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I. Екип  

В СУ „Летец Христо Топракчиев“ бе създаден неформален екип за подготовката за 

обучителното събитие в Шяуляй, Литва по проект „Водата в нашия свят“ 

Координаторът на проекта разпредели задачите между участниците в обучителното 

събитие в Литва. 

 

Членове на екипа: 

1. Татяна Младенова-Димитрова – координатор 

2. Теодора Танева – заместник директор 

3. Ася Венелинова – учител 

4. Микаела Спасова – ученик 

5. Габриела Янкова – ученик 

 

Задачи на екипа: 

1. Запознаване с училището в Литва, град Шяуляй; 

2. Осъществяване на контакт със семействата, настаняващи учениците; 

3. Проучване възможностите за настаняване и транспорт; 

4. Сключване на застрахователни полици за пътуване на участниците; 

5. Изготвяне на график за работни срещи на екипа; 

6. Компилиране на продуктите на учениците от етап 10, 11,12 и 13 от плана на 

дейностите на проекта; 

7. Подготовка на презентация за участие в конференция „Качество и количество на 

водата, която се използва в селска и градска среда; 

8. Обсъждане на работната програма на обучителното събитие; 

9. Среща с родителите на учениците, участващи в обучителното събитие; 

10. Подготовка на Europass Mobility; 

 

 

Контролът върху подготвителните дейности бе осъществен от координатора Татяна 

Димитрова. Екипът по проекта разработи план и разпредели задачите, касаещи  

подготовката на участниците за обучителното събитие в Литва.  

 

 

II. Цели на обучителното събитие в Литва 

1. Представяне на продуктите и дейностите от етапи10, 11,12 и 13 

2. Дискусия между участниците върху проблемите при използване на водата в 

региона  

3. Разпространение на дейностите по проекта в училищната общност на училището 

в Шяуляй, Литва 



4. Представяне и запознаване със значението на Балтийско море за региона 

5. Запознаване с водни басейни в Литва 

6. Развитие на уменията на учениците за критично мислене 

7. Формиране на позитивно отношение към проблеми на водната среда 

8. Развиване на умения за предприемачество 

9. Повишаване уменията за  общуване на английски език 

10. Споделяне на културни ценности и нагласи 

11. Дискутиране на крайния отчет за Националните агенции  

12. Оценка на качеството на проектните резултати 

13. Дискутиране на възможни начини за устойчивост на проектните резултати 

 

III. Обучително събитие 

1. Настаняване на участниците 

Учителите, участващи в обучителното събитие бяха настанени в апартаменти. 

Изборът бе направен по предложение на домакините от училището от Литва. 

Учениците бяха настанени в семейства на деца от училището. Бяха проведени 

разговори и разменени мейли между координатора Татяна Димитрова и Дануте  с цел 

комфортното и безпроблемно пребиваване по време на обучителното събитие и 

логистиката по транспорта. Учениците имаха за задача да се запознаят предварително 

със  семействата и да се запознаят с навиците и изискванията на домакините.  

1. Габриела Янкова 10 клас – Витаутас Дониела 

2. Микаела Спасова 11 клас – Ула Миткевичуте 

 

IV. Програма 

 

13 май 2018 

1.Пътуване и настаняване в Литва  13.05.2018 година –неделя 

Пътуването от София до Литва , бе безпроблемно. Учителите от страната 

домакин и приемащите /настаняващите/ семейства от Литва ни чакаха на автогарата в 

град Шаулей.  

Колеги от екипа по проекта в Литва ни  придружиха до хотела.  

 

 

1.Ден първи-14 май 2018 /понеделник/ 

 Официално откриване на обучителното събитие в Литва 

Официалното откриване на визитата бе направено от директора на училището  - Динара 

Виткувиене и Дануте  Климасаускиене-координатор на проекта. Ученици от училището 

представиха традиционни танци и песни.  

  

 

По време на  кафе- паузата, опитахме традиционни литовски  сладкиши, 

разгледахме училище Siauliai Ragaine Progymasium. Представиха ни кътовете по 

проектите с които училището работи. Посетихме няколко класни стаи и кабинети, 

усетихме атмосферата на няколко учебни часа. Учениците имаха възможност да 



споделят идеи с техни връстници и ученици от другите партньорски държави. Посетиха 

библиотеката на училището, стаите за отдих и развлечение, спортните зали и 

съоръжения.  

 

 

 

 

  
 

 

Програмата продължи с представяне на урок по Литовски език. Всички участници 

получиха материали с полезни фрази на английски и литовски езици.С помощта 

на координатора на проекта Дануте и ученици от училището в Шяуляй 

повторихме и научихме някой от фразите. 

 
 Представяне на продуктите от етапи  8,9,10 и 11 от календара на проекта. 

