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Отчет за обучително събитие в Полша, град Лодж 

По проект „Водата в нашия свят“ 

08,05,2017г. -12,05,2017г. 

 

 

Учители –Татяна Димитрова, Камелия Костова 

Ученици – Анна Филипова, Стефани Ценкова 

 

I. Цели и програма на обучително събитие Полша 

Програмата на обучителното събитие е съгласувана между 

партньорите и изпратена предварително на всички участници. 

Всички партньори са получили писмо-покана и финансов план на 

визитата. Съгласно проектното предложение и договореното по 

време на първата учителска среща по проекта в България, 

планираните цели и дейности на обучителното събитие в Полша са: 

А.Цели: 

1. Запознаване на участниците със символи, история, девиз, идеи на Eвропейския 

съюз; 

2. Повишаване на дигиталната грамотност и безопасен интернет; 

3. Създаване на културно наследство на водните ресурси; 

4. Споделяне на културни ценности; 

5. Споделяне на добри практики и  опит; 

6. Подобряване на уменията за работа в екип.  

 

 

Б.Дейности 

  

1. Представяне на презентациите от продуктите за месец Април 2017 на тема 

„Вода и наука“; 

2. Участие в работни ателиета, дискусии, уъркшопи и обучителни игри; 

3. Посещаване на значими за Полша водни обекти-реки, резервоари, музеи. 
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II. Подготовка за участие в Обучително събитие Полша 

 

Избор на участници в обучителното събитие - ученици и учители. След определяне на 

учениците, които ще посетят Полша, се проведоха срещи с родителите им, за да се 

запознаят с организационните дейности преди пътуването. Учениците Стефани 

Ценкова от 9 клас и Анна Филипова от 7 клас се запознаха с продуктите на всички 

ученици за дейност „Вода и наука“  и с помощта на учителите по ИТ, английски език и 

членовете на екипа по проекта обединиха продуктите на всички ученици от СУ„Летец 

Христо Топракчиев“, участвали в този етап. 

Подготовката за участието в обучителното събитие в Португалия включи следните 

дейности: 

 Закупуване на самолетни билети и застраховки на участниците; 

 Запознаване на учениците с техните приемни семейства чрез писане на 

писма; 

 Закупуване на презентационни материали, сувенири и подаръци за колеги 

и ученици от партньорските училища; 

 Запознаване на учениците от България с националните особености на 

домакините от Полша; 

 Запознаване с програмата, целите и задачите на обучителното събитие в 

Полша. 

III. План на обучителното събитие в Полша 

(1) Пътуване и настаняване в Полша 07.05.2017 година - неделя 

 

Пътуването от София до Полша със самолет бе наистина вълнуващо. 

Учениците пътуваха за първи път със самолет и бяха любопитни и изпълнени с 

ентусиазъм. Учителите от страната домакин ни посрещнаха на летището във Варшава и 

заедно с участниците от другите държави пътувахме с автобус до град Лодж. Пред 

училището ни очакваха учениците-домакини и техните семейства за да посрещнат 

техните приятели от другите държави. Децата се срещаха за първи път с приемните 

семейства и им предстоеше да научат много нови неща за начина на живот, бита, 

културата на семействата от Полша. 

Колегите от екипа по проекта в Полша 

придружиха учителите до хотела. Агниесзка Шелига-

координатор на проекта за Полша и колеги от 

училището в Лодж ни посрещаха и транспортираха 

всеки ден от хотела до училището. 

 

 

1. Ден първи 08.05.2017 г. - понеделник 

 Официално посрещане в училище „  Publiczne 

gimnazjum nr 26“ Държавно училище 26. 
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Според програмата на визитата, след като всички 

ученици пристигнаха в училището, 

координаторът на проекта Агниесзка Шелига и 

директорът на училището, госпожа Йоланта 

Ковалска, посрещнаха участниците в 

обучителното събитие и ни пожелаха 

ползотворна работа по проекта и приятен престой 

в град Лодж и страната.    С  В  

 

 Вси  

 Безопасен интернет 

Програмата продължи с обучение  за безопасно използване 

на интернет и се запознаха с правилата за сигурност на 

работата в социалните мрежи. Всички ученици отговаряха 

на поставените въпроси и показаха знания относно 

безопасното използване на интернет. 

