
Първа работна среща по проект 

“Интерактивен празничен 

календар на Европа”

проведена от 25 до 27 ноември 2019г.

в гр.София, България



Първи ден – 25.011.2019г.

❖ Официално посрещане с приветствено слово на директора на 

училището и кратка музикална програма, която им представи три 

различни стила на фолклорно пеене и костюми от няколко 

етнографски области

❖ Партньорите представиха чрез презентации и видео филми своята 

държава, общност и училище. 

❖ Разглеждане на училището домакин. 



Първи ден – 25.011.2019г.

❖ Посещение на часове по изкуствата -хореография, музика, изобразително 

изкуство. 

❖ Урок за гостите по български народни танци, в който те взеха активно 

участие. 

❖ Среща с кмета на район Младост. На срещата беше проведен разговор за 

целите, нуждите и резултатите от проекта. 

❖ Кръгла маса - дискусия за най-популярните и обичани традиционни 

празници на участващите в проекта държави и избор на празниците, които 

ще бъдат включени в европейския календар













Втори ден – 26.11.2019г.

❖ Културно – образователна програма: запознаване със забележителностите на 

София. 

❖ Посещение на Националния етнографски музей - запознаване с най-

представителната етнографска експозиция в България, показваща различни 

аспекти на традиционния бит и култура на българите. 

❖ Лекция на тема: Календари и празници 











Трети ден – 27.11.2019г.

❖ Уъркшоп в село Байлово - възстановка на няколко традиционни 

български обичаи. Участниците изработиха кукли облечени в 

национални костюми и направиха традиционна българска баница.

❖ Обсъждане на предстоящите дейности и дати на мобилностите 

през първата година от проекта : регистрация на проекта в 

eTwinning, създаване на страница на проекта във Facebook, 

изработване на коледни картички и организиране на изложби във 

всяко училище.



Трети ден – 27.11.2019г.

❖ Участниците домакини организираха конкурс за лого. След 

проведено гласуване беше избрано  най -доброто предложение за 

лого на проекта. Избраното лого включва името на проекта и 

знамената на всички участващите държави. 

❖ Оценка на работната среща и раздаване на сертификати

❖ Етно-културна вечер – български фолклорни песни и танци, 

традиционни ястия.















 Смятаме, че първата работна среща по проекта беше ползотворна.

Участието в  срещата даде на участниците възможността да 

комуникарат със своите партньори - учители от други европейски 

страни, да се запознаят с бита, културата и образователната 

система на страната домакин. На срещата бяха обсъдени важни за 

бъдещите дейности по проекта въпроси 



Проектът се реализира с финансова 

подкрепа, полечена по програма 

“Еразъм+”


