
Проект „Танцувай с мен, а не с лошите” 
реализиран от СОУ „Васил Левски”, гр. Русе 

по национална програма „Училището – територия на учениците” 
Модул: „Развитие на извънкласни и извънучилищни  дейности” 

 
 
Координатор на проекта: Георги Киров Иванов – Помощник-директор по УД 
Пом. координатори: Цветелин Иванов Ненов - хореограф 

    Галина Георгиева Ганчева – училищен психолог 
 

Проектът започна през учебната 2007/2008 година и до завършването му – 15 юни 
2008 г. бяха изпълнени основните дейности, залегнали в проекта: 

1. Участваха 60 ученици на възраст от 7 до 16 години, които провеждаха 
тренировки по групи и възраст под ръководството на г-н Цветелин Ненов и г-
н Станимир Ганев - хореографи. 

2. Закупена беше усилвателна уредба с мишпулт за провеждане на репетиции и 
концерти, TV и DVD, репетиционно облекло за всичките 60 участници и 
сценични костюми. 

3. Беше посетен лицея „Йон Майореску” в гр. Гюргево, Румъния и подписан 
двегодишен проект за партньорство между двете училище за развитие на 
последвалите културни изяви от двете страни - изнасяне на концерти и 
конкурсни програми на сцената на културния местен център „Йон Виня” и 
подписването на двегодишен протокол за сътрудничество на двете 
институции. 

 
На 9.V. 2008 г бе изнесена програма по случай Деня на Европа и бе показано 

творческото израстване на децата, включени в проекта.  
На 15.V. 2008 г беше залегнат гала-спектакъл в ДНА. Поканени бяха гости от 

културния център „Йон Виня” и лицея „Йон Майореску”, гр. Гюргево, деца от клуб 
по спортни танци към община Бяла и естраден певец от София. Най-добрите бяха 
наградени с безплатни екскурзии от туроператора на фирма „Ан-Мар-Травел”. 
Всички участници получиха медали за участие в проекта. Със статуетка от 
директора на училището за отлична работа по национална програма „Училището – 
територия на учениците” бяха наградени и ръководителите на проекта. Всичко това 
бе отразено от телевизионна програма „Север”. 

Всичко описано по-горе като дейности, извършени по проекта, се увенча с 
пълен успех. Радостта и вълнението на родителите и обществеността ни кара и ние 
като ръководители да се чувстваме горди и със самочувствие, че сме спомогнали 
нашите деца да ги спечелим за нещо по-хубаво.  
 