Цел-Повишаване на дигитална грамотност на учениците. 

 Представяне на резултатите от етап „ Вода и наука“ 

Продължихме с представяне на презентации на продуктите от месец 

април "Вода и наука". Продуктите включваха презентации, видеа, снимки, 

заснети експерименти по темите, викторина с въпроси  по дейност  „Вода и 

наука" и етапите „Водата в човешкото тяло" и "Вода, животни и растения".  

Цел- Споделяне на добри практики, използване на различни техники за презентации, 

организационни и комуникативни умения, запознаване с начина на живот на  

животните и растенията, обитаващи водна среда. 

   

 Разглеждане на училището 

След представянето на продуктите по дейността, домакините ни показаха 

училището. Имахме възможност да разгледаме обособените места с материали от 

проекти, по които училището работи. Посетихме няколко класни стаи, видяхме реални 

учебни часове и се запознахме с много ученици и учители от училището.  
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Цел: споделяне на културни ценности, знание за образованието на страната домакин, 

комуникация на английски език.  

 

 

 Ден на Европа 

След обяд отбелязахме Деня на Европа. Учениците бяха разделени на 5 отбора 

по държави и участваха в образователна игра на тема „Европа и европейски съюз“ . 

Във всеки отбор имаше и ученици от Полша, които играха роля на ръководители на 

екипите. Учениците трябваше да се редуват и минат през шест работни станции и да 

отговорят на въпроси, да разпознават и свързват имена, знамена, държави, символи 

и известни марки . Имаха определено време за престой на всяка станция със задачи. 

Всички екипи показаха отлични знания за Европа и Европейски съюз.   

Цел: Работа в екип в интеркултурна среда, използване на неформални методи за 

обучение, демонстриране на знания за Европа и европейски съюз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
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2.Ден втори - 9 май 2017 година. –Вторник 

 Уъркшоп и дискусия- Фотография, фотографско изкуство 

Денят започна с обучение по фотография. Домакините 

запознаха учениците с основните  правила на  фотографското 

изкуство и различните изисквания при  правене на снимки. 

Екипи от учениците получиха  задача да направят четири 

снимки според зададени критерии, включващи правилата от 

преминатото обучение. 

Цел: Интеркултурна комуникация, работа в екип, прилагане на 

наученото на практика. 

 

 град Лодз –разглеждане на 

забележителности и правене на 

снимки 

Град Лодз се намира в централна Полша и е 

третият по големина град в страната.  

Основан през 1423 г., градът попада под пруска 

власт под името Лодз през 1793 г. след 

разделянето на Полша. През 1806 г. се 

присъединява към Варшавското княжество, а 

през 1815 г. – към Конгресна Полша. 

В началото на 1800-те години градът става 

индустриален център и в него съжителстват 

представители на 3 различни култури: поляци, 

евреи и германци. 

През 1918 г. Лодз става част от току-що 

станалата независима Полша. По време на 

Втората световна война градът е присъединен 

към Германия По време на нацистката 

окупация е създадено еврейско гето, което е 

ликвидирано през 1945 г. 
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Учениците имаха за задача да правят снимки, свързани с водата, като използват 

правилата и техниките на заснемане. Направените снимки са необходими за 

изработване на презентация . а тсзтз 

 

3. Ден трети -10 май 2017 година - сряда 

 Споделяне на добри практики 

Преди обяд домакините ни организираха час по химия и биология. Ученици от 

училището в Полша представиха презентация.  Правихме експерименти с вода, 

тествахме PH на вода с различни примеси , пречиствахме вода, съживихме пустинна 

роза и наблюдавахме химически реакции.  

  

 Университета в Лодз 

Програмата продължи с посещение на Университета в Лодж, където ни 

представиха лекция за видовете животни, живеещи във вода, приспособяването 

им и начина на живот на различна дълбочина. 

 Фото състезание – Изработване на презентации със собствено направени 

снимки от участниците за посетените обекти до момента. 

