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ДОКЛАД НА СЕБИЛЕ АПОСТОЛОВА – УЧАСТНИК В ПРОЕКТ „ТВОРЧЕСКИ И ЕКО 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ 

МАЛЦИНСТВА“ КЪМ ЦОИДУЕМ 

 

 

Уважаеми гости, учители, ученици. 

Казвам се Себиле Апостолова, ученичка съм в 9 клас на СУ „Свети свети Кирил и 

Методий“ - село Синдел. Вече втора година участвам в проект „Творчески и еко 

дейности за интеркултурно образование на ученици от етнически малцинства“ и 

искам да споделя с вас впечатленията си от него. Това е проект, който даде 

възможност на нас учениците да преживеем интересни неща, да се забавляваме и в 

същото време да учим по различен начин. За тези две години пяхме, танцувахме, 

рисувахме, пътувахме, изявявахме се на сцена, печелихме награди. Опознахме се по-

добре, откривахме общи интереси, станахме по-близки приятели. Разбрахме, че 

ученето може да бъде забавно, че училището е мястото, от което започва всяко ново 

приключение. Ние учениците преоткрихме своите учители. Видяхме ги по различен 

начин – не строги и сериозни, а забавляващи се заедно с нас.  

Всеки един от нас участниците в проекта намери своите ползи – някои работиха 

върху предмети, които са им трудни като български език и литература и математика. 

Други – например участниците в ателие „Конструиране, моделиране, рисуване и 

музика“ участваха в Международен фолклорен фестивал „Творчески вояж“ в 

курортен комплекс „Златни пясъци“, на който спечелихме трето място и бронзов 

медал. Участвахме в поздравителни концерти в село Синдел за Великден, за 8 март, 

за Лазаров ден и други. Учениците от ателие „Туризъм и скаутски дейности“ 

станахме свидетели на исторически въстановки в Древния Марцианопол – Девня, 

бяхме облечени в римски тоги, докоснахме се до древни оръжия и доспехи, 

станахме свидетели на децинация, военни действия, ритуали, приготвяне на храна и 

други. В Девня участвахме в томбола и един от нас спечели аудио слушалки. Още – 

направихме забележителни екскурзии и се върнахме с чудесни впечатления и от  

Аладжа манастир, Побити камъни, Вълчи дол, Златни пясъци и други.  Проектът ни 

помогна и за часовете по география с проведените занимания за откриване на скрито 

съкровище по определени географски координати, практическа работа с компас, 

джи пи ес, ориентиране в пространството и чрез географска карта.  
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Чрез проведените екскурзии ние видяхме на живо изучаваните в часовете по 

туризмът като отрасъл туристически обекти. 

Всички тези дейности и пътувания ни забавляваха и в същото време ни учиха на 

много нови неща. От името на всички участници искам да изкажа нашите 

благодарности за възможността, която ни беше предоставена – да се изявяваме, да 

пътуваме и да се развиваме. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


