
                                                           

 

„Water Our Precious Treasure” 

Първа международна мобилност на ученици от 

ФСПГ „В. Левски“ в Плоещ, Румъния 

Посетихме румънското училище и бяхме топло посрещнати от ученици в традиционни 

национални носии с хляб и сол. Нашите ученици успешно представиха нашата страна, 

регион и училище.Участваха активно в различни лабораторни проучвания за 

качеството на водата. Получиха сертификати за участие в планираните дейности. 

 



Втора международна мобилност на ученици в Монтана, България 

Моменти от дейностите по проекта – участие в панаир на международните ученически 

фирми, участие в работа по групи за развиване на творческото мислене и 

предприемачески дух

 



 

 

 



В училищната библиотека

и в кабинета по УТФ

 



Трета международна мобилност на ученици от ФСПГ „В. Левски“ в 

Тройхтлинген, Германия 

Нашето пристигане в Германия 

 

 

Посрещане в училище Зенефелдер и опознаване на партньорите 

Във вторник посетихме езерото 

Бромбахзее и музеят на водните ресурси в Тройхтлинген                      

 

 



 

След това посетихме Музеят на вкаменелостите и след това самите ние 

участвахме в търсене на вкаменелости от праисторическата ера 

 

 



 

Моменти от нашата работилница в Папенхайм

 

Четвърта международна мобилност на ученици от ФСПГ „Васил 

Левски“ В Бон, Франция 

Посрещане в училището и игри за опознаване на участниците 

 

 



Моменти от работата на учениците 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Пета международна мобилност на ученици от ФСПГ „В. Левски“ в 

Прудник, Полша 

 

Моменти от работата по проектните дейности 

 

 



 

 



 

 

 



 

Транснационална среща на учителите в Тройхтлинген, Германия 

От 06 до 09.07.2017 г. представители на ФСПГ взеха участие в мобилност в гр. 

Тройхтлинген, Германия. Пътуването бе част от планираните дейности по проекта 

“Водата-нашето безценно богатство!“ по програма „Еразъм+“, в рамките на ключова 

дейност “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, секторна програма 

Стратегически партньорства в сферата на училищното образование. Проектът стартира 

на 01.09.2016 г. и е двугодишен. Той ще бъде осъществен от Финансово-стопанска 

професионална гимназия „Васил Левски“-Монтана и партньорски училища от Полша, 

Румъния, Германия и Франция. Първата транснационална среща бе проведена в 

България, във ФСПГ “Васил Левски“ през месец октомври на изтеклата 2016 година.  

Мобилността в Тройхтлинген, Германия бе предварително уговорена за месец 

юли 2017 г. В тази мобилност, която беше само за учители, взеха участие Ваня 

Маринчева-координатор на проекта и Теодора Кръстева, учител по немски език.       

Град Тройхтлинген се намира в Бавария-най-голямата федерална провинция на 

Германия, с население около един милион и четиристотин хил. души. Столицата-

Мюнхен ни посрещна с изключително горещо за този климатичен пояс време – 30 

градуса. Бавария е най-богатата провинция, а регионите на Мюнхен, Нюрнберг и 

Регенсбург са силно технологично развити. В Инголщат и Мюнхен се произвеждат две 

от най-известните марки автомобили - Ауди и БМВ, които са се превърнали в символ 

на немското качество. Тройхтлинген отстои на 130 км. от Мюнхен и е малко градче с 

около 13 хил. жители. Думата, която най-добре го описва е спокойствие. Училището, 

нашата крайна цел, се оказа огромно бетонно здание, наподобяващо лабиринт, в което 

човек без гид е буквално изгубен. Нашата международна делегация от четири двойки 

учители бе посрещната от любезните домакини и приветствана от Ръководството на 

училището,което носи името на откривателя на литографията - Зенефелдер. Тук се 

осъществи работната среща между партньорските организации. Целта на тази среща бе 

оценяване на извършените до този момент дейности по проекта и планирането на 

следващата мобилност през месец октомври в Германия. Основният акцент бе поставен 

върху изготвянето на междинния доклад в платформата “Mobility Tool“. Бяха уточнени 

датите и участниците за следващата среща в Тройхтлинген.  

По време на работната среща бяха дискутирани теми, свързани с изготвянето на 

албуми, презентации и филми. Предварително подготвените материали ще бъдат 

свързани с водата и водните спортове в нашия регион, както и с производството на 

розово масло. 

Земята бива наричана Синята планета. Първооснова на света е водата, тя дарява 

живот. Несъмнено едно от най-удивителните вещества, крие още много неизвестни за 

човека вълшебни свойства, които трябва науката да изучи и да използва за благото на 

човечеството. 

 



 

 


