Първа транснационална среща по проект SEDIFEE с участието на НФСГ
В периода 9-15 декември 2019 година 5 ученици и 2 преподаватели от Националната
финансово-стопанска гимназия взеха участие в първата транснационална среща по проект
Strengthening: Equality, Diversity and Inclusion for an Intercultural European Education / 2019-1HR01-KA229-060787, финансиран по програмата Еразъм +, като посетиха партньорското
училище Лицей No 2, град Ханя, остров Крит в Гърция. Ключов проблем, върху който бе
фокусирана съвместната дейност, бе равенството между половете, затова и посещението бе
предхождано от сериозна и отговорна работа от страна на цялата проектна група в НФСГ. Под
ръководството на координатора Цветелена Таралова и екипа преподаватели учениците
направиха проучване,
работиха в малки групи, изготвиха и представиха презентации,
участваха в конкурс за създаване на лого на проекта, направиха своите първи стъпки за работа
в платформата eTwinning, не спираха да се учат на сътрудничество, подкрепа, толерантност и
взаимодействие.
Тези свои умения те демонстрираха и по време на проектните дейности на територията на
Гърция. Рая Асенова, Венелин Живков, Габриела Свиленова, Бетина Рафаилова и Мартина
Атанасова успешно се включиха в съвместните инициативи: презентираха своите наблюдения
и изследвания, работиха в различни мултинационални групи, като изпълняваха разнообразни
задачи: подготвяха и представяха драматизации, писаха истории, научиха се да гласуват и
дават обратна връзка, като използват дигитални инструменти.
Бяха отворени към
предизвикателствата на общуването на чужд език, адаптивни и любопитни към новото,
забавляваха се. Седмицата, прекарана на остров Крит, създаде много нови приятелства,
накара всекиго да се вгледа и в себе си от нов зрителен ъгъл, дари с познания за една друга
култура, разшири социалните хоризонти, вдъхна увереност, че участието в проекти по
програмата Еразъм+ е усилие, което си струва. За двамата преподаватели участници в
мобилността – Цветелена Таралова и Радина Попова, първата среща на екипите от 6 държави:
Хърватия, Гърция, Турция, Италия, Испания и България, също поднесе организационни
предизвикателства, донесе удовлетворение от добре свършената работа, очерта перспективи
как още по-добре да се върви напред в изпълнение на заложените в проекта дейности. През
февруари предстои втората мобилност в Хърватия и подготовката за нея вече стартира, а
ученици и учители я чакат с нетърпение и вдъхновение.
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