BG10/A1.1/170/R2
Младежки обмен
6-13 септември 2010, Севлиево, България

СОУ „Васил Левски” - Севлиево, България
Атакент Доа Колеж - Истанбул, Турция

Цели на проекта:
Основна цел на обмена беше да изградим умения, в нас, младите хора, от страните включени в проекта - България и Турция, за
взимно опознаване на културните традиции и ценности и ефективно междукултурно общуване.








обмяна на познания за културните особенности и традиции;
запознаване с историческите и културни паметници и общото
етнографско наследство;
съхраняване самобитната традиция и култура за бъдещите поколения;
създаване на умения за работа в екип, планиране, изследвания,
умения за презентиране;
стимулиране на инициативността, младежкото творчество и
изява;
формиране на отговорност и ангажираност;

Проектът „Тайните от сандъка на баба” – BG10/A1.1/170/R2 се реализира с финансовата
подкрепа на програмата „Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.
Съдържанието на настоящата брошура не отразява позицията на Европейската общност,
програма „Младежта в действие” или НЦЕМПИ

Подготовката:
От 27 до 29 август в Севлиево се проведе предварителна подготвителна среща между ръководителите на проекта Теодора Конова,
Боянка Вълчева, Фериха Ибриямова-участник в проекта и представители на турските партньори – Тайлян Бичер-ръководител и Кубиляй Алптекин-ученик. В нея взе участие и Тома Томев—
директор на СОУ.
Обсъдени бяха програмата на
обмена по дни, настаняването,
храненето на участниците. Подготвен беше документ предварителна информация за родителите
на участниците, създаден списък с
необходими материали.

Трескава седмица за участниците от СОУ, преди началото на
младежкия обмен между СОУ „Васил Левски” и Атакент Доа колеж.

Очакваната среща:
Пристигане в България на турските партньори
на 6 септември

Дейности от обмена:
Първи ден – 7 септември:

 Посрещнахме турските ни партньори с питка, мед,
сол и стръкче здравец;

 Запознахме се и презентирахме страните, училищата и родните си градове;

 Посетихме кмета на град Севлиево – Йордан Стойков, който ни приветства и поздрави;

 Открихме изложбата „Отвори раклата на баба” в




АВК „Дандолови къщи” – с песните на клуба
„Музика и танци на балканските народи” от СОУ
„Васил Левски”, дадохме старт на дейностите по
обмена;
Празнична вечеря за „Добре дошли”;
Разучавахме български народни танци – ръченица
и право хоро;

Втори ден – 8 септември:

 Закуската е специално приготвена от българската
група

 Обучавахме се на плетиво; И момичета и момчета
показаха, че могат да плетат като нашите бабите;

 Следобедни ръкоделия;
 Разучавахме турски сватбен народен танц и ориенталски танц;

 Надиграване; Турската група се надиграва с ръче

ница и право хоро, а българската с турски и ориенталски танц;
Отличихме най-добрите танцьори;

Трети ден – 9 септември:

 Пътувахме през времето до град Велико Търново
 Разходихме се по улицата на занаятите - Самоводската чаршия. Търсихме сходството в архитектурата на двете страни – България и Турция.

 Запознахме се със занаята - грънчарство.
 „На бяло сладко” в едновременска сладкарничка „Шекерджийница”, дискутирахме „Как се прави и
чие е бялото сладко”.

Четвърти ден – 10 септември:

 Ръкоделие под дебелата сянка на лозниците на
„Дандолови къщи”, подготвихме становете за тъкане;

 Презентации за българската и турската шевица;
 Игра – познаваме ли шевиците;
 Хванахме иглите и се пробвахме можем ли да бродираме.

 Българската група драматизира измислена от тях
народна приказка.

