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“Спортът – модел за нов старт на социалното сближаване в трасграничния
регион Бургас - Къркларели”
Проект №: 2007CB16IPO008-2011-2-016
Управление на проекта и мониторинг на дейностите в Бургаска област
и провинция Къркларели
1. Встъпителна среща в Бургас, на която тримата партньори обсъждат
графика на дейностите, начина на работа с обществени поръчки и други
организационни въпроси. Екипът на ОУ „Васил Априлов“ - Бургас отговаря за
цялостната координация на дейностите. Разработена е матрица за
мониторинг на резултатите от проекта.
2. Покупка на спортни екипи и оборудване за дванадесет спортни отбори
(шест в България и шест в Турция), които практикуват три вида спорт в две
възрастови групи. Спортове, които се практикуват по време на проекта:
футбол, волейбол и бадминтон. Закупени са екипировка и оборудване за
трите вида спорт, награди – медали, купи и сувенири с логото на Програмата
за трансгранично сътрудничество България – Турция.
3.Разработване на програма за обучение и тренировъчна дейност в
ОУ "Васил Априлов" - Бургас и ОУ "Ахмед Йенер" – Къркларели.
Специалисти от двете училища подготвят програми за обучение на
учениците за предстоящите спортни турнири. Тези програми (по футбол,
волейбол и бадминтон) помагат на учениците да подобрят своите
способности за участие в турнирите и са мотив за децата да продължат да
практикуват любимите си спортове дори и след края на проекта.
Програмите включват интензивни деветмесечни тренировки по учебен план
за 60 ученици от България и 60 ученици от Турция. През този период на
обучение учениците са посетени от известни регионални и национални
спортисти, известни треньори и спортни медицински кадри, за да обсъдят
Vasil Aprilov Primary School
88 San Stefano Blvd.
8000 Burgas-BULGARIA
Tel: +359-56/54-26-20
e-mail:vasilaprilov@abv.bg
www.ouaprilov.org

IPA Cross-Border Programme
CCI Number 2007CB16IPO008

заедно, ползите и рисковете, свързани с практикуването на спорта.
Провеждат се контролни спортни срещи с отбори от други училища и
участие в Ученически игри.

Екип на Проект „Спорт“ от ОУ „Васил Априлов“ – Бургас:
Марияна Стефанова – Ръководител на Проект „Спорт“ - Директор
Нели Йорданова – Координатор на проекта – Старши учител и преподавател
по Физическо възпитание и спорт
Треньори:
Димитър Попов – Старши учител и преподавател по Физическо възпитание и
спорт
Димчо Кацаров – Старши учител в Начален етап по Физическо възпитание и
спорт
Преводач с Английски език: Цветанка Томова – Старши учител и
преподавател по Английски език
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