
                                                                                             

 

 

 

 

Моето „Еразъм“ приключение в Испания 

Имах страхотната възможност да усетя „магията“ на проекта „Еразъм“. Първоначално 

беше просто едно пътуване с приятели и учители, но с течение на времето се превърна в 

нещо повече. 

Най-напред „Еразъм“ ти дава шанс да се запознаеш с различна култура, различни типове 

хора и разбира се да се научиш да работиш ефективно в екип. Като човек обичащ 

усамотението мога да кажа, че екипната работа беше забавен начин да опозная хората от 

другите държави по-добре. 

Докато пътувахме от град на град бях възхитена от невероятните гледки и не исках да 

напусна това място. Почувствах се у дома си, въпреки че бях на 2391 км далече от него. В 

такива моменти си мислех, че ако не бях участвала в проекта „Еразъм“ никога нямаше да 

имам такова вълнуващо преживяване изпълнено с уроци за живота(поне за мен). 

Ще се запитате какви са тези уроци. Екипната работа ми помогна да се справям с 

определени ситуации и научих, че самоувереността е важна. Да бъдеш добър човек е 

важно. Но най-големият урок за живота, който научих през краткото ми време там е, че 

когато имаш възможност трябва да се възползваш максимално от нея, за да се развиеш 

личностно. 

Испания сама по себе беше място, на което исках да се върна незабавно. Да видя 

Барселона за пръв път беше необяснимо чувство. Душата ми се пълнеше с радост. Тази 

радост съчетана с дружелюбната компания, която имахме беше дори по-добра. Правехме 

снимки, опитвахме испанската кухня и трупахме знания за изумителната архитектура. 

Към края бях дори малко тъжна, защото не исках да си тръгвам. Мястото беше уютно, 

хората бяха мили и когато нещо е хубаво не искаш да го оставиш.  

Да, „Еразъм“ си заслужава. Може само да ви е в полза.  

Мога само да кажа благодаря на нашите подкрепящи учители, благодаря на семейството 

при което бях, но най-вече благодаря на себе си за това, че се превърнах в една по-добра 

моя версия, и че приех това предизвикателство наречено „Еразъм“.   

 

 

Александрина Царска 

11 A клас, ПЕГ „Йоан Екзарх“ 


