GRAZIE

Моите впечатления от участието в работната среща в Италия са прекрасни.
Хареса ми всичко и мисля, че по-добра организация трудно може да се постигне.
Още с пристигането в Рим, имахме щастието, с помощта на специален
екскурзовод ,да разгледаме повечето от забележителностите на вечния град и да се
потопим от първия миг в атмосферата на страната, чийто език изучаваме вече три
години.
Семейството, в което пребивавах беше изключително гостоприемно и добре
настроено към мен и към моите сънародници. Чувствах се перфектно и нямах никакви
проблеми.
Всяка сутрин, в училище, имахме урок по италиански език. Той не беше никак
труден за мен, но поднесен по нетрадиционен и много забавен и развлекателен начин за
всички участници. Опознахме един аспект от преподавателската работа, който може да
превърне училището в по-привлекателна територия за ученците.
Домакините ни се бяха постарали да ни покажат най-красивите кътчета в своята
област, да ни запознаят с особеностите на влажните зони край Асколи Пичено и
проблемите, които касаят както Адриатическо море, така и почти всички водни басейни
на Земята.
Посетихме и една от най-големите и красиви пещери в Европа – Frasassi. Оказа
се, че живот има и под земята и макар тези представители на флората и фауната да са
миниатюрни и малобройни, те имат своето място във веригата на живота.
Когато започнахме работа по проекта, всичко ми изглеждаше отвлечено, далеч
от ежедневието, дори малко несериозно. В течение на дейностите, аз и всички
участници, разбрахме колко фундаментални са проблемите, до които се докосваме,
колко е важно да сме запознати с тях и да се стремим да опазим природата както за
нашето, така и за бъдещите поколения.
Осъзнах също, колко са значими възобновяемите източници на енергия и колко
е приоритетна тази сферата за съвременното общество.

Благодарение на този проект, имах възможност и да проверя на практика
придобитите в училище знания, да се почувствам по-уверена , да осъзная, че младите
хора в Европа си приличат и могат да градят общо бъдеще.
Целият престой в Асколи Пичено беше страхотен и никога няма да го забравя.
Беше прекрасно изживяване за мен и се радвам, че ГРЕ „ Г.С.Раковски” –Бургас,
предоставя на своите възпитаници и преподаватели възможността да участват в
европейски образователни проекти.
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