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Оперативна

програма "Развитие на човешките ресурси"

swfobject.embedSWF("http://file.burgas.bg/video/uchilishtetovmoqtgrad.swf", "uchilishte", "500",
"400", "9.0.0");

На 5 октомври 2009 година между Министерството на образованието,младежта и науката и
Община Бургас беше подписан договор с регистрационен № ВG051РО001-4.2.03/93 от
05.10.2009 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
проектно предложение № ВG051РО001-4.2.03 -0078 "Училището в моя роден град
Бургас-любимо и незабравимо".

по Схема за безвъзмездна финансова помощ ВG051РО001-4.2.03 "Да направим училището
привлекателно за младите хора"

по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

За повече информация посетете сайта на "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо"
на адрес: http://programa-schools.burgas.bg/

І.Цели на проекта

Общата цел на проекта "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо" е да се
създадат условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на възможности за
интелектуално и личностно развитие,пълноценна социална интеграция чрез разнообразяване и
разширяване на извънкласните и извънучилищни дейности в училищата на територията на Община
Бургас.
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В рамките на тази обща цел настоящият проект си поставя следните специфични цели:

v

Да се създадат ритуали и символи в 22 училища в Община Бургас;

v

Да се създадат клубове за драма и сценични изкуства към 9 училища в Община Бургас;

v

Създаване на клубове по екология и устойчиво развитие в 12 училищя в Община Бургас за

приобщаване на подрастващите към системно, целенасочено и щадящо общуване с природата и
получаване на добра екологична култура;

v

Да се организират два междуучилищни фестивала и един празник съответно по темите"Моят роден

край",Младежки фестивал на европейските културни цинности и Празник на младия еколог в Община
Бургас.

v

Изпълнение на ремонтни работи на Актовата зала на ОУ"Бр.Миладинови"

ІІ.Планирани дейности

Проектът "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо" обхваща :

v
Дейности по ритуалилизация на училищния живот и представяне на фестивал на празника на
Бургас

v

Изграждане и развитие на 9 Клуба по драма и сценични изкуства
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v

Създаване на 12 Клуба за устойчиво развитие и екология

v

Организиране на два междуучилищни фестивала и един празник съответно по темите:Моят роден

край-м.март,Младежки фестивал на европейските културни ценности в деня на Европа,9 май и Празник
на младия еколог

v

Ремонт на Актовата зала в ОУ"Бр.Миладинови"включващ:

- архитектурно строителни работи

- ремонт на ЕЛ Инсталация

- ремонт на ОВИнсталация

Проектът обхваща 37 училища от Община Бургас както следва:

Професионални гимназии - 6

1.Търговска гимназия

2.Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника(ПГМЕЕ)

3.Професионална гимназия по строителство,архитектура и геодезия"К.Фичето"
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4.Професионална гимназия по туризъм "Проф.Ас.Златаров"

5.Професионална гимназия по електротехника и електроника"К.Фотинов"

6.Професионална гимназия по транспорт

Профилирани гимназии - 5

7.Природоматематическа гимназия "Акад.Н.Обрешков"

8.Профилирана гимназия с изучаване на романски езици"Г.С.Раковски"

9.Профилирана гимназия с преподаване на английски език"Г.Милев" (АЕГ"Г.Милев)

10.Профилирана гимназия с преподаване на немски език "Гьоте" (НЕГ "Гьоте")

11.Профилирана гимназия за чужди езици"В.Левски" (ГЧЕ"В.Левски)

Средни общообразователни училища - 9 в това число Спортно училище

12.СОУ"Св.Св.Кирил и Методий"
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13.СОУ"П.Росен"

14.СОУ"Д.Дебелянов"

15.СОУ"Ив.Вазов"

16.СОУ"К.Петканов"

17.СОУ"Д.Чинтулов"

18.СОУ"К.Преславски"

19.СОУ"Й.Йовков"

20.Спортно училище"Ю.Гагарин"

Основни училища 16 и 1 начално училище

21.ОУ"Св.Кл.Охридски"

22.ОУ"Л.Каравелов"
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23.ОУ"П.Р.Славейков"