Международна конференция „Използване на водата в региона“- 

Международната конференция започна с 

представяне на представител на 

Представяне на презентация за вода и 

наука и вода за специални нужди от 

мениджъра на компания за минерална 

вода „Tyruma” – Наталия Чучук . 

 Международната конференция 

“Използване на водата в градска и 

селска среда „ бе ръководена от 

координатора Дануте. Учениците 

преставиха материали, свързани с презентациите на техните съученици. Като 

резултат, те имаха възможност да споделят мнение и да чуят това на учениците 

от другите партньорски училища.  В заключение, може да добавим че етапите 

„Водата в ежедневието“ и „Използване на водата“ са били интересни  и  полезни 

за децата, тъй като те са потърсили информация и са приготвили презентации, 

които да споделят с всички участници по време на визитата в Литва.  



Цел- Споделяне на добри практики, използване на техники за презентиране, 

запознаване с проблемите  на използване на водата в различни градове и държави в 

Европа. 

 

Учениците трябваше да открият и опишат източниците на водоснабдяване в региона. 

Те успяха да научат нови термини и изрази свързани със снабдяването с вода – като 

подводни води и др.  Запознаха се с проблемите на използването на водата в Европа. 

Приготвяйки продуктите си за дейността те анализираха данни, отнасящи се до 

консумация на водата и намаляване на отпадните води. 

 

 

 
 

 
 

 

 Представяне на продуктите от етап 10а „Водни спортове“ 

Цел- Представяне на  презентации, съдържащи  информация за водни спортове, 

запознаване на участниците с развитието на водните спортове в различните 

държави.  

 Уъркшоп Рисуване с техника „Ебру“ 

Госпожа  Ингрида Дониелиене /Ingrida Donieliene/ със съдействието на Ула 

Миткевицуте и Витаутас Дониела –ученици от училището в Литва представиха на 

участниците техниката за рисуване Ебру. Те ни запознаха с историята и развитието на 

тази техника и показаха различни красиви картини, направени с нея.Всички участници 

създадоха собствени украси върху различни материали-пластмаса, плат и стереопор.    

 



Цел-Създаване на продукти за изложба и самостоятелно изработване на сувенири за 

спомен.Развитие на креативни умения и предприемачество,чрез научаване и използване 

на техника за рисуване с вода и боя.  

 Свободно време- след приключване на първия ден от обучителното събитие, 

учениците имаха свободно време, в което посетиха библиотеката на университета в 

Шяуляй и разгледаха забележителностите на града. 

 

 

 

 

 

2.Ден втори-15 май 2018 /вторник/ 

 

 Посещение на Кернаве, Тракай и Вилнюс 

-Кернаве – средновековна столица на страната и важен археологически резерват, 

включен в списъка на ЮНЕСКО 

 

 
 

 Тракай –Исторически и курортен град в Източна Литва, Вилнюски окръг. Намира се 

на 30 километра от Вилнюс. Разположен е между 3 езера.Замъкът е построен на 

полуострова през 14 век. 

 

 
 Вилнюс-Намира се в Югоизточна Литва на мястото, където река Вилня се влива в 

река Нерис. Разположението му далеч от географския център на страната може да се 

обясни с множеството промени в нейните граници през годините. Някога градът е 

бил не само културно, но и географски в самия център на Великото литовско 

княжество.Градът е разположен на 312 км. от Балтийско море и главното 

пристанище на Литва Клайпеда. Населението му се състои предимно от литовци, но 



има значително полско и руско малцинство. Градът е един от финансовите центрове 

на Балтийските страни. 

 

-Дворец на големите владетели на Литва 

 

Реконструираният Дворец на владетелите на Литва, 

бившият политически, дипломатически, културен 

център на държавата, е един от най-известните в 

Европа през 15-и и 17-и век и е разрушен в началото на 

19 век. Този дворец е разположен в самия център  на 

Вилнюс. Днес готическите, ренесансовите и ранните 

барокови зали на този мултифункционален музей са 

идеално приложими за организиране на различни по 

размер и съдържание публични събития, официални посещения, конференции, срещи, 

семинари, концерти, представления, приеми и др. 
 
 

 Катедралния площад във Вилнюс е главният площад на Стария град на Вилнюс, 

точно пред неокласическата катедрала във 

Вилнюс. Това е ключово място в обществения 

живот на града, което се намира на кръстопътя на 

главните улици на града . Редовно се провеждат 

панаири и събирания на жители на града, военни 

паради, религиозни и официални публични 

събития, атракции и големи концерти, 

новогодишни поздрави и изложби. Той не е само 

най-оживеното и важно място в града, но е и един 

от най-значимите и широко известни символи на 

Литва. 

