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ECHO В 
УЧИЛИЩЕ

Главната цел на проекта ECHO е да постави на сцената европейското културно 
наследство за всички хора, както тези от по-старите поколения, така и за по-младите. 
За нас е важно резултатите и опитът, придобити от проекта ECHO да бъдат показвани 
в училищата, така че децата и тийнейджърите да могат да станат свидетели на 
проекта, за да могат да научат повече за историята и случилото се, чрез изкуството.
 
Бъл;гарските артисти в проекта ECHO: Мартина и Иванка, посещават няколко училища 
в България с цел да споделят своят опит с младите хора. Професионална гимназия по 
текстил и моден дизайн гр. Варна, Професионална гимназия по приложни изкуства гр. 
Смолян, Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн "Акад. Дечко Узунов" 
и Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" в София са част от 
планираните точки. 
 
Някои от тях вече посетиха, и тъй като интересът на децата към проекта е очевиден, 
предвиждаме работните срещи да продължат. Ако желаете да посетим и 
вашето училище, и младите хора с които работите да разширят 
знанията си, в областта на културното наследство, пишете ни:
info@openspacebg.com .
 



.

ECHO в училище
Мартина и Иванка не очакваха младата публика да бъде толкова фокусирана и заинтересована 

от темата. Това беше истинско предизвикателство за тях. Бяха наистина изненадани, че децата 

могат да бъдат спечелени с подобна тема. Вероятно защото никога не са учили история чрез 

личните преживявания на някой друг, нито чрез изразнизните средства на изкуствата, но ефект 

определено има.

 

 

 

 

Този нов начин на учене ги кара да открият нов свят от възможности, неща, които 

могат да направят в бъдеще, както и знания, които да придобият. Затова Фондация 

„Open Space” ще продължи да работи за подобни срещи между училища, организации и 

артисти. Ще покаже на младите хора други, различни начини да се учат, да ги 

стимулира да бъдат любопитни и да откриват собствените си възможности и умения.



Следете ни !
Изложбата Echo project ще се проведе от 4-ти до 8-ми април във Велики Преслав. Това 
ще бъде последната спирка на това невероятно пътуване през историята. Във Велики 
Преслав хората ще имат възможността да се възхищават на произведенията на 
изкуството, вдъхновени от това международно историческо пътешествие и дори да 
разговарят с артистите, които ще се радват да споделят своите преживявания и мисли с 
всички посетители. Фондация "Open Space" Ви кани да се присъединете към нас и да 
станете свидетели на това уникално събитие.
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