
КОНСУЛТАТИВЕН 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 

ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

КОНСУЛТАЦИИ

Консултациите са безплатни 
и се предоставят 

след предварително записван час 
на тел.: 02/8 054 107; 0884 801 547

всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 ч.

ЗА КОНТАКТИ

СО, район „Триадица“, ул. „Алабин“ 54 
тел. 02/8 054 107

ул. „Бяла Черква“ 16, тел. 02/9 585 000

проф. д-р Георги Петров
д-р Светлана Велкова
д-р Юри Кацаров
Светослав Арнаудов
Мария Енчева
Наташка Делевска
Калин Делев
Петко Тодоров
Дора Михайлова
Павел Атанасов
Сърпухи Пилибосян

педагог
клиничен психолог
клиничен психолог

психолог
психолог
психолог
педагог
педагог
педагог
педагог

музикален педагог

ЕКИП 
на консултативно образователния

център

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ТРИАДИЦА“

Безплатен 
консултативен център 

за превенция чрез образование 
на асоциалното поведение 

при подрастващите 
към МКБППМН

район „Триадица“

КОНСУЛТАТИВНО ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ

ЦЕНТЪР 
с дейността на високо квалифицирани 

специалисти е призван за

l Изграждане среда за позитивно
  личностно развитие

l Консултиране на ученици, родители
  и педагози при формиране личността
  в детско-юношеската възраст

l Превенция чрез образование –
  обучения, тренинги, кръгли маси 
  и работни срещи, семинари, дискусии

l Подкрепа на училищни ръководства,
  детски градини, екипите на Детска
  педагогическа стая към 04 РПУ 
  и Отдела за закрила на детето 
  в превенция на асоциалното поведение

l Сътрудничество със заинтересованите
  институции за превантивна дейност 
  с подрастващите



  ПРИНЦИПИ

l Хуманност
l Толерантност
l Зачитане на личността
l Конфиденциалност

  ЦЕЛИ

l Изграждане среда за критическо мислене, 
  креативност и придобиване 
  на компетентности

l Развиване на информационната
  компетентност в дигиталния свят

l Превръщане на мисловния процес 
  в критично мислене и иновации

l Утвърждаване личност, която е 
  активен участник в социални събития 
  и има мотивация за позитивна промяна

l Познаването, владеенето и защитата
  на човешките права и свободи,
  съобразени със законите
  на демократичното общество

  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

l Развитие на социални умения и опит

l Моделиране на законосъобразен начин 
  на мислене и поведение

l Разработване и управление на проекти

l Конструктивно участие в диалог 
  и дебати. Вземане на решения

l Способности да общува конструктивно
  в различни среди и ситуации.

l Инициира и участва в значими за
  училището и местната общност събития.

  В ЦЕНТЪРА ФУНКЦИОНИРАТ

  КЛУБ „ЛИДЕР“

  Подрастващите могат да придобият
  умения и компетентности за:
l публични изяви
l разработване на проекти
l презентиране
l организиране на социални събития

  АРТ СТУДИО
  „УСМИВКАТА – НАШИЯТ ОБЩ ЕЗИК“

  Среда, предоставяща възможности за:

l творчество 

l креативност 

l критическо мислене с менторството
  на специалисти

  СТУДИО „СПОРТ“

  Пространство за интелектуално 
  и личностно развитие, навлизайки 
  в безкрайните възможности за ходове
  в интелектуалния спорт – шах

КОНСУЛТАТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

  ПРАВНА КУЛТУРА

  Познаване правата на детето като
  превенция за девиации в поведението 
  на подрастващите

  ДИГИТАЛНА КУЛТУРА

  Дигиталното обучение – дигиталното
  пространство и социализацията 
  на подрастващите

  ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

  Разпознава, разбира и управлява
  емоциите в себе си и другите.
  „Самосъзнание“ „Самоуправление“
  „Социална информация“ „Управление 
  на взаимоотношенията“

  ПРИОРИТЕТИ

l Превенция чрез образование

l Интегриране ресурсите на МКБППМН 
  с образователните институции
  за превенция на асоциалното поведение

l Превантивна дейност в дигитална среда

l Придобиване на нови компетентности


