
 

Транснационална среща в Нидерландия по проект F.I.T. for Europe 

 
В периода 07-14 февруари= 2020 група от двама учители и шестима ученици посетихме 

Нидерландия (С. 8 № 2018-1-DE03-КA229-047389_2)  Седмицата  за мен, колегата Красимир 

Николов и Гергана Цветкова, Каролина Куртева, Мартин Славов, Кристиян Кандов, Емили 

Аспарухова и Магдалена Боцева, беше изпълнена с много емоции и страхотни преживявания. 

 Нашето пътешествие на седми февруари беше дълго и с множество прекачвания. 

Започнахме рано – с полет в 6 часа към Мюнхен, който беше първи в живота за някои от 

участниците в проекта. След прекачването в баварския град стигнахме до Амстердам, откъдето 

предстояха още два часа с влак до град Асен.  

 Още първия ден в Нидерландия ни очакваше активна програма. След като на гарата децата 

се видяха с местните си домакини, а учителите се настанихме в хотела, продължихме към 

училището, където имаше ден на отворените врати и можахме да видим и станем участници в 

интересни проекти, подготвени по различните учебни предмети и презентирани от учители и 

ученици. Запознахме се и с учителите от Германия и Латвия, а с местните се срещахме за пореден 

път. 

 Уикендът ни предложи доста свободно време, в което успяхме да опознаем град Асен и 

да се насладим на няколко разходки извън града до интересни места. Още с излизането ни от 

хотела в събота видяхме, че има съботен пазар по улиците на града, а след кратка разходка се 

насладихме и на традиционния чар на местните селища.  

 Вечерта ни очакваше посещение до град Грьонинген за футболен мач, където отидохме с 

двама ученици и нидерландските им домакини. Към нас се присъедини и германецът Ян, който 

бързо се приспособи към местната култура и кара колело два часа до стадиона, а в последствие 

се прибра по същия начин.  

 В неделя учителите посетихме местна малка пивоварна и затвор, превърнат в музей, а за 

обяд хапнахме традиционни локални ястия. За съжаление, времето не беше на наша страна и при 

разходките из нидерландската природа се сблъскахме със стабилен вятър и проливен дъжд.

 Понеделник започна и по-активната програма, свързана с проекта. Предстоеше нов ден в 

училището, където ученици и учители посетихме различни учебни часове и имахме възможност 

да сравним методиката на преподаване в Нидерландия и България. Следобед посетихме музея 



на областта Дренте. Там учениците участваха в интересна игра, а сред експонатите имаше и 

картина на един от най-популярните местни и световни художници – Ван Гог.  

 Вторник беше ден за опознаване на околността. Посетихме съседния град Бейлем.  Там в 

общината ни прие местното ръководство в лицето на кметицата. След това ни представиха 

политическата система на Нидерландия, а също така и системата на местната власт. Впоследствие 

учениците от България, Латвия и Германия заедно с нидерландските си партньори представиха 

сравнения между политическите системи. Пролича си и добрата подготовка на нашите ученици,  

които участваха активно в получилата се интересна дискусия. 

 Следобед се отправихме към местно село, което е превърнато в музей на открито. След 

като хапнахме традиционни деликатеси, се разходихме из селските улички. За съжаление, 

климатът отново ни изигра лоша шега и беше пречка да се насладим изцяло на етнографския 

комплекс, но учениците откриха множество прилики с родните ни села. След интензивния ден се 

прибрахме за почивка.  

 Сряда ни очакваше малко по-дълго пътешествие и дори стигнахме до Германия. 

Посетихме корабостроителницата Meyer Werft в Папенбург, където се строят някои от най-

големите кораби в света. Беше ни показан процесът на изграждане на величествените плавателни 

съдове, които можеха да побират и няколко десетки хиляди пътници и приличаха всеки от тях на 

малък град. След това посетихме електроцентрала RWE в Северна Нидерландия, където отново се 

оказахме в огромно предприятие, а предпазните костюми освен сигурността, която трябваше да 

ни осигурят, внесоха и допълнително настроение след натрупаната умора до този момент през 

деня.  

 Четвъртък отново ни предложи пътешествие, но този път до близкия град Грьонинген. Там 

посетихме местния университет, а за българската група едно от най-приятните неща беше, че 

двама от студентите, които презентираха учебното заведение, бяха наши сънародници. След  

разговори с тях учениците бяха единодушни, че биха учили в този университет, но също така 

разбраха необходимостта от много сериозното учене. 

 Вечерта ни предстоеше финалната част от програмата в училище. Имаше почерпка, като 

местните деца се бяха постарали да осигурят традиционни ястия. В края на вечерта под овации 

всички участници получиха своите сертификати и се прибраха, за да се подготвят за следващия 

ден, когато предстоеше прибиране по родните места.  

 Последният ден от нашето посещение в Нидерландия беше изключително интензивен. 

Той включваше трансфер до Амстердам с разходка из града и полети за българската и латвийската 

група, а за немската - прибиране с влак до Хановер. Натоварихме се с големите куфари във влака 

и се отправихме към летището, за да ги оставим. След това стигнахме до централната гара на 

Амстердам, а излизайки от нея, попаднахме в един нов свят. Тълпите с туристи бяха навсякъде, 

трафикът беше огромен, а спокойствието от малкия нидерландски регион Дренте тук просто не 

съществуваше. Каналите бяха навсякъде, а множеството хора и колоездачи ни караха да се 

придвижваме бавно, разглеждайки централната част на столицата. Накрая стигнахме до 

Райксмузеум, където се разделихме с останалите  поради ранния си полет.  

 Последваха два спокойни полета, а при трансфера в Мюнхен успяхме малко да 

релаксираме и да хапнем традиционна немска храна. В София учениците бяха посрещнати от 

своите родители и всички уморени се отправиха към домовете си. Така на 14.02.2020 година 

завърши нашето нидерландско приключение! То даде ценни уроци за всички нас, откри 

възможности, доказа за пореден път, че всяко проектно усилие  на нас, учителите, си струва. 

Крум Божиков 


