
  

Първи краткосрочен обмен на ученици по международен проект 

„Миграционните процеси в Европа в миналото и днес“  

програма Еразъм+ Ключова дейност 2, сектор "Училищно образование" 

(КА219), проекти само между училища. 

 

От 01 март 2020 г. до  07 март 2020 г. в Йелч Лясковице (Полша)  се проведе  

първия краткосрочен обмен на ученици, в който взеха участие представители на 

три от четирите страни – партньори: България, Белгия и домакините - Полша. 

СУХНИ „Константин Преславски“ беше представено от 2 учители и 6 ученици от 

X и XIклас. Учениците бяха настанени в семействата и имаха възможност да се 

запознаете с начина на живот  в Полша. 

Гостите  бяхме официално посрещнати и приветствани от директора на  

училище „Ян Каспрович“ в Йелч Лясковице. Запознаха с организацията на учебния 

процес в училището-домакин  и възможностите за използване на информационни 

технологии. Материалната база на училището е скромна и не превъзхожда нашите 

условия за обучение,  но  особено впечатление направиха кабинетите по техника, 

където оборудването беше с професионални машини и техника. Впечатли ни също 

чистотата, редът и добрите, но респектиращи  отношения между  ученици и 

учители. 

Екипите представиха страните си и училищата, чрез филми и презентации. 

Българската група се състоеше от представители на всички профили в училището 

ни и от първо лице разказаха за обучението по различните специалности – Светла 



Славкова (XIб клас – съвременни езици),  Иван Щерев (XIг клас – история и 

цивилизация, Маргарита Тодорова(XIи клас – изобразително изкуство).  Даниел 

Стоянов и Недислав Славов(IXз) от профил Музика на представиха красотата на 

българската музика  с  живо изпълнение на гайда и китара, а Десислава Георгиева 

от профил Хореография поведе правото хоро. Българският екип  поднесе 

мартеници на директорката, учителите и всички участници с пожелание за здраве 

и късмет. 

По време на обмена на участващите ученици бе предоставена възможност за 

съвместна  работа в международни отбори за участие в различни интерактивни 

игри, свързани с темата имиграция.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открита беше тематична фотоизложбата, подготвена от полските ученици, 

посветена на  миграцията в миналото и днес. 

Младите участници се срещнаха  с техни връстници - имигранти от Украйна 

и Ирландия, напуснали родната си страна за по-добро бъдеще. Участниците в 

обмена посетиха кметството на Йелч Лясковице, което  се намира в прекрасна 

сграда – бароков дворец „Саурмув“.  Бяха посрещнати от кмета Богдан Шчесняк и 

неговия заместник Марек Шпонар. Кметът припомни историята на града, неговото 

създаване от два селски града, благодарение на динамично развиващия се 

индустриален завод в Йелч. Полските ученици представиха филм, посветен на 

миграцията по време на Втората световна война и след нея.  Организирана беше 

среща с хора, преживели военни депортации и драматична съдба в изгнание. 

Тадеуш Кохнович от Сибирския съюз разказа за детството си в Сибир, като 

илюстрира речта си с исторически фотографии от изгнанието, продължило до 1958 

г., когато семейството му с 9-годишния Таджи се връща в родината си. 88-

годишната Лучия Михалик, пенсионирана медицинска сестра  не само говори  за 

годините на  глад, болести, принудителна работа, за  смъртта на баща си и сестра 

си, но и прочете свои творби посветени изгнанието в Сибир, които трогнаха всички 

до сълзи.  

Организирана беше екскурзия до град Вроцлав и  разведени из историческите, 

архитектурните и културните забележителности. Ученици и учители посетиха и 

Историческия музей - интересно и емоционално преживяване, особено за  

младежите, които познават само от учебниците следвоенния комунистически 

тоталитарен режим, представен чрез интерактивни стаи и предмети, реално 

пресъздаващи действителността. Всичко можеше да се пипа, ползва и усещането 

беше много по-различно от музеите, където експонатите са зад витрини и въженца 

и често предизвикват скука и отегчение. 

В последния ден от съвместната среща, бе дадена оценка на дейностите. От 

страна на полските домакини бе изказана благодарност за отлично свършената 



работа по проекта, установеното междукултурно разбирателство, чувството за 

принадлежност към една общност.  Представителите на  страните - партньори 

(България, Белгия и домакините - Полша) получиха сертификати.  Прощалната 

вечерта беше вълнуваща и емоционална, защото беше изпълнена с празнична 

атмосфера и много танци в задушевна приятелска обстановка. 

      

 
 Осъщественият обмен бе изключително ползотворен и емоционален за 

нашите ученици. Чрез неформалното общуване с останалите чуждестранни 

участници, те усъвършенстваха уменията и компетентностите си  за активно 

гражданско участие в различни области на обществения живот, усетиха топлината 

на славянското гостоприемство, липсата на езикова бариера с местните хора и 

дружелюбното отношение на поляците към българите като нация. 

 

 

 

Линк към презентация за  Краткосрочния обмен в Йелч Лясковице(Полша) 

https://drive.google.com/file/d/1qvkRk-I1pJMxQl3EFeQhQVacUTu49WLQ/view 

https://drive.google.com/file/d/1qvkRk-I1pJMxQl3EFeQhQVacUTu49WLQ/view