24.ОУ"Св.Княз Борис І"

25.ОУ"П.Яворов"

26.ОУ"Бр.Миладинови"

27.ОУ"В.Априлов"

28.ОУ"Найден Геров"-к/с"Меден Рудник"

29.ОУ"Ел.Пелин"

30.ОУ"А.Страшимиров"

31.ОУ"Хр.Ботев"-кв."Победа"

32.Начално базово училище "М.Лъкатник"-к/с"Славейков"

33.ОУ""В.Левски"-кв.Горно Езерово
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34.ОУ"Хр.Ботев"-с.Черно море

35.ОУ"Хр.Ботев"-кв.Ветрен

36.ОУ"Хр.Ботев" - кв.Сарафово

37.ОУ"В.Левски"-гр.Българово

Броят на лицата, включени в пректа е 1470. Това са ученици от начален,среден и горен курс на
обучение от 37 училища.

ІІІ.Срок

Срокът за изпълнение на Проекта е не по-късно от 30 юни 2010 година.

ІV.Очаквани резултати от проекта

Очакваните резултати от проекта могат да се обособят в две големи групи:
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Количествени индикатори:

1.Обхванати 1 470 деца от общо 37 училища.

2.Архитектурни и частични строителни работи на ЕЛ и ОВ инсталиции на Актовата зала в
ОУ"Бр.Миладинови".

3.Организирани 3 междуучилищни фестивала,създадени 21 училищни клуба, 22 училищни презентации
за историята,символите и ритуалите в съответните училища, сборници и рекламен филм за училищните
ритуали в Бургас.

4.Информиране и публичност на проекта :

-проведени 3 пресконференции

-публикувани минимум 10 съобщения в регионалните медии за напредъка на проекта

-подготовка на 3000 броя брошури за постигнатите резултати от проекта

-изработка на 4 транспаранта , 4 информационни табла,плакати,стикери,балони

-изработване на специална секция към Интернет страницата на община Бургас

Качествени:

1.Предоставените образователно-възпитателни дейности са с високо качество.
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2.Откриване и стимулиране на деца с изявени дарби .

3. Ремонтирана модерна актова зала в ОУ"Бр.Миладинови" за учениците и децата.

4.Обществеността е информирана за добре изпълнения проект и целесъобразното изразходване на
средствата.

Тази информация е подготвена в рамките на проект "Училището в моя роден град Бургас-любимо
и незабравимо", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси", съфинансирана от Европийския съюз чрез Европейския социален фонд(ЕСФ) и
цялата отговорност за съдържанието на информацията се носи от Община Бургас.

ПРОЕКТ:

"Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо"

ИНФОРМАЦИЯ - целеви групи, кратко описание на дейностите

І направление

ДЕЙНОСТ 2: Ритуализация на училищния живот и представяне на фестивал "Моят роден край - Бургас"
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Участват 660 ученика от 22 училища

КООРДИНАТОР: НЕДИ АБРАШЕВА-пом.директор в ГРЕ"Раковски"

ПАРТНЬОР: ГРЕ "Г.РАКОВСКИ"

1.ГРЕ "Г.Раковски"-над 15 години(20 девойки и 10 момчета)

2.Техникум по икономика-открит 1905 година(над 15 години-18 девойки и 12 момчета)

3.Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника(ПГМЕЕ)(над 15 години-10 дев. и
20момчета

4.Професионална гимназия по строителство,архитектура и геодезия"К.Фичето"(над 15г.-10дев. и
20момчета)

5.Професионална гимназия по туризъм "Проф.Ас.Златаров"(над 15 г.20дев. и 10 момчета)

6.Професионална гимназия по транспорт(над 15 г.10 дев. и 20 момчета)

7.Природоматематическа гимназия "Акад.Н.Обрешков"(над 15 г.-15дев. и 15 момч.)

8.СОУ"Св.Св.Кирил и Методий"(над 15 год.15 дев. и 15 момчета)
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9.СОУ"П.Росен"(15 дев. и 15 момчета)

10.СОУ"Д.Дебелянов"(над 15 год. 20 дев. и 10 момч.)