Цел: Изработването на продукти за 

разпространение на дейностите по 

проекта 

4. Ден Четвърти-11 

май 2017 година - четвъртък 

 Посещение на столицата на 

Полша - Варшава. 

 Цел-Запознаване със 

забележителностите на столицата на 

Полша 
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Обиколката включваше разглеждане на кралските замъци, които функционират не само 

като музеи. Разходихме се през кралските улици и видяхме "каменната улица", която е 

като стълбище, по което се слиза надолу. Научихме нови неща за символа на Варшава- 

сирената Русалка, на която има посветен фонтан. Разбира се, разходихме се по брега на 

най-дългата река в Полша, Вистула. 

 Кралският замък  

Изграждането на замъка в сегашната му форма започва към края на 16 век. Най-

големите модификации и промени са направени от последния полски крал Станислав 

Август Пониатовски, след като идва на власт през 1764 г 

През Втората световна война огромна част от замъка е повредена през 1939 г., по-късно 

през 1944 г. останалите части са унищожени. 

Днешният Кралски замък е реконструкция на стария замък. За щастие много 

оригинални детайли все още могат да се видят днес, тъй като те са били държани на 

сигурно място по време на войната. 

 

 Църквата на Божията Майка 

Църквата на Божията майка  е богато изографисана църква във Варшава, Полша. 

Намира се непосредствено до катедралата "Свети Йоан" и е една от най-

забележителните маниеристки църкви в столицата на Полша. Красивата й тънка кула 

може да се види от пазара на Стария град. 

 Пазарът в стария град и статуята на русалката 

Варшавската русалка или Варшавска сирена е символът на Варшава, който присъства в 

герба на града. Най-старото изображение датира от 1390 г. 

Във Варшава има два паметника на варшавски  русалки.  Тази статуя на русалка е 

направена от бронз от Константи Хегел през 1855 г. През 1928 - 2000 г. скулптурата 

много често е местена от място на място и често е рушена от вандали. 

През 2000 г. връщат скулптурата на площада. През 2008 г. отново я отливат в бронз, а 

оригиналната стои в Градския музей на Варшава. 

Има различни истории за това как русалката се е превърна в защитник на града. 

Една история е, че Сиренка, чието име всъщност е Мелусина, е сестрата на известната 

русалка в Копенхаген. Една от сестрите е плувала до датските проливи и останала там. 

Другата сестра е плувала в Полша и нагоре по река Висла, точно до мястото, където е 

днес пазарът на Стария град. Тя го харесала и останала и станала известна сред хората 

там заради пеенето си. 
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Местните хора я освободили след като е била хваната и държана като затворник от 

мъж, който искал да се възползва от нея. В знак наблагодарност, тя  е обещала  да 

защити хората, ако някога са в опасност. 

 Каменна улица 

Това е тясна улица, облицована с каменна 

стълба, свързваща района на Стария град с 

близката река Висла. За първи път се 

споменава през  1527 г., когато е описана 

като "голямо спускане до Висла" ("gradum 

descendendo as Vislam"). Хората са 

минавали през пукнатините в 

отбранителните стени, за да носят вода от 

Висла. 

През 17-и век е наречена "На стълбите", а по-късно "Стълбите" и след замяната на 

дървените стъпала с камък - "Каменните стълби". През декември 1806 г. Наполеон 

Бонапарт е посетил Варшава и слязъл на брега на Висла в компанията на княз Йозеф 

Пониатовски през каменните стълби. По време на Втората световна война околните 

сгради са унищожени, а между 1952-1962 г. те са преустроени, а каменните стълби се 

разширяват малко. През 2002 г., е реновирана и са добавени дървени парапети и порти. 

 Барбикан  

Барбикан е построен около 1548 г. от архитект 

Джовани Батиста венециански. Заедно с кулата 

на портата и "Gate of Gunpowder Gate" тя 

формира така наречената Zakroczymska Gate. В 

историята си Барбикан веднъж взима участие в 

защитата на Варшава, на 30 юни 1656 г., когато 

шведите нахлуват в града, а полските войски ги 

отблъскват. През 18-ти век Барбикане бил 

частично разрушен, а през 19-ти век къщите са 

построени върху неговите руини. 

