Проект „Gifted (for) you“2014 - 1 - RO01 - KA201- 002957
През месец август Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ беше домакин на
обучителен курс по проект „Gifted (for) you“2014 - 1 - RO01 - KA201- 002957. Проектът е
финансиран по програма Еразъм +, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмяна
на добри практики”. Координатор на проекта е училището за деца с увреден слух в Румъния,
Букурещ - “Saint Mary” Special Middle School For The Hearing Impaired. Парнтьори по проекта са:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Средно Специално Училище за деца с увреден
слух "Проф. Д-Р Ст. Белинов" – Пловдив, училището за деца с увреден слух в Пшемисл, Полша Specjalny Osrodek SZKOLNO Wychowawczy NR 2 im.dra Janusza Korczaka, Асоциация за
образование и наука Science KLEINE SCHULE - Букурещ, Rodax management – Букурещ,Asociaţia
pentru Educaţie şi Știinţă – Румъния, Бущурещ .
На обучението, което се проведе от 23 август до 29 август 2015 г., присъстваха 50
доброволци от трите партньорски държави – България, Румъния и Полша. Обучители бяха
преподаватели от Пловдивския университет – проф. дпн Дора Левтерова, доц. д-р Петя
Бъркалова, доц. д-р Надя Чернева, доц. д-р Борян Янев, д-р Весела Казашка и обучители от
гостуващите партньорски организации – д-р Андрея Олтеану, г-жа Симона Митра от Science
KLEINE SCHULE – Букурещ, г-жа Ивона Алежарц , преподавател в училището за деца с удреден
слух Пшемисл, Полша, г-жа Недялка Гарова от Средно Специално Училище за деца с увреден
слух "Проф. Д-Р Ст. Белинов" – Пловдив.
Координаторът на проекта, г-жа Флори Стойка – Директор на училището за деца с
увреден слух в Букурещ, представи на участниците идеята и постигнатите резултати по проекта
до момента, както и очакваните ползи за ученици, родители и учители. Темата на обучението
беше свързана с алтернативни методи на обучение, приложими за талантливи деца; талантите
на 21 век; eмоционална интелигентност; интеркултурната комуникация; семиотика; обучението
на двойно надарени деца - деца със специални потребности и таланти, интерактивно
обучениеза двойно надарени ученици, сензорна зала за деца с увреждания на слуха.
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