
   
Київ, грудень 2020 року 
 
 

 
Дорогі партнери, однодумці й друзі проєкту FABU! 
Вельмишановні пані й панове! 
Наближається Різдво, останнє велике свято 2020 року. Тим самим добігає кінця  
незвичайний для нас всіх рік. Жодна тема досі не домінувала у світовій пресі так, 
як тема коронавірусу. Період, що передує святу, як і саме Різдво, через тривалу 
пандемію закарбується у нас в пам’яті обмеженнями на особисті контакти, 
забороною відвідання різдвяних базарів з їхньою неповторною атмосферою, 
різдвяними зустрічами, про які всі ми давно мріємо, лише у дійсно вузькому 
сімейному колі та відсутністю вечірок у колі друзів і близьких людей, а також 
феєрверків на Новий Рік. 
 

Рік дистанційної любові? Чи можливо це взагалі? На Півночі Німеччини ми часто кажемо з огляду на 
сувору дійсність «Нічого не вдієш, так треба». Можливо це й правильне ставлення, навіть попри те, що 
важко знайти хоч якийсь позитив у цій ситуації. Проте, будемо сподіватися, що ця зима в режимі COVID-
19 принесе нам, принаймні, можливість спокійно осмислити пройдений шлях, обміркувати плани, щоб 
підготуватися належним чином до наступного року й повернення до життя в нормальному руслі – саме 

так, як це наразі відбувається в природі й на полях. 
 

Колишній федеральний канцлер Німеччини Гельмут Шмідт якось сказав: «В час кризи 
проявляється характер». Гадаю, більшість із нас довела, що має характер. Ця криза 
багато чого навчила нас й змусила усвідомити, що в житті є насправді важливим. 
То ж давайте з усвідомленням цих уроків і висновків дивитися з оптимізмом у 
майбутнє. 
 
Останніми місяцями багатьом із нас довелося змінити своє життя: ми почали носити 
маски у громадських місцях, працювати в домашньому офісі й обмежувати особисті 
контакти. Хто з нас рік тому міг подумати, що якийсь вірус так змінить наше 
повсякдення. 
 

Це відбилося і все ще відбивається й на роботі проєкту FABU. COVID-19 на тривалий 
час перевернув з ніг на