
 

 

 

                Държавна финансово-стопанска гимназия “ИНТЕЛЕКТ” 

        ИНОВАТИВНО и ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ 

 

 

 

  

Една незабравима пролет 

от Анна Цветанова, младши посланик, ДФСГ „Интелект“-гр. Плевен 

        

Какво е да пътуваш?  Това означава да достигаш нови места, научавайки нови неща и 

едновременно с това да пишеш нова история. Колкото повече пътува човек, толкова повече се 

потапя в непознатото, експериментира със самия себе си. Колкото повече пътуваме, толкова 

повече неща научаваме за нас и за света.  

Миналата година имах възможността да участвам в проект „Living in a challenging world“ по 

програмата „Eразъм+“ Тази програма дава възможност на нас, учениците, да пътуваме в различни 

европейски страни и да се запознаваме с различни култури. В този проект участваха пет държави - 

България, Гърция, Холандия, Швеция и Исландия. Основната идея на проекта бе учениците да се 

запознаят с Всеобщата декларация за правата на човека, как те да се гарантират и спазват в страни 

– членки на Европейски съюз и Исландия, да подобрят езиковите, компютърните и 

комуникационните си умения, и да разширят познанията си по гражданско образование, история и 

география.              

           Първата среща с ученици, участващи в проекта, беше в Гърция. Проектът се проведе в 

столицата Атина. Това е един от големите и красиви европейски градове с много 

забележителности и красива природа. Няколко месеца преди да заминем, трябваше чрез 

социалните мрежи да се запознаем с децата, които ще ни посрещнат. Така се запознах с Даниела, 

която стана една от най-близките ми приятелки. Тя е един прекрасен човек, с когото за кратко 

време станахме близки, както и със семейството й.  Запознах се с още много момичета и момчета 

от различните страни в проекта. Всеки един от участниците ни показа какво е интересното и 

характерното в културата, ценностите, обичаите на народа му. Тъй като сме балкански страни, 

най-много общи неща имах с гръцкото семейство, опознах ги, както и те мен.  

    Освен многото нови запознанства, всеки ден имахме различни събития и пътувания. През 

времето, прекарано в Гърция, имахме късмета и удоволствието да видим стадион „Панатена“, 

музей на Акропола, Партенон, древногръцкия храм на Посейдон в Кейп Сунион и Център за 

екологично образование в Лаврион. Имахме възможността да се върнем години назад в миналото. 

Също така посетихме и Гръцкия парламент, където научихме част от историята и ролята му в 

демократичното общество. Имахме честта да бъдем поздравени от членовете на Парламента и да 

наблюдаваме тяхната работа. Бяхме изумени от смяната на охраната пред тази институция. 

Посещението в Специалното училище на Илиополис беше наистина специално. Имахме рядката 

възможност не само да срещнем параолимпийски шампиони лично, но и да се поставим на 

тяхното място. Разбрахме как слепите футболисти играят футбол, докато се пробвахме да 

отбележим гол с маски върху очите си.  

                Приемните ни семейства правеха всичко, за да бъде престоят ни незабравим. Последната 

вечер беше най-забавна от всички. Домакините подготвиха специална програма с фолклорна 

музика и танци, имаше приготвени местни ястия за прощалното парти. 
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     През свободния ден успяхме да отидем на красив плаж, с кристално чиста вода и да се 

насладим на слънчевите лъчи. През останалото време всички се събирахме и излизахме да се 

забавляваме.  

Това беше незабравимо преживяване, което винаги ще помним. Ние все още сме малки 

откриватели, които се опитват да се докоснат до неоткритото.    

 

 

 

 

 

 

 


