Среща в България /16.04-20.04.2018/
От 16.04-20.04. 2018 се проведе поредната среща по проекта EUCONNECTOUR в
София, България. Гостите бяха от Литва и Испания, представени от четирима
преподаватели и седем ученици. Учениците според предварителната уговорка още в
първата среща по този проект, бяха настанени в семействата на техните връстници
от България.
В първия ден за гостите бе организирана
пешеходна обиколка из София с нает за целта
екскурзовод, по време на която гостите успяха
да се запознаят с богатата история на града и
културнотонаследство,
многообразието

на

представено

в

архитектурата

и

множеството забележителности. Те посетиха
някои от музеите в града и бяха силно
впечатлени от църквата „Свети Николай Чудотворец“, известна като Руската църква
и от храм-паметника „Свети Александър Невски“.
Втория ден гостите бяха посрещнати в 54.СУ „ Св.
Иван Рилски” с традиционните хляб и сол,
поднесени от ученици в народни носии, които
впоследствие

изнесоха

и

кратка

фолклорна

програма. Последва и среща с Директора на
училището – г-жа Василева, където те споделиха
впечатленията си от България. След това гостите
бяха разведени из училището и имаха възможност да се запознаят с българската

образователната система и организацията на
учебния

процес.

Обиколката

приключи

в

консултативния кабинет, където наши ученици,
присъствали на срещата в Кошице /Словакия/
предния месец, споделиха преживяванията си.
Същото направиха и учениците от Литва за
посещението си в Испания. Така всички добихме
представа за дейностите, на които не сме
присъствали. Гостите изгледаха и филм за София,
а представителите от Литва ни пуснаха филм за страната си. След обяда в стола на
училището, всички се отправихме към Центъра за работа с деца. Бяхме посрещнати
от Директора – г-жа Тафрова и след обиколка из него, домакините ни изнесоха
музикална програма, която направи силно впечатление на всички. Вечерта завърши с
дадената от наша страна вечеря в хотел „Рамада”, на която имахме възможност да
обменим мнения за този проект.
Следващите

два

дни

бяха

предназначени

за

посещение на забележителности извън София. Бяха
избрани близки до столицата места – историческият
град Копривщица и Рилският манастир. Българската
възрожденска архитектура, запазена и до днес,
веднага грабна гостите и те научиха за бита и
занаятите по време на Възраждането. Сред музеите и
местните забележителности, които посетиха бяха
Ослековата и Лютовата къщи и музея „Тодор Каблешков. За съжаление не успяха да
посетят и къщите-музеи„Любен Каравелов” и тази на поета Димчо Дебелянов, тъй
като те бяха в процес на подготовка за предстоящия юбилей на града. Обядът беше в
битов ресторант в града, където опитаха традиционна българска кухня.
Рилският манастир- един от символите на България грабна вниманието на всички.
След като наш учителим разказа историята на манастира, неговото строителство и
живота и дейността на първия български отшелник Св. Йоан Рилски, групата влезе в
музея с експонати, свързани систорията на манастира през вековете. Най-ценният
експонат, който видяха там, бе дървеният кръст с изящна миниатюрна дърворезба,
изработен от отец Рафаил.Главната манастирска църква „Рождество Богородичноги

впечатли с дърворезбованите иконостаси и
стенописите, дело на самоковски и бански
майстори. В църквата се намира ковчегът с
мощите на основателя на манастира св. Йоан
Рилски, чудотворната икона „Св. Богородица
Осеновица” от XII век и чудотворната икона на
св. Йоан Рилски от XVIII век.След обиколката
на манастира и прижелящите му райони,всички
се отправиха към пещерата, която светецът бил избрал за своя обител и влязоха в нея
през тесния проход между скалата и църквата „Успение на св. Йоан Рилски”,
построена през 1820.
Вечерта завърши с тържествена вечеря в битовия ресторант „Сите българи заедно”,
където гостите се насладиха не само на вкусните български гозби, но имаха
възможност да се научат на традиционни български хора.
Групата от Литва си замина на следващия ден, а за гостите от Испания бе
организирано посещение на Националната
галерия и Етнографския музей, където те
видяха

картини

на

известни

български

художници, носии от различни региони на
страната, както и златни и сребърни съдове от
времето, когато траките са живели по тези
земи. Обиколката приключи с разглеждане на
Националната библиотека ”Св. св. Кирили
Методий” и Софийския университет „ Св. Климент Охридски”.
Като цяло срещата по проекта EUCONNECTOURсе оказа доста ползотворна, тъй
като всички дейности, които бяхме планували, се осъществиха, а и учениците
намериха много нови приятели.