 

 

 

 Параклисът на Свети 

Касимир 

Параклисът на Свети Касимир 

е параклис, посветен на Свети 

Казимир във Вилнюс 

Катедралата. Параклисът е 

построен през 1623-36 г., след 

като принц Казимир (1458-

1484) е канонизиран като 

светец. Тя е построена и 

декорирана в бароков стил от 

италиански скулптори и 

архитекти, поръчани от 

Зигзмунд III Васа, крал на 

Полша и Литва на големия херцог. Централният елемент на параклиса е изкуствен 

мраморен олтар, който държи сребърния саркофаг с останките на Казимир и 

картината "Трима ръка" "Св. Казимир". 
 
 

 Стената с монтирани произведения на 

изкуството 

Стената с монтирани произведения на изкуството - 

посветени на литературните работници във стария 

град на Вилнюс. Literatų str. се намира в 



непосредствена близост до главната  улица на ул. "Пилзе" на Вилнюс. и е едно от 

посетените туристически места във Вилнюс. 

 
 
 
 

 

 Паметник на великия херцог Гедиминас 
Създаден e от литовския американец  Витаутас Кашуба и Миндауас Шнапас. 1996 

Освен че е основател на Вилнюс и Тракай, Гедиминас е бил и един от най-

известните владетели на Литва. Славата му може да се сравни само със славата на 

неговия внук Витаутас  Велики. 

Гедиминас е живял между 1275 и 1341 г. и е управлявал Великото херцогство на 

Литва в продължение на 25 години. Той преместил столицата на Литва от Тракай 

във Вилнюс. По-известен е като дипломат, който привлякъл вниманието на Европа 

към Литва, отколкото като военен началник. В писмата на Гедиминас за Западна 

Европа името на Вилнюс е споменато за пръв път през 1323 година. Тази година се 

счита за годината на основаването на Вилнюс. 

 

 

3.Ден трети-16 май  2018 /сряда/ 

 Посещение на Хълмът на кръстовете  
Цел-  Споделяне на културни ценности и нагласи и повишаване на уменията за  

общуване на английски език. Запознаване с исторически факти. 

 

  

Хълмът на кръстовете е място за поклонение на около 12 километра северно от 

град Шяуляй, в северна Литва. Точният произход на практиката на поставяне на 

кръстовете на хълма е несигурен, но се смята, че първите кръстове са били поставени 

върху бившата крепост Jurgaičiai или Domantai след революцията от 1831 г. През 

поколенията не само кръстоски и разпятия, но статуи на Дева Мария, резби на литовски 

патриоти и хиляди малки образи са донесени тук от католически поклонници. Точният 

брой кръстове не е известен.  Никъде другаде по света няма да откриете такова място - 

където толкова много кръстове са донесени от хора на хълма, прегърнати от легенди и 

басни. Хълмът на кръстовете  е уникално сакрално място, невероятно и единствено от 

своя размер и история в света. Този световноизвестен храм се посещава от туристи. 

Хора от различни народи и религии донасят тук кръстове с имената, намеренията и 

молитвите за благополучие. Папа Йоан Павел II нарекъл Литва страната на кръстовете 

и Хълмът на кръстовете - много специално място в света, натрупващо страданието и 

болката на века, но и вдъхващо  надеждата за възкресение. Окуражени от Светия Отец, 

францисканският манастир е построен близо до хълма и сега поклонниците идват да 

останат в тишината си. 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 

 Посещение на образователен природен  парк“ Загаре“ 

 

Образователната  пътека на Mūša Tirelis е открита през 2015 г. и е най-дългата 

пътека на блатата, която е включена в литовската книга за записи. Дъската по която се 

движат хората е дълга  3605.87 m., Общата дължина на пътя от едната страна на 4480 m 

и за да се направи пълен кръг трябва да се изминат повече от 8 км. Този уникален 

естествен комплекс  се състои от блата, междинни видове блата, блата, торфища и 

влажни гори. Резервът е включен в мрежата от обекти "Натура 2000". 

Посещението на парка бе наситено с много емоции. Преди влизането в дълбоката 

гора на резервата, госпожа-„добрата вещица“  раздели участниците на две групи, за да 

не се струпват много хора и да не се нарушава спокойствието на обитателите на парка. 

След това запозна участниците с начините на поведение в природен резерват.  По-

голямата част от парка е мочурище, блато и беше важно да не се стъпва отстрани на 

пътеката.Преминаването по дървената пътека с ширина 90 см беше в колона по двама.   
 

   

 
 

4.Ден четвърти-17 май 2018 /четвъртък/ 

 Посещение на бреговете на Балтийско море  

Въпреки лошото време, планираното пътуване до бреговете на Балтийско море започна 

на време. Екскурзията започна с пътуване с автобус от 

Шяуляй до град Клайпеда и от там продължихме с 

ферибот.  

