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ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ
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БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
От Снежана Илиева – психолог в Професионална техническа гимназия - Варна

Уважаеми господин Базитов,
Уважаеми дами,
Пиша Ви, за да изкажа възхищението си от проекта "Емоционална интелигентност", който се
проведе в нашето училище през месец март 2011 г.
Искам да благодаря на "Клуб Варна на Международната женска Организация Сороптимист
Интернешънъл / Сестри в подкрепа на доброто/", които финансираха и оргарнизираха това събитие, както
и на лекторите, г-жа Методиева и г-жа Божкова, за тяхната отдаденост към успеха на тази инициатива.
Темите, които проектът засегна, бяха много добре подбрани, спрямо нуждите на днешното
подрастващо поколение.
Самият ефект, който презентациите оставиха върху учениците, беше много обнадеждаващ.
По мои наблюдения, те успяха да преосмислят и да погледнат през по-различен ъгъл тези важни
уроци от живота. Отзивите, които получих от учениците бяха също така положителни, както и тези
на учителите присъстващи по време на презентацията, а темите продължиха да се дискутират и след края
на обучението.
Ролята на лекторите е не по-малко важна и мога да кажа, че избраните хора, бяха наистина
подходящи за задачата, поднасяйки този деликатен материал на езика, на който той може да бъде разбран
от учениците.
Изключително сам благодарна на Община Варна и специално на Вас като нейни
представители за указаното съдействие, така че този проект да бъде реално осъществен.
Би било прекрасно ако проектът се разрасне и бъде представен и в други училища във Варна и
региона. Ние останахме очаровани!

Снежана Илиева
Психолог на Професионална
техническа гимназия- Варна

