Европейски проект „ДА СЕ СВЪРЖЕМ ЧРЕЗ НАШИТЕ РАЗЛИЧИЯ”
От 25 до 29 април 2013г. ученици от ОУ
„Христо Ботев” Асеновград посетиха
унгарските си партньори - музикалното
училище в град Помаз. След мобилност в
Дания, Франция и България , това е
четвъртата мобилност, в която партньорите
от деветте европейски държави се срещат ,
но този път, за да преживеят унгарската
култура.
Темата на посещението беше „Песни и
музика на националната култура.”
Преди мобилността учениците, включени в
проекта, имаха за задача да представят
любимия си български певец като изработят
постер или създадат презентация. С найхубавите постери направихме изложба.
Освен това, всеки партньор трябваше да качи на сайта на проекта два видеоклипа с изпълнение на
деца от своето училище. За целта направихме видеоклипове с изпълнение на Ива Чукова от 4а клас,
носител на златен медал от последния конкурс по народно пеене „Орфеево изворче” в град Стара
Загора, март 2013г. С учениците, участващи в мобилността до Унгария, започнахме усилена
подготовка. Всеки трябваше да научи определен брой думи и изрази на унгарски език.Освен това,
трябваше да се подготвим за музикалното изпълнение на срещата с партньорите. Решихме Георги
Карастойчев и Александър Койчев от 6б да изсвирят на китара „Химна на Европа” , а Мария Пешева
и Мария Руйкова да пеят химна на български език. Димитър Гутев от 6а клас подготви поздравление
за домакините на унгарски език. Всички участници в мобилността трябваше да научим и текста на
една унгарска народна песен. Работихме с голям ентусиазъм! Унгарският език е голямо
предизвикателство!По време на подготовката гледахме и филма „Пътешествие в Европа”, от който
децата научиха много за унгарската държава,
език,
културни
забележителности,
празници.Това беше една задълбочена
подготовка за предстоящата среща с
унгарската култура. Децата писаха писма на
приемните семейства и купиха подаръци.
Първият ден от посещението започна със
среща на координационния съвет за
учителите и посещение на уроци в съседното
начално училище, а за учениците от
партньорството бе организирано работно
ателие на открито. Учениците от различни
държави се разделиха на групи и започнаха
да рисуват върху платно, като темата беше по
техен избор. Когато рисунките бяха готови бе
направена импровизирана изложба върху
тревата, в двора на училището. Направихме и
обща снимка за спомен.
След обяд учители и ученици от партньорството посетихме околностите на Помаз- Вишеград,
полуразрушена средновековна крепост и красивия бряг на река Дунав. Обядвахме в
Ренесансов ресторант. Вкусихме традиционни унгарски ястия поднесени в глинени съдове.
Разгледахме и още едно градче- Естрагон и най-голямата катедрала в Унгария. Макар и уморени, но
заредени с хубави впечатления, се върнахме обратно в Помаз. В концертната зала на училището

присъствахме на концерт с унгарска народна музика, след това всички се включихме в разучаването
на традиционен унгарски танц-Чардаш..
На другия ден бяхме в Будапеща. Посетихме централния пазар, разходихме се по Дунав с
корабче, разгледахме впечатляващата с красотата си опера, музея на Ференц Лист, а вечерта се
състоя концерта „Музика от девет държави”. Най-напред децата от партньорството представиха
своите изпълнения, след което се насладихме на прекрасното изпълнение на унгарските партньориучители и ученици от музикалното училище в Помаз, които изпълниха произведения на всяка една
държава – партньор в проекта. Унгарските партньори бяха избрали две произведения от България.
Изпълниха „Имала майка едно ми чедо” и „Ганкино хоро”. Изпълнението им беше впечатляващо!
Вечерта завърши с унгарската народна песен : ‘Tavaszi szel vizet araszt…”, която бе изпята от всички
присъстващи.
Мобилността в Унгария постигна целите си: децата и учителите от партньорството се потопихме в
унгарската култура, - пяхме заедно унгарски песни, танцувахме унгарски танци, в автобуса нашият
гид Андрея направи урок по унгарски език, благодарение на който обогатихме запаса си от думи и
изрази на унгарски. Децата от партньорството са по- сплотени и задружни, по-толерантни, поотворени към света и готови да приемат различния от тях. Ето какво споделят деца, взели участие в
мобилността до Унгария:
„Впечатленията ми от Унгария са отлични.Когато бяхме там, посетихме най-различни и
красиви места. Но най-хубавото е,че се запознах с деца от различни страни, така се докоснах до
тяхната култура. Радвам се,че се свързахме чрез нашите различия, което за всеки един от нас е
топъл и незабравим спомен. Заради хората, които срещнах, местата, които посетих и
прекрасното отношение на унгарците, това пътуване ще остане незабравима част от моя
живот.” Мария Пешева от 6а
„Пътуването ми до Унгария беше едно незабравимо изживяване. Там бях настанен при едно
много гостоприемно, добро семейство. Запознах се с деца от различни държави. В Унгария
посетих най - различни забележителности. Голямо впечатление ми направи огромната по
размер и красота опера, разходката по река Дунав и рисунките, които рисувахме с графити.
Дните, прекарани в тази страна, бяха изпълнени с много емоции и весело настроение. Надявам
се отново да посетя Унгария и да се запозная с още интересни места и хора.” Георги
Карастойчев, 6б.
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