
Еразъм проект във 
Валенсия, Испания



Понеделник
• Понеделник беше първият ден от проекта ни. Сутринта имахме 

посрещане от директора, учителите и учениците от училището 
домакин, придружено от презентация подготвена от тях. След 
това имахме и обиколка из класните стаи. 



Понеделник
• Следобед посетихме най-големият аквариум в Европа –

L’OCEANOGRAFIC. Там освен всички красиви и интересни животни, 
ние имахме възможността да гледаме и шоу с делфини.



Вторник

• На 7 юни посетихме 
два социални 
центъра в Мислата и 
участвахме активно в 
обсъждането на 
различни проблеми 
и ситуации, с които 
младите хора трябва 
да се справят всеки 
ден.



Вторник 

• След посещение на 
социалните центрове се 
отправихме към Валенсия, 
където с помощта на гид 
заедно обиколихме града и 
неговите емблематични 
места.  Видяхме 
централния пазар, 
катедралата с нейната 
красота, както и 
разклонените улички, 
наподобяващи лабиринт.



Сряда
• В началото на деня всички страни се срещнаха в училището. 
Говорихме, пускахме музика и ядохме. След това отидохме до 
младежки център, където работихме в групи по петима. 
Трябваше да работим над 3 дейности. Първата беше да напишем 
какви според нас са различните нива на участие. След 
това трябваше да съпоставим етапите с различни твърдения. И 
накрая, трябваше да напишем няколко неща, които харесваме, 
след което да ги свържем с определена група, както е 
показано на тази снимка:



Сряда
• След тези дейности отидохме в Биопарк 
Валенсия, където имахме невероятно 
преживяване, виждайки всички животни в почти 
тяхната естествена среда.

• Видяхме жирафи, слонове, зебри, много риби, 
фламинго, хипопотами, различни видове 
маймуни и много други!



Четвъртък

• В четвътък посетихме център за бежанци, в който биват приемани 
деца, които се нуждаят от специални медицински грижи, които не 
могат да получат в своята страна.



Четвъртък

• След това разгледахме още един бежански център, в който хората 
могат спокойно да останат докато научат испански и си намерят 
работа и нов дом. Именно в този център всички представиха 
презентациите си.



Петък
• За съжаление петък беше нашият последен ден във Валенсия. Беше ден 

за плаж и нямахме задачи, по които да работим. В 11 часа сутринта 
пристигнахме на плажа Playa de la Malvarrosa. С нетърпение чакахме да 
влезем във водата. Беше много забавно – играхме волейбол с новите ни 
приятели и си приказвахме. Доста се изморихме и затова решихме в 15 
часа да се приберем в хотела. За съжаление трябваше да се сбогуваме и 
с хората от проекта. 



Петък


