
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Регионален инспекторат по 

образованието – Хасково 
 

КП 33.1- Програма 4 - 
Превръщане на културното 
многообразие в източник и 

фактор за взаимно опознаване 
и духовно развитие на 

подрастващите и за създаване 
на атмосфера на взаимно 
уважение, толерантност и 

разбирателство.  
 

Цел: 

Развитие на нови форми на 

извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към представяне на етно-културното 

богатство на областта, както и популяризиране на културното многообразие на Хасковска 

област сред децата и младите хора. 

 

 

Задачи: 

 Проучване на интересите и нуждите от изучаване и представяне  на етно- културните 

различията в пет моделни общини в Област Хасково.  

 

Център за образователна интеграцияна децата и 

учениците от етническите малцинства 

 гр. София 1797, бул. „Г.М. Димитров” 52А, ет.1, http://coiduem.mon.bg, e-mail:coiduem@mon.bg 

 
Проект „Богатството на различията” 
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 Създаване на действащи 

клубове за междукултурно 

сътрудничество в 5 моделни  

общини: Хасково, 

Димитровград, Ивайловград, 

Харманли, Любимец 

съобразно  интересите и 

желанията на децата.  

 Провеждане на фестивал: 

„Богатството на различията” 

 Изработване на презентация 

и филм за фестивала. 

Представяне пред 

обществеността.  

 

Екип:  
Иванка Цонева – ръководител на проекта 

Красимира Желева - координатор на проекта  

Недялка Костова - счетоводител  

 

Целева група:  
100 деца от 5 моделни общини, с различен етнически произход и социален статус, които 

ще бъдат включени в клубните дейности. 240 деца - участници във фестивала 

“Богатството на различията”. Учители - ръководители на клубове - 5.  

 

Дейности: 

 Проучване на интересите и нуждите сред ученици, учители, директори, родители 

чрез анкетни карти. 

 Създаване на клубове за междукултурно сътрудничество: 

Младежки център, Хасково -  клуб “Етнографски театър” - пресъздаване чрез методите 

на театъра на традиционни обичаи, обреди, характерния бит на различните етнически 

общности в региона. 

ОУ “П.К. Яворов”, Димитровград – клуб “Пролет в ромския квартал” пеене, танци и 

изобразително изкуство. 

ОУ “Христо Смирненски”, с. Г. Добрево, общ. Любимец – клуб “Етнографска 

работилница и фолклорни танци” - дейности в областта на етнографията и танцовото 

изкуство на различните общности. 

ПГЕТ “Захари Стоянов”, Харманли – клуб “Талантливи, забавни, различни” - танцово 

изкуство, изобразително изкуство, пеене. 

СОУ “Христо Ботев”, Ивайловград – клуб “Дъга на приятелството” - междукултурно 

сътрудничество чрез изобразително и други изкуства. 

 Семинар “Интерактивните методи в обучението по междукултурно 

сътрудничество” с участието на екипа по проекта, директори на училищата - 

участници и др.  

 Фестивал “Богатството на различията” 



Фестивалът е организиран 

в  следните  категории: 

фолклор, театър, 

изобразително и 

приложно изкуство, 

етнографска работилница. 

Подредена е изложба с 

произведения на 

участници в проекта. В 

него са взели участие над 

240 деца от следните 

клубове, групи и 

училища: Детска вокална 

група “Изгрев” 

Димитровград; “Улични 

танцьори”- Харманли;  

групите по етнография и 

театрална импровизация 

от Младежки център - Хасково; клуб “Етнографска работилница и фолклорни танци” с. Г. 

Добрево, общ. Любимец; ОУ „Н. Вапцаров” Хасково; СОУ „В. Левски” Димитровград; 

ОУ „Хр. Ботев” с. Войводово, община Хасково; група „Етонамия”; Танцов състав 

„Лютица” Ивайловград; Дом за деца лишени от родителски грижи „Проф. Асен Златаров” 

Хасково; ПГЕТ „З. Стоянонв” Харманли; СОУ „Хр. Ботев” Ивайловград и др. 

 Изработването на  презентационен филм за фестивала. 

 

Резултати:  

Клубовете по междукултурно сътрудничество подпомагат за развитието на нови и 

разнообразни форми на извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към проучване 

и представяне на етно-културното богатство в областта. В клубовете се развиват дейности, 

предпочитани и избрани от учениците. Развитието на тези нови и нестандартни форми на 

извънкласни и извънучилищни дейности провокира мотивацията на учениците за 

включване, приобщаване и изява. 

Това повишава желанието им за 

участие и в училищния живот. 

Заключителният фестивал 

„Богатството на различията” 

допринася за възпитанието в 

толерантност и приемане на 

раличията по едни празничен, 

атрактивен и желан от децата 

начин.  

 

 
 



 

 

 

 


