Европейският опит първи стъпки към професионалната реализация

През месец юли група единадесетокласници от Националната
финансово-стопанска гимназия, заедно с придружаващите ги учители взеха
участие в мобилност по програмата Еразъм+.
Проектът “Европейският опит - първи стъпки към професионалната
реализация”, N:2020-1-BG01-KA102-078535 има за цел да постави учениците
в малко по-необичайна работна среда, където те да проведат своята лятна
производствена практика, а именно извън България. Въпреки сложната
епидемична обстановка и рестрикциите относно пътуванията на ученици
извън България, проектът успешно се реализира в град Сарагоса, Испания в
периода 1 - 23 юли 2021г.
Групата на НФСГ включваше двама преподаватели по икономически
дисциплини - д-р Руси Русев и Веселин Великов, както и 15 ученици от 11
клас. Участници в проекта също бяха колеги и ученици от Пловдив и Ямбол,
а координатор от българска страна - Деница Андонова от “Хоризонт
Проконсулт” ЕООД.
След извършената предварителна процедура по

изготвяне на критерии за подбор, анонс на проектната дейност сред
училищната общност, подбор на участници според заложените критерии,
родителска среща, културна, логистична и езикова подготовка, началото на
мобилността стартира с началото на месец юли. Полетът ни беше с
прекачване във Франкфурт, едно летище, което въпреки пандемията бе
изпълнено с пътуващи хора от цял свят. Последва кацане в Барселона, след
което още няколко часа пътуване с автобус до Сарагоса. Хотелът, в който
групата бе настанена, беше много добре подбран, в центъра на града, на
пешеходно разстояние от всички интересни и любопитни места, които ни
предстоеше да посетим.
Цялостната програма от престоя ни в Испания започна с приветствие от
асоциация “Мундус”, нашите домакини. За учениците имаше подготвена
ролева игра с цел разчупване на ледовете и запознаване. За придружаващите
учители бе предвидена допълнителна среща с ръководството на
организацията. Всеки ученик получи информация кога и къде ще провежда
своята производствена практика, карта за градския транспорт както и карта за
обществената пералня. Отношението на всички участници в различните
дейности беше коректно, отговорно, подкрепящо.
Предприятията, в които нашите ученици работиха, имаха
разнообразни предмети на дейност - търговия на едро и дребно,
ресторантьорство, образование, счетоводни услуги, социален патронаж
към общината и други. Ръка за ръка с прилагане на практика на наученото по
икономика, счетоводство, стокознание, маркетинг и др, групата ни успя да
положи основите и на изучаването на испански език. Това беше необходимо,
за да се справяме с ежедневните ситуации, където английският не беше
приложим, а и с оглед на желанието ни да разширяваме нашите културни и
образователни хоризонти. По този начин езиковата бариера, която
съществуваше понякога в общуването с местните жители, бързо беше
преодоляна.
В рамките на проекта нашите ученици успешно надградиха уменията
си за работа в екип, научиха какво е да се работи в международна компания,
на място, където те са извън зоната си на комфорт. Място, където трябва да се
запознаят с испанската нормативна уредба, правилата за работа, работното
време, последователността на събитията в рамките на работния процес, както
и извън него. Освен ежедневната работа в предприятията с колегата Веселин
Великов успешно разработихме и интегрирахме културна и развлекателна
програма за групата, включваща посещение на почти всички музеи, галерии,
градски паркове, на различни заведения за хранене, басейни, изкуствени
плажове, търговски центрове и други.

Самите ученици дадоха висока оценка за възможността да се включат в
подобна мобилност, както и за цялостното преживяване там. Думи като
“страхотно приключение”, “вълнуващо изживяване”, “спокойствие”, “липса
на стрес”, “дружелюбност”, “отзивчивост” описват тези 23 дни далеч от дома.
Като илюстрация на впечатленията на участниците могат да се откроят
някои мнения:
Селина Макавейска описва практиката си като място за създаване на
много хубави спомени, нови запознанства, много нови умения и знания.
“Наистина беше едно незабравимо приключение!”
“В края на краищата работата в Испания, срещите с местните жители и
туристическите посещения на Сарагоса ще бъдат специален спомен за всеки
един от нас. Това наистина допринесе за моето лично и професионално
развитие, за което съм много благодарен.”- разказва Иван Мутафчиев.
За Мария Абуд участието в проект по Еразъм+ е “интересно и
разнообразно преживяване, научихме нови неща, видяхме какво е да се ходи
на работа и да се оправяме сами в чужда държава, с чужд език за нас”.
Миглена Ангелова описва включването си в мобилността като
“преживяване, което не може да се опише и сравни с нищо друго. Там
бяхме 15 ученици, които почти не се познавахме, но за цялото това време
се сприятелихме и създадохме незабравими спомени. Справяхме се сами,
без родителите си. Бяхме сами, но бяхме заедно, което направи цялото
приключение невероятно”.
За Магдалена Боева, Мира Кръстева и Франческа Касабова “проектът
„Европейски опит – първи стъпки към професионалната реализация“ ни
даде възможността да развием нашите умения и културни познания от
първо лице. Чрез него ние започнахме нашата първа работа и поставихме
основите на нашето професионално кариерно развитие. Изживяването
беше незабравимо, но новите приятелства и знания, придобити от проекта,
завинаги ще останат с нас”.
Емили Аспарухова и Камен Маринов работиха върху това да упражнят
чужд език, да развият “колегиалността си и да надградим своите знания,
придобити в училище. Благодарение на практиката успяхме да натрупаме
професионален опит и нови знания, а също така се научихме и как да бъдем
по-отговорни.”
Мария Драганова оценява своя престой в предприятието като време,
изпълнено с различни административни отговорности, като в свободните си
часове “почивах и се наслаждавах на духа на града. Имах възможност да

посетя всички забележителности по време на престоя си и имах достатъчна
свобода”.
Наталия Цветкова разказва за работата като “пряко свързана с
маркетинга, като това, с което се занимавахме по време на стажа беше
проучване на българския пазар, създаване и пускане на рекламна кампания, с
цел намиране на нови клиенти за компанията”.
Нелина Иванова, Мартина Динова и Виктория Йовчева описват
участието си като подходящ начин да придобият първите си умения за работа
и като възможност на практика да приложата наученото в училище.
Цялостното участие в подобни проекти и мобилности е от огромно
значение за формирането на личността на ученика, да му даде нужната
увереност, че с придобитите знания и умения в училище той/тя би
могъл/могла да постигне едно високо ниво на академична и социална
подготвеност за възрастта си, а опитът ще се разгръща от само себе си. Затова
съм съгласен с Лазара Причкапова, която насърчава бъдещите ентусиасти евентуални участници в проекти по програмата “Еразъм+” “да не се замислят
и за секунда, защото в това има само и единствено плюсове за тях и за
развитието им!”
От името на всички, участвали пряко в проект “"Европейският опит първи стъпки към професионалната реализация” бих желал да благодаря на
ръководството на гимназията в лицето на госпожа Мая Гешева и госпожа
Радина Попова за предоставената възможност. Убеден съм, че направената
крачка в посока последователното разработване и участие на гимназията в
проекти, свързани с професионалното образование, ще провокира следващите
дейности, които ще привлекат нови участници, ще разширят Еразъм
общността в НФСГ, ще поставят началото на нови пълноценни партньорства.

д-р Руси Русев

