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Проект „Различни заедно“ 

• Проектът стартира   на 22-ри август 2016 година и продължи 28 месеца.  

 

• Бенефициент на проекта беше  Столична община район „Подуяне“, с 

партньори-  ДГ № 91 „Слънчев кът“, ДГ № 92 „Мечта“, ДГ № 110 

„Слънчева мечта“, СНЦ „Театър Цвете“.  

 

• В него се включиха 165  деца от три общински детски градини на възраст 

4-6 години и техните родители. 90 от тях са от различен етнос. 

 

• Чрез участие в множество разнообразни дейности в ателиета – „Вълшебни 

ръчички“, „Родолюбие“, „Екология“, “Театър“, „Сугестопедия“ , се 

създадоха условия за успешна социализация на децата от етническите 

малцинства и преодоляха негативните обществени нагласи към тях.  

 



• Основна дейност : Взаимно опознаване и социализация 
чрез работа в неформална среда и чрез използване 
техниките на изобразителното и приложно изкуства. 

• Резултати: Организирани са постоянни изложби и кът във 
всяка детска градина от изработените от децата материали 
/картички, апликации, мартеници, моделирани фигури/. 
Работейки в екип, децата от целевата група са затвърдили 
взаимоотношения на коректност, взаимопомощ и работа в 
мултикултурна среда.Те умеят по- добре да работят с 
различни живописни и природни материали, да свързват 
въображението си с действията, да работят съвместно и да 
си помагат. 

Ателие  “Вълшебни ръчички“ 







• Основна дейност : Запознаване с културно- историческото 
наследство на България чрез отбелязване на  характерни за 
различните етноси празници и възпитаване на децата в дух 
на толерантност, взаимно уважение и разбирателство. 

 

• Резултати: Децата са обогатили знанията си за българския 
фолклор, празници, национални герои, национални 
символи; запознали са се със съвременни българи, 
постиженията на които дават повод да се гордеем, че сме 
българи- певци, спортисти, научни дейци и др.; затвърдили 
са емоционалното си отношение и положителна нагласа към 
членовете на семейството, уменията да разпознават 
символите на българщината; запознали са се с народните 
традиции. 

Ателие  “Родолюбие“ 









• Основна дейност : Изграждане на положително отношение 
към природата. Опазване на природата и грижа за 
животните. 

 

• Резултати: Формирано е положително отношение към 
заобикалящия свят, опазването му и поддържане на чистота; 
развити умения да се грижат за растенията и да опазват 
околната среда, разбрали са необходимостта от 
целенасочени грижи и екологосъобразно отношение към 
близката природна среда. Резултатите са свързани и с 
развиване у подрастващите на отговорно поведение и 
емоционалност при общуване с природата. 

Ателие  “Екология“ 







• Основна дейност : Използване на театралното 
изкуство като форма на естетическо възприятие и 
възпроизвеждане на интеркултурни модели на 
поведение. 

 

• Резултати: Децата са придобили увереност и 
самочувствие, променили са негативната нагласа 
към "различните"; умеят да откриват приликите и 
приемат разликите с останалите деца и са осмислили 
разнообразието като неотменно качество на 
заобикалящия свят и възприемането му като условие 
за разбирателство между хората. 

Ателие  “Театър“ 









• Основна дейност : Ефикасно усвояване на 
български език по позитивен и спонтанен начин- 
чрез умствена релаксация и ненапрегната 
концентрация с помощта на изкуството. 

 

• Резултати: децата са допълнили речниковия си 
запас, усъвършенствали знанията за езика и 
усвоили различни граматически правила; 
развили са своята емоционална интелигентност, 
комуникативност и логическо мислене. 

Ателие  “Сугестопедия“ 









• С цел общуване в неформална обстановка на 

децата от различен етнос са проведени  три 

обучителни еднодневни екскурзии и два 

летни лагера - гр. Враца, с. Макоцево, 

обиколка на централната част на гр. София, 

планински лагер - Банско и морски лагер – 

Равда. 

Лагери и екскурзии 









В заключение 

• В резултат  от двугодишната работа на екипа от 24-ма  
артисти, учители и сугестопеди пред участниците в проекта  
се разкри  нов свят на взаимна търпимост, доброта и 
съпричастност; формираха се  интеркултурни модели  на 
поведение.  

 

• Децата  от целевата група са успешно интегрирани в 
образователната система и са записани в първи клас в 
общински учебни заведения. 

 

• Всички дейности са изпълнени в съответствие с одобрения 
график и в рамките на одобрения бюджет за всяка от тях. 



 

              Б Л А Г О Д А Р Я     З А   

                                          В Н И М А Н И Е Т О! 
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