
ЦЕНТЪР ЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 

ЕТНИЧЕСКИТЕ 

МАЛЦИНСТВА 

Програма: 

 „Съхраняване и развиване на 
културната идентичност на 

децата и учениците от 
етническите малцинства” 



Проект 

‘' Изкуството да творим 

заедно” 



 

 

 

 

 

 

Основна цел: 

 

     Съхраняване и развиване на 

културната идентичност на учениците от 

етническите    малцинстваи достигане на 

междуетническа толерантност. 

 

      Уплътняване на свободното време и 

разгръщане на творческия потенциал и 

нравствено израстване 

 
 



Това е нашето училище.Най-

старото и най-хубавото.Тук 

учат деца от три етноса и това 

го прави по-специално от 

всички останали в града ни. 



Целева група: 

Участниците в различните 
дейности на клуба; 

 

Останалите ученици от 
училището; 

 

Родители и общественост 



Структура на клуба-

определена от: 
 

Желанието на учениците за 
изява; 

 Съществуващите традиции 
 Желанието да приобщим децата 

от различни етноси към 
духовните ценности, да изградим 
у тях  естетическа култура и 
нравствени критерии за 
поведение в обществото чрез 
форми на обучение по различни 
видове изкуства.  

 



Нашето мото е: 

За всеки талант има сцена 

Нашата 

емблема е: 

 



Група „Балкански ритми” 

 
Ръководител: Соня Гъркова 

    Изучава и 

представя танци 

на различни  

етноси и 

съседни  народи 

 Участници- 

  20 ученици  

 от 2 до 7 клас 

 Емблема на клуба: 



         Творчески репетиции 

 

 

Два пъти седмично труд 



Винаги е интересно и много     

весело 



Празник на училището 



Представяме себе си на 

празника 



   На  сцената  е  вълнуващо 



Общински преглед 



Единни в многообразието 



Група „ПИПИ” 

 Ръководител: Нина Коева 

 

Представя 

забавни танци по 

съвременна 

музика 

 

Участници- 

  20 ученици  

 от 2 до 7 клас  

 

 

 

 

 

 

 

 Емблема на клуба: 

 



 Те  са  на  всеки  празник 

 



Даряват  мигове  красота 



С гордост отбелязваме  15 

години творческа дейност 



На Общински преглед – 

винаги с награди 



Драматичен състав 

 Ръководител: Петранка Кънева 

 

Представя на 
сцена 
фолклорни 
традиции и 
приказки  

 

Участници- 

  18 ученици  

 от 2 до 7 клас  

 

 

 

 

 

 

 

 Емблема на клуба: 

 



Коледа е! 

 С народни приказки и песни всяка 

година отбелязваме този празник 

 



   Сцената   е   вълшебна 

Любими народни 

приказки 

оживяват 

Героите носят 

много радост 



Приказките оживяват 

   Представяме 

приказки на 

различните 

народи 



Всички са на сцената 



Любимите герои са отново 

сред нас 



Група „Приложни изкуства” 

 Ръководител: Лалка Христова 

 

Изучава 
традиционните 
занаяти на 
различните 
етноси 

 

Участници- 

  10 ученици  

 от 2 до 7 клас  

 

 

 

 

 

 

 

 Емблема на клуба: 

 



Красотата  е  около  нас 



Новата година идва 



Творим като истински 

художници 



Изработихме 

кукли,сувенири,мартеници 



    Баба Марта бързала 





Зарадвахме нашите приятели 

от Дневния център 



Посетихме и децата в болницата 



Пролетта идва 



Запознахме се с бита на нашите 

предци 



   Великденска   красота 



Сами боядисахме яйцата 



Направихме училището 

по-красиво 





Имаме битов кът 



Получихме награди 



Екскурзия- награда  

за    добре    свършена     

работа 



Полезно и приятно 



Резултати от дейностите: 

Научихме много песни,приказки и 

танци; 

Запознахме се празниците  и 

обичаите на различните етноси; 

Опитахме се да видим мястото и 

ролята на България в Европа 



Бъдещо развитие: 

Постоянно действащ Етно-клуб; 

 

Разработване на други подобни 

проекти; 

 

Включване в общността на 

Европейските клубове  

 

 


