
Проект “We Want  To  Breathe  Free ”



Приключи домакинството ни по проекта „За чист въздух“ на програмата  Еразъм+. 

134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School  отвори гостоприемно училищните врати, за да посрещне 
партньорските организации от пет държави: Франция, Турция, Румъния, Италия, Испания. В 
продъжение на пет дни ученици и учители от шестте страни обсъждаха проблемите, свързани със 
замърсяването на въздуха. 

По традиция гостите бяха посрещнати с питка, шарена сол и мед. След официалната част и 
специалното видео с химните на Европейския съюз и на държавите участници, ги запознахме с 
образователната система в България и нашето училище. Официалната част завърши с прекрасното 
изпълнение на Мартин от 6в клас, при което домакини и гости се хванаха на хоро. 

Our Erasmus+ “We want to breathe free” project host has come to an end.

134th “Dimcho Debelyanov” ORT School hospitably opened the school doors to welcome partner 
organizations from five countries: France, Turkey, Romania, Italy, Spain. For five days students and 
teachers from the six countries discussed air pollution issues.

Traditionally, the guests were greeted with bread, salt and pepper, and honey. After the official part and the 
special video with the anthems of the European Union and the participating countries, we introduced them 
to the educational system in Bulgaria and our school. The formal part ended with the wonderful 
performance of Martin from 6th grade when hosts and guests joined the round dance.



• Като любезни домакини на събитието, нашите ученици 
разведоха участниците и им представиха кабинетите по 
биология, физика, лабораторията по химия, математика, 
кабинетът по иврит и новооткрития STEM център 

• Това беше ден за взаимно опознаване, с който се постави 
началото на едно истинско приключение на родна земя. 

• България е държава със славно минало и история, затова още 
първия ден, ние започнахме с туристическа разходка из 
древните забележителности на столицата. 

• As kind hosts of the event, our students guided the participants 
and introduced them to the biology, physics, chemistry, math and 
Hebrew labs, and the newly opened STEM centre.

• It was a day of mutual acquaintance, which marked the 
beginning of a real adventure in our homeland.

• Bulgaria is a country with a glorious past and history, so the first 
day we started with a guided tour of the ancient sights of the 
capital.



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):

Работна среща 1
„Причини за замърсяване на въздуха в различни градове 
в различни страни въз основа на икономическото им 
развитие“

Project workshop 1: “Causes of air pollution across different 
cities in different countries based on their economic 
development”

Отново нашите ученици показаха перфектна 

подготовка и отличен английски език.

Our students showed perfect preparation and

excellent English.



• Работна среща 2:

„Потърсете прилики в причините за замърсяването 
на въздуха в различните градове в различните 
страни въз основа на тяхното икономическо 
развитие и проучете разликите в причините за 
замърсяване на въздуха в различните градове в 
различните страни въз основа на икономическото 
развитие“

Project workshop 2:“Look for similarities in the 
causes of air pollution across different cities in different 
countries based on their economic development and 
research the differences in the causes of air pollution 
across different cities in different countries based on 
economic development”

Учениците бяха разделени на 5 групи. Във всяка група 

имаше представител от всяка страна. Учениците 

обсъдиха приликите и разликите в замърсяването на 

въздуха в страните партньори и всяка група направи 

обобщен слайд, който представи на останалите групи.

Students were  divided into 5 groups. Each group had a 

representative from each country. The students discussed 

the similarities and differences of air pollution in the partner 

countries and each group  made a summary slide that 

presented it to the other groups.



Образователно пътуване – „Проблеми и предизвикателства на околната 

среда пред планетата“. Посещение на Национален парк „Пирин“

Учениците направиха снимки и  фотоизложба в падлет във връзка със 

Световния ден на гората - 21 март

"Да пазим горите!”

The students took photos and a photo exhibition in a padlet in connection with 

the World Forest Day - March 21

"Let's protect the forests!"

Educational trip - "Environmental problems and challenges 
facing the planet”. Visiting “Pirin” National Park.



Culture programme – visiting:

- Rila monastery

- The house of granny Deshka

- Workshop in Deshka’s house – “Bulgarian traditions and culture”

Културна програма – посещение на:

- Рилски манастир

- Къщата на баба Дешка

- Работилница в къщата на Дешка – „Български традиции и 

култура”



Разходка в Банско

A walking tour around Bansko



Сграда на бъдещето - Посещение на Централната лаборатория по 

слънчева енергия и нови енергийни източници към Българската 

академия на науките (БАН).

Ст.н.с. доц. Миглена Димитрова, директор на лабораторията, показа как 

работи единствената по рода си технология за индустриално 

разработване на системи от водно стъкло, тествана в демонстрационния 

павилион, построен в София на територията на Научен комплекс 2 -

БАН.

Building of the Future - Visit of the Central Laboratory of Solar Energy and 

New Energy Sources at the Bulgarian Academy of Sciences.

Assoc. Prof. Miglena Dimitrova, the director of the laboratory showed how 

the one-of-a-kind technology for industrial development of water glass 

systems, tested in the demonstration pavilion built in Sofia on the territory of 

Scientific Complex 2 - BAS, works.



Прощално парти

Раздаване на сертификати, поздравления, танци, снимки за 

спомен, благодарности към 134.СУ - ORT School, усмивки от 

радост и сълзи от предстоящата раздяла - една незабравима 

вечер!

Нашите ученици впечатлиха с отличното владеене на английски 

език, с организационни умения, добронамереност и  поведение 

на учтивост.

Получихме десетки прегръдки и благодарности в този ден!

A Farewell party

Distribution of certificates, congratulations, photos for 

remembrance, thanks to 134.SU - ORT School, smiles of joy and 

tears from the upcoming separation - an unforgettable evening!

Our students impressed everyone with their excellent command of 

English, organizational skills, goodwill and courtesy.

We received dozens of hugs and thanks on this day!



Нашите ученици са нашата гордост! Гостите са 
изключително впечатлени от тях, както и от 
всичко видяно и преживяно в България и в 
училището ни за тези няколко дни! Много нови 
приятелства, съпреживяване, прекрасни 
емоции, усмивки, прегръдки!

Our students are our pride! The guests are 
extremely impressed by them, as well as by 
everything seen and experienced in Bulgaria and in 
our school for these few days! Many new 
friendships, empathy, wonderful emotions, smiles, 
hugs!

На следващата мобилност по проекта ще 

пътуваме до Испания, град Ел Ехидо!

След емоционалната раздяла очакваме да 

се видим скоро!

On the next mobility of the project we will 

travel to Spain, the city of El Ejido!

After the emotional farewell we expect to see 

you soon!


