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/19. 02- 23. 02.2018/
В периода от 18.02 до 24.02 възпитаници на ПГРЕ „Г.С.Раковски" - Бургас
пътуваха за работна среща по Проект -„Европа – нашият общ проект“ до град Агуимес,
Испания.

Ученици и учители от шест страни участнички в този европейски проект бяха
посрещнати от центъра -домакин с разнообразна програма от дейности. Участниците от
България пристигнаха на 18 февруари и бяха приети сърдечно от семействата на
учениците от СОУ “Хоакин Артилес “,които участват в проекта.
На 19. 02. се състоя официалното откриване на срещата с присъствието на кмета на
Агуимес, богата и интересна програма от страна на учениците от училището.

След откриването, започнаха дейностите по проекта : търсене на кодове из
историческия център на Агуимес за учениците и координационна среща за учителите.
По - късно се състоя обяд , приговен от семействата на испанските ученици под
формата на пикник , придружен с много игри и забавления, които позволиха на
участниците да се опознаят по –добре.

През втория ден от срещата, участниците в проекта се срещнаха в Лас Палмас със
заместник- министъра на икономиката на Канарските острови - Илдефонсо Сокоро,
който изнесе интересна реч , посветена на ролята на най - отдалечените райони от
Европейския съюз,сред които са и Канарските острови.
Той отговори на многобройните въпроси на учениците и учителите, след което всички
участници в проекта получиха подаръци от кметството на Лас Палмас.

След тази среща, групата имаше възможността да разгледа историческия център на
столицата на Гран Канария .

Следващия ден учениците и учителите прекараха в училището, участвайки в различни
дейности : първо се състоя образователна игра “Kahoot”, по време на която учениците
имаха възможността да отговарят на въпроси, свързани с Европейския съюз. След това
се проведе подготовка на заключителния дебат относно постиженията и целите на
Европейския съюз и координационна среща на учителите.

Четвъртият ден от срещата бе посветен на опознаването на острова. Участниците в
проекта имаха уникалната възможност да се изкачат и да разгледат отблизо кратера на
вулкана Бандама.

Неусетно дойде и най- важният и тържестен ден от срещата – “Дебат за Европа - цели
постижения и предизвикателства за бъдещето”, който се проведе в пленарната зала на
Градския съвет на Агуимес.Учениците бяха разделени в два отбора. Първият отбор
изнасяше информация относно целите и постиженията на Европейския съюз, а вторият
отбор беше публика и имаше възможността да задава въпроси върху изнесената
информация. След това ролите бяха разменени. Нашите ученици се представиха много
добре по отношение на представената информация и владеене на френски език –
работен за проекта. Участниците от другите страни изразиха любопитство по
отношение на въвеждането на еврото в България и задаваха въпроси във връзка със
свободата на словото в страната ни.

Накратко, цялата седмица бе изпълнена с многобройна и разнообразна програма, в
която участваха както учителите и учениците , така и техните семейства.
Всички участници са много доволни и горди от тази седмица на интензиви срещи и
съвместно съжителство, което спомогна за укрепване на връзките между участниците в
проекта.

