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„ВДЪХНОВЯВАЩИ ИСТОРИИ ЗА КАРИЕРАТА И НЕ САМО”
Младежи от ПТГ „Шандор Петьофи”, град Разградучастваха във вълнуваща среща с
Венцеслава Енчева – доброволец и съмишленик на Сдружение „Младежки форум 2001Разград”.
В срещата участваха 12 възпитаника на професионалната гимназия в града. Те
желаеха да научат повече за начини на лично и професионално развиие.
Венцислава сподели с младите хора за своя път на реализация от училищната
скамейка до дипломиран финасов анализатор в САЩ. С интерес младежите слушаха разказа
й за професионалната реализация отвъд океана и за активното й участие в обществения
живот в родината й като доброволец. Вдъхновяващата й история повиши тяхната
мотивация, необходимостта от личностно развитие и придобиване на увереност в
собствените си възможности.
Учениците проявиха интерес към това какви качества са необходими за успешна
кариера и колко е важно доброволчеството в САЩ и в живота на Вени.
В края на срещата Венцеслава разкри пред младежите своето хоби – рисуването.
Представи им портрети на свои състуденти – изявени учени, художници, учители и банкери,
които е рисувала в последната година в рамките на личен проект. С това им показа, че
творческите способности на хората могат да се развиват в едно с професионалната
реализация.
Членовете на клуб „Умения на 21 век” към ПТГ „Шандор Петьофи”, град Разградса
ученици с интереси в областта на гражданското образование. Клубът е създаден по проект
BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и
компетентности (Твоят час)“, финансирани от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове. Целта му е мотивиране на учениците за създаване и
развиване на уменията за гражданска активност, личностно развитие и работа в екип.
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