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Кметът на Община Видин Огнян Ценков присъства на представлението „Легенда за
Баба Вида“, организирано от ОУ „Иван Вазов“, което е партньор по проект, финансиран
от Европейския фонд за развитие на програма Еразъм+, съобщиха от пресцентъра на
община Видин. Целевите групи по проекта „Представяне на легенди из целия континент
в европейските училища“ са ученици на възраст от 7 до 15 години от основни/средни
училища, в зависимост от образователната система в страните-партньори: Хърватска,
Италия, Германия, Кипър, Турция, Румъния, Гърция и Словакия.
Видинският кмет приветства организирането на такова представление и подчерта, че
замъкът „Баба Вида“ е емблемата на нашия град. Той припомни, че в края на миналата
година историческата ни забележителност е спечелила трето място в престижната
класация „Чудесата на България“, в раздел „Атракции“. „Ще се радвам, ако чрез този
проект „Баба Вида“ добие по-голяма популярност в Европа и още много туристи насочат
поглед към нея“ – каза Ценков и пожела „на добър час“ на участниците в проекта.
Представителите на осемте държави-партньори връчиха подаръци и послания на кмета
на Видин, който също върна жеста и подари рекламни материали за общината и за
България.
Сред целите на проекта е мотивиране на учениците чрез четене и възпроизвеждане на
европейски традиционни легенди и народни приказки по много начини и форми, да
проявят своята креативност; насърчаване на разработване, тестване, обмен и
въвеждане на иновативни практики в образованието, чрез подкрепата на съвместни
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подходи за обучение; изграждане на поведение пред публика (чрез презентации,
актьорско майсторство, пеене, танци); както и развитие на сътрудничеството между
местните и регионалните власти и институции, различни от училищата (музеи,
библиотеки, художествени галерии, фолклорни клубове, туристически компании и т.н.),
в името на повишаване качеството на образованието.
Радио “Фокус”- Видин //
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