ОТ СОФИЯ ДО ГЬОТЕБОРГ
Ден първи
Пристигнахме на летище „София” към 4:20 сутринта, където
чекирахме багажа си и след като преминахме през „Митнически контрол”
имахме време да се насладим на по чаша кафе, преди да се качим на
самолета.
Имахме два полета, всеки от които продължи по 1 час и 20 минути.
Първият самолет се приземи в Мюнхен, където трябваше да изчакаме
няколко часа до следващия.
Пристигнахме в Гьотеборг около 11:30 сутринта и веднага се
насочихме към хотела.
Регистрирахме се в хотела в 12:30, а след това отидохме на разходка
из центъра на града.
Посетихме някои прекрасни места, които бяха много различни от тези,
с които сме свикнали. Разходихме се в един красив парк и, въпреки че беше
зима и нямаше много нацъфтели растения или пък разхождащи се хора,
мястото беше наистина невероятно.
След разходката из града се върнахме обратно в хотела.
Ден втори
В този ден трябваше да станем рано, за да се качим на ферибот, с който
да стигнем до училището, където да се запознаем с останалите участници от
проекта. В началото на срещата директорът на училището-домакин ни
разказа за начина на живот в Швеция и за тяхната култура.
След това ние презентирахме нашия проект, който беше свързан с
историята на училището ни – кога е построено и от кого, и една важна
българска традиция – мартениците. Учениците от другите държави също
презентираха.
След това ни заведоха в музея на Световната култура, където ни
разделиха на групи и ни зададоха да разучаваме различни изложби. Накрая
целият ден беше само за нас.

Ден трети
На третия ден се върнахме в шведското училище, където отново
учениците бяхме разделени на групи. Начело на всяка група бяха застанали
учениците от Швеция. Те ни заведоха в центъра на града, където
разглеждахме забележителности. Всяка група беше изпратена на различно
място, но всички трябваше да интервюираме човек и да изберем обект,
който бихме искали да запазим за в бъдеще.
Когато приключихме със задачата, се върнахме в училището, за да
направим презентация, в която да включим всичко видяно до този момент.
След това имахме свободно време, а вечерта присъствахме на вечеря
заедно с всички участници в проекта.
Последният ден
В този ден трябваше да хванем самолет, затова нямахме много време
да разглеждаме Гьотеборг. Въпреки това, все пак успяхме да видим някои
сгради с невероятна архитектура.
След това отидохме на летището и се качихме на самолет до
Франкфурт, където трябваше да изчакаме няколко часа, за да хванем полет
до София. Пристигнахме у дома в 21:00.
Нашите впечатления
Не прекарахме много време в Гьотеборг, но се влюбихме в него.
Архитектурата беше спираща дъха, а хората – много дружелюбни. Бяхме
впечатлени от организацията за нашето посещение и от историята на
държавата. Освен това много ни хареса това, че цялото образование на
децата е напълно безплатно и дори им се плаща, за да ходят на училище! За
съжаление, обаче, плащането в кеш не е разрешено на много места и това
малко ни затрудни.
Въпреки това, ние бихме искали да посетим Швеция отново!
Благодарим за вниманието!

