Да бъдеш F.I.T., означава да си отговорен пред бъдещето
В периода 3-7 юни 2019 година Националната финансово-стопанска
гимназия бе домакин на поредната мобилност на проекта „F.I.T. for Europe“,
финансиран по програмата "Еразъм+", сектор "Училищни партньорства" .
Училищата партньори от Германия, Холандия, Латвия и България са
поставили в центъра на съвместата си работата идеята за един общ
европейски хоризонт в личностното, академичното и професионално
израстване на младите хора чрез инициативи, които да открият
възможности за образование, перспективи за реализация на пазара на
труда, начини за изграждане на ключови компетентности в динамично
развиващия се съвременен свят. Проектът стартира през месец септември
2019 и ще продължи до август 2020 година.
В проектната работа са заложени 8 мобилности - посещения в училищата
партньори. Чрез тях преподаватели и ученици се докосват и усвояват
чуждия опит, създават екипи, генерират идеи за бъдещи начинания,
обогатяват своя културен и социален опит, съграждат приятелства,
преодоляват трудностите, учат се на толерантност и разбирателство.
Всяка една страна участва в проекта с 18 ученици и 2 координатори, като
проектната работа на територията на всяко училище не се затваря само в
рамките на подготовката и провеждането на съвместните срещи между
групите. Важен компонент от разгръщането на проектните инициативи е
необходимостта да се намерят начини и други членове на училищната
общност да бъдат въвлечени в разнообразни дейности и събития. Така
стремежът да се открият пътища пред младите хора придобива
последователна и завършена характеристика, превръща се в училищна
политика.
Екипът на НФСГ, който координира дейностите по проекта, не спира да
търси възможности и да отваря вратите на училището за гости лектори,
които запознават учениците с интересни професии, с възможностите за
създаване на собствен бизнес, с пътищата за изграждане на ценни личности
умения. Стартът бе поставен с отбелязването на Деня на европейските
езици в края на септември. Всеки месец дейността на преподаватели и
ученици имаше свой специфичен фокус, като се инциираха и организираха
посещения за по-малки или по-големи групи от възпитаници на гимназията
във фирми, офиси, банки, кариерни форуми, които да дадат отговор на
въпроса как активно да участвам в създаването на бъдещето – моето лично
и това на Обединена Европа. През годината ученици на НФСГ имаха
възможност да посетят SaP България, Telus International, офис на
Инвестбанк, редакцията на вестник "Азбуки". Да инициират участия в
благотворителни базари, да изградят ефективни партньорства в рамките на
училищната общност – многобройни са съвместни дейности с групата на
младшите посланици към ЕП в НФСГ. Срещнаха се със знакови личности:
журналисти, банкери, предприемачи, депутати в ЕП. Натрупаха ценни
умения и опит – за публично говорене, за подготовка за интервю и
създаване на текстове документи. Неведнъж и в различни контексти имаха
възможност да разговарят кои са уменията на 21.век и да се замислят за
своя бъдещ академичен и професионален път, влизаха в различни роли,
сблъскваха се с много предизвикателства – като например да напишат есе
по зададен от комисар Мария Габриел проблем.
Тази идея на проекта - да се откриват посоки за социално и личностно
израстване - изцяло бе залегнала във философията на програмата, която
училищеният екип подготви, за да представи една интересна и непозната за

повечето партньори страна като нашата. Многобройни и разнообразни бяха
изявите на територията на училището по време на гостуването на
представителите на училищата от Ютце, Асен и Лимбажи: от представяне
на образователната система на България и модела на обучение в
тренировъчни фирми до емоционални workshop-и и дискусия за професиите
на бъдещето. Не по-малко ярки и запомнящи се бяха срещите в НБУ и
Американския университет в България, посещенията в знакови не само за
българския пазар на труда фирми като: Festo, Telus International, Cargopartner. Цветната палитра от преживявания се допълваше от богатата и
разнообразна културна програма на територията на столицата, в
Благоевград и Рилския манастир, в Казанлък и етнографския комплекс
„Дамасцена“. Повод за гордост провокира посещението в Народното
събрание. Взрив от емоции генерира посещението в „Музейко“.
Една незабравима седмица и една запомняща се година, в която
деветокласниците и десетокласниците израстнаха много – виждаме ги покреативни, отговорни, последователни, с натрупан опит, любознателни,
жадни за новото. В абревиатурата на проекта е закодирана словесна
закачка, доколкото думата fit означава „във форма съм“. Екипът на НФСГ е
не само все повече fit – т.е. изпълнен с потенциал, активен и можещ, а и
смело гледащ напред към всичко онова, което предстои. Преподавателите,
ангажирани с дейностите по проекта вярват, че всеки един наш ученик
участник въпросът "За какво мечтая, какъв искам да бъда и как да бъда
полезен на себе си, но и на големия свят" придобива по-ясни очертания.
Предстои ни едно още по-съдържателна и вълнуваща проектна година.
Радина Попова, координатор на проекта

