
Работна среща по проект 

“Интерактивен празничен 

календар на Европа”

30 май - 03 юни, 2022  

гр.Амара, Румъния



Първи ден – 30.05.2022

❖ Срещата по проекта започна в Букурещ. Посетихме 

Сградата  на парламента. Беше вълнуващо да видим и да 

научим повече за втората по големина административна 

сграда в света.

❖ Посетихме Националния музей на селото Димитрие Густи -

етнографски музей на открито, представящ традиционния 

селски живот в Румъния. Бяхме впечатлени от 

автентичините селски къщи от различни периоди и  

различни региони на страната .







Втори ден – 31.05.2022

❖ Церемония по посрещане в училището домакин

❖ Обиколка на училището и посещение на учебни часове

❖ Всички партньори представиха  своите страни, градове и училища.

❖ Представяне на презентации за традиционните летни празници във всяка 

една от страните участнички в проекта. Презентациите бяха интересни и 

полезни и ни дадоха възможност да разширим знанията си за нашите 

партньори - училища, традиции и обичаи.

❖ Среща с кмета на гр. Амара

❖ Посещение на църквата “Saint Hierarch Nicolae”, Амара













Трети ден – 01.06.2022

Запознаване със културно-исторически забележителности на 

Румъния

❖ Посетихме Дино Парка в Ръншов предлагащ над 100 експоната на динозаври 

и други праисторически същества в реален размер и музей на открито и на 

закрито.

❖ Посетихме замъка Бран / замъка на Дракула  / - сега музей с предмети на 

изкуството и мебели събрани от румънската кралица Мария и музейния 

комлекс представящ традиционния румънски селски бит.







Четвърти ден – 02.06.2022

Уъркшоп в Националния музей на земеделието и етнографията в 

гр. Слобозия 

Показахме твореските си умения при: 

❖ изработването на гривни

❖ рисуване върху порцеланови чаши

Разгледахме и богатата експозицията на музея 







Посетихме църквата “Възнесение Господне” в гр. Слобозия



Пети ден – 03.06.2022

❖ Последният ден беше изпълнен със забавни  и интересни дейности и 

игри:

- търсене на съкровища 

- спортни игри

- уъркшоп - художествени занаяти

❖ Церемония по връчване на сертификатите и сбогуване








