
НФСГ – домакин на работна среща на координаторите 

 

В периода 18-20 март нашата гимназия бе домакин на работна среща на координаторите на 

проекта F.I.T. for Europe/  № 2018-1-DE03-КA229-047389_2 от партньорските училища в Ютце, 

Германия; Асен, Холандия и Лимбажи, Латвия.  

Мобилността C.3, организирана от българския екип в лицето на Радина Попова и Крум Божиков, 

бе съсредоточена в няколко фокуса: представяне на спецификата, която професионалното 

училище и професионалното образование в България притежава; споделяне на опит на модела 

„учене чрез работа“; представяне на учебно-тренировъчните фирми и иновацията, която НФСГ 

последователно прилага.  

Наред с това важен център на общата работа бе проведеният семинар  E-Twinning & Erasmus +/ 

training session for beginners, в който се включиха и други преподаватели от училището. Под 

вещото ръководство на Цветелена Таралова бяха направеви първите стъпки на съвместна 

дейност в платформата и начертана стратегия за бъдещето й интегриране в проектната дейност. 

Не на последно място бяха планирани активностите през юни, октомври и ноември – С.4, С.5, 

С.6, разпределени отговорностите за работа в платформата mobility tool и при поддръжката на 

общата страница на проекта( https://fitforeurope.net/).   

За екипа на проекта ценнен урок, който открива перспективи за работа, бе споделеният опит на 

всяко едно училище партньор. Високо бяха оценени богата палитра от активности тук- на 

територията на нашето училище- с фокус към кариерното ориентиране, възможностите, които 

предлага моделът „училище извън училището“, взаимодействието на нашия екип с други 

училищни проекти, групи и инициативи.  Нашите гости останаха впечатлени от работата на 

училищната общност, от възможностите, които предлага нашият град и вече откриха нови 

посоки за съвместна бъдеща работа, което е най-ценното на всеки проект -да вижда нещата в 

перспектива, да култивира европейско мислене и отношение, да създава общности в рамките на 

обединена Европа.  

Яркото и запомнящо се представяне не би било възможно без подкрепата на ръководството на 

училището, в лицето на госпожа Гешева, на колегите: Недева, Трендафилова, Каразапрянова, 

Русев и Ингилизова, на учениците от 11. клас. Всички те демонстрираха съпричастност, екипен 

дух и подготвеност. Следващата мобилност, на която отново НФСГ ще бъде домакин, е в периода 

1-8 юни, вече ориентирана към дейности с учениците. Голямото предизвикателство предстои. 
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