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В периода от 14-ти до 18-ти май 2018г. бях част от представителната група на 137-

мо СУ „Ангел Кънчев“, селектирана за провеждане на финалната среща по проект 

Erasmus + „G.r.e.e.n. in EUROPE“ – Green Enterpreneurial Education Network in Europe, 

2016-1-IT02-KA219-024333-4  в град Таранто, Италия. В срещата взеха участие България, 

Италия, Уелс и страната на баските (Испания) като нашата група включваше 15 човека, 9 

от които ученици от горен курс.  

 

Останах с прекрасни впечатления от визитата ни. Организацията на всички 

дейности беше много добра и стимулираше екипната работа. Още първия ден имах честта 

да присъствам в кметството на града и да наблюдавам официалното откриване на срещата 

в присъствието на консула. Това определено беше едно стимулиращо начало за всички. 

Консулът лично раздаде специално изработени сувенири – символи на града, които 

изненадаха и зарадваха децата, а.музикалното изпълнение на живо, което домакините бяха 

подготвили, допълни приятната атмосфера и създаде колорит на официалната част. 

Последва организирана от домакините разходка из стария град, към който се отправихме с 

приповдигнато настроение. Посетихме музея MUDI, в който наблюдавахме забележителни 

произведения на изкуството. Разходката като цяло ни въведе в местната култура и ни 

разкри много от 

архитектурните и 

исторически 

забележителности 

на Таранто. 

 

 



 

           Посрещането ни в самото училище Leonida  ме удиви със своята организираност и 

eнтусиазъм. Учениците заедно с учителите бяха подготвили хореография, музикални 

изпълнения и декорация, свързана с екологията и рециклирането. Навсякъде по 

коридорите се провеждаха артистични дейности, децата рисуваха, комбинирани в екипи, 

имаше музика и игри, усещаше се творческа атмосфера. Към дейностите беше включен и 

спорта като се проведоха  танци и игри в салона, обогатяващи още повече разнообразието 

и празничния дух. Диалогът учители – ученици намери своя образ в още едно забавно 

събитие – баскетболен мач във физкултурния салон.  

В сградата с най-малките (около 3 г.) атмосферата беше неописуема. Песни, 

костюми и ръкопляскания, наред с цветя от рециклирани материали и много усмивки 

оставих в спомените си от този ден в училището. Да не забравяме и домашно приготвените 

традиционни ястия, с които ни изненадаха гостите.  Подаръците – информационни табла 

със снимки, декорации, рисунки върху дърво, оригами и дори хвърчило бяха изработени от 

самите деца очевидно с много желание и любов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Една от незабравимите атракции по време на визитата безспорно беше пътуването в 

открито море. За пръв път наблюдавах делфини в естествена среда, а и усещането да си зад 

кормилото и за момент да управляваш посоката на катамаран в открито море е 

изключително вълнуващо. Благодарна съм  на Jonian Dolphin 

Conservation за обстоятелствената лекция, описваща 

поведението на морските бозайници и въобще животът под 

повърхността. За мен това пътешествие беше един нов поглед 

към природата, взаимодействието с животните и близко 

докосване до местното толкова дълбоко синьо море. 

 

 

 

 

 

 



Дейностите през втория ден в училище бяха полезни със смесването на групите и 

работата в екип между учители и ученици. Колективна задача, в която участвах беше 

разработването на бизнес план за град Таранто. За мен това беше предизвикателство от 

гледна точка на новия поглед, свързан с рекламата и 

иновациите в културно отношение, които биха могли 

да създадат нова културна среда, подходяща за 

туризъм и популяризиране на местността. С 

удоволствие взех участие в екипа като се постарах да 

организирам работата на групата около една обща 

структура. Създаването на атракциони на определени 

места в бизнес плана на града прецених, че е 

подходяща форма на взаимодействие между наука и 

изкуство с цел запознаването на повече хора със 

забележителностите на града.  

