ИНФОРМАЦИЯ
БЕНЕФИЦИЕНТ: Училищно настоятелство „Снежанка“ при ДГ „Снежанка“,
гр. Пловдив
ИМЕ НА ПРОЕКТА: „С ПЛОВДИВ В СЪРЦЕТО“ - 03.2019Г.- 05.2019Г.

С ФИНАНСИРАНЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА: ОБЩНОСТНО УЧАСТИЕ
И ИНОВАЦИИ ” НА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019-ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА
КУЛТУРАТА“

ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:
ДГ „СНЕЖАНКА“, ГРАД ПЛОВДИВ И ЧИТАЛИЩАТА НЧ „ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ“,
ГРАД ПЛОВДИВ И НЧ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, ГРАД ПЛОВДИВ
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ:
Родният град – това е онази малка Родина, която всеки носи в сърцето си.
Изучаването на историческото и социо-културно наследство от ранна детска възраст е
път към запазване и връщане в живота на съвременните деца на редица традиционни
ценности за общността. Когато учим детето да обича и познава своя град , ние го учим
да обича и познава красотата, традициите и непреходните ценности. Отваряме
сетивата и сърцето му за неповторимата атмосфера на преплетените във времето
културни хоризонти, възпитаваме у детето усещане за принадлежност към родното
място и историческа значимост на родния град Пловдив.

Проектните дейности и инициативи ще допринесат за колорита на
Програмата „Пловдив-Европейска столица на културата през 2019г.“ и ще обогати
активностите за деца, граждани и гости на града
Придобитият опит в подготовката и изпълнението на проекта ще
подпомогне ръководствата и екипите на партньорите - читалища и на детска градина,
в участието им в бъдещи проекти. Изработените от участниците предмети, макети,
костюми и аксесоари ще се използват и след приключване на проекта във
възпитателно-образователните дейности в детската градина и в читалищатапартньори.
Предвижда се част от дейностите свързани с изкуства да се провеждат в
читалищата-партньори и на открити пространства, емблематични за град Пловдив –
Стария Пловдив, Капана.

Предвижда се взаимодействие и работа с творци – сценографи и моделиери,
детски писатели, илюстратори на детски книги, занаятчии и артисти, педагози.
В етапите на проекта водещо е включването на доброволци:
- сред родителите на децата;
- Читалищни общности;
- Културни институции – Архитектурно-исторически резерват „Старинен
Пловдив“, Регионална Занаятчийска Камара - Пловдив (РЗК –Пловдив); Къщи и
музеи;
- Образователни институции – деца, родители, учители и персонал.
Създаденият модел за партньорство с представените в град Пловдив
етнически групи ще допринесе за придобиване на умения за толерантност в
съвместна работа и устойчивост на резултатите.
Включването на институциите и семействата в приобщаването на младото
поколение към историческото богатство и съвременен културен живот на град
Пловдив ще обогати знанията и уменията на децата и ще доведе до повишаване
качеството на възпитание и образование в ДГ ”Снежанка”, гр. Пловдив и ще
подпомогне утвърждаването на читалищата в съвременното общество и живот на
града.
В дейностите и етапите на реализация на проекта е поставен акцент върху
нови знания и умения за децата, обмяната на опит и добри практики, съгласуваност
и подкрепа от страна на ръководствата на партньорските организации ДГ
«Снежанка» и читалищата НЧ «Алеко Константинов» и НЧ «Шалом Алейхим»,
учителите и семействата на децата от детската градина.
В етапите на проекта водещи са Читалищни общности-клубове и ателиета,
културни институции – Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“,
Регионална Занаятчийска Камара - Пловдив (РЗК –Пловдив), Образователни
институции – деца, родители, учители.
Период
Вид дейност
Начало
Край
03.2019г.

03.2019г.

01.2019г.

02.2019г.

I. „Малките деца в отминалите времена“:
Проучване историята на град Пловдив с посещения на
музеи, къщи на занаятите и сбирки с експонати, съхранили
особености на историческите пластове на града – бит,
занаяти, фолклор, облекло.
II. Екипни срещи на партньорите.

III. Уъркшоп в Лапидариума
(Стария град, пл. „Атанас Кръстев”)
Изработване на предмети.
Снимане на желаещите гости с тематични макети.
Изложба на рисунки, илюстрации и други.

04.2019г.

04.2019г.

IV. „Пловдив-пазарен ден“
в „Капана-квартал на 05.2019г.
творческите индустрии“
Концерт на участниците в проекта.
Снимане на желаещите гостите с тематични макети на
Стария Пловдив.
Изложба на ръчно изработени предмети.

05.2019г.

V. Създаване на албум от събитията на Проекта с
участие на деца, учители и партньорите по проекта.

05.2019г.

05.2019г.

