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Изкуство за всички
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

• Project participants:Bulgaria – 134. SU "Dimcho Debelyanov“

• Italy – Liceo artistico Mengaroni

• Portugal – Rafael Bordalo Pinheiro Secondary School

• Belgium - Athena Ostend

• School organizer: Nevena Peteva, English teacher

• Participants from the Bulgarian side: Nevena Krasteva, Mila Stoeva



Понеделник, 10.10/Monday, 10.10
През първия ден бяхме топло посрещнати от нашите домакини в училище 
Athena. С добре дошли ни поздравиха и кметът на град Остенд, както и 
директорката на училището. Те ни пожелаха успех и на добър час в постигането 
на нашите общи цели./ We were warmly welcomed on the first day by our hosts at 
Athena school. We were also welcomed by the Mayer of Ostende, as well as the 
school principal. They wished us good luck in achieving our mutual goals. 

Дейностите продължиха  с представяне  на 
приобщаващи инструменти и добри практики за 
културни политики./ The activities continued with 
the presentation of inclusive tools and good practices 
for cultural policies./



Вторник, 11.10/Tuesday, 11.10

Училищните екипи представиха своите 

разработки  на изследваните обекти./School 

teams presented their developments of the studied 

objects.

Описание на Градище на брайлово 

писмо/Description of Gradishte in Braille
Тактилен модел на един 

от основните обекти в 

Градище – Главата/Tactile 

model of one of the main 

objects in Gradishte - the 

Head

https://gradishteproject134ortschool.blogspot.com/ -
уеб сайт, разработен от нашите ученици за 

популяризиране на основния ни обект 

https://gradishteproject134ortschool.blogspot.com/


Вторник, 11.10/Tuesday, 11.10

• В Музей за съвременно изкуство Mu.zee и Музея на Енсор учениците 
имаха възможност да изпитат различни начини за включване на хора 
със затруднения. 

We visited Mu.zee and 

Ensor House where students 

had the opportunity to 

experience different inclusive 

tools.



Вторник, 11.10/Tuesday, 11.10
Вечерта - разходка по брега и нощно рисуване в стила на Спилиарт
At the evening - beach walk + painting by night (à la Spilliaert) 



Сряда, 12.10/Wednesday, 12.10
Изследвахме достъпността на културното наследство на Брюж
Physical accessibility of cultural heritage in Bruges



Четвъртък, 13.10/Thursday, 13.10
Изкуството като улично изкуство в квартала на новодошлите/Art as 
neighborhood work in newcomers districts

Посетихме изслеователския център Art 

Basics for Children/ Today we visited ABC-

house ART Basics for Children.

https://www.facebook.com/ART-Basics-for-Children-1404076749844555/?__cft__[0]=AZWbesl_d1UhSrj7ugkIhT5K7snPAsUtarhsVmbUJ887XzbP-h6BlJAR3gN6k4KAYWkA8xELKo3clgLX5io2NUMfY2Gg0WC0zLEjpo2RYrbS_dMW1ZAHpDOhUWmPELULPi_7aeA_X4OmtTZHpGgi05xItLRUPs6z8FNSDJIHtkZF9GxMog5mB3Vz8Hlbo9QFOUU&__tn__=kK-R


Петък, 14.10/Friday, 14.10
Непознатият-познат Брюксел/Exploring Bruxells

• Посетихме изложбата “Пикасо и абстракцията” в Royal Musems of Fine 
Arts, където се потопихме в тайните на абстрактното изкуство./We visited 
“Picasso&Abstraction” exhibition at Royal Musems of Fine Arts, where we 
explored the principles of abstract art.

• Посетихме и постоянната експозиция на Рене Магрит в Royal Musems of 
Fine Art./We had the chance to visit Rene Magritte’s permanent exposition.



Петък, 14.10/Friday, 14.10

Прибрахме се уморени,но щастливи от пълноценното 

преживяване! 

We safely came home – a bit tired but happy!


