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Отчет за обучително събитие в Португалия     

По проект „Водата в нашия свят“  

30,01,2017г. -03,02,2017г. 

 

 

Учители –Мая Спасова, Татяна Димитрова 

Ученици - Бианка Маринова, Йоана-Виктория Лозанова 

 

I. Цели и програма на обучително събитие Португалия 

Програмата на обучителното събитие беше съгласувана между партньорите и 

изпратена предварително на всички участници. Съгласно проектното предложение 

и договореното по време на първата учителска среща по проекта в България, 

планираните цели и дейности на обучителното събитие в Португалия са: 

А.Цели: 

1.Развитие на умения за критично мислене и анализ у учениците; 

2.Използване на неформални, иновативни обучителни дейности;  

3. Обмяна на идеи на международно ниво; 

4. Работа в екип и сътрудничество; 

5. Комуникация на английски език; 

6. Посещение на значими за Португалия водни обекти с цел правене на снимки и 

създаване на водно историческо наследство. 

  

 Б.Дейности: 

 

1.Представяне ня Резултатите от Дейност 1-Лого на проекта; 

2.Посещение на Лисабон, река Тахо и паметници, намиращи се в близост до реката;; 

3.Посещение на съоръжение, използващо вода в производството си; 

4.Посещение на нос Кабу да Рока, паметника на Исус Христос, океанариума в 

Лисабон; 

5.Участие в Манифест „Какво е за мен водата“ ; 

6.Представяне на страните, участници по проекта; 

7. Попълване на въпросници за обратна връзка. 
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II. Подготовка за участие в обучително събитие Португалия  

Подготовката за участието в обучителното събитие в Португалия включи следните 

дейности: 

1.Закупуване на самолетни билети и застраховки на участниците; 

2.Запознаване на учениците с техните приемни семейства чрез писане на писма; 

3.Закупуване на презентационни материали, сувенири и подаръци за колеги и ученици 

от партньорските училища; 

4.Запознаване на учениците от България с националните особености на домакините от 

Португалия; 

5.Комбиниране на продуктите от Дейност 1-Лого на проекта; 

6.Приготвяне на презентация за България; 

7.Запознаване с програмата, целите и задачите на обучителното събитие в Португалия; 

 

III. Пътуване и пристигане в Португалия 29.01.2017 година 

Пътуването се осъществи със самолет от София до Лисабон през Франкфрут. Полетът 

мина успешно и на летището бяхме посрещнати от нашите нови приятели, партньорите 

по проекта от Португалия. След еуфорията по посрещането и първоначалните 

притеснения, учениците се запознаха и тръгнаха към домовете на техните домакини. 

Учителите от Португалия ни придружиха до хотел Санта Ириа, където ни съдействаха 

за настаняването. 

 

IV. Ден Първи -30. 01. 2017 година –Понеделник 

1.Пристигане в училището домакин – Форте да Каза 9,30 

часа 

 Официално посрещане на участниците.  

Всички участници пристигнаха в училището домакин. 

Координаторът на проекта Хелена Рамос, Мария Жоао-

класен ръководител на учениците,  настанили деца в 
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домовете си, както и директорът на училището поздравиха гостите и пожелаха 

приятен престой в страната. Всички ученици и учители получиха тениска с 

логото на проекта, за разпространение и устойчивост на проекта, както и 

нформационни материали за дейностите по време на  престоя, с цел 

информиране на участниците за програмата на предстоящото обучително 

събитие. 

 Разглеждане на изложба от дейността за месец декември 2016 година, озаглавена  

„Водата в нашия свят“. В училището в Португалия има създаден кът „Еразъм“+, 

където са подредени материали, свързани с дейностите по проекта. 

 

  

 

 Упражнения и техники за разчупване на леда 

След като всички участници бяха настанени в библиотеката на училището, 

учениците бяха разделени на екипи, с цел по-добра организация и участваха в 

дейности за „разчупване на леда“. 

Хелена Рамос –координатор  на проекта от Португалия организира и проведе 

няколко игри с учениците за разчупване на леда. Учениците се забавляваха 

докато участваха в реденето на пъзели, изпълняваха техниките, отговаряха на 

асоциациите и завързваха приятелства с връстниците си от другите държави. 

След  емоционалното посрещане, учениците от училището домакин представиха 

артистична програма, включваща традиционни португалски песни  и ритми. 
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Учителите бяха впечатлени от разнообразните томове задължителна и 

допълнителна литература, налична в библиотеката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обяд в училището 

В училище „Agrupamento de escolas do forte da casa’’ се провеждат курсове по 

туризъм. Има оборудвано кухненско помещение, голям училищен бюфет и  

столова, където учениците от направление туризъм провеждат учебната си 

практика.  

