
Да бъдем в тон с Европа – моите 

впечатления от срещата в Испания 
 

 

Участвала в предишни проекти, свързани с културен обмен и чуждестранно 

сътрудничество, аз бях изключително заинтригувана от възможността да взема участие 

в пореден такъв по секторна програма „Еразъм+”. Още щом беше обявено началото на 

първата проектна ученическа мобилност до Испания, аз се изпълних с ентусиазъм за 

уникалната възможност, която се разкрива пред учениците на СУ „Любен Каравелов”. 

 Самата Испания се оказа една неописумо китна, цветна и изключително 

спокойна страна, осеяна с маслинови дръвчета и исторически забележител-ности. Това, 

което бях чувала за испанското гостоприемство, 

маниери и начин на живот, напълно оправда 

предварителните ми очаквания, дори ги 

надскочи.  

Още щом пристигнахме в Заламеа, ние 

бяхме посрещнати от координатора на проекта 

от испанска страна – Нурия, директора на 

партниращото ни училище „Antonio de Nebrija”, 

както и от любезните приемни семейства и 

другите партньори по проекта (Естония, Италия, 

Полша, Латвия).  

На другия ден се срещнахме в 

училището, запознахме се с проектната 

седмична програма. Бяхме разведени из 

училището, а испанските деца ни изнесоха 

музикално представление. Останалата част 

от деня прекарахме в разглеждане на 

величествения град Заламеа, разхождайки 

се сред живописен пейзаж от 

средновековни сгради, палми и маслинови 

дървета. Привечер бяхме приети на 

посещение лично от кмета на градчето, 

където обменихме приветствени слова и 

получихме подаръци от името на 

местните власти. 

Ден вторник беше отреден за 

нашата визита в град Кордоба, където 

имахме доста богата туристическа 

програма, но особено силно 

впечатление ми направиха цветната 

градина и пищно украсените дворове в 

испанския стил „патио”. 

Ден сряда беше изцяло обзет от 

дейностите в рамките на проекта „Да 

бъдем в тон с Европа”. Учители и 



ученици се включиха дейно в 

изпълнението на  задачите, сред които 

изпълнение на традиционни песни, 

танци и презентации, представящи 

културата на всяка от участващите 

страни. Госпожа Галина Нетова – 

координатор на проекта от българска 

страна, представи презентация за 

традиционните музикални 

инструменти и известни  изпълнители 

в България. По-късно през деня 

посетихме градовете Меделин и Дон 

Бенито, в които отново имахме 

възможността да се докоснем до богатото минало на страната домакин. 

Особено впечатляващ беше 

международният концерт, на който всяка от 

страните представи песни и танци в народни 

носии. Кристина, Виктория и Симона – 

участващите в проекта деца от българската 

група, се представиха повече от блестящо. 

Талантът им не остана незабелязан от 

останалите партньори. С българския фолклор 

успяхме да предизвикаме бурни 

аплодисменти. Кристина изпълни на пиано 

класическа музика. Имаше изпълнения на 

цитра, флейта, кларинет и други музикални инструменти. 

Към края на нашата визита в Испания, ние имахме възможността да се докоснем 

и до националната кухня – пред очите ни беше приготвено традиционното ястие 

„паеля”. Опитахме и тортила, приготвена от семействата-домакини. Имахме 

удоволствието да споделим обяда заедно – ученици, учители, родители. Това създаде 

усещането за взаимност, сплотеност и уважение. 

На последната вечеря бяха тържествено връчени сертификати, удостоверяващи 

участието ни в проекта по „Еразъм+”. Последва трогателна раздяла с домакините и 

останалите страни по проекта. 

Тук е мястото да спомена старанието и усърдието на координатора на проекта от 

испанска страна. Няма как да пропусна и активното участие на учениците и техните 

родители. По време на цялата 

седмица ангажиментите към 

проекта бяха съчетавани с 

развлечението и забавлението. 

Туристическите обиколки, както и 

безценните моменти на всяко едно 

от децата, прекарани със 

семействата, направиха срещата ни 

в Испания възхитителна! 

Испанският народ ме 

очарова със своята емоционалност, 

темпераментност, топлосърдечност 

и родолюбив дух. Останах силно 

впечатлена от испанската топлота 



и неподправена искреност, 

от ведрите им и 

необременени от 

проблеми души. Останах 

удивена от личната 

отговорност и 

гражданската позиция на 

всеки един, който имах 

възможността да опозная. 

Подредеността, 

организираността и 

дружелюбието на тези 

хора ме накара да се 

замисля над много неща, 

да направя много 

съпоставки. Именно в 

националните черти, 

изброени по-горе, залягат благополучието и веселия нрав на тези хора, поне по мое 

мнение. Техните усмивки, тяхната деликатност и благовъзпитаност ни накараха да се 

чувстваме специални и обгрижвани. 

Смисълът на културния обмен е именно в това – човекът, участващ в обмяната 

на идеи и опит, да успее да възприеме възможно най-голям обем от чутото и видяното в 

друга страна, да извлече полза за себе си и своето обкръжение у дома и в училище от 

ценните контакти, които е съзадал в чужбина. Културният обмен в Испания е едно 

незабравимо преживяване, което остави траен отпечатък в моето съзнание.  

Проектите на „Еразъм+” помагат на участниците да научат неща, полезни и 

приложими през целия живот, които просто няма как да бъдат усвоени в класните стаи.  

„Да бъдем в тон с Европа” е проект с актуално звучене, артистично насочен и говорещ 

на универсалния език на музиката. Този проект е гордост за СУ „Любен Каравелов”, а 

работата по него, както и партньорството ни с други страни е чест, привилегия  и 

отговорност за всички нас, учители и ученици.  
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