11.СОУ"Ив.Вазов" (15 дев. и 15 момчета)

12.СОУ"К.Петканов" (20 дев. и 10 момчета)

13.Спортно училище"Ю.Гагарин" "(над 15 год. 10 дев. и 20 момч.)

14.СОУ"Д.Чинтулов" (20 дев. и 10 момчета)

15.ОУ"Св.Кл.Охридски" -1887 година(15 дев. и 15 момчета)

16.ОУ"Л.Каравелов"-1929 година(15 дев. и 15 момчета)

17.ОУ"П.Р.Славейков" (15 дев. и 15 момчета)

18.ОУ"В.Левски"-гр.Българово(20 дев. и 10 момчета)

19.ОУ"Хр.Ботев"-кв.Победа-роми (15 дев. и 15 момчета)

20.Начално базово училище "М.Лъкатник"-к/с"Славейков"- (15 дев. и 15 момчета)

21.ОУ"Св.Княз БорисІ" (15 дев. и 15 момчета)

22.ОУ"П.Яворов" (15 дев. и 15 момчета)
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РЕЗУЛТАТИ:

1.Проучена история,традиции,символи и ритуали в 22 училища(уч.знаме,уч.герб,уч.униформа)

2. Излъчени 22 училищни отбора от по 30 ученика

3. 22 училищни презентации за историята,символите и ритуалите в съответните училища

4.Конкурс за есе и рисунка на тема "Моят роден край"

5.Двудневен междуучилищен фестивал "Моят роден край" през месец март

6.Сборник "Училищния живот в Бургас-история и съвременност"

7.Диск с презентациите

8.Рекламен филм за училищните ритуали в Община Бургас на тема "Моят роден край-Бургас"

Основната група от училища са тези, коита са едни от първите училища открити в Бургас. Друга част са
такива, които вече са стартирали по места с частично изграждане на система от ритуали, символи и
празници.
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Резултатите от анкетата на този етап показват:63% от анкетираните желаят да се включат в
осъществяването на дейности по проект"Моят роден край - Бургас".В едно от училищата ще бъде
сформирана група, в която учениците са роми.Училищата разполагат с добре подготвени учители.

1.Сформиране на работен екип и групи с представители от 22 училища за осъществяване на
дейностите по І направление от проекта, по зададени от екипа критерии.

2.Да се популяризира историята и културата на града, местни традиции.Проучване историята на
училищата, традиции и символи в 22 училища.

3.Изработване на училищни символи -знаме,герб,знак,ученическа униформа,празнуване на
патронен празник или други специфични празници,превърнали се в училищна традиция.

4.Излъчени 22 целеви групи (училищни отбора) от по 30 ученика и техните ръководители.Подготовка и
работа с дизайнери на училищните отбори за изработване на училищни символи-знак,емблема,знаме

5.Обявяване на два конкурса на тема "Моят роден край":

- за есе

- за рисунка

6.Подготовка на графици на дейностите, съобразно посочения в проекта график и съобразно
натовареността на училищата.

7.Проучване историята на училището в партньорство с историческия музей, както и проучване на
съвременни символи и ритуали

8.Създадени 22 училищни презентации за историята на училищата и символите и ритуалите, създаване
на диск с училищните презентации

9.Включени ученици от различни етнически групи-ОУ"Хр.Ботев"-кв.Победа-роми (15 девойки и 15
момчета)
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10.Организиране на Двудневен междуучилищен фестивал "Моят роден край" през месец март за
представяне на работата по ритуализацията на отделните училища и обявяване на резултатите от
конкурсите

11.Сборник "Училищния живот в Бургас-история и съвременност" в 2000 копия

12. Рекламен филм за училищните ритуали в Община Бургас на тема "Моят роден край-Бургас".

