
Ученици от Земеделска професионална гимназия - град 
Сандански  успешно завършиха проектът ACES 

 

Учениците от Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев“, 
участващи в проекта ACES (Академия на училищата от Централна Европа) под наслов 
"Разрушителното и конструктивно влияние на медиите върху младежта днес" се 
завърнаха от пътуването си до Скопие. Там те прекараха периода от 28.02 до 03.03.2013 
г. И този път очакванията им бяха не просто оправдани, но и надминати. Всички се 
заредиха с положителни емоции и дълго ще разказват за това колко много са научили и 
преживели.  

След приятното пътуване, пълно със смях и нетърпение, българските ученици 
спряха пред македонската гимназия СУГС „Братя Миладиновци“. Там всеки бе 
посрещнат от своя приятел и придружен до голямата физкултурна зала, където бяха 
представени изработените медийни проекти. Всички се впечатлиха от труда на своите 
връстници и научиха нови интересни за тях факти. Разбира се, последва общ обяд, 
запознаване на учениците с домакините и настаняване в приемните семейства, където 
всички бяха посрещнати гостоприемно.   

На втория ден младите пътешественици прекараха още по-ползотворно време 
през планираните уъркшопове, проведени в скопската гимназия. Там те отново 
получиха възможност да работят в екип със своите македонски приятели и заедно да 
създадат актуални продукти. Не само, че научиха нови неща за медиите, но и 
практически успяха да тестват своите способности в игрите, стриктно организирани от 
домакините. Те бяха около 6 на брой и всяка една от тях предизвикваше у учениците 
по-голям интерес от предходната. 

 



Участниците бяха впечатлени от това колко много възможности за творческа 
изява им се дадоха – писаха приказки, работейки в екип, подбираха информация от 
различни източници, гледаха клипове, създаваха плакати, доверявайки се на своето 
въображение. Съчетавайки полезното с приятното, учениците неусетно приключиха 
всички планирани дейности и успешно завършиха проекта.  

 

Третият ден бе може би най-запомнящият се от всички. Ето, че дойде 
моментът българските ученици да се докоснат до историята на Скопие. Като за начало 
на деня бе организирана екскурзия с автобус, включваща посещение на всички най-
популярни места в столицата. Високи паметници, изящни древни сгради и пищни нови 
постройки се изреждаха пред очите на пътешествениците. Всичко видяно бе 
придружено с информация, разказваща за историята на македонската столица.  

 

Обогатени с повече знания, учениците потеглиха с нетърпение към 
живописния каньон Матка. Това, което очакваха да видят бе нищо в сравнение с 



гледката, разкрила се пред тях. Малко преди да се влее във Вардар, една от най-дългите 
и значими реки в Република Македония - Треска, прави невероятно красив пролом, 
завършващ с изкуствено езеро. Високите скали навяват спомени за величеството на 
майката Природа, а стичащата се река сякаш отмива всяка отрицателна енергия у 
туристите. В спокойното красиво езеро плават лодки. Никакъв звук не се чува, освен 
шумоленето на дърветата и прохладния дъх на магическото място 

 Отпочинали и събрали положителна енергия, учениците се върнаха обратно 
при приемните си семейства и се приготвиха за организираната вечеря, където 
споделиха последни мигове със своите македонски приятели. 

 Много усмивки, но и носталгия по прекрасните моменти, прекарани там ще 
им носят спомените от тази екскурзия. Всички участници в проекта създадоха 
приятелства, запознаха се с нова култура, осъзнаха колко голямо удовлетворение им 
носи добре свършената задача, но най – вече разбраха, че различният език, интереси и 
култура никога не биха били пречка, когато присъства желанието за работа.  

 

 

Теменужка Траянова – 11б клас, участник в проекта. 


