
 
 

Проект „Родителска академия – Заедно  ще успеем ” 
Договор № БС -  33.12-3-014/ 18.9.2013 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция  
на децата и учениците от етническите малцинства. 
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Проект „Родителска академия – Заедно ще успеем” 

 
 

Работата по проекта „ Родителска академия – „Заедно ще успеем” продължи и през 
месец май. Вниманието и усилията на родители и деца бе насочено предимно към 
подготовката на две събития: Първото бе откриването на изложба в читалище 
”Пробуждане-1879’’с. Джулюница, посветена на 24 май- Деня на българската просвета и 
култура. Откриването се състоя на 22 май 2014 г. в салона на читалището. Гости на 
събитието бяха: кмета на село Джулюница – г-н Янко Янков; г-н Румен Стойков-
председател на училищното настоятелство, което е и партньор по проекта, г-жа Екатерина 
Москова-председател на читалищното настоятелство, учители от ОУ”П.Р.Славейков’’, 
родители от селата Джулюница, Добри дял и Кесарево, както  и от квартал Честово на 
гр.Лясковец. 

На изложбата бяха представени предмети, 
изработени по време на заниманията с децата от 
ЦДГ”Щастливо детство” и с двете групи ученици от 
училището в с.Джулюница. Изделията са изработени 
предимно от картон и цветна хартия, но и от 
отпадъчни материали - пластмасови вилички, сламки, 
изгорели крушки, дръжки на шишета, конци и др. От 
тях малките творци са сътворили ветрила, чанове, 
цветя, куклички и много други. Някой от тях са 
изработени и с помощта на родителите. На 11 юни 
изложбата ще бъде представена в Регионалния инспекторат по образование в 
гр.В.Търново. 

В последния ден на месец май се проведе 
едно от най-мащабните събития от културно- 
развлекателните дейностите с награден фонд на 
Академията: ”Да танцуваме заедно”. В него се 
включиха освен всички участници в проекта, така 
и други ученици от училището в с.Джулюница и 
с.Камен. Преоблечени като любими герой от 
приказки и филми всички танцуваха в ритмите на 
различни музикални жанрове. За отличната си 
сценична изява децата получиха много награди и 
призове: ”Най-добър танцьор’’, „Най-атрактивен 

костюм”, „Най-оригинален етно-костюм”. Многобройна публика от различни населени 
места аплодира участниците и определи своите фаворити, които се бориха за наградата на 
публиката. Сред танцуващите герои бяха: Баба Яга, феи и принцеси, Хитър Петър, баба 
Пена и дядо Петко, японка, Костенурката - Нинджа, Червената шапчица, Пипи дългото 
чорапче и много други. След бурни танци, веселие и много награди дойде ред, и на 
почерпката – разнообразни сладки и натурални сокове, осигурени с финансовата подкрепа 
на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства гр.София. 

Мероприятието бе реализирано с подкрепата на партньора по проекта и на 
НЧ”Продуждане-1879’’ с.Джулюница. 
                  


