
ПОЛЗИТЕ ОТ ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
Човешкият ум не търпи да бъде празен, в него винаги има мисли за миналото,

бъдещето, хората, мечтите и други неща от света.
Моят ум в продължение на няколко месеца беше, а и все още понякога, е ангажиран

с мисълта за Чехия. Щом чуех името на тази държава, в съзнанието ми се появяваше образ
на замък с крепостни стени, който ме вдъхновяваше да мечтая. Изпитвах смесени чувства
на вълнение, страх и недоумение как ще пътувам далеч от родината, макар и за кратко,
какво ще има там, освен замъка, който вече се възпроизвеждаше в съзнанието ми. Беше ми
мечта да пътувам, да открия нови хоризонти пред себе си, да се докосна до ежедневие,
отвъд познатото ми досега, да бъда още по-самостоятелна.

Маркес е написал: „Нещата имат собствен живот.“, това е съвършено вярно, а в
допълнение ще добавя, че мечтите също имат собствен живот. Стажът в Чехия ми даде
много възможности – както професионални, така и в личен план: упражних знанията и
уменията си, английския си език, научих новостите, свързани със специалността ми и
нейната реализация, разбрах какъв е битът и езикът на чехите, станах по-уверена, опознах
хората около мен, видях много красиви природни картини и посетих интересни
забележителности, за които още не спирам да говоря. Запознах се с позитивни млади хора,
които обичат да пътуват, да се забавляват и уважават държавата си. Имах възможността да
им разкажа за нашата страна, герои и забележителности, опознахме се, дори
продължаваме да поддържаме контакт в социалните мрежи.

Благодарение на стажа за пръв път летях със самолет, посетих замък, возих се в
трамвай, видях бял тигър, играх на лазерни игри, влюбих се в една картина с качество,
което надвишава снимка, на Едуард Харлемонт, изрисувал Молиер, който изглеждаше
много реален, Обогатих се духовно, културно, технически, социално, исторически и
географски, благодарение на богатата културна програма, работата във фирмата, в която
видях реална работна среда, посещенията в училището и свободното време, което ми
оставаше след работа. Докато дните в чужбина отминаваха, си вадех все повече изводи за
себе си, околните, целите си и пътя ми за развитие. 

Всичко в стажа беше идеално, условията се доближаваха до домашния уют,
предпоставките за приятен престой бяха налице. Всичко хубаво, което преживях
благодарение на възможността да посетя ново място в света, ме зареди с нова сила, която
все още не се е изчерпала и ми помага да се развивам.

Програмата Еразъм+ е мечта, която на свой ред сбъдва мечтите на хора от всички
възрасти и етноси, които имат желанието да разширят мирогледа си. Дори след 30-
годишно развитие, винаги има какво още да очакваме от програмата, а тя ни предоставя
възможности да достигнем до нови за нас знания, забележителности, хора и
преживявания.

Съхраних приятните спомени от пътуването и пребиваването в Чехия. У мен винаги
ще има едно място, наситено със спомени и емоции, в което да се връщам, когато изпитам
носталгия по тази прекрасна държава.
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