 

 Ку̀рският залив/Курска коса/ 
 

Курският залив  е лагуна в югоизточната част на 

Балтийско море, разположена на територията на 

Калининградска област (южната му част) в Русия и в 

западната част на Литва. Както руската, така и литовската 

част са национални паркове.  На север, при град Клайпеда 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0


(Литва) чрез проток широк 390 m се свързва с Балтийско море. В югоизточната му част 

се вливат реките Неман и Миния. През зимата за около 80 дни заливът замръзва, а през 

лятото повърхностният слой вода се нагрява до 25 °C. По бреговете му са разположени 

градовете Клайпеда и Неринга в Литва. 

 

 Значителното човешко влияние върху района започва през 16 век. Обезлесяването 

на косата, поради прекомерна паша, дърводобив и съдостроене за битката при Грос-

Йегерсдорф през 1757 г. водят, до това, че дюните превземат косата и погребват 

цели села. Разтревожени от тези проблеми, правителството на Прусия спонсорира 

едромащабно залесяване, което започва през 1825 г. Благодарение на тези усилия, 

днес по-голямата част от косата е покрита от гори. 

 

  
 

Пясъчната дюна на Парнидис, потънала от сурови ветрове, се издига до 52 метра над 

морското равнище. От наблюдателната палуба, оборудвана на върха на дюна, ще се 

насладите на невероятна гледка към град Нида и околностите му: за повече от 130 

години старият фар показва пътя за рибарите, идващи от морето и лагуната. Най-

широкото място на Курнийския шлюз е носът на Будвивис, със силуети на къщи от 

Нида с червени керемиди, а крайбрежната лагуна наближава. При хубаво време можете 

да видите полуостров Венте от другата страна на лагуната от дюна Парнидис, а когато 

потъва гъста мъгла, всички изображения изчезват зад екрана за тайна. 

  
 
 

 Музей на кехлибарът- Най-запомнящата се част за чуждестранните участници бе 

музеят на балтийския кехлибар. Литва е страната на кехлибар, а камъкът е най-

разпространеният сувенир, който туристите купуват, когато отиват там. 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0


  
5.Ден пети- 18 май 2018 /петък/ 

 

През последния ден от обучителното събитие, учители от училището домакин 

организираха обучение чрез неформални обучителни методи на учениците: 

 Посещение на ледена пързалка и уроци по фигурно пързаляне 

 

Цел-      Наблюдаване на агрегатните състояния на водата-лед. Физически 

дейности-задържане и балансиране на тялото върху пързалка. Идеи за дейности 

по време на свободното време. 

 
 

 Уроци по готварство и приготвяне на пица „Международно приготвяне на 

пица“ 

Насърчаване на креативност и предприемачество у учениците. Приготвяне на 

традиционна пица. Състезание по най-добре приготвена пица.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Уроци по театър и драма в училището 

 

 
 Изработване на шоколадени изделия в шоколадената фабрика 

 Гледане на баскетболен мач на открито/Литва-Турция/   

 Попълване на въпросници за обратна връзка 

 Получаване на сертификати Youthpass и сертификати за присъствие 

 

 
 Работна среща за обсъждане на впечатления от обучителното събитие в Литва и 

обсъждане на организационни въпроси относно резултатите от проекта. 

 

 

   
 

 



 
V.Резултати 

 Проведена работна среща за запознаване с начина на изработване на крайните 

устойчиви резултати от проекта- Пътеводител, Интерактивна карта и 

Ръководство с добри практики 

 Посещение и наблюдение на значими за Литва и свързани с проекта обекти-

Балтийско море, Курска коса, Пясъчни дюни, езера, Образователен парк, 

 Участие в дейности, развиващи предприемачеството и креативност-готварство, 

театър. 

 Запознаване с литовски  фолклор  

 Презентация и отчети от обучителното събитие в Литва 

 Общуване на английски език и повишени комуникативни умения 

 Сертификати на участниците  

 Въпросници за обратна връзка, с цел контрол и мониторинг на проекта 

 Сертификати Youthpass 

 Разпространение на дейностите по проекта в училищната общност 

 Представяне на продуктите и дейностите от етапи10, 11и12 от плана на 

дейностите на проекта 

 Развитие на уменията на учениците за критично мислене 

 Създаване на културно водно наследство чрез новите технологии 

 Формиране на позитивно отношение към проблеми на водната среда 

 Повишаване на чуждо езиковите умения 

 Повишаване на уменията за презентиране 

 Споделяне на опит между учениците и учителите 

 Споделяне ценностите на Европейския съюз 

 Споделяне на добри практики 

 Повишаване на уменията за работа в екип 

 

 

 

 

 

 

 
„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само 

личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването 

на съдържащата се в нея информация.” 


