


• Приключи втората мобилност на проекта „За чист въздух“ по програмата Еразъм+. Домакин беше училището IES 
Santo Domingo, гр. Ел Ехидо, Испания. Ученици и учители от 6 държави (България, Румъния, Турция, Франция, 
Италия и Испания) работиха върху решенията за намаляване на замърсения въздух и важността на рециклирането.
Ученици от училището домакин приветстваха всички екипи на техния роден език.

• (The second mobility of the “We Want To Breathe free“ project under the Erasmus+ programme has ended. The event 
was hosted by IES Santo Domingo School, El Ejido, Spain. Students and teachers from 6 countries (Bulgaria, Romania, 
Turkey, France, Italy and Spain) were working on solutions to reduce air pollution and the importance of recycling). 
Students from the host school welcomed all teams in their native language.)



• Ден 1. Денят бе изпълнен с вълнуващи преживявания и активности:  разглеждане на кабинети, модно ревю 
с костюми от рециклирани материали, двe работилници: „Преобразуване на слънчевата енергия в 
електрическа енергия“ и „Рециклирана хартия“. Любезните домакини ни нагостиха с вкусна паеля. Денят 
завърши със спортни игри на плажа и много нови приятелства!

• Day 1. The first day was filled with exciting experiences and activities: a tour of labs, a fashion show with costumes 
made of recycled materials, two workshops: "Conversion of solar energy into electrical energy" and "Recycled 
paper". The kind hosts treated us to a delicious paella. The day ended with sports games on the beach and many 
new friendships!



• Ден 2. Нашите ученици впечатлиха всички със своите проучвания на тема: "Решения за намаляване на 
замърсяването на въздуха в градовете. Рециклиране" и отличното владеене на английски език. Последваха две 
работилници за изработване на бижута и несесери от материали за рециклиране (пластмаса, хартия, метал). 
Посетихме и гр. Алмерия, разположен в източната част на Андалусия и археологическия музей.

• Day 2. Our students impressed everyone with their research on "Solutions for reducing air pollution in cities. Recycling"
and excellent command of English. This was followed by two workshops for making jewelry and pencil kits from recyclable 
materials (plastic, paper, metal). We also visited the city of Almeria, located in the eastern part of Andalusia and the 
Archaeological Museum.



• Ден 3. Днес беше време за спорт на открито, на място, толкова грандиозно като Кабо де Гата.
Нулево замърсяване на въздуха! Един приятен начин да повишим осведомеността на нашите 
ученици относно важността да се грижим за себе си, като същевременно се грижим за 
околната среда.

• Day 3. Today was time to do sports outdoors, in a place as spectacular as Cabo de Gata. Zero air 
pollution! A nice way to raise our students’ awareness of the importance of taking care of 
ourselves while also taking care of the environment.

Кабо де Гата е природен 
парк в Андалусия, който се 
намира на югоизточното 
крайбрежие на Испания. Тук
е единственият регион в 
континентална Европа с 
пустинен климат. Видяхме 
малки скалисти острови и 
подводни коралови рифове.

Cabo de Gata is a natural park 
in Andalusia, located on the 
southeast coast of Spain. It is 
the only region in continental 
Europe with a desert climate. 
We saw small rocky islands 
and underwater coral reefs.



• Ден 4. Посещение на Алхамбра, Гранада.

Дворецът Алхамбра се намира в подножието на Сиера Невада 
над град Гранада. Построен през 14 век изцяло в ислямски 
стил с типичните белези на религията и културата, това е 
единственият в света, запазен в своя блясък дворцов 
комплекс на мавърската династия Насриди. След 
прогонването на маврите от испанските земи, дворецът 
буквално е забравен до 20 век, когато се превръща в музей, 
който ежегодно привлича изключително голям поток от 
любопитни туристи. Комплексът се състои от дворец, джамия, 
уникално красиви градини, шадравани, фигурални елементи, 
пищна растителност и всичкото това – обградено с 
величествена крепостна стена.

Day 4. The Alhambra Palace is located at the foot of the Sierra 
Nevada above the city of Granada. Built in the 14th century 
entirely in the Islamic style with the typical features of religion 
and culture, it is the only preserved in the world in its splendor 
palace complex of the Moorish dynasty Nasridi. After the 
expulsion of the Moors from the Spanish lands, the palace was 
literally forgotten until the 20th century, when it became a 
museum, which annually attracts an extremely large flow of 
curious tourists. The complex consists of a palace, a mosque, 
uniquely beautiful gardens, fountains, figural elements, lush 
vegetation and all this - surrounded by a majestic fortress wall.



• Ден 5. Последен вълнуващ ден в училище "Санто Доминго" в Ел Ехидо:

Настолна игра, създадена от испанските ученици на тема „Замърсяване и решения“

Две работилници: „Приготвяне на масло от розмарин и натурален парфюм“ и „Засаждане на дърво в 
ботаническата градина на училището“ (портокал, лимон, нар).

• Day 5. Last exciting day at the Santo Domingo School in El Ejido. A board game created by Spanish students on 
"Pollution and Solutions“ topic. Two workshops: "Preparation of rosemary oil and natural perfume" and "Planting 
a tree in the school's botanical garden" (an orange, a lemon, a pomegranate).



Денят завърши със страхотно парти с типична испанска храна и танци, които 
развълнуваха всички! 
The day ended with a great party with typical Spanish food and dancing that 
thrilled everyone!





Нашият постер с примери, които замърсяват атмосферата и 
алтернативите, които можем да използваме, за да избегнем това 
замърсяване.
Our poster with examples of things that pollute the atmosphere and the 
alternatives that we can use to avoid this pollution.

Табелата за дървото, което посадихме
The signboard for the tree we planted




