„Водата, европейска задача в глобален контекст”
Началото...
Първа среща по проекта
Аахен, Германия
30.11.2014г. – 06.12.2014г.
На 29 ноември стартира пътуването към Аахен, Германия. Целта беше първата
среща по проекта. Варна ни изпрати слънчева, с добрите усмивки на нашите близки от
автогарата в града.
Около 19ч. пристигнахме в София. Настанихме се в хотел АТМ, превъзбудени, с
нетърпеливо очакване на всичко, което ще се случи в следващите седем дни. На
сутринта таксито ни отведе много рано на летището и в 6:55ч. самолетът ни понесе към
Франкфурт. Кацнахме в 8:40ч и след кратък престой, в 13:30ч, полетяхме към
Дюселдорф. В 14:32ч се приземихме, изправени пред предизвикателството да
намерим гарата, от която да хванем влака към Аахен. Оказа се, че до там ще ни отведе
влакче, като тези в Дисниленд – въздушният Sky train. Няколко минути забава и
...отново с куфарите в ръка. Влакът за Аахен пристигна навреме.
След час пътуване се озовахме на крайната спирка. Бяхме топло посрещнати от
координаторката на проекта – Ута и родителите и децата, които приеха нашите
ученици в домовете си.
Още на следващия ден стартираха дейностите, предвидени в работната
програма на срещата. За нашата група той започна с изработване на коледна украса, в
която се използваше водата като разтворител и материал. След това всички ученици участници бяха разделени на смесени групи, в които обсъждаха и изследваха
физикохимичните свойства на водата в лабораторни условия. За този ден беше
запланувано и посещение на река Инда. Студът не ни уплаши и смело нагазихме в
реката, с епруветки, шишенца и въженца в ръка. Задачата беше да изследваме
чистотата на водата й, по химичен и биологичен път. След като събрахме и
анализирахме пробите, обобщихме резултатите и поехме към баптиската катедрала
Popsteikirche, където се запознахме с религиозния аспект на използването на водите от
хиляди години насам.
Вторият ден от срещата беше посветен на представянето на партньорските
училища и техните предварителни проучвания по поставените теми. Учениците от
всички страни отново бяха разпределени в смесени групи, където обсъждаха и
изработваха постери и презентации за мястото на водата в литературата, митовете и
легендите на всяка държава и нейната роля в ежедневието на човека. Нашите ученици
бяха подготвили флашкарти и брошури по тези теми. Подредихме представителната

стена на България в тази среща. След кратка почивка и обяд, отново поехме на път.
Обиколихме всички топли минерални и лековити извори в Аахен и се убедихме, че с
право го наричат градът на минералните извори. Всички те бяха каптирани и се
използваха от населението в града в зависимост от своето предназначение. Озовахме
се и на Коледния базар в града, разбира се. Не пропуснахме да опитаме
традиционните коледни сладки в Германия – принтн и сладкото горещо вино на които
всички посетители тук се наслаждаваха.Учителите посветиха вечерта на приятна
официална среща в местен ресторант, а за децата, родителите организираха партита по
домовете.
С нетърпение очаквахме следващия ден. Предстоеше ни посещение на
Европейския парламент. В една от уютните му зали ни презентираха неговата
структура, история и дейност. Позволиха ни да влезем в заседателната зала, където в
този момент евродепутатите обсъждаха и гласуваха проектозакон. Със слушалки на
уши, като част от всичко, което се случваше, ние почуствахме нашата значимост и
отговорност като граждани на Европа. В обобщенията си за този ден, които учениците
трябваше да синтезират в постер, децата посочиха, че гласът и позицията на всеки един
европеец е от особена важност за нашето общо бъдеще. Много приятна беше кратката
разходка в Брюксел, която ни зареди с коледни емоции и усмивки, сред светналите
витрини на магазините, ободряващия шопинг и готическата красота на старинните
сгради и църкви.
В четвъртък отново ни очакваха приятни преживявания, свързани с водата като
част от нашия живот. Посетихме най-голямата язовирна стена в Германия и се
запознахме с нейното функциониране и контролът на водния поток в определени
ситуации. Разходихме се на десетки метри под язовира и разгледахме съоръженията,
които подпомагат целесъобразното му използване. След това посетихме екологичен
парк за опазване на водата и околната среда. Запознахме се с принципа на действие на
пречиствателна станция. Прибрахме се в гимназията, където ни очакваше много
приятна изненада, подготвена от домакините – коледен симфоничен концерт на
музикалните паралелки в училището.
Последният работен ден от срещата беше ден на равносметката –
учениците,отново разделени в групи, представиха всичко направено до момента в
срещата, анализирано и обобщено в постери, презентации и различни видове работни
материали. След усърдната работа, на децата беше предоставено свободно време, за
да се сбогуват със семействата, които се грижиха за тях през изминалите дни.
Настъпи моментът, в който напуснахме Аахен – 06.12. 2014г. Той съвпадна с
екскурзията до Кьолн, която домакините организираха и в която, отчасти, се включихме
и ние, защото самолетът към България тръгваше в този ден от летището в града.

06.12.2014г, 17:25ч – самолетът ни понесе към първото междинно летище –
Мюнхен.
19:40ч – този път маршрутът беше с крайна спирка София.
Приближавахме се към дома, пълни с впечатления, които искахме да споделим с
всички приятели и близки. Но...след нощувката в хотела, след пътуването на следващия
ден с автобуса до Варна, когато отново ни стоплиха светлините на родния град и
прегръдките на любимите ни хора.
Бисерка Василева

