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Габриела
Доброславова Петрова
от 12Б клас, възпитаничка
на СУ „Васил Левски“, ще
разкаже за участието си в
тазгодишния
Quest
на
Американския университет
(AUBG, American University
in Bulgaria) в Благоевград.
Състезанието се провежда ежегодно, като в него вземат участие само
единадесетокласници, които имат желание да опознаят по-добре университета,
искат да се докоснат до по-различен метод на обучение и обмислят да продължат
образованието си в чужбина. Надпреварата се провежда в два кръга, като владеенето
на добър английски е задължително. В първия кръг е необходима направата на клип,
в който всеки участник показва креативност, талант и уникалност. Стигналите
до финала на първия кръг получават шанса да гостуват на университета за няколко
дни, продължавайки автоматично участието си във втория кръг. Той е съставен от
четири компонента, в които участниците работят в екипи и се забавляват в
процеса на работа. Университетът дава възможност на стотици деца от страната
(а и не само) да се изявят, да спечелят награди, да създадат много нови запознанства,
и най-вече да го направят, забавлявайки се!
Габи ще разкаже за незабравимото си изживяване в университета и за вратите,
които AUBG отвори пред нея.

1. От къде разбра за MultiTalent Quest-а на Американския университет и как

реши да вземеш участие?

За MultiTalent Quest-a разбрах може би преди около година, докато разглеждах
сайта на Американския университет и случайно попаднах на снимки от
събитието, които веднага събудиха интереса ми. Прочетох малко повече за Questа - кога се провежда, какви дисциплини има, но тогава въобще не предполагах, че
година по-късно ще бъда финалист в него. Реших да участвам съвсем спонтанно и
дори снимахме видеото, в което всеки участник трябваше да се представи и което
беше част от първия кръг на състезанието, няколко дни преди крайния срок. Но,
както знаете, спонтанните неща са най-хубави и смело мога да заявя, че това важи
в пълна сила и за Quest-а.
2. Разкажи малко повече за вратите, които Quest-а ти отвори и възможностите,

които ти предостави?

Quest-ът, както и повечето състезания и конкурси, в които участваме, ни
отварят множество врати и ни помагат да се развиваме. За мен едни от найценните неща, които Quest-ът ми даде, са запознанството и приятелството с
много нови и мотивирани хора на моята възраст. Макар и да звучи малко
невъзможно, наистина можеш да се сприятелиш с някого за толкова кратко време
и да създадеш спомени. Самият факт, че си участвал в това състезание и си
достигнал втория, финален кръг, е голяма победа, особено ако искаш да продължиш
образованието си в AUBG. За всяко 1-во, 2-ро и 3-то място в различните категории
имаше награди. Например нашият отбор спечели първо място в дисциплината за
разрешаване на социален проблем. Университетът даже осигурява на всеки един от
продължилите образованието си в AUBG правото да се храни безплатно в
ресторанта на университета в първата година на обучението си.
3. Предвид голямата конкуренция с какво изпъкна сред останалите и кои твои

качества впечатлиха журито, за да вземеш първото място в дисциплината за
разрешаване на социален проблем?

Както вече споменах, дисциплината за разрешаване на социалния проблем беше
отборна и я спечелихме като отбор. Всъщност тя беше единствената отборна и
за нас означаваше настина много, че журито класира нашия екип на първо място
от всички десет отбора. Би ми било трудно да кажа с какво точно съм изпъкнала
пред останалите, защото всички бяха наистина много мотивирани, амбициозни
и интелигентни. Може би това, което ни донесе победата в тази категория, беше,
че се сработихме настина бързо и добре с моите съотборници, което беше
предизвикателство, защото тази година, поради обстоятелствата с пандемията,
Quest-ът беше хибриден, т.е. ние, участниците, имахме право да решим дали
искаме да отидем в кампуса на университета, или да бъдем онлайн. В моят отбор
имаше един участник, който беше онлайн и в началото ни беше малко трудно да
осъществим връзка, но с общи усилия нещата се получиха отлично.

4. Какви са впечатленията ти от университета и от студентите, избрали да

продължат обучението си там? Подкрепяш ли избора им?

