Евродепутатът Андрей Новаков:
Мечтайте смело, по-далеч от Силициевата долина
Нашите шестокласници научиха от какви европейски програми могат да се
възползват, ако знаят какво искат
"Винаги се възползвайте от възможностите. Светът навън е така организиран,
че ако вие не се поинтересувате какво може да ви предложи, няма кой да дойде
при вас и да ви каже. Ако вие пропуснете шанса си, някой друг ще го вземе.
Винаги показвайте на какво сте способни и ще се намери някой, който да го
оцени". Това посъветва евродепутатът Андрей Новаков шестокласниците от ОУ
"Проф. Иван Батаклиев", с които се срещна в родния Пазарджик.
В навечерието на Деня на Европа най-младият български представител в
Европейския парламент разговаря с учениците откровено и на "човешки език"
за техните мечти и желания; за делничната "скука" във всекидневието на
народните представители в София и в Брюксел и за това, как законите и
европрограмите не само променят живота на хората, но и сбъдват мечти. На
срещата освен класните ръководителки на шестокласниците присъства и
Валентина Кайтазова, началник на РУО - Пазарджик и Даниела Кемчева,
директор на ОУ "Проф. Иван Батаклиев".
Андрей Новаков разказа на учениците историята за пътя си от Пазарджик до
Европейския парламент и за това колко е важно да правиш това, в което си
най-добър.
Срещата премина в изключително приятелска атмосфера.
"Чували ли сте за програмата "Еразъм", нали? Запомнете това име! След
години, като студенти, тази програма ще ви даде шанс да следвате и в
чужбина. Това е възможност, която ще отвори много врати пред вас", подчерта
Новаков. После попита учениците с какво искат да се занимават, когато
завършат образованието си.
Шестокласникът Ивайло Янков от VI e сподели, че иска да има свой сервиз за
компютри. От разговора с Андрей Новаков момчето научи, че когато реши да
сбъдва тази си мечта, може да кандидатства по програмата "АЛЕКО" и да отиде
на стаж в Силициевата долина в Калифорния. "А натрупания там опит ще е
добре да приложиш в бизнеса си в Пазарджик", посъветва Новаков.
В края на срещата евродепутатът получи от шестокласниците и техните
учители Анна Александрова и Сашка Янкова картина със символа на
Пазарджик - Старата поща с часовниковата кула.

