
Работна среща по проект 

“Интерактивен празничен 

календар на Европа”

25 - 27 ноември, 2019  

гр.София, България



Първата среща по проекта /Short-term joint staff training events / беше 

чудесна възможност да се срещнем с нашите партньори, да 

обсъдим бъдещите проектни дейности и мобилности и да запознаем 

нашите гости с историята, културата и традициите на нашата 

страна.



Първи ден – 25.11.2019
❖ Церемония по посрещане на участниците в срещата в 

училището домакин- приветствено слово от директора на 

училището г-жа Николова, представяне на екипа на 

участниците в проекта  и музикален поздрав от ученици, 

които изпяха народни песни от различни региони на 

страната ни.

❖ Обиколка на училището. Гостите бяха впечатлени от 

красивите традиционни български носии, които се 

съхраняват в гардеробното помещение на училището.

❖ Посещение на учебни часове.



❖Представяне на презентации за училището, града и държавата на всички  

партньори по проекта 

❖Тематична кръгла маса за най-популярните и обичани традиционни 

празници във всяка страна участничка - подбор на препоръчаните от всяка 

страна празници за включване в общия европейски календар.

❖Дискусия - разговори за значимостта на проекта, неговите дейности и крайни 

срокове за изпълнението им, методи на работа и отговорности, фиксиране на 

дати за бъдещите мобилности. 

❖Уъркшоп - урок по български народни танци









Втори ден – 26.11.2019
❖ Разглеждане на забележителностите на София с екскурзоводска 

беседа представена от учители от училището домакин -

Национален дворец на културата, църквата “Св Неделя, 

Ротондата “Св. Георги, Ларгото, Народен театър ”Иван Вазов”, 

Руската църква, Баня Баши джамия, храм-паметник “ 

Александър Невски”

❖ Посещение на Националния етнографски музей представящ 

най- богатата етнографска експозиция в България. Гостите се 

запознаха с различни аспекти на традиционния бит и култура на 

българите.







Трети ден – 27.11.2019

❖ Уъркшоп в родната къща-музей на Елин Пелин в Байлово, село на около 40 км от 

София. Къщата пресъздава атмосферата, в която са живели жителите на Байлово през 

18 и 19 век. Участниците имаха възможността да се докоснат до традиционни 

български обичаи. Местни жени показаха  дейности, характерни за българите от онова 

време. В някои от тях учителите взеха активно участие.

❖ Избор на лого на проекта

❖ Церемония по връчване на сертификатите на участниците в срещата, размяна на 

подаръци и сбогуване