Впечатленията ми за Американския университет са само хубави. През ноември
месец миналата година го посетих за пръв път, тъй като имаше организиран ден
на отворените врати и аз реших, че искам до отида и да го разгледам. Мога да кажа,
че беше нещо като „любов от пръв поглед“. AUBG е място с уникална атмосфера
и дух, място, в което мечтите настина се сбъдват. Едно от нещата, които наймного ми харесва там е, че има студенти от всички краища на света и всички са
различни помежду си. Езикът им, културата, обичаите им са коренно различни
и въпреки това всеки е готов да помогне на всеки. Общността, която се създава, е
една по рода си и в нея царят усмивки и разбирателство. Студентите, с които
имах възможността да се запозная по време на събитието, бяха изключително
позитивни, отзивчиви и целеустремени и за мен би било удоволствие да поговоря
отново с тях. Бих казала, че определено подкрепям избора на тези, които са
избрали да продължат висшето си образование в AUBG.
5. Ще разкажеш ли малко повече за поставения ти социален проблем и защо

смяташ, че първото място е дадено точно на теб?

Всеки отбор имаше поставен различен социален проблем, свързан с екологията,
политиката, расовото разнообразие и много други теми. Нашият гласеше, че
броят на децата с наднормено тегло и тези, които са затлъстели, нараства все
повече.
От нас се изискваше да измислим някакво креативно решение, което би помогнало
да се намали броя на тези деца. Разполагахме с 10 бели листа за флипчарт, върху
които да представим идеята си под формата на презентация. Честно казано,
нямахме много време да се съсредоточим само и единствено върху проблема,
защото трябваше да се подготвяме и за другите дисциплини - дебатите и
математиката. По тази причина аз и една от моите съотборнички прекарахме
почти цялата нощ в илюстриране и надписване и превърнахме празните листи в
успешна презентация.
Решихме решаването на този проблем да стане чрез приложение - все пак всички
знаем колко много децата обичат да играят игри на телефоните си. Нашето
приложение имаше за цел да стимулира децата да спортуват и да се хранят
здравословно, но под формата на игра, в която дори можеш да спечелиш награди.
Това е едно доста кратко описание на цялата ни идея, която засега е само на
хартия, но кой знае - някой ден може и да се превърне в реалност и наистина да
помага на младото поколение да води здравословен начин на живот!
С моите съотборници се постарахме да представим идеята си по интересен и
атрактивен начин и да бъдем задружни.
Явно сме успели да впечатлим журито и да спечелим сърцата им с нашата
презентация.

6. След участието ти в Quest-а, Американският университет ли ще е твоят избор

следващата година, или ще се насочиш към образование в чужбина?

Честно казано, ако този въпрос ми беше зададен преди година, може би нямаше да
мога да отговоря със сигурност. Както вече казах обаче, още с първото ми
посещение на университета през ноември той определено ме спечели и събуди
интереса ми. Оттогава си мечтая да следвам там след като завърша училище, а
участието ми в Quest-a затвърди тази моя мечта и я превърна в цел – след няколко
месеца гордо да заявя, че ще бъда студентка в Американския университет в
Благоевград. Привлича ме не само фактът, че ще имам възможността да се
запозная с много хора от различни държави, но и това, че университетът дава
отлична академична подготовка, както и поле за изява и възможност за личностно
развитие и себеусъвършенстване.
7. Какъв е съветът ти към гимназистите, които биха проявили желание да

участват в MultiTalent Quest-а на Американския университет, но нямат
куража да го направят?

Определено съветът ми към тях е да участват! Самата аз бях една от тези,
които първоначално нямаха куража да го направят, тъй като малко се плашех от
частта с математиката, но всъщност няма абсолютно нищо страшно в тази
категория или в която и да е друга. Независимо дали искатe да продължите
образованието си в Американския университет или не, ако Quest-ът събужда дори
и малко вълнение у вас, то определено трябва да участвате, защото това
състезание е наистина уникално. То те изважда от зоната ти на комфорт, кара
те да израснеш само за три дни, събира те с жадни за успех млади хора и създава
спомени за цял живот! Quest-ът е една магия, до която всеки трябва да се докосне.

