Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001/07/4.2-01 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Име на проекта: „Училище за граждани“
Партньори:
СОУ ,,Св. Паисий Хилендарски”
Езикова гимназия „Пловдив”
Цел на проекта:
Целта на проекта е да създаде условия за развитие на
интелектуален и личностен потенциал на ученици в три водещи
пловдивски училища чрез утвърждаване на работеща система
от мерки и механизми за практически резултативно гражданско
поведение и гражданска активност, насочени към
пълноценната им социална и професионална реализация.
Дейности:
1. Организация по успешно внедряване на проекта; 2. Клубни
структури в училищната мрежа по проекта; 3. Оборудване на
клубовете с подходящи учебно-методически пособия и
технически средства; 4. Литературно-философски клуб за
есеистика и граждански ценности; 5. Клуб „Дебати”; 6. Клуб
„Млад историк”; 7. Клуб „Пътешествия в култури и
общочовешки ценности”; 8. Ученическа лаборатория
„Гражданин”; 9. Вътрешноучилищни състезания, конкурси и
събития; 10. Междуучилищни състезания и конкурси; 11.
Публикации, осигуряване на публичност и разпространение.
Резултати по проекта:
Изградени 13 клуба в 3-те гимназии; създадени 5 програми и 5
обучителни екипи за осъществяването им; създадени 42
действени ученически групи с общо 504 ученика; оборудвани
13 клуба с общотехническо и специализирано оборудване;
създадени подходящи учебно-методически условия за
качествено реализиране на проектните дейности по клубове; в
„Литературно-философски клуб за есеистика и граждански
ценности” проведени общо за 3-те гимназии в 15 групи 1080
часа обучения; обучени 180 ученика в умения за анализ,
подготовка и написване на литературни и философски есета; в
Клуб „Дебати” проведени общо за 3-те гимназии в 8 групи 576
часа обучения; обучени 96 ученика в умения за водене на дебат
– по формат Карл Попър и формат Policy; в Клуб „Млад историк”
проведени общо за 3-те гимназии в 8 групи; обучени 96 ученика
в умения за гражданско комуникативно поведение; в Клуб
„Пътешествия в култури и общочовешки ценности” проведени
общо за 3-те гимназии в 8 групи 576 часа обучения за социални
казуси и есета; обучени 96 ученика; в Ученическа лаборатория
„Гражданин” на ОМГ обучени 36 ученика в 3 групи в
разрешаване на социални казуси.

