F.I.T for Europe
Една седмица в България.
Понеделник
3.06.2019
Ден на първи впечатления и разчупване на леда
Започна с игра, с която да се опознаем , преминахме в
представяне

на

училището

и

презентация

на

образователната система в България ,завършихме с
обяд . Имахме
разходка из София.

Успяхме да посетим и Scale focus. Една страхотна

компания с впечатляващо развитие в ИТ сектора.

Вторник
4.06.2019
2 часа

сутринта. Летището на София. Една ранна

сутрин, изпълнена с мнoго усмивки и очаквания.
Запознанството с част от латвийската група тепърва
предстоеше.
Малко недоспали, но готови за нови открития, денят
започна с усмивки.
Пътуването
смях

и

до

музика.

Благоевград
Там

измина в разговори,

посетихме

Американския

университет, в който ни изнесоха презентация

за

уменията на 21. век и ни запознаха с учебния план и
възможността за академично и кариерно израстване

там.
Разходка из града и вкусен обяд бяха следващите ни
занимания.
Посещението ни в
Рилския манастир беше много
впечатляващо за нашите гости.

Накрая на деня имахме малка разходка из София.
Сряда
5.06.2019
Един много цветен и ароматен ден. Започна като дълго
пътуване до Казанлък и Казанлъшката гробница, която
представи пред гостите н, каква богата и древна
история всъщност имаме.

Етнографският комплекс
„Дамасцена” беше следващата
ни спирка. Там се запознахме с
производството на розово
масло, с което сме толкова
популярни из света. А и имахме
възможност да видим как се
развива успешно един малък
бизнес в България.

Четвъртък
6.06.2019
Разходката в цеховете и по
работните площадки и
презентацията във FESTO
представиха добрата
производствена среда в
страната ни.

В

Народното

събрание

бяхме

придружени

от

български депутат, който ни разказа за историята на
Парламента,
функциите

показана

ни

възможностите

и

на сградата. Имахме възможността да се

снимаме и да разгледаме една от най- важните зали в
обществения живот на България – заседателната зала
на парламента.

В ранния следобед бяхме приети и в Нов български
университет, където деканът на един от водещите
департаменти ни разкаа за различните проекти и
възможности за обучения . Бяхме поканени в
изложбената им зала, в която ни впечатли инсталация
с българската азбука, запознахме се и с възможностите
на огромната им библиотека.

Петък

7.06.2019
В 9 часа бяхме в Националната финансово-стопанска
гимназия, където се запознахме с възможности за
обучение, които
предоставят
Учебно- тренировъчните
фирми.

Започнахме
подготовка

за

създаване на вестник
за
седмица.

изминалата
Отборите

бяха подбрани много
разнообразно и така
имахме възможността да се сработим и с други
участници в проекта. След

вкусен обяд в училище

забавлението премина в тур из София с игри отново в

малки групи, по този начин имахме възможност да
покажем на нашите гости и по-малко известни, но
любопитни кътчета и места от нашата столица, да се
позабавляваме

на

открито.

Финалната

точка

на

„лъчовете” в разходката бе паметникът на Кирил и
Методий, където имахме възможност да представим
на нашите гости информация за създателите на
славянската азбука, за химна, посветен на Кирил и
Методий и създаден от Стоян Михайловски и Панайот
Пипков, както и да прочетем на български, английски,
немски, холандки, латвийски и френски части от този
химн.

Последна фаза:
„Музейко”. Един страхотен финал на една страхотна
седмица.

Започнахме

с

обиколка

на

музея,

продължихме с представяне на общите ни проекти –
заглавна страница на вестник, които представиха какво
сме научили и какво сме преживели заедно за 6 дни,
забавлявахме

се

с

народни

танци,

песни,

игри,

наслаждавахме се на вкусната храна и емоционално
преживяхме нашето сбогуване.

Събота
8.08.2019
Имахме свободна програма. Денят бе за разходка до
езерото Панчарево с част от латвийската група. Отново
много слънце и смях.

Неделя
9.06.2019
Дена за сбогуване. Ден за равносметка и благодарност.
Запознах се с толкова страхотни хора, интересни
култури, затова и винаги ще запазя страхотните си
спомени от тези вълнуващи дни.
В рамките на една седмица с екипа ни преживяхме
много неща, чрез които израснахме и се обогатихме,
развихме своите комуникационни способности и
адаптивността си към нова хора и ситуации.
Възможността да участвам в този проект разкри пред
мен много възможности и приятелства, които тепърва
ще се развиват и преоткриват.

F.I.T fot Europe през очите на Елица
Славчева