ІІ направление

ДЕЙНОСТ 3 "Развитие на клубове по драма и сценични изкуства"

ДЕЙНОСТ 4 "Организиране на младежки фестивал на европейските културни ценности в град
Бургас в Деня на Европа, 9 май

Участват 300 ученика от 9 училища

КООРДИНАТОР: БОЧКО БОЧЕВ-директор на ОУ"Бр.Миладинови"

ПАРТНЬОР:ОУ"БР.МИЛАДИНОВИ"
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1.ГРЕ"Г.С.Раковски"(над 15 години-20 дев. и 10 момчета)

2.Профилирана гимназия с преподаване на английски език"Г.Милев" (АЕГ"Г.Милев) (над 15 години-17
дев. и 13 момчета)

3.Профилирана гимназия с преподаване на немски език "Гьоте" (НЕГ "Гьоте") (над 15 години-15 дев. и
15 момчета)

4.Профилирана гимназия за чужди езици"В.Левски" (ГЧЕ"В.Левски) (над 15 години-20 дев. и 10
момчета)

5.Професионална гимназия по електротехника и електроника"К.Фотинов" (над 15 години-10 дев. и 48
момчета)

6.СОУ"Д.Чинтулов" (над 15 год. 20 дев. и 10 момч.)

7.ОУ"Бр.Миладинови" ( 20 дев. и 10 момч.)

8.СОУ"Св.Св.Кирил и Методий"(до 15 г.-20 дев. и 10 момч.)

9.ОУ"Л.Каравелов"(до 15 г. 15 дев. и 15 момчета)

РЕЗУЛТАТИ:

1.Ремонтирана модерна актова зала в ОУ"Бр.Миладинови".

2.Изграждане на 9 Клуба за драматично и сценично изкуства с по 30 ученика
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3.Младежки фестивал на европейските културни ценности - 9 V - Ден на Европа - 2010
година(театрални представления,изложба на проекти за декори и костюми,

4.Откриване,стимулиране и развитие на деца с изявени дарби и стимулиране на чуждоезиковото
обучение

В училищата има изградени клубове и състави, които участват редовно в общоградски прояви и
дейности по изпълнението на Културния календар на Община Бургас.Представяли са многократно
града и страната ни в национални и международни фестивали, конкурси, изложби и други
форуми.Училищата разполагат с добре подготвени специалисти в областта на музиката,чуждоезиково
обучение и други изкуства.

1.Сформиране на работен екип и групи с представители от 9 училища за осъществяване на дейностите
по ІІ направление от проекта , по зададени от екипа критерии.

2.Изградени 9 Клуба за драматично и сценично изкуства в 9 училища, които ще предоставят помещения
за ситуиране на клубовете.Клубовете ще бъдат подпомогнати от режисьор и преподаватели по чужди
езици

3. Излъчени 9 целеви групи от по 30 ученика и по 1 ръководител на изградените 9 Клуба.

4. Подготовка на графици на дейностите, съобразно посочения в проекта график и съобразно
натовареността на училищата.

5.Създадени сценарии на постановки, да се подготвят и поставят пиеси на чужди езици,създаване на
проекти за декори и костюми, както и музикално оформление

6. Всички театрални представления ,изложба на проекти за декори и костюми ще бъдат представени по
време на Младежки фестивал на европейските културни ценности, организиран по време на празника
на Европа - 9.V.2010 г.
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7.Ремонт

на актовата зала в ОУ"Бр.Миладинови",където ще бъдат представени постановките и

изложбата проектите за декори и костюми

8.Откриване,стимулиране и развитие на деца с изявени дарби и стимулиране на чуждоезиковото
обучение.

ІІІ направление

ДЕЙНОСТ 5 "Изграждане на клубове за устойчиво развитие и екология"

Участват 510 ученика от 12 училища

КООРДИНАТОР:МАРИАНА СТЕФАНОВА-директор на ОУ"В.Априлов"

ПАРТНЬОР: ОУ"ВАСИЛ АПРИЛОВ"

1.ОУ"В.Априлов"-50 ученика(20 дев. и 30 момчета)

2.Природоматематическа гимназия "Акад.Н.Обрешков"-50 ученика(над 15 год.35 дев. и 15 момчета)
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3.ОУ"А.Страшимиров"-50 ученика(25 дев. и 25 момчета)

4.СОУ"К.Преславски"-50 ученика(над 15 год. 39 дев. и 11 момчета)

