ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – Монтана работи по проект „Индивидуално
развитие чрез окуражаване и подкрепа“ (IDEA) по програма за Трансгранично сътрудничество
„България-Събрия“, съгласно Договор № 2007CB16 IPO006-2011-2-129 на Министерство на
регионалното развитие по Инструмента за присъединителна програма /ИПП/ на ЕС, Приоритетна ос 2.3
Действия „От хора за хора“от 06.02.2014 година.
Общата цел на проекта е подобряване на личностното и социално развитие чрез стимулиране на
социално сътрудничество между ученици и учители от двата гранични района и да осъществи нови
модели на обучение в училищата.
Специфичните цели на проекта са: 1) Създаване на гъвкава училищна среда, отговаряща на
потребностите на учениците и променящия се пазар на труда; 2) Подобряване на социалните умения на
учениците и учителите в съответствие с повишаване на толерантността и взаимното разбиране и
уважение; 3) Създаване на социална трансгранична мрежа между двете училища с цел обогатяване на
социалните практики и повишаване на капацитета на училищата да разрешават актуални проблеми
Срокът за изпълнение на предвидените дейности е 12 месеца. В одобреното проектно
предложение ФСГ «Васил Левски» - Монтана е водеща организация, а партньор е Гимназия «Светозар
Маркович» - Ниш, Сърбия.
Изпълнени са следните дейности по проекта: анализ на социалните очаквания и потребности на
учениците от деветите класове; разработване на тренинг планове от учениците; реализиране на
тренинги, ситуации, казуси и други.
Резултатите от реализирането на проект „Индивидуално развитие чрез окуражаване и подкрепа“
(IDEA) са:
 16 учители с обогатен капацитет да подготвят учениците за успешна професионална
реализация;
 увеличен брой ученици (24) с отлични познания в областта на социалните и личностни
умения;
 създадени трансгранични центрове за личностно и социално развитие и сътрудничество
между ученици и учители;
 осъществено трансгранично сътрудничество между ФСГ „Васил Левски“ – Монтана и
Гимназия „Светозар Маркович“- Ниш, Сърбия, с цел намиране на решения по общи проблеми, като
обучаващи институции;
 създадени трайни партньорства, които подобряват комуникативните умения на младите
хора, участвали в проектните дейности;
 създадена е база от данни във връзка с кариерното развитие на лица, които са придобили
професионално образование във ФСГ „Васил Левски“ – Монтана и средно образование в Гимназия
„Светозар Маркович“- Ниш, Сърбия.
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