
 

                          

 
 

       
            Обединеният детски комплекс в град Перник е  извънучилищна 
педагогическа институция в системата на Министерство на образованието и 
науката, което осъществява дейности, свързани с осмислянето на 
свободното време и с личностната изява на децата и учениците за развитие 
на интересите и способностите им в областта на изкуствата, науката, 
техниката и спорта. Той е любимо място за децата и учениците на възраст 
от 5 до 19 години. Разполага с  хубава, просторна и модерна сграда. 
Осъществява богата културно-развлекателна, научно-познавателна, масова, 
информационна, спортна и приложно-техническа дейност. 
            Комплексът предлага цялостна програма от детски забавления, 
празници, концерти, конкурси, изложби, театрални представления и 
спектакли. Дейността на педагогическия колектив е ориентирана към 
децата и учениците за тяхното разностранно развитие. Календарът на ОДК 
включва годишно над 150 детски изяви в страната и в чужбина. 
Художествените състави и школата по изобразително изкуство разнасят 
славата на родното изкуство до всички краища на света. Те са носители на 
много общински, областни, национални и международни награди. 
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ШКОЛА 
СОЦИАЛНА  СРЕДА  И 

ТВОРЧЕСТВО 
Ръководител:  Татяна  Китанова 
                           В страната и в Европа школата е известна с 
иновативната си практика за прилагане на арт терапия чрез средствата 
на изобразителна дейност при деца с проблеми в развитието. Опитът в 
работата с ученици със СОП на школата е представен в САЩ  чрез   
Бюлетина  на   Американската 
Агенция за международно развитие заради успешното реализиране на 
проекти по програмите на Агенцията за обучение. 
       В школата  се прилага  методиката на обучителната програма при 
работа на мултидисциплинарните екипи. Реализирани са съвместни 
проекти с Българската асоциация за деца с интелектуални проблеми. 
/БАЛИЗ/ и с Българо-френската асоциация „Мисия в България” във 
Франция и в Германия. 



 
 
Понеделник  11,10 – 12,30 

13,00 – 14,30 
Вторник   09,00 – 12,10 
Сряда   11,10 – 12,40 

13,20 – 15,00 
Четвъртък   08,55 – 12,25 
Петък   10,50 – 12,30 

14,20 – 16,00 
 

  www.odkpernik.com 
 