5.ОУ"Найден Геров"-к/с"Меден Рудник"- 50 ученика(25 дев. и 25 момчета)

6.ОУ""В.Левски"-кв.Горно Езерово - 50 ученика роми(25 дев. и 25 момчета)

7.Начално базово училище "М.Лъкатник"-к/с"Славейков"- 50 ученика(25 дев. и 25 момчета)

8.ОУ"Ел.Пелин"-50(25 дев. и 25 момчета)

9.СОУ"Й.Йовков"-50(над 15 год.15 дев. и 5 момчета; до 15 години 15 дев. и 15 момчета)

10.ОУ"Хр.Ботев"-с.Черно море - 20 ученика(роми-10 в т.ч.5 дев. и 5 момчета; 5 дев. и 5 момч.)

11.ОУ"Хр.Ботев"-с.Ветрен-20 ученика(10 дев. и 10 момчета)

12.ОУ"Хр.Ботев" - Сарафово-20 ученика(10 дев. и 10 момчета)

РЕЗУЛТАТИ:

1.Изградени 12 Клуба по екология и устойчиво развитие

2.Конкурс за снимка
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3.Изложба с най-добрите снимки

4.Общински междуучилищен празник на младия еколог(по време на седмицата на Земята - м. ІV 2010
година)

5.Създадена програма с 4 направления:

- "Опазване на въздуха и природните ресурси"

-"Биоразнообразие в моя роден край"

-"Защитени зони и територии"

-"Черно море"

6.Проведени 1008 занимания с учениците от целевите групи

В училищата съществуват клубове, които са участвали в състезания конференции, експедиции, изложби
и др.В две от училищата ще бъдат обособени групи, в които една част от учениците са роми.Броят на
учениците в някои от училищата е по-голям,тъй като училищата са с по-голям общ брой ученици.Някои
от училищата осъществяват тесни контакти с Екопак,Лукойл,Кроношпан и др.Училищата разполагат с
добре подготвени и квалифицирани кадри.
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1.Сформиране на работен екип и групи с представители от 12 училища за осъществяване на
дейностите по ІІІ направление от проекта, по зададени от екипа критерии.

2.Изградени 12 Клуба по екология и устойчиво развитие в 12 училища, които ще предоставят
помещения за ситуиране на клубовете.

3.Излъчени 12 целеви групи от по 30 ученика и по 1 ръководител на изградените 12 Клуба.

4.Създадена Програма"Устойчиво развитие и екология" с 4 направления:

"Опазване на въздуха и природните ресурси"

"Биоразнообразие в моя роден край"

"Защитени зони и територии"

"Черно море"

По всяко направление ще работят по три училища, провеждането на заниманията с учениците от
целевите групи.

5.Подготовка на графици на дейностите, съобразно посочения в проекта график и съобразно
натовареността на училищата.Разработване на помагало с методически разработки, което ще бъде
използвано в работата на клубовете
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6.Привличане на различни партньори-Екопак,Българско дружество за защита на
птиците,Лукойл,Кроношпан

7.Занимания с учениците от целевите групи(1008 всичко) в продължение на 10 месеца по 8 часа на
месец за всеки клуб .Като част от заниманията ще бъдат на открито, организиране на 4 еднодневни
екскурзии за всеки клуб.

8.Представяне на дейността на всеки клуб по време на Общински междуучилищен празник на младия
еколог (по време на седмицата на Земята през месец ІV. 2010 година);

9.Конкурс за снимка на екологична тема;Изложба с най-добрите снимки в сградата на Община Бургас

Училища, които участват в дейностите в по две направления:

(Учениците, които ще бъдат включени в дейностите не се дублират)

1.ГРЕ"Раковски" - І и ІІ

2.СОУ"Кирил и Методий" - І и ІІ

3.СОУ"Д.Чинтулов"- І и ІІ

4.ПМГ - І и ІІІ

5.НБУ"М.Лъкатник" - І и ІІІ
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6.ОУ"Л.Каравелов"-І и ІІ

За повече информация посетете сайта на "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо"
на адрес:

http://programa-schools.burgas.bg/
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