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В периода от 16 до 21 януари 2023 г. в гр. Лоймаа, Финландия,  се проведе 
работна среща по проект „Patrimoine et art de vivre“ по програма Еразъм+. 

            Шест ученици от ПГРЕ „Г. С. Раковски” и двама техни преподаватели 
пропътуваха дългото разстояние от Бургас до Лоймаа и останаха очаровани от 
топлото посрещане, живописния град, красивата природа и ползотворните 
срещи и дискусии, които се проведоха в рамките на работната среща проекта. 

 

„Първият ден ни посрещна с вятър и студ, които бързо забравихме след 
като влязохме в местното училище, партньор по проекта. Нашите партньори от 
финландското училище „Новида Лукио“ ни посрещнаха тържествено, разведоха 
ни из  сградата, кабинетите и залите за спорт и танци. Останахме впечатлени от 
обстановката  в училище, от отношението на учениците и на  техните 
преподаватели.“ – споделят възпитаниците на ПГРЕ „Г. С. Раковски“. 



  

  

                     



               

В следващите дни участниците в срещата посетиха Glass village и 
разгледаха музея, в който се съхранява богата колекция от предмети, изработени 
от финландско стъкло в продължение на 300 години. След това учениците бяха 
поканени да изработят сами стъклени изделия, които запазиха за спомен. 

           

         



 След урок по кърлинг, учениците опитаха вкусния пай с боровинки, 
приготвен от участниците в проекта. Денят продължи с посещение на 
финландския музей за земеделие в гр. Сарка.  

    

 Участниците в проекта разгледаха основната изложба „Епохата на 
земеделието“, която е своеобразно пътешествие през три-хилядолетна история 
на земеделието във Финландия.  

  

Кулминацията беше вечерта, когато участниците се „потопиха“ в ледено 
езеро, след като се бяха сгрели в сауната, както правят всички местни. 

Следващият ден бе посветен на презентации, кратки видеа и разкази за 
флората и фауната в България, Белгия, Франция и Финландия. След това 
учениците направиха разходка в близката гора и се забавляваха с игри в снега. 

Мобилността във Финландия завърши с посещение на столицата 
Хелзинки. Макар  мрачен и студен, градът ни впечатли с красивите си сгради, 
широки булеварди, голямо пристанище и много забележителности.  



   

Това пътуване се отрази  положително и ползотворно  върху всички 
участници. Възможността  за работа в екип, общуване с хора от различни 
националности,  докосването до един различен начин на живот и дейностите по 
проекта се преплетоха по един невероятен начин, оставяйки след себе си 
спомени за цял живот… 

 

             

 


