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An inclusive approach to cultural heritage



Art for all

• Участници в проекта: 

• България – 134. СУ “Димчо Дебелянов”

• Италия – Liceo artistico Mengaroni

• Португалия – Rafael Bordalo Pinheiro Secondary School

• Белгия – Athena Ostend

• Училищен организатор: Невена Петева, учител по
английски език

• Участници от българска страна:  Невена Кръстева, Мила 
Стоева



Понеделник, 22ри ноември

В първия ден от програмата всички 
участници посетиха училището-
домакин - Rafael Bordalo Pinheiro 
Secondary School. 
Бяхме топло посрещнати от 
директорката на училището –
госпожа, колегите- преподаватели и 
учениците, които артистично и с 
любов представиха своето училище. 



Понеделник, 22ри ноември
След представянето на училището се състоя и първият 
уъркшоп, в който учениците от различните държави се 
включиха в забавни и интерактивни дейности. Денят 
продължи с разходка из средновековната част на града. 



Вторник, 23и ноември
• В този ден се състоя уъркшоп на тема 

“Ролята на Звеното за подкрепа в училище 
при придружаването на ученици със 

спортни умения на високо ниво”. 
Психологът и ресурсният учител на 

училището-домакин представиха 
стратегията си за подкрепа на ученици с 

високи артистични и спортни заложби. 
Участие в уъркшопа взеха и две от децата, 

включени в програмата за подкрепа, които 
разказаха за своите трудности при 

съчетаването на учебния процес, спортните 
дейности и справянето със стреса. 

• По време на втория уъркшоп беше 
представен Националния план по 

изкуствата

• Следобед посетихме световно известния 
керамичен център Rafael House Museum



Сряда, 24и ноември
• През този ден учениците от всички държави представиха своята работа по проекта. 

Страхотно настроение, творчески дух, вдъхновение и удовлетворение от добре 
свършената работа. Българският екип се представи отлично и заслужено обра овациите. 



• Следобедната 
програмата 
продължи с 
обиколка по 
музеи и 
галерии. 



Четвъртък, 25и ноември
• В този ден посетихме 

основно училище Escola de 
Santa Catarina, където се 
запознахме с различните 
практики на приобщаване 
на деца със специални 
потребности, а домакините 
ни бяха подготвили богата 
и вълнуваща програма. 

Учениците се включиха в няколко 
уъркшопа и общи дейности и тъй 
като 25. ноември е и Световен ден 
срещу насилието над жените, 
учениците разиграха театрални 
сценки на същата тема. Езиковата 
бариера не беше проблем, което 
отново доказва, че за младите хора 
на Европа няма граници, които да не 
могат  да преодолеят.



Петък, 26и ноември

• Този последен ден беше 
посветен на активности по 
проекта, свързани с 
разработването на общо лого, 
посещение на историческото 
селище Обидус и 
заключителна вечеря в 
училището. Нашите домакини 
организираха прекрасна 
церемония, на която лично 
директорката на училището 
връчи дипломи на всички 
участници. Трогателно и 
емоционално завърши 
първата ученическа 
мобилност по проект Art for 
All. Имаше много смях, 
снимки, поезия, сълзи и много 
нови приятелства и идеи за 
общи проекти. 



Събота, 27и ноември
• На път за вкъщи 

успяхме да 
усетим и духа на 
Лисабон. Макар 
и за кратко се 
потопихме в 
прекрасната 
атмосфера на 
този чудесен 
град. 

• Прибрахме се у 
дома заредени с 
много емоции, 
удовлетворение 
от добре 
свършената 
работа и 
творчески 
заряд. 


