
Мобилност Швеция 

От 11 до 15 декември 2013г. се проведе седма мобилност по проект „Коменски” – „ДА СЕ 

СВЪРЖЕМ ЧРЕЗ НАШИТЕ РАЗЛИЧИЯ”. Този път дестинацията беше Варнамо, Швеция, а 

темата на посещението: „Шведският начин на живот”. Там ни очакваха интересни срещи и 

разговори за настоящето и бъдещето на шведската младеж; дискусия с партньорите за 

начините за справяне с насилието в училище; преживяване на шведския начин на живот 

чрез практикуване на типични за шведите спортове: каране на зимни кънки и турнир по 

хокей в зала /floorball/. С нетърпение очаквахме новата среща с партньорите от чужбина.  

На тази мобилност всяка страна трябваше да представи начина на живот в своята страна – 

както работа, така и прекарването на свободно време.  

Преди мобилност Швеция учениците от нашето училище направиха проучване в интернет 

за начина на прекарване на свободното време в страните партньори, бяха изработени 

постери, с които направихме изложба. Подготовката за мобилността включваше и 

изготвянето на две презентации, които представихме в Швеция. Мария-Василена от 6а клас 

представи презентацията „My so- called life”, която показва живота на българския 

тийнейджър, а Христиана от 7а клас представи презентация за свободното време на 

българите. 

От българска страна в тази мобилност освен двете ученички,  участие взеха и  г-жа Лилия 

Венева, директор на училището, Юлияна Караиванова, учител по музика, и Емилия 

Гаджурова, главен координатор на проекта. Научихме няколко шведски израза от 

всекидневието и бяхме готови да се потопим в шведския начин на живот и да преживеем 

шведската култура в един много специално подбран момент –  навечерието на Коледа и 

честването на Санта Лусия, празник, почитан най-вече в Швеция и на Скандинавския 

полуостров. 

 Варнамо е малко градче, намиращо се в южна Швеция, затова и полетът ни беше до 

Копенхаген. А оттам с автобус преминахме през най-дългия висящ мост в света (15.5км.) 

над протока Йоресунд, за да стигнем три часа по-късно в красивото и спретнато градче 

Варнамо. Вечерта  приемните семейства ни 

очакваха. Мария – Василена и Христиана бяха 

настанени в семейството на Вилма, момичето, 

което гостуваше на Мария- Василена по време 

на мобилност България.  Учителите бяхме 

настанени в хотел наблизо. Последваха три дни 

с наситена програма, всичко прекрасно 

организирано от нашите шведски партньори, 

които се показаха  като любезни и 

гостоприемни домакини. 



            

             Пред къщата на Вилма                  Коледни сладки приготвени специално за нас  

 Впечатлени бяхме от богатата материална база в училището, спокойните и приятелски 

взаимоотношения между децата.  Много интересни бяха дискусиите за начина на живот в 

партньорските страни, запознаването с шведската образователна система, която е доста по-

различна от тази в останалите европейски страни; видяхме изключителните грижи, които 

се полагат за децата със специални образователни потребности в  партньорското училище 

„Грондасколан”; вълнуваща беше и срещата с началника на просветата в кметството на 

Варнамо.  

Да присъстваме на честването на обичания от всички шведи празник „Санта Лусия”, беше 

много специално преживяване.                                                                                                                                     

 

Санта Лусия е девица и мъченица заради вярата си в Бога. Денят в памет на Санта Лусия е 

13 декември.По Юлианския календар това е най-късият ден и най-дългата нощ в годината. 

Този ден се чества като денят на светлината.  

Празникът започна с изпълнение на хора на училището; после в залата влезе  процесия от 

момичета, облечени в бяло, които държаха запалена свещ в ръка. Те пееха своите 

прекрасни песни. Начело на процесията беше „Лусия”, с корона от запалени свещи на 

главата. Тя беше наистина прекрасна! Малко по-късно всички ученици и учители бяхме 



поканени на “fika” , което означава  кафе пауза на шведски, но това беше специална  

“lussefika”. На “lussefika” ядохме  lussekatt, сладък хляб направен с шафран и със стафиди, 

който традиционно се яде на празника на Лусия. В Швеция е обичайно  да седнеш с 

приятели и колеги да пийнеш кафе и да хапнеш нещо сладко. 

След процесията на Лусия имахме среща  със социален работник, две полицайки и един 

пастор, които разказаха за живота на младите хора в Швеция. Бяха зададени интересни 

въпроси. После всички деца от партньорството бяха интервюирани от шведски ученици.Те 

разказаха за своята образователна система и за начина си на живот. Отговорите бяха 

обобщени в презентация, която бе представена по- късно. 

В 12 часа обядвахме в стола на училището  типичния за празничния ден пудинг с ориз. 

След обяда се проведе турнир по  „floorball”; това е типичен шведски спорт, нещо като 

хокей в зала. Играе се с отбор от пет играча и един вратар. Вратарят няма право да се 

изправя! След лека загрявка се състоя турнир между смесени отбори на ученици и учители. 

И накрая победители бяха учителите! 

Незабравимо за учениците от партньорството ще остане прощалното парти, а за учителите- 

Коледният бюфет в Бьорген с изпълнението на „Тиха нощ, свята нощ”  на всички езици.  

Посещението на съседния град Ваксио ни зареди с нови прекрасни впечатления, въпреки 

мъгливото и студено време. Историческият музей или „Къщата на емиграцията”, която 

разгледахме пази спомените за мрачна част от шведската история. В години на глад, 

милиони шведи са били принудени да емигрират в Америка в търсене на работа и 

прехрана. 

Във Ваксио се намира  една от най- красивите средновековни църкви в Швеция, която е и 

най- високата сграда в 

града със своите 63 

метра. Сградата е 

прекрасна с характерните 

си двойни кули и 

красиви стъклописи в 

типичен скандинавски 

стил, огромния орган и 

големия олтар. 

Присъствахме на 

репетиция на хора и 

оркестъра на църквата, 

които усилено се 

готвеха за Коледните 

тържества. Човек се 

потапя в божествената 

музика и се пита: 

Наистина ли сме 

толкова различни? 



 

Всяка една мобилност е пътуване към себе си, в което човек осъзнава, че общите неща 

са много повече от различията. 

Мобилност Швеция беше едно прекрасно преживяване, което ни показа колко щедри и 

гостоприемни са шведите. В резултат на съвместните дейности и общуването, учители и 

ученици развиват своите езикови умения, опознават по-добре различните образователни 

системи, живота в отделните европейски държави; осъзнавайки културните различия 

между партньорите, те се научават  да ги приемат, стават по-толерантни и по-отворени към 

другите. Целите на проекта се постигат благодарение на добронамереността и старанието 

на всеки един партньор да даде всичко от себе си и да покаже най-доброто от своята 

култура. 

 Мобилност Швеция бе поредната успешна мобилност на проекта „ДА СЕ СВЪРЖЕМ ЧРЕЗ 

НАШИТЕ  РАЗЛИЧИЯ”. Тя показва, че Европа е едно прекрасно място за живеене и че човек 

може да намери приятели навсякъде. 


