


От 8 до 14 март 2015 г. ние, ученици от 44. СОУ, 
посетихме Париж заедно с г-жа Владимирова и г-жа 

Михайлова по проекта Young Voices In The 
European Democracies по програма Erasmus+.
Бяхме в приемни семейства на учениците от 
френското училище, участващо в проекта, и 

седмицата ни беше с работна и културна програма.



Обща снимка в Сената







Първия ден страните гостенки представиха 
презентации на тема “Демокрацията за мен” и 
всяка група показа логото, което е избрала за 
проекта. След това отговаряхме на въпросник 

“Какво знаете за Франция”.



� България



� Исландия



� Испания



� Германия� Германия



� Гърция



� Румъния



� Италия



� Турция



Френските ученици се представят



Състезанието за лого

Отговаряме на въпросника 
за Франция











Посетихме къщата на Жан Моне –френски  
предприемач и държавник, считан за един от 

бащите на Европейската общност.



Там имахме упражнения, разделени по групи. 
Всяка група работеше по тема, свързана с 
правата на хората, и трябваше да направи 
плакат, а след това да го представи пред 

другите. 





Накрая всяка страна 
трябваше да представи 
нещо от културата си, 
като разполагаше с 
маса, върху която да 
подреди храна, дрехи, 
предмети или каквото 
и да е, донесено от 

родината.родината.



Ние представихме книжни материали за нашето море, 
Розовата долина, природата, забележителностите, 

културата, древните съкровища и други. Подарихме на 
учениците и учителите мартеници, които те намериха за 

много интересни.



Имахме и други учебни 
занимания –

дискутиране на въпроси 
за демокрацията. 

Разделени на отбори, 
отговаряхме на лист 
въпроси, като търсехме 
отговорите, обикаляйки 
из туристическите 
улици, разкриващи улици, разкриващи 
прекрасни гледки.



В последният ден от 
работната програма, 
разделени на отбори, 
развивахме теми за 
правата на хората и 
равенството между 
тях. След това се 
срещнахме с 

управителката на 
Седмия окръг на Седмия окръг на 
Париж, която ни 

разказа за работата си.





Бяхме особено впечатлени от интересната и богата 
културна програма. Посетихме 

забележителностите - емблеми на Париж, и се 
разходихме по една от най-известните улици в 

света –Шанз-Елизе.



Най-
известният 
символ на 
Париж





Една от най-
известните 

катедрали в света, 
позната и в 
литературата





Построена е в чест на 
всички воювали и 
загинали за Франция 

във войните 
на Първата френска 

република и 
Наполеоновите войни.Наполеоновите войни.



Имената на всички френски победи и генерали са 
изписани върху вътрешните и външните стени на арката.





Към реката има 
голям туристически
интерес заради 
гледките, които 
обиколката с лодка 
по Сена разкрива.












