
Работна среща по проект 

“Интерактивен празничен 

календар на Европа”

12 - 18 юни, 2022  

гр.Черкезкьой, Турция



Първи ден – 13.06.2022

❖ Церемония по посрещане на участниците в срещата в училището 

домакин

❖ Обиколка на училището и посещение на учебни часове. Бяхме 

впечатлени от сградата на училището, просторните класни стаи и зали

❖ Представяне на презентации за традиционните есенни празници във 

всяка една от страните участнички в проекта. 

❖ Среща с кмета на гр. Черкезкьой

❖ Уъркшоп - всички партньори представиха свои традиционни танци и 

учиха останалите  да танцуват.













Втори ден – 14.06.2022

Културно - образователна екскурзия до гр. Одрин - град богат на история и 

забележителности

❖ Панорамна обиколка на града с екскурзовод 

❖ Джамията Селимие

❖ Музеят на здравето

❖ Посещение на Караагач - старата гара и поща на Одрин, живописните 

мостове в османски стил над реките Марица и Тунджа.

❖ Капалъ Чарши







Трети ден – 15.06.2022
❖ Спортни игри - баскетбол, волейбол

❖ Подоготовка и репетиции за традиционното тържество на училището за 

изпращане на завършилите 7 и 12 клас ученици

❖ Посещение на Инспектората по образованието в Черкезкьой

❖ Среща с областния управител. Споделихме впечатленията си от Турция и 

турската образователна система и обсъдихме приликите и разликите в 

традиционните празници и ибичаи на нашите народи.

❖ Участие в церемонията училището домакин. Всички партньори подготвиха 

традиционни танци и песни като поздрав за учителите и учениците от 

турското училище, както и за  гостите на тържеството.







Четвърти ден – 16.06.2022

Посещение на Истанбул - част от културната програма на 

мобилността

❖ Дворецът Топкапъ 

❖ Синята джамия

❖ Църквата “Света София”

❖ Капалъ Чарши

Компетентната и емоционална екскурзоводска беседа ни помогна 

да се докоснем до част от богатото културно-историческо 

наследство на града.









Пети ден – 17.06.2022

❖ Бяхме гости на церемонията във връзка с приключването на учебната 

година на училището домакин и бяхме впечатлени от тържествеността, с 

която се отбеляза това събитие

❖ Церемония по връчване на сертификатите на участниците в срещата, 

размяна на подаръци и сбогуване