 Информацията, която често срещаме под форма на брошури, плакати и т.н. в 

случая, прецених, че може да бъде поднесена с игрови подход, което да я направи по-

привлекателна за любознателните 

посетители. Така изследването на 

географията, историята и архитектурата 

може да се случи чрез оригиналност и 

творческо използване на природните 

дадености (например подвижни 

скулптури, задвижвани с природен 

ресурс – вода, вятър и т.н. Такива в 

България вече съществуват и имат 

доказан ефект с въздействието си). Нашите ученици бяха креативни, но добро впечатление 

ми направиха с идеите си и италианските ученици, които предложиха включването на 

артистични прояви по време на пътешествието и изненади в структурата на бизнес плана.  

 

 



Към края на нашето посещение се насладихме на разходка в град Лече. Въпреки 

лошото време атмосферата беше вдъхновяваща. Цъфнали дървета, барокова архитектура, 

дъжд и много лилаво!  Катедралата, в която влязохме – типична за стила барок – 

определено заслужава внимание. Документация от посетените забележителности ще 

презентирам на учениците в нашето училище като пример за този богат на художествени 

елементи стил, мащабно разпространен в цяла Европа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Като учител по изобразително изкуство особен интерес за мен представляваха 

дейностите в ателиетата за керамика и грънчарство, които посетихме в Grottaglie. 

Демонстрацията на грънчарското колело, която домакините бяха организирали имаше 

силно въздействие пред учениците и очаквам да повлияе върху творческия им усет и 

креативност и да доведе до конкретни идеи за собствено производство. При работа с глина 

в бъдеще те биха могли да използват метода и да направят изделия – уникати както с 

формата, така и с декорацията си. От друга страна оцветяването на керамиката би могло и 

е засегнато в уроците по изобразително изкуство, свързани с видовете приложни изкуства 

и също може да бъде разработено на местно ниво.  

 

 

 

 

 

Финалната вечеря в Circolo Ufficiali Taranto впечатляваше с изобилие и разкош. 

Храната тук беше доста разнообразна и определено ме изненада тортата, художествено 

оформена с декорации по проекта.  

 

Като цяло посещението ми на финалната среща 

по проекта „G.r.e.e.n. in EUROPE“ в Таранто ще си 

остане незабравимо със смесицата от преживявания, 

емоции, природа, изкуство и чудесни хора. 

Организацията беше на високо ниво, а създаването на 

документация (видеа и фотографии) по време на 

всички дейности говореше за професионализъм  и 

отговорност от страна на организаторите. Снимковия 

материал, който селектирах от визитата вече беше 

използван за разпространение на проекта във facebook 

страницата на събитието. Също така този материал би 

помогнал и за разпространяване резултатите от проекта конкретно в нашето училище. 

Събраните фотографии, образователни табла, рисунки, дори репродукции от посетена от 

мен изложба в стария град са подходящи примери за презентации  в моменти на споделяне 

на опит между колеги, а също в часовете – за запознаване на учениците от среден и горен 



курс за развитието на културата и богатството на приложните и изящните изкуства в тази 

част от Европа.   

 

 

 

Специални поздравления заслужават учениците от нашето 

училище, които бяха много активни и взеха участие във всички дейности по програмата. 

Настанени при местни италиански семейства, децата имаха възможност да се запознаят от 

близо с културата и бита на италианците, сближиха се с тях и дори не им се разделяше. 

Разбира се, заслужено отнесоха вкъщи и много подаръци. 

  

 

Чест е за нашето училище да 

участва в толкова богати на емоции 

проекти! Благодарна съм за това 

преживяване и се надявам в бъдеще 

да участвам в още нови 

професионални предизвикателства, 

да откривам нови полета за 

действие и да събера нови приказни 

спомени с колектива от 137 СУ 

„Ангел Кънчев“ !  

 

 

 

 

 

      

 

 

Д-р Моника Михайлова, , 

06.06.2018г. 


