
СПОМЕНИ ОТ ФРАНКФУРТ, ГЕРМАНИЯ

За проведената поредна среща на ученици и учители от страните - Германия, Испания, 
България и Литва, участнички в проекта по Коменски на тема: „Европа - едно 
глобално село: Живота в селата и градовете в стара и нова Европа.”, която се 
проведе от 19.10.2008 до 25.10.2008 год. в град Франкфурт на Майн/Крифтел/, 
Германия.

Нашата група се състоеше от 3 учители и 3 ученика. Всички ние бяхме посрещнати на 
19.10.2008 г. и настанени по домове на колеги и ученици. Домакините се отнасяха любезно с 
нас и се стараеха да не ни липсва нищо до края на срещата, която бе организирана прецизно. 
Общуването помежду ни бе на английски език и това смятам, че ни помогна на нас учителите 
и на учениците да усъвършенстват езика.

Програмата, която колегите от Германия бяха направили, се спазваше, като всеки ден 
от понеделник до петък, от 8.00 до 17.00 часа, бяхме ангажирани в някакво мероприятие. 

В понеделник директора на местното училище в Крифтел ни приветства с добре дошли
и изказа задоволството от провеждането на срещи от такъв род-обмен на ученици и учители 
от различни страни от Европа, което спомага за разбиране на културата на другите страни.
 След това посетихме музея за историята на образованието, което предизвика голям 
всеобщ интерес. Същият ден учениците от всички участващи страни и учители правиха 
плочки от глина, като проявиха творчески уменията си за рисуване, изобразявайки различни, 
елементи, рисунки, характерни за страните върху тези плочки. Часовете прекарани върху тези
глинени плочки спомогнаха за общуването между учениците главно на английски език, 
предизвикаха голям интерес, спомогнаха за тяхното сближаване и сприятеляване . Учениците 
проявиха уменията си за рисуване и работа с глина. И най-вече за тях, учениците, бе голямо 
предизвикателство да си говорят на чужд език.

В понеделник посетихме завода за автомобили “Опел”, където видяхме как се 
произвеждат  леки коли, което предизвика голям интерес от страна на учениците и учителите.

Във вторник сутринта посетихме часове на колегите от Германия. Нашите ученици 
също бяха в час с техните германски партньори. Часовете бяха интересни и поучителни както 
за нас учителите, така и за самите ученици. Колегите от Германия също така използват много 
мултимедийни средства  и нагледни материали., за да направят по-интересни часовете си. 
Следи се за спазване на дисциплината от страна на учениците. Създадени са добри условия за 
работа на учителите и за учене от страна на учениците, което ги мотивира да работят.

След обяд в кметството на Крифтел се откри фотоизложба под надслов “Града и 
селото”, на която присъстваше кмета на Крифтел и други гости. Кметът също изказа 
задоволство от провеждане на срещи от подобен тип, за ползата от срещи на хора с различни 
култури, за тяхното сближаване, което бе невъзможно по време на комунистическия режим и 
студената война.

На тази изложба участниците имаха възможността да видят и да се запознаят с живота 
на хората от различните страни участващи в проекта във фотоси. Нашите снимки бяха 
представени от ученичката Джейлянка Джилджова. Снимките на ученичката Васка Ловкова 
бяха избрани от журито като най-добри, с най-оригинална идея. Ученичката бе наградена с 
книга.

В сряда учениците и учителите отидохме на екскурзия до град недалеч от Крифтел , за 
да разгледаме красивата река Рейн и забележителностите на града. Там посетихме музея на 
механичните музикални инструменти.

В четвъртък отново посетихме часове на колеги, а учениците бяха в час с техните 
партньори от Германия.Същият ден се проведе сбирка на учители и ученици, на която под 



ръководството на Мануела Бекер се извърши оценка на поредната среща и се набелязаха 
основните моменти на следващата, последна среща в Литва, която ще се състои от 4.05.2009 
до 9.05.2009 година. Състави се въпросник, по който учениците дадоха своята оценка за 
срещата. Също така  стана въпрос за: изработване на вестник от всички страни, филм, книга с 
рецепти на традиционни храни от различните страни участнички в проекта, разговора в  
“Moodle” и др. След обяд посетихме историческата част на старинното градче Ховхайм, 
недалеч от Крифтел.

В петък учениците отново имаха занятие с глинените изделия, като ги подготвиха за 
изпичане. Същият ден имахме разходка из Франкфурт на Майн и посетихме музея на 
комуникацията, което предизвика голям интерес у всички.

Поредният обмен  на ученици и учители от страните Германия, Испания, България и 
Литва бе отразен в местния вестник на Крифтел. В статията се дава положителна оценка от 
провеждането на такива срещи. В края на краищата всички разбират, че знанията, които има 
човек, могат да се предадат другиму посредством най-важното средство за комуникация-
езика. Но полезното и интересното тук е, че участниците чуха и научиха по нещо и от другите
езици. Освен английски език, който бе работен език, участниците говореха на още шест 
различни езици- френски,немски, испански, български, руски и литовски.

Изготвили:
Ивайло Селяшки – учител по английски език
Райка Славчева – учител по френски език
       


