
МОБИЛНОСТ АВСТРИЯ 

В периода от 18 – 22 февруари 2014г. в гр.Виена, Австрия, се проведе осма мобилност на 

европейския проект „Да се свържем чрез нашите различия”. 

В работната група взеха участие  Мария Куциянова от 5б 

клас, Елена Хаджиламбрева от 6а клас, Христина Филипова, 

учител по физическо образование и спорт, и Емилия 

Гаджурова, главен координатор на проекта. Темата на 

мобилността беше:  „ Съвременно изкуство”. 

Месец преди самата мобилност започнахме усилена 

подготовка. След задълбочено проучване в интернет 

направихме презентация, представяща изявени български творци в различни области: 

журналисти, писатели, художници, хореографи, музиканти и актьори. С Мария и Елена 

започнахме работа за усвояване на текста. Двете трябваше да представят презентацията 

„Съвременно българско изкуство” пред партньорите във Виена. От филма „Пътешествие в 

Европа”, научихме много за природата и климата на Австрия, архитектурните 

забележителности във Виена, известни австрийски личности. Започнахме работа за 

усвояване на най-често използваните изрази от ежедневието на немски език.  

По време на мобилността всяка държава  трябваше да представи и музикално произведение 

от съвременен национален композитор, изпълнено на живо или на запис. Решихме да 

представим  запис на „Севдана”, произведение на талантливия български композитор 

Георги Златев Черкин, в изпълнение на ученичка от музикалното училище в Пловдив, а 

Мария Куциянова да танцува по хореография, разработена от г-жа Христина Филипова.  

Учениците от нашето училище изработиха красиви валентинки, с които направихме 

изложба, а най-хубавите подарихме на децата от партньорството в Австрия. Закупихме и 

много мартенички, които подарихме на учителите и учениците от партньорските училища.  

Мария и Елена започнаха кореспонденция с австрийското 

приемно семейство, у което щяха да отседнат. Бяха закупени  и 

подаръци. 

Първият ден, 18 февруари, премина в пътуване. Полетът от 

София до Виена ни отне само час и четиридесет минути. Майката 

на Наташа ни посрещна на летището и ни остави в хотел „Савой”, 

където бяха отседнали учителите, а Елена и Мария продължиха 

към жилището на Наташа.  

Вечерта всички учители имахме среща в  ресторант „Шилинг”, който беше само на няколко 

пресечки от хотела. Беше ни представена програмата за следващите три работни дни, които 

се оказаха много натоварени. 



Сряда, 19 февруари. В 9 часа бяхме официално посрещнати в партньорското училище.  

Впечатляващо беше акапелното изпълнение на хора на училището; имаше и изпълнения на 

учениците от клуба по актьорско майсторство.  

Австрийските ученици припомниха най-

вълнуващите моменти от проведените до 

момента мобилности. Интересно беше да се 

запознаем и с австрийската  образователна 

система. Атмосферата в училището беше 

топла и приятелска. След кратка кафе - пауза, 

където имахме възможност да опитаме 

вкусните сладкиши приготвени от родителите, 

започнаха презентациите. Учениците от 

Австрия, Португалия, Полша, Унгария, 

България, Швеция, Латвия  и Дания 

представиха свои изявени съвременни творци. Последва разходка до Глориет; 

разгледахме лятната резиденция на Хабсбургите – двореца Шьонбрун  с прекрасно 

декорираните си порти. 
 

 От 16.30 до 18 часа в училище се проведе 

работилница „Креативно писане” с 

учениците и учителите от партньорството. 

По изтеглена дума децата трябваше да 

измислят стих в рима  на родния си език и 

да го преведат на английски. Трябваше да 

направят и илюстрация към стиха и да 

обяснят как  разбират думата в контекста на 

проекта.  Последва презентиране на текста. 

Четвъртък, 20 февруари, Разглеждане на централната част на Виена. Въпреки че времето 

беше дъждовно, това не ни развали ни най- малко удоволствието от посещението на  

историческия музей във Виена, където научихме много факти за австрийските императори 

и важни исторически събития. Направихме  и виртуална разходка през историята на Виена 

чрез посещение на „Vienna time travel” с екскурзовод . Разгледахме и великолепната 

католическа катедрала Свети Стефан, която е един от символите на австрийската столица. 

 Австрия е страната на музиката, прочута с тиролските си песни, с музиката на Щраус, 

Моцарт, Глинка, Лист, Бетовен и Брамс. Посетихме „Къщата на Музиката”,  интерактивния 

музикален музей на Виена, където се насладихме на класическа музика, опитахме се да 

композираме свои мелодии, слушахме различни естествени звуци, а също научихме 

биографиите на известни композитори; вечерта в театър Одеон, присъствахме на 

съвременна музикална постановка „Парадисо”, в изпълнение на бразилски актьори. 

 

Петък, 21 февруари. 8.30ч. Учениците и учителите от партньорството посетихме учебни 

часове. Нашето партньорско училище във Виена е езиково училище. Обучението по 

отделните предмети се провежда на английски език. Ние посетихме час по математика. 

След кратка кафе-пауза учениците от партньорството представиха своите музикални 



изпълнения. Тук Мария Куциянова изпълни 

съвременен танц на фона на „Севдана” от Георги 

Златев Черкин и обра овациите. Тя се представи 

блестящо! Беше поздравена от партньорите. 

Изпълненията на децата бе записано с видео камера 

и това тяхно представяне е финалният продукт от 

мобилност Австрия. Австрийските партньори ще 

направят CD, което ще ни бъде предоставено на 

следващата мобилност.  

От 11 ч. започна събранието на координационния съвет.  

Полският координатор, Агнешка, представи програмата за последната мобилност в Полша, 

която ще се състои през месец май. 

На тази мобилност трябва се извърши оценка на целия проект, да се попълни финалният 

отчет за извършената работа през изминалите две години.  

Културната обиколка на Виена продължи до късния 

след обед.  

Първо обядвахме в самия музей на модерното  

изкуство, а по-късно имахме възможност и да го 

разгледаме с екскурзовод.  

Вечерта, в  Porgy & Bess, преживяхме 

австрийската култура чрез посещение на джаз 

концерт.  

           

Бързо отлетяха дните на мобилност Австрия – прекрасно подготвена от нашите партньори и 

приятели.  Учители и ученици, имахме възможност да се потопим в австрийската култура 

и да на правим нови запознанства. Мобилност Австрия ще запомним и с изключителното 

гостоприемство на приемното семейство.         

     

       

 


