


Приключи  третата мобилност на проекта „За чист въздух“ по програмата Еразъм+. Домакин беше училището 
Technological High School  ,,Henri Coanda’’, град Търгу Жиу, Румъния. Темата, която участниците от различните
държави дискутираха е  „Как внедряваме чистата мобилност в ежедневието“ (колоездене, ходене, обществен 
транспорт, скутери, електрически превозни средства и др.).
Бяхме топло посрещнати в училището с хляб и сол и кратка артистична програма.

The third mobility of the “We Want To Breathe Free" project under the Erasmus+ program has ended. The host was the 
Technological High School "Henri Coanda", Targu Jiu, Romania. The topic that participants from different countries 

discussed was "How we implement clean mobility in everyday life" (cycling, walking, public transport, scooters, electric 
vehicles, etc.).  We were warmly welcomed to the school with bread and salt and a short artistic program.



След това посетихме Университета в Търгу Жиу, където правихме експерименти в научната лаборатория и ни показаха как 
можем да постигнем по-устойчив, по-ефективен и по-безвреден околен свят благодарение на използването на слънчеви
панели и вятърни турбини.

Then we visited the University of Targu Jiu where we did experiments in the science laboratory and were shown how we can achieve 
a more sustainable, more efficient and more harmless environment thanks to the use of solar panels and wind turbines.



Следобед разгледахме центъра на града и скулптурния ансамбъл на световно известния скулптор Константин 
Бранкуши.  Ансамбълът представлява набор от паметници, построени от Константин Бранкуши в чест на повече от 
8500 войници, загинали по време на Първата и Втората световна: ,, Безкрайната колона ‘’ , ,,Масата на тишината ‘’, 
,,Целувката ‘’.

In the afternoon we visited the city center and the sculptural ensemble of the world-famous sculptor Constantin Brancusi. 
The ensemble is a set of monuments built by Constantin Brancusi in honor of more than 8,500 soldiers who died during 
the First and Second World Wars: "The Endless Column", "The Table of Silence", "The Kiss".



Днес посетихме манастира Тисмана, който, въпреки че е в процес на ремонт, ни  позволи да оценим неговата красота и традиции. 
След това имахме възможността да посетим Музея на съкровищата на Националната банка на Румъния, където румънците са
скрили всичките си съкровища по време на Втората световна война. Това е пещера в планината, където никой не е успял да ги
намери.

Today we visited the Tismana Monastery, which, although it is under renovation, allowed us to appreciate its beauty and traditions. We 
then had the opportunity to visit the Treasures Museum of the National Bank of Romania, where the Romanians hid all their treasures 
during the Second World War. It is a cave in the mountain where no one was able to find them.



Днес бяхме в румънското училище, за да се насладим на работата, свършена от учениците преди идването в Румъния. Всеки екип
е подготвил презентация или видео, показваща действията, които неговата страна предприема за предотвратяване на 
замърсяването на въздуха. Нашите ученици впечатлиха всички с темата за чиста мобилност в София и видеото с експеримента на 
Диана и интервюта с нашите ученици (в които споделят как техните семейства допринасят за една по-чиста градска среда).

Today we were at the Romanian school to enjoy the work done by the students before coming to Romania. Each team had prepared a 
presentation or video showing the actions their country takes to prevent air pollution. Our students impressed everyone with the topic of 
clean mobility in Sofia and the video with Diana's experiment and interviews with our students (in which they explained how their families 
contribute to a cleaner urban environment).



Пътуване до Окнеле Мари:
- „цветната гора“ и дървета, боядисани с екологични цветове, които предлагат невероятни гледки… 
- „обърнатата къща“ и  много забавления …
- И …  нашата крайна дестинация - солните мини на Валча, Окнеле Мари

Travel to Ocnele Mari (saline), Valcea
- the “colorful forest" and the trees painted with eco-friendly colors that offer incredible views…
- the "upside down house" and lots of fun...
- And ... our final destination - the salt mines of Valcha, Oknele Mari.



Последен ден в училище Targu-Jiu. Усмивки, танци, сълзи и емоции имаше през целия ден.
Започнахме сутринта с различни работилници в рамките на училището (спорт, фризьорство и естетика, грим,...):
За финал - страхотно прощално парти с много храна, музика и танци.
Last day at Targu-Jiu School. There were smiles, dances, tears and emotions throughout the day.
We started the morning with various workshops within the school (sports, hairdressing and aesthetics, make-up,...):
For the finale - a great farewell party with lots of food, music and dancing.

Благодарим за поредното преживяване и започваме подготовка за 
следващата мобилност.  Турция ни очаква…

We thank for the experience and start preparing the next mobility.
Turkey is waiting for us...