 Забавления;

Пети ден – 11 септември:

 Пътувахме до архитектурно-етнографския музей
„Етъра” до Габрово

 Изслушахме лекцията за „Силата на хляба” и видяхме изложба от макети на обредни хлябове

 Опитахме от стария занаят на приготвяне на хляб
 Разходка из занаятчийските улички в АЕМ
„Етъра”. Наблюдавахме старинните занаятчийски
технологии;

 Опитахме се да тъчем на миниатюрни станове в
Гачевската къща на комплекса;

 Вечеряхме в механа “Страноприемницата” в град
Габрово;

Шести ден – 12 септември:

 Месихме заедно с нашите ръководители празнични пити и козунаци;

 Месихме и дискутирахме за сходствата в българската и турската кухня;

 Довършвахме ръкоделията;
 Забавлявахме се;
 Бяхме изключително доволни от резултата;

Седми ден – 13 септември:

 Обогатихме експозицията „Отвори раклата на баба” в АВК „Дандолови къщи” и показахме изработените от нас неща;

 Направихме оценка на проекта и връчиха грамоти
на най-активните участници;

 Посетихме Дома за отглеждане и възпитание на
деца лишени от родителски грижи „Велика и Георги Ченчеви” – запознахме се и дарихме хлябове,
козунаци и лакомства на децата в неравностойно
положение;

 Попълнихме анкета за мнението ни за проекта;
 Получихме сертификати за участие в международен проект и подаръци;

 Турската група направи специални подаръци за
българската група;

 Вечеряхме последно заедно;
 Разменихме си снимки, адреси;
 Направихме си лагерен огън и парти под звездите;

До скоро, приятели!
Направихме едномесечна фотоизложба „Приятели за винаги” в Читалище
„Развитие 1870”. Споделихме впечатления, научено, придобити умения и емоции
от изживяното с турските ни приятели.

Партньорите в проекта
“Тайните от сандъка на баба” - BG10/A1.1/170/R2,
по Европейската програма “Младежта в действие”:

СОУ “Васил Левски” – Севлиево
За Севлиево и севлиевци СОУ «Васил Левски» е символ на образование и успех. Училището работи по проекти на МОMН и ЕС, осигуряващи средства за образователни и младежки инициативи.
Екипът му се стреми да удовлетворява специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на
родителите. Подкрепят се всички младежки инициативи и успешната работа на демократично избрания Ученически съвет.

Адрес: Севлиево, ул. “Гладстон” 22
Телефон/факс: +359 (0675) 3 33 03
E-mail: sou_sevlievo@abv.bg
www.v-levski.com

Атакент Доа Колеж - Истанбул
Атакент Доа колеж е член на училищата от веригата Доа, която е
лидер в обучението в Истанбул, Турция. Обучението в Доа колеж
не е между четири стени, а в открити пространства, където учениците са заобиколени от природата и се наслаждават на дейностите. Училището работи по модерна образователна система, ориентирана към нуждите на учащите се, с цел осъществяване на качествено образование. Училището участва в национални и международни социални дейности и проекти.
Адрес: Mitatpasa Cad. Atakent Mahallesi
Ümraniye/Istanbul
Телефон/факс: +90 (216) 344 49 45
E-mail: info@dogakoleji.com
www.dogakoleji.com/atakentlisesi

Подготвителна среща

Свързахме се по Skype с турските
младежи, преди срещата ни

Партньорите ни от Атакент Доа Колеж

Посрещане по българска традиция
Получихме тениски и
шапки с логото на
Програмата “Младежта
в действие” и името на
проекта

Представяме България и нейната
култура

Кмета—Йордан Стойков ни посрещна за добре дошли. Подарихме му тениска и шапка.

Показахме на гостите си галерия
“Асен и Илия Пейкови”
Събраните от младежите експонати в изложбата “Отвори раклата на баба”

Клуб “Музика и танци на балканските
народи” поздравиха гостите ни с турска-

Сами приготвихме закускаизненада
Какви ли сме майстори в плетенето?

И за момчетата има работа
Игри на открито

Разучаване на ориенталски танц и сватбено турско хоро

Игри на открито

Пътуваме през времето във
Велико Търново

В двора на АВК “Дандолови къщи”

Правим хляб в “Етъра”

Раздялата!

В СОУ “Васил Левски” - кабинета по
философия

Учим се да бродираме и да правим гривни от конци

