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I. Основни положения 

       Екипът по ключови компетентности   изкуство  и  спорт е избрано на заседание  

на педагогическия  съвет. Основна цел на преподавателите е поставяне индивидуалността 

на ученика в центъра на учебно-възпитателния процес чрез прилагане на комплексен 

подход при изграждане на неговата личност и прилагане на интерактивни методи и 

иновации в образователно-възпитателния процес.   

Екипа по ключови компетентности през предходната учебна година  изпълни по-

голяма част от поставените задачи за изграждане на духовното богатство , за  развитие на 

умения и навици за естетическото възприемане на действителността и стимулиране  изявата 

на личното творчество, възпитаване на личностни качества и формиране на характера на 

подрастващите чрез спорта и изкуството. В процеса на работа се търсят нови методи при 

онлайн обучението, за да се създаде  интерес у учениците към емоционално възприемане 

на произведения от изобразителното изкуство, спорта и музиката.( презентации, 

интерактивни обучителни игри, клипове на музикални изпълнения на живо и проектна 

дейност).  

                       Членове: 

                                  1. Кирчо Георгиев Крумов- председател 

                                              2. Мариана Костадинова Димитрова- протоколист 

                                              3. Даниел Русев 

 

II. Цели: 

 

 Поставяне индивидуалността на ученика в центъра на учебновъзпитателния процес 

чрез прилагане на комплексен подход при изграждане на неговата личност. 

 Прилагане на интерактивни методи и иновации в образователновъзпитателния 

процес.   

 Приобщаване на учениците към най - съществената част от национални и 

общочовешки ценности чрез мотивирането им за участие в извънкласни и 

извънучилищни дейности в областта на изкуството и спорта.  

 Възпитаване на личностни качества и формиране на характера на подрастващите 

чрез спорта и изкуството. 

 

 

 

III. Задачи 

 Получаване, споделяне и прилагане на актуална информация за ефективност на 

учебно- възпитателната работа.  

 Формиране на положителна мотивация за работа в часовете по Музика, 

Изобразително изкуство и Физическо възпитание и спорт.  

  Създаване на интерес у учениците към емоционално възприемане на произведения 

от изобразителното изкуство и музиката.  

 Мотивиране на учениците за участие в извънкласни форми и мероприятия.  

  Стимулиране у учениците самостоятелно творческо мислене, изявяване на 

индивидуален стил и отношение към изкуството в пълноценна творческа среда.  

 Подпомагане създаването на физически, психически и емоционален баланс на 

ученика.  



 Изява на предприемачески инициативи и дейности свързани с добри 

предприемачески практики. 

 

 

 
IV.Мероприятия и дейности през учебната 2022/2023г. 

 
1.Отчет за дейността на екипа по ключови компетентности „Изкуство и спорт“ за учебната 

2021/2022г. Приемане  плана на ЕКК „Изкуство и спорт“ за учебната 2022/2023г. 

Септември 2022 г. 

2. „Спорт и училище- ролята на училището за събуждане на любовта към спорта“ 

Отг. Кирчо Крумов  

Октомври 2022 г. 

3. „ Обучението чрез музика“ 

Отг. Мариана Димитрова  

Ноември 2022 г. 

4. „Модерното изкуство на 20 век“ 

                                                                                                                          Отг. Даниел Русев 

                                                                                                                                  Януари 2023 г. 

5. „Когато чуваш музиката в цвят“ 

Отг. Мариана Димитрова и Даниел Русев 

Февруари 2023 г. 

6. „Спортните мероприятия, заложени  в програмата на спортния календар“ 

Отг. Кирчо Крумов  

Март 2023 г. 

7. „ Музикотерапия“ 

Отг. М. Димитрова  

Април 2023 г. 

8. Отчет за дейността на  екипа по ключови компетентности  ИЗКУСТВО И СПОРТ 

 Юни 2023 г. 

 

 

 

 

 

 