 Паметник на малкия бунтовник - Помник 

Малего Повстанца 

Скулптурата на малко момче, което носи прекалено 

голяма за него каска, е изграден в памет на децата, 

борили се против окупаторите на варшанското 

въстание през 1944 г. 

 Те са разпространявали поща и предавали 

съобщения .  
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 Статуята на Адам Мицкевич 

Патриот, поетът и човекът, който е вдъхновил романтизма в Полша, Мицкевич се 

откроява като най-голямата литературна фигура в Полша, както и фигура на надеждата 

по време на мрачна епоха на руско потисничество 

 Президентският дворец 

Дворецът е построен през 1640 година. 

 В началото на XIX век дворецът е преустроен в класицистичен. През 1821 г. в предната 

част на двореца са поставени скулптури на лъвове от Камило Лаудини. 

 През 1852 г. основното тяло на двореца е почти изцяло унищожено в резултат на 

пожар. Реконструкцията е под надзора Алфонс Кропийкини, който е построил Гранд 

театър във Варшава заедно с Антонио Кораци и реконструира църквата "Св. Чарлс 

Боромей" в Поуазки. 

 След възстановяването на независимостта на Полша през 1918 г. дворецът става 

седалище на министър-председателя, а страничните крила са заети от канцеларията на 

канцеларията на Министерския съвет. 

 По време на окупацията, между 1941 и 1942 г., дворецът е преустроен в Deutsches Haus 

- тогава е луксозен хотел с казино. През 1955 г. в двореца е подписан Варшавския 

договор, а през декември 1970 г. - споразумението за основа за нормализиране на 

взаимоотношенията между Полша и Федерална република Германия. 

 По време на дългата си история дворецът е възстановен и ремонтиран многократно, 

както е в момента. През април 2011 г. стълбището бе ремонтирано. На фасадата на 

двореца бяха открити и възпоменателни плочи. През февруари 2010 г., точно на 192-

тата годишнина от първия публичен концерт на Фредерик Шопен, който се е състоял в 

двореца, бе открита табела, посветена на това събитие. 

 През август 2010 г. на стената на южното крило на двореца, отстрани на Краковски 

площад, в която се намира кръст, се открива плакат, посветен на жертвите на самолетна 

катастрофа край Смоленск, включително президентската двойка Мария и Лех 

Качински. 

 Дворец на културата и науката 

Построен през 1955 г., Дворецът на културата и науката е забележителна висока сграда 

във Варшава, Полша. Той е център за различни компании, обществени институции и 

културни дейности като концерти, кина, театри, библиотеки, спортни клубове, 

университети, научни институции и власти на Полската академия на науките.  
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Дворецът на културата и науката е най-високата сграда в Полша, която е осмата по 

височина сграда в Европейския съюз и една от най-високите на европейския континент. 

Той е висок 237 метра. 

 

 

5. Ден Пети -12.05.2017 година - петък 

 

 Образователна игра на открито „Историческата част на град Лодз“ 

 Цел: Изграждане на умения за работа в екип в интернационална среда, 

търсене и намиране на отговори и работа с карта. 

Последният ден от посещението в Лодж, Полша отбори от ученици и учители 

участваха в игра на открито. Те имаха за задача да търсят значими за града обекти и да 

попълнят липсващите букви от ключовата дума. Всеки отбор имаше лист с въпроси и 

карта, на която трябваше да отбелязва посетените места. При правилно отговаряне и  

посочване на забележителностите, играта приключваше на определено място.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Въведете текст] 

   

 Закриване на обучително 

събитие в Лодз, Полша 

Денят приключи с артистична 

програма и изпълнения на талантливи 

ученици от училището. С удоволствие 

наблюдавахме и се забавлявахме по 

време на прекрасните изпълнения на 

децата.  

Всички участници попълниха 

въпросниците за обратна връзка и 

получиха сертификатите си за 

присъствие. Учениците получиха 

YOUTHPASS сертификатите си и 

много подаръци, включващи брошури 

и информационни материали за 

страната домакин. 

 


