cft__[0]=AZWiMt8RLhK1o2A5HtRR-dZIA6Z42Mk4sKWPJ9ypsBNslWBHrTxOSmqEHueBtKx_x8L1KQjwRxLnjWOakCJr4wD-UI12s3FWJry5xYm9gPKjaB1jrSH85PbXsMrgiUs0wturk_m08V5UcYi5QErryOccgTwn-4zDmQu40eshcyGENg&__tn__=R]-R

