
                                                           

По случай Международния ден на културното разнообразие се проведе среща между 

ученици и преподаватели с експерта д-р Тания Диас Фонсека, старши лектор в Университета 

Кингстън в Лондон на 21 май от 15:00 CET. Участниците в проекта „ Различни, но свързани“ 

(Different, yet connected) по програма eTwinning имаха възможност да зададат въпросите, 

които ги вълнуват по темата, която е и основна цел на проектните дейности.  Дискусията 

протече изключително интересно и вълнуващо. „Проблемите, свързани с културното 

многообразие и социалното включване, толерантността и приобщаването заемат важна част от 

образователните политики на Европейския съюз и пред нас стои предизвикателството да 

изградим и развием  междукултурни умения и насърчаване на активно гражданство у нашите 

учениците“, сподели тя. 

В рамките на проекта учениците от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ имаха възможност да 

общуват със свои връстници от Италия, Португалия, Хърватска, Испания, Гърция, Турция, и 

Румъния. Целите и идеите на проекта са използване на образованието като средство за 

популяризиране на принципи и ценности, включващи демократичната култура на ЕС, което да 

допринесе за по-доброто оценяване на ЕС като институция, работеща на много различни нива 

в полза на всички хора, независимо от тяхната идентичност, а учителите да  поемат 

вдъхновяваща социална и културна роля, като разпространяват европейските ценности сред 

колегите си, младите хора и обществото. Дейностите включваха запознаване на историята, 

традициите, забележителностите на страните, намиране на общи културни елементи за 

засилване на съпричастността и признаване значението на ролята и влиянието на различните 

култури, като същевременно се разбере динамиката на европейския мултикултурализъм. 

Разделени в отбори учениците и техните учители-ментори съвместно създадоха общи продукти 

по темите: 

 разказ- история „Различни, но свързани“ 

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/t4e-different-yet-connected-

fg2lz878a/pad/view/a-different-but-yet-connected-story-b02m1879l  

 песен „ Аз съм…, но не съм…“  https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/t4e-

different-yet-connected-fg2lz878a/pad/view/iam-but-i-m-not-ns2m487by  

 календар „ Културно многообразие“ https://youtu.be/lPiQaCVZUJI  

 книга с рецепти от националните кухни на страните- участници- 

https://youtu.be/OWbNLO0_D1Y  

https://read.bookcreator.com/zIvtyqdmxpTp44HVEdMEAwhSbF72/e7pKX5L6SO60iJ2D4GA33g  

Уебсайт на проекта: https://sites.google.com/view/t4e-different-yet-connected/home-page  

Блог: https://t4edifferentyetconnected.blogspot.com/  

Виртуална изложба: https://youtu.be/ZMF_09j6xAo  
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