 Посещение на Океанариум  - тема Водата около нас, от която зависим  

Цел-Запознаване с видове морски 

обитатели, начини за пречистване на 

водата и хранене на обитателите на 

Океана. 

Имахме възможност да се запознаем с „ 

нещата от кухнята“ на Океанариума. 

Показаха ни как се пречиства огромното 

количество вода, начините за хранене на 

различните риби, съобразяване с режима 

им, почистването на отделните 

помещения. Имахме възможност да 

наблюдаваме различните  видове и 

особеностите на 8000 вида морски обитатели.  
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 Мостът „Вашку да Гама“ 

Най-дългият мост в Европа, пресичащ естуара на река Тежу между Сакавен и 

Алкушети, непосредствено на север от столицата на Португалия Лисабон. 

 

Мостът е стоманобетонен и включва два дълги виадукта и главен отвор, който 

има вантова конструкция и дължина 420 m. Общата дължина на моста е 17 185 

m, което го прави най-дългия в Европа. Ширината на пътната конструкция е 30 

m, като по нея преминават 6 пътни ленти с разрешена скорост на движение 120 

km/h. Мостът е завършен през 1998 година във връзка с Всемирното изложение 

в Лисабон и носи името на португалския мореплавател Вашку да Гама.  

 

 

 

V. Ден Втори 31.01.2017 година- вторник 

Тема „Лисабон и реката“.  Водата, необходима за живот. 

 

 Музей на водата 

 

Акведуктът  The Águas Livres  Aqueduct of the Free Waters е построен 

1731-1799 със заповед на краля. Това е огромна система за събиране и 

транспортиране на вода с помощта на гравитацията. Тя е със статут на 

национален паметник от 1910 г.  

Съоръжението е издържало на земетресението през 1755. Основната дължина  на 

акведукта обхваща 18 km, а на цялата мрежа от канали се простира през почти 

58 km. /The main course of the aqueduct covers 18 km, but the whole network of 

canals extends through nearly 58 km./ 

     

Участниците имаха възможност да преминат по част от акведукта. Участваха в 

организирана беседа и направиха снимки, които да участват във временна 

изложба в музея на водата.Цел на изложбата –Разпространение на резултати от 

проекта. 

 

 

 



[Въведете текст] 

   
 Манифест   „Какво е за мен водата?“ Учениците имаха за задача да споделят  

мнения по въпроса „ Какво е за мен водата?“, като представят идеите си чрез 

рисунки и асоциации.  

 

 Манастир Жеронимус 

 

Този манастир е най-впечатляващ символ на власт и богатство на 

Португалия по време на ерата на Откритията. Крал Мануел I го построява през 

1502 на мястото на обителта, основана от принц Хенри Мореплавателя, където 

Васко да Гама и неговия екипаж прекарал последната си нощ в Португалия в 

молитва, преди да замине за Индия. Той е построен в чест на пътуването на 

Васко да Гама и на входа има гробница на Васко да Гама. Други важни личности 

за португалската история също са погребани тук,  крал Мануел и King Sebastião, 

и поетите Фернандо Песоа и Alexandre Herculano.Манастирът е заселен от 

монаси от Ордена на Свети Жероним (Йеронимитски орден), чиято духовна 

работа е да дадат насоки на моряците и да се молим за царската душа. Той е 

признат от  ЮНЕСКО като паметник на световното културно наследство. Този 

архитектурен стил става известен като Manueline, стил на изкуството, която 

служи за прослава на великите открития от тази епоха. 

Най - внушителният паметник от времето на португалската откривателска епоха. 

Построен със златото на Бразилия през 1502 год. Тук са прекарали последните 

си нощи екипажите на Вашко да Гама, както и той самият преди отплаването им 

за откриването на Индия. Убийствена готическа архитектура с мавритански 

примеси, паметник на Юнеско и последен дом за Вашко да Гама, както и на 

големите фигури в португалската история- крал Мануел и крал Себастиро, 

поетите Фернандо Песоа и Алешандре Еркулано. 

 

 Музей на военноморска флота 

 

Музеят на военноморската флота в Лисабон, Португалия  показва  господството на 

Португалия в моретата. Колосалните 17 000 експоната са поставени в западното 

крило на манастира Жеронимус.  Има макети на кораби от епохата на Великите 

Географски открития. Най-старият експонат е дървена фигура, представляваща 

архангел Рафаел, който придружава Васко да Гама при пътуването му до Индия. 

 

Впечатляващо е и земното кълбо от 1645, направено от най-известния 

производител на глобуси на всички времена, Вилем Янз Блау. 

