
Проект  
“We Want To Breathe Free” 



Приключи първата мобилност на проекта „За чист въздух“ по програмата на 
Еразъм +  

(The first meeting of the “We Want To Breathe free“ project under the Erasmus+ 
programme has ended.) 

Домакин на събитието беше Istituto di Istruzione Superiore Matteo 
Raeli. Училището се намира в град Ното,  разположен в източната част на 
остров Сицилия, Италия. 

(The event was hosted by Matteo Raeli Istituto di Istruzione Superiore. The school 
is located in the town of Noto, situated in the eastern part of the island of Sicily, 
Italy.) 

Един от най-впечатляващите барокови градове в Италия, Ното е под 
закрилата на ЮНЕСКО. Златистожълтият цвят на дворците и църквите сякаш 
излъчва своя собствена светлина и по залез градът се облива в нереално 
сияние. Главната катедрала на Ното е кацнала на върха на впечатляващо 
стълбище, а почти срещу нея се намира църквата Сан Карло. 

Ното е изцяло построен наново след мощно земетресение през 1693 г. което 
срива града до основи. Основните улици на града са ориентирани в посока 
изток - запад, за да са целодневно облени в слънчева светлина. 

(One of the most impressive baroque towns in Italy, Noto is under the protection of 
UNESCO. The golden yellow colour of the palaces and churches seems to radiate 
its own light and at sunset the town is flooded with unreal radiance. The main 
cathedral of Noto is perched on the top of an impressive staircase and almost 
opposite it is the church of San Carlo. 

Noto was completely rebuilt after a powerful earthquake in 1693 which destroyed 
the town to its foundations. The main streets of the town are oriented east - west to 
be bathed in sunlight all day.) 

 



В продъжение на пет дни ученици и учители от 
шест страни (Италия, България, Турция, Румъния, 
Испания и Франция) обсъждаха проблемите, 
свързани със замърсяването на въздуха, като 
дискусията излезе извън училищната рамка и се 
фокусира върху утвърждаването и 
разпространението на идеята за екологичен и 
устойчив начин на живот. 

(For five days, students and teachers from six countries 
(Italy, Bulgaria, Turkey, Romania, Spain and France) have 
been discussing air pollution issues, going beyond the school 
framework focusing on promoting and disseminating the 
idea of environmental and sustainable lifestyle.) 

 

Този проект дава възможност партньорите да 
работят съвместно върху проблем, за да постигнат 
целите за устойчиво развитие, определени от ООН 
до 2030 г. и да посрещнат предизвикателствата, 
свързани с развитието на образованието.   

(This project enables the partners to work together on a 
problem to achieve the UN Sustainable Development Goals 
intended to be achieved by 2030 and to meet the challenges 
of the education development.) 



Участниците в проекта бяха приветствани с добре 
дошли от г-жа Анжела Жилиберто, координатор за 
Италия и г-н Венециано – директор на училището-
домакин. 

В духа на приятелство учениците от всички екипи 
представиха своята страна, град и училище и 
изучаваните специалности в него.  

 (The participants in the project were welcomed by Ms. 

Angela Gilliberto, a Coordinator for Italy and Mr. 

Veneziano – the Principal of the host school. 

In the spirit of friendship the students from all teams 

presented their country, city and school and the subjects 

studied in it.) 



Бяха проведени няколко работни срещи, в 
които екипите  представиха своите 
проучвания и разработки по 
предварително зададените теми: 
(Several workshops were held where the 
teams presented their research and 
development on pre-set topics): 
Project workshop 1:  
Токсичните вещества, отделяни във 
въздуха и причините за замърсяването му 
 (The toxic substances emitted into the air 
and the causes of air pollution)  
Project workshop 2: 
Вътрешни и външни замърсители на 
въздуха в нашия регион 
 (Indoor and outdoor air pollutants in our 
area) 
Project workshop 3:  
 Замърсяване на въздуха и здраве, казус 
 (Air Pollution and Health, a case study)  



Нашите ученици показаха отлични умения и в 
лабораторните дейности и практическите 
занятия  за модел на зелен град. 
(Our students also showed excellent skills in the 
laboratory activities and the practical classes for a 
green city model). 



Екскурзии в Сицилия: 
Разходка в Ното 
Tours in Sicily:  
A walk in Noto 

В кметството на Ното,  

в залата за специални гости  

ни посрещна самият кмет на града. 

(In the town hall of Noto, 

in the special guest room 

we were welcomed by the mayor of the town.) 

 

Полюбувахме се на красивия  

бароков стил на града: катедрала,  

църкви, театър,  

сградата на кметството … 

(We admired the beautiful 

baroque style of the town: the cathedral, 

the churches, the theatre, 

the town hall building…) 



Екскурзии в Сицилия: 
Резерват „Селин ди Приоло“ 
“Celine di Priolo“ Reserve 

Основната атракция на природния резерват е местоположението 

му, където гнездят и зимуват голям брой видове птици - повече от 

половината от видовете птици на Сицилия и около 40% от всички 

птици, наблюдавани в Италия. 

(The main attraction of the nature reserve is its location, where a large 

number of bird species nest and winter - more than half of the bird 

species of Sicily and about 40% of all birds observed in Italy.) 

 



Един от курортите на остров Сицилия, където 
хиляди туристи годишно отиват да видят 
древната архитектура и да се насладят на 
красивата гледка към Йонийско море. 
(Syracuse - one of the resorts on the island of 
Sicily, where thousands of tourists a year go to 
see the ancient architecture and enjoy the 
beautiful view of the Ionian Sea.) 

Екскурзии в Сицилия: 
Разходка в Сиракуза 
Tours in Syracuse  
 



 
 
 
Пътуване, свързано с целите на проекта: замърсяване на въздуха от естествен произход, 
град близо до вулкана Етна 
(Catania, Etna - a trip related to the objectives of the project: air pollution of natural origin, a city 
located near Etna volcano) 
Катедралата на Бадия ди Сант’Агата,  
римският театър и Одеонът, замък Урсино, университетът ...  
(The Cathedral of Badia di Sant’Agata, the Roman Theatre and the Odeon, the Ursino Castle, the 
University...) 

 

 

Екскурзии в Сицилия: 
Разходка в Катания, ЕТНА 
Tours in Catania, ETNA 
 



Довиждане, Ното! 
Good bye, Noto! 
Завърнахме се у дома заредени с много положителни емоции и 
огромно удовлетворение от добре свършената работа! Напуснахме 
Италия с топли чувства и много нови приятелства!  
(We came back home filled with a lot of positive emotions and great 
satisfaction from a job well done! We left Italy with warm feelings and 
many new friendships!) 

  



Вулканът Етна:  
 
снимки от летището на Катания и от самолета 
 
(Etna Volcano  - photos from Catania airport and from the plane) 
 



На следващата мобилност по проекта домакините сме ние, 
134. СУ “Димчо Дебелянов“!  
След емоционалната раздяла очакваме да се видим скоро, и то в България! 

Мило прощално 
писмо от 
италианските 
ученици.  
Останахме в сърцата 
на всички! 

(134 “Dimcho Debelyanov” Secondary School is the host of the next mobility of the project. After the 

emotional farewell, we expect to see you soon, this time in Bulgaria!) 


