PROGRAM
Vasil Kunchov Secondary School, Vratsa, Bulgaria, 2nd-8th October, 2017
Project "We Are Our Future" „Ние сме нашето бъдеще“
02/10-Monday/Понеделник
Meeting the guests from Netherlands and Poland at Sofia airport Посрещане на гостите.
на летище София, 14,30 групата от Полша и 20,30 -групата от Холандия
03/10-Tuesday/вторник
9.00 Welcome! Добре дошли!
9.15 School Hall, greetings by the Principal, greetings by the students, TV interviews, Vratsa
Television at school/ Актова зала, приветствие от Директора, /ТВ Враца/
9.30 Guided tour of the school by the students/ Обиколка на училището с ученици
екскурзоводи.
10.00 Coffee Break/ Кафе пауза
10.40 Workshop- Our studio/ Учебна работилница, Т. Павлова, начални учители
11.30 Teachers‘ meeting, project activities/ Среща по проекта-учители
12.30 Lunch in the school canteen/staff room/ Обяд в столовата
In the afternoon-visit to the Town Hall /changes possible/ следобяд-визита в община
Враца,
15.30 Historical Museum and Ethnographic Complex/ Исторически музей, Етнографски
комплекс
Free time in town/ Свободно време из града
19.00 Dinner-restaurant, students-guests stay with the families./Ресторантска вечеря за
учителите.
04/10-Wednesday /Сряда
8.30 Arrival at school/ Пристигане в училището
8.50 Presentation of the tasks in the school hall/ Представяне на задачите по проекта
9.40 Presentation of the tasks of the project-school hall /career room/ Представяне на
задачите по проекта в клуб„Кариера“, П. Ценова
10,30 Coffee Break/ Кафе пауза
Sports Games –International teams, students play team games/ Bulgarian folk songs and
dances./ Спортни игри, интернационални отбори,/ Разучаване на български народни
песни и танци, помагат Св. Николова, Цв. Георгиева, М. Рашева и др.
12,30 Lunch in the school canteen/ Обяд в столовата
13.30 Visit to Nature Centre and Ledenika cave with bats in wonderful moutain area /not
far fromVratsa/. Trainers/sneakers required, can be slippy or wet /Посещение на център
„Натура“ и пещерата „Леденика
19.30 Dinner-Restaurant, students with the families.

05/10-Thursday/ Четвъртък
7,30 Mihaylov TV Vratsa, LIVE studio. Children will share their experience and feelings
about the project, their schools, new items learned during the project, etc.
Телевизия Михайлов-отг. Д. Игнатова, В. Пенчева
9.00 Meeting at school/ Среща в училище
9.30 Lessons at school/ Уроци. Начални учители, В. Пенчева
10,20-10,40 Coffee break/ Кафе пауза
10,40 Lessons at school/ Посещение на уроци
11.55 -12,00 Video chat with Slovenian school
Видеоконферентна връзка със Словенското училище, където се реализира паралелната
визита, отг. Д. Игнатова, Т. Павлова, А. Георгиева
Students ready for a quiz about their desired job /qualities needed, advantages and
disadvantages, how to be successful/, etc.
Учениците са готови за дискусия и викторина, свързани с кариерното ориентиране и
желаната професия,възможно участие на деца от детска градина
12,30 Lunch at school for teachers and students/ Обяд в уч. столова
13,30 A Game. International students teams get acquinted with Vratsa business and crafts,
using a map. Students‘ representatives report their findings at the last stop. Students will be
supervised by a teacher from V. Kunchov. Ролева игра,учениците се ориентират по
карта, посещават малки предприятия, ателиета, разделени в интернационални
отбори. Ученикът-говорител на групата докладва резултатите от взетите интервюта.
16.00 Free time round the town with the host students / Разходка из града с децата гости
и учителите ;In the evening-students in families/ учениците са по семейства
19,00 Restaurant dinner for teachers/ Ресторантска вечеря за учителите
06/10 Friday/ Петък
Early leave tо Sofia Ранно заминаване за София по желание на колегите гостиекскурзия /допълнително уточняване броя на децата/.
07/10 Saturday/Събота
Students with the families

Учениците гости са в семействата на домакините.

Teachers: Free time in town/ Свободно време из града
08/10 Departure day
Отпътуване на гостите

