МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

Инвестира във вашето бъдеще!

Схема: BG051PO001-4.1.05
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Приложение № 6

Договор: BG051PO001-4.1.05- 0227
ИМЕ НА ПРОЕКТА: ШАРЕНО
/Шанс за Активно Равнопоставено Европейско Недискриминиращо Образование/

Бенефициент: ОУ „Св.св. Кирил и Методий” Хасково
Участници: 60 деца от ОДЗ №17 „Иглика” Хасково – ІІІ и ІV подготвителна група
Клуб: „Калейдоскоп”, Ателие: Живото наследство на етносите”
Цел: Взаимно опознаване на различните култури чрез творчески дейности и
публични творчески прояви. Развитие на творческите способности на децата и
учениците от различни етнически общности, развитие на уменията им в
приложната дейност и изкуства; по- добро познаване на традициите на
различните етнически и културни общности в квартала, града и региона.
Дейността е насочена и към адаптация на децата и учениците към учебният
процес, на които не е роден език българският, чрез съвместни дейности в
областта на приложните и изобразителни изкуства. Чрез посещение на
различни етнографски обекти и образци, изложби и празници, свързани с
приложното и изобразителното изкуство.
Период на провеждане – 01.11.2013 г. – 31.05.2014 г.
Ръководител на дейност: Дияна Недялкова Николова
Вторник – 16, 00 ч. -16,30 ч.
Петък – 11,30 ч. – 12,00 ч.
Ръководител на дейност: Ангелина Господинова Георгиева
Вторник – 11, 30 ч. -12,00 ч.
Петък – 16,00 ч. – 16,30 ч.

Клуб: „Сцената ни сближава”, Ателие: „Приказно ателие”
Цел: Интегриране на децата и учениците от различните етнически групи в
образователната среда, обща за всички, чрез достъпните средства на
музиката, танците и сценичните изкуства.
Децата да опознаят различните култури и фолклор на етносите; да преоткрият
себе си, да развиват и проявяват толерантност по отношение на различията,
изпълнявайки песни, танци на различни културни групи, както и други
сценични дейности.
Създаване на интерес към различните видове изкуство, обичани и
практикувани от различните етнически общности.
Период на провеждане – 01.11.2013 г. – 31.05.2014 г.
Ръководител на дейност: Пенка Колева Панайотова
Сряда – 11, 00 ч. -11,30 ч.
Четвъртък – 16,00 ч. – 16,30 ч.
Ръководител на дейност: Венета Димитрова Тенчева
Сряда – 16, 00 ч. -16,30 ч.
Четвъртък –11,00 ч. – 11,30 ч

2