 

 Пасти Белем 

Домакините бяха организирали посещение на традиционно заведение, където 

имахме възможност да опитаме традиционните за Португалия Пасти Белем.  
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Пасти Белем или Пастиш де Ната са създадени преди 18-ти век от католически 

монаси в манастира Жеронимус. По това време, в манастирите са  използвани 

големи количества от яйчни белтъци за колосване на дрехи от монахините. В 

манастирите са  използвали останалите жълтъци за да направят торти и 

сладкиши. 

След изчезването на религиозните ордени и затварянето на много от 

манастирите в резултат на Либералната революция от 1820 г., монасите 

започнали да продават Пасти Белем в близката захарна рафинерия, за да 

получават приходи. През 1834 г. манастирът е бил затворен и рецептата е била 

продадена на рафинерия за захар, чиито собственици през 1837 г. откриват 

Фабрика де Белем. Потомците притежават бизнеса и до днес.  

От 1837 г. местните жители и посетители на Лисабон посещават  пекарната за 

закупуване на пресни Пасти Белем  от фурната, поръсени с канела и пудра захар.  

 

 Културна вечер  

За запознаване с културата и музиката на Португалия, домакините организираха 

официална вечеря за учителите . По време на вечерята се наслаждавахме на 

изпълнение на традиционната музика Фаду. 

 

 

VI. Ден Трети 01.02.2017 година - сряда 

 

Тема „Лисабон и океанът“   

Посетихме нос Кабу да Рока, който е в Атлантическия океан и е най-западната 

точка на континента Европа. Намира се на около 40 км западно от Лисабон и 

представлява скала, издигаща се на 140 м над океана.  
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На възвишението се намира морски фар, пощенска 

станция, ресторант и магазин за сувенири. 

 
 

Нос Кабо да Рока е най-западната континентална 

точка на Европа. Намира се в близост до град 

Кашкайш в Португалия. Прочутите португалски 

мореплаватели са тръгнали от тук към 

неизвестното, за да откриват нови земи, да спечелят 

слава, богатство, постове, престиж. Кабо да Рока е 

на 38,47 гдадуса северна ширина и 9,30 западна 

дължина. Тук наистина свършва континентална 

Европа. 

 

 

 
Кашкайш/Cascais/ 

Кашкайш (Cascais) е град в Португалия, разположен на брега на Атлантическия 

океан, на 30 км от Лисабон. В миналото Кашкайш е бил типично рибарско 

селище. В края на 19 век Португалското кралско семейство построява 

резиденция там. 

  Днес в Кашкайш има голямо яхтено пристанище и няколко живописни 

пясъчни плажове, идеални за почивка под португалските слънчеви лъчи. 

/Синтра/Sintra 
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Синтра –столица на романтизма в Португалия 

В рамките на границите си Синтра притежава в себе си други два града – Келуз 

и Какем. Синтра е част от историческото наследство ЮНЕСКО. 

 Националният дворец в Синтра  

Намира се в историческия център на града и е уникален паметник, отличаващ се 

с изключителна историческа, архитектурна и художествена стойност. 

Хилядолетната история на Двореца на град Синтра започва по време на 

мюсюлманската окупация на Иберийския полуостров. От всички дворци, 

построени от португалските монарси през Средновековието, само дворецът на 

Синтра е оцелял до наши дни практически непокътнат, като същевременно 

запазва същите съществени черти на формата и очертанията си от средата на 16-

ти век. Основните реставрации  на сградата, извършени след християнското 

преследване през 12 век, са спонсорирани от царете Динис, Йоао I и Мануел I, 

между края на 13 век и средата на 16 век. Тези реставрации  се състоят от 

адаптации, разширения и общи подобрения, които дават на двореца 

съвременния вид. Националният дворец в 

Синтра е обявен за национален паметник 

през 1910 г. и е част от културния пейзаж на 

Синтра, класифициран от ЮНЕСКО за 

световно наследство от 1995 г. 

 

VII. Ден  Четвърти 02.02.2017 година - 

четвъртък 

Два моста над водата 

 

Прекосихме рака Тахо с автобус по най-

дългия мост в Европа „ Вашку да Гама“. 

Посетихме мелница Corroios Tide Mill, 

където наблюдавахме демонстрация на 

работния процес на мелницата, начините на 

производство на брашно и видяхме различни 

видове семена, от които се произвежда 

брашното. 

 

Мелницата е построена през 1403 г. от г-н 

Нуно Алварес Перейра, собственик на много 

от земите по крайбрежието на устието на Тахо в Сейшал.  

През 1752 г. мелницата е преустроена, но на 1 ноември 1755 г. земетресението в 

Лисабон е довело до увреждане на структурата. През 1767 г. започва 

възстановяването на мелницата през . 

