
“Интерактивен празничен 

календар на Европа ”
Работна среща

09 -13 май, 2022  

Алкошет , Португалия



Това беше първата физическа мобилност с участието на ученици –

възможност за срещи и дейности на живо, запознаване с 

образователната система на приемащата страна, както и с нейната 

култура, история и традиции.



1st day – 09.05.2022

❖ Церемония по посрещане в училището домакин.

❖ Разглеждане на училището и посещение на часове.

❖ Урок по  португалски народни танци. Традиционна 

португалска храна. 

❖ Peddy Paper activity -много привлекателен начин за учители 

и ученици да изследват историята на възхитителния стар 

град Алкочете, разположен на южния бряг на река Тежу.  

❖ Лекция на тема “Традиции и ценности”.







2nd day – 10.05.2022

Интерактивни екскурзии за запознаване с историята и местната 

култура до:

❖ Сетубал - оживено пристанище и основен център за търговски 

риболов. Посетихме Casa da Baia - сграда от 18-ти век - арт 

пространство, център за насърчаване на местния туризъм и 

музей, посветен на растенията и животните, открити в района, 

включително местните афалини от устието на Садо.

❖ Природен парк Arrábida - защитена зона в Португалия, 

разположена до океана, между Сетубал и рибарския град 

Сесимбра, която има несравнима природна красота.







3rd day – 11.05.2022

❖ Посещение на солниците. Беше интересно да посетим комплекса The 

Samouco Salt Pans, датиращ от 13 век – уникален комплекс, който обединява 

биоразнообразието със социокултурното наследство.

❖ Посетихме Общинския музей на Алкочете,  открит през 1988 г.  включващ три 

различни теми: археология, история и етнология. Проведохме уъркшоп -

Великденски възпоменателни медали

❖ Музикално взаимодействие с португалски ученици. Посетихме час по 

музика. Гостуващите ученици бяха много впечатлени от начина, по който 

португалските ученици изучават красотата на музиката. Нашите ученици 

показаха свои изпълнения – на пиано, китара, както и български народни 

песни. Общуването на езика на музиката беше невероятно преживяване.















4th day – 12.05.2022

Имахме възможностат да се докоснем до малка част от 

богатото разнообразие от забележителности на Лисабон

❖ Музеят “Бордало Пинейро“

❖ Замъкът Свети Георги - "Castelo de São Jorge

❖ Историческият център на Лисабон

❖ Площад “Praça do Comércio”

❖ църкви и катедрали











5th day – 13.05.2022

❖ Училищен театър „Робертиси”. Учениците, които участваха бяха много 

талантливи.

❖ Оценка на дейностите по проекта по време на срещата.

❖ Церемония по закриването на работнатасреща - грамоти за участие, 

размяна на подаръци. Българските ученици благодариха на домакините 

за гостоприемството, като изпълниха две хубави български песни

❖ Разходка по реката с ръчно изработена лодкаПосещение на кметството 

на Алкочете










