
 

Земеделска професионална гимназия- град сандански 
стъпи и на остров сицилия. 

Във връзка с изпълнението на проект„Европейски паспорт за умения в областта на селското 
стопанство” в раздел "Партньорства" секторна програма „Леонардо да Винчи” по Европейската 
образователна програма „Учене през целия живот”, екип на Земеделска професионална гимназия 
“Кл.Тимирязев“ в лицето на директор Емил Терзийски, г-жа Надежда Мишева и г-жа Павлина 
Караджова, посети о. Сицилия на 06.03.2013г., ден след поредното изригване на  вулкана Етна. 

 

Екипа на училището прекара в Катания 2 дни, през които се посетиха две от най-добрите 
училища в областта, занимаващи се със селско стопанство с цел обмяна на професионален опит. 
През първият ден на посещението в Мazzei school, всяка група от учители от шестте държави –
България, Полша, Германия, Холандия, Норвегия и Италия,представиха нивото на развитие  и 

компетенциите на учениците, придобити при обучението им съобразно Европейската 
квалификационна рамка.  

 



След това бе посетена ферма за отглеждане на магарета, където учителите имаха възможност да 
се запознаят с целия процес на отглеждане и добиване на магарешко мляко, което се използва не 
само за произвеждането на млечни хранителни продукти ,но и за козметични цели./снимка 10542/ 

Учителите опитаха за първи път натурално магарешко мляко и тестваха кремовете от магазина на 
фермата 

.  

В културната програма бе предвидено и посещение на градовете Ачиреале и Ачитреце , където 
всеки имаше възможност да види природния феномен от вулканични камъни и да разгледа 
бароковите базилики и площади на двете сицилиански селища. 

 

На втория ден от визитата всеки от участниците имаше възможността да посети една от най-
голямите компании за производство и износ на средиземноморски растения, създадена преди 
повече от 40 г. , разположена на 30 хектара площ в подножието на вулкана Етна, който не 
спираше да пуши  и привлича погледите на всички групи.  



.  

Силно впечатление направи на групата не само изключителната красота и чистота в която се 
отглеждат растенията, но и механизацията на производствения цикъл, както и доброто 
менажиране на продуктите в цял свят. 

В Катания учителите присъстваха на среща разговор със  зам.министъра на образованието, а след 
това посетиха и културните забележителности на сицилианското градче./снимка-слонче/ 

Всички екипи бяха очаровани от гостоприемството на италианските колеги и от многообразието 
на национални италиански ястия, който се сервираха на обедите в училищата. 

На организираната от домакините гала вечер бе отбелязан и деня на жената, където всички дами 
получиха подаръци, в знак на внимание. А всички гости се наслаждаваха на представлението  на 
местна фолклорна група с изключително колоритни сицилиански носии и музикални 
инструменти.  

 

 


