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ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, 
ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛ. РУСЕ 

______________ул. ”Пловдив” № 8, тел. 08141 2782, e-mail grisli@abv.bg____________ 
 

РАБОТНА СРЕЩА В ГР.  КОЛИН, ЧЕХИЯ 
 

по Проект „ТНЕ МOLE AND THE QUEEN” с договор 
№ LLP-2012 COM-MP-055 по Секторна програма „Коменски” за многостранно 

училищно партньорство на Програмата ”Учене през целия живот” 
при ЦРЧР, гр. София 

 
29.06.2013 г. – 04.07.2013 г. 

    Завърши работната среща на партньорите от България и Чехия по проект "The 

Mole Аnd The Queen"  с договор № 2012-1-CZ1-COM06-09804 за многостранно 

училищно партньорство по програма „Учене през целия живот” – секторна програма 

„Коменски”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ЦРЧР, 

гр.София. 

 На 29.06.2013 г. ние - представителите на ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. 

Две могили отпътувахме към Чехия. 

На 30.06.2013 г.  сутринта пристигнахме в гр. Колин и се настанихме в хотел.  

В 12,00 ч. директорката на детската градина «Слънчице» Ивана Бжезинова 

пристигна в хотела, за да ни посрещне и приветства. Заедно с нея уточнихне 

програмата на визитата по дни.  

По време на работния обяд  съгласувахме графика за следващите срещи по 

време на нашата визита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На  01.07.2013 г. в 9,00 ч. бяхме радушно посрещнати от учителите и децата в 

детска градина «Слънчице».  

С цел обмяна на добри педагогически практики българските учители Антония 

Борисова и Иваничка Коева, Маргарита Кънева и Боянка Ангелова представиха 

активности (ситуации), свързани с целите и задачите на проекта, в които участваха 

чешките деца. 

Подготвените за тези ситуации дидактични средства и материали, CD-дискове с 

детски песни, както и български учебни книжки учителките подариха на своите колеги.  

Директорката Миланка Добрева поднесе подаръци на децата и персонала от 

детското заведение. 
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Проведе се среща-разговор, на която партньорите от двете страни обсъдихме 

интересуващи ни въпроси, свързани с прилагането на проекта в учебно-възпитателния 

процес. 

 В 13,00 ч. бяхме посрещнати и приветствани от Кмета на гр. Колин г-н Вит 

Ракушан. Той ни разказа някои подробности за града и прояви интерес към нашата 

работа по Проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Директорката на нашата детска градина Миланка Добрева разказа накратко за 

целите, задачите и напредъка на Проекта от наша страна, както и за целите на нашата 

визита в Чехия. Кметът поднесе подаръци на всеки участник и ни пожела отново да се 

върнем в неговия град. Разгледахме сградата на кметството – бивш замък със 

забележителнаархитектура и фрески. 

            По-късно с директорката на колинската градина Ивана Бжезинова посетихме 

някои от забележителностите на града – местната синагога, катедралата «Св. 

Вартоломей», паметника – колона на чумата. 

На 02.07.2013 г. в 8,30 ч. отпътувахме за гр. Прага, където посетихме Музея на 

играчката, минахме по Карловия мост над река Вълтава и, разглеждайки скулптурите 

от двете му страни, разпознахме тези на светите братя Кирил и Методий – патрони на 

нашето детско заведение. Насладихме се на прекрасната катедрала «Св. Вит”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За една от атракциите на Прага се счита замъкът Храдчани, в който днес се 

помещава седалището на чешкия президент. Това е най-големият дворец в Европа. 

Храдчани е крепостен дворцов ансамбъл на хълма над река Вълтава. Имахме 
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възможността да наблюдавахме смяната на караула пред президенството и прекрасната 

гледка към града от върха на хълма. 

В центъра на централния градски площад Староместски (Staroměstské náměstí), 

върху една от стените на кулата на някогашното кметство, е построен часовникът 

Орлой, който датира от XV век и е най-старият и най-сложно устроен часовник в 

Европа - един от символите на Прага. Освен че показва точно време, той представя и 

движението на Слънцето и планетите, разположението на зодиакалните съзвездия и 

броя на часовете дневна светлина всеки ден. На всеки кръгъл час часовникът оживява. 

Тогава стотици минувачи, сред които бяхме и ние, се струпват, за да видят „разходката 

на апостолите”. Двете прозорчета на часовника, между които има красива фигура на 

ангел, се отварят и зад тях една по една се показват детайлни цветни фигурки на 12-те 

апостола, които обикалят в кръг.  

Вечерта отпътувахме към гр. Немчице, където разгледахме атракционен 

комплекс „Вигвам” – атракционни ж. п. вагони за нощувка „С нас до Европа”, винарна, 

конезавод, конгресен център, дървен вигвам, детски развлекателен център, пансион и 

ресторант.  По време на работната вечеря с партньорите разговаряхме за някои бъдещи 

дейности по Проекта. 

На 03.07.2013 г. отново гостувахме в детска градина „Слънчице”, където 

учителките Надежда Ангелова и Надежда Недялкова проведоха ситуация с чешките 

деца. Партньорите от двете страни, заедно с децата, разучиха българска ръченица и 

танцуваха чешки народен танц. Двете учителки подариха на децата детски учебни 

книжки и CD с детски песнички. 

С цел обмяна на добри педагогически практики, чешките педагози също 

представиха  детски активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След това, на чаша чай, протече непринуден разговор по въпроси, касаещи 

адаптирането на Проекта към нашите учебни програми, дневния режим на децата и 

сравняване на двете образователни системи, работата с родителите и обществеността, 

приложението на иновативни техники и технологии. Колегите ни разказаха за 

проведения преди няколко дни празник с родителите, посветен на юбилейната 1150-

годишнина от началото на Моравската мисия на светите братя Кирил и Методий и ни 

подариха диск от него.  

По-късно се сбогувахме с чешките партньори. Получихме сертификатите за 

участие в срещата, както и  подаръци за нашите деца. 

 

 

 

 