През 20-и век е инсталиран осмият  двигател, който подпомага фрезоването.  
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През  1980 г. мелницата става собственост на общината и е реконструирана. 

 

Мелницата е разположена по протежение на реката в изолирана точка по 

устието на река Тагос, като се използва малката речна ръка, за да се създаде 

бариера, запушвайки водите до залива, които се отварят и затварят автоматично 

от приливи и отливи. 

 

Сградата представлява две правоъгълни постройки, ориентирани надлъжно, 

състоящи се от мелница, склад и резиденция на мелничарите, превърнати във 

временна изложбена зала.  
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Cristo rei  

Светилището на Христос Царят е католически 

паметник и храм, посветен на Свещеното 

сърце на Исус Христос, с изглед към град 

Лисабон, разположен в Алмада, Португалия. 

Той е вдъхновен от статуята на Христос 

Изкупител в Рио де Жанейро в Бразилия, след 

като кардиналният патриарх Лисабон посетил 

този паметник. Проектът е открит на 17 май 

1959 г., докато Португалия е управлявана от 

авторитарния президент на Съвета на 

министрите António de Oliveira Salazar, който 

даде окончателното си разрешение за проекта. 

Гигантската статуя в цимента е издигната, в 

знак на благодарност, защото португалците са 

пощадени от последиците от Втората световна 

война. Паметникът е издигнат на 

изолиран скален връх на 133 м над 

морето, с изглед към левия бряг на река 

Тагус. Това е най-високата точка в 

Алмада, на плато, доминирано от моста 

25ти Април. 

Паметникът се състои от 

трапецовиден пиедестал с височина 82 

метра, оформен от четири арки и плоска 

платформа, поддържащи 28-метровото 

изображение на Христос.  

 

 

 Мостът 25ти Април, 

По време на откриването си през 1966 г., Мостът 25ти Април, дълъг 2278 метра 

(7473 фута) с основен участък от 1013 метра е бил един от най-дългите мостове 

в Европа. Морската палуба, на 70 метра над нивото на водата, е окачена от 

кабели, поддържани от високи пилони, които се издигат на височина 190,5 метра 

над водата. Дизайнът му е вдъхновен от прочутия мост на "Голдън Гейт" в Сан 

Франциско и дори е боядисан в същия цвят. 

Името е посветено на Мирната революция на карамфилите от 1974 г. 

През 1974 г. мирната революция на карамфилите сложи край на авторитарния 

режим. След революцията много от паметниците в града, които се отнасят до 

режима, получават ново име. Понте Салазар е преименуван на Понте 25 Април 

или Мост 25 Април , за да отпразнува началото на революцията на 25 април 

1974 г. 
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VIII.  Ден  Пети 03.02.2017 година- петък 

 Вода и природни ресурси 

 

 Посещение на природен парк EVOA- 

През последния ден посетихме природен парк EVOA, където наблюдавахме 

различни видове птици, и получихме информация за дейностите, които се извършват в 

природните паркове и резервати. Преди да започне наблюдението ни посрещнаха в 

посетителския център, където гледахме документален филм за природния парк и 

попълвахме въпросници. 

EVOA се намира в природния резерват на 

устието на Тахо, който е включен в мрежата 

Натура 2000 от 1980 г. насам и е признат за 

влажна зона с международно значение . 

Разнообразието и изобилието на мигриращите 

водни птици дава на устието на Тахо статута на 

най-важната влажна зона в Португалия и един 

от най-важните в Европа. През периодите на 

мигриращо преминаване тук има повече от 120 

000 птици, които почиват на това място, преди да продължат пътуването си. Някои 

остават за по-дълъг период от време, след това се връщат в района на гнездене или 

зимуване. 

Посетителите имат възможност  да наблюдават и  радват на дивите птици, най-вече в 

три сладководни влажни зони, със 70 ха, създадени с цел за наблюдение на птици. 

Необходимото спокойствие и удобство за посетителите са гарантирани чрез скрити 

пътеки и кожи, които са стратегически разположени. 

Архитектурата на сградата има съвременен характер , който се интегрира със 

заобикалящата среда чрез някои платформи, съчленени и взаимосвързани между тези 

две сгради, които осигуряват на посетителя постепенно приближаване на сградата и 

ландшафта. За построяването е използвано дърво като естествен елемент, който ни 

препраща към образа на тръстиките. 

 

 

 

 

  

.  
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 Представяне на презентации, сертификати, анкета за обратна връзка 

 

След обяд отидохме в училището, където екипите от всички държави представиха 

презентации и видеа за страните и училищата на партньорите. След презентацииите, 

участниците получиха сертификатите за присъствие и YOUTHPASS сертификатите 

си. 

 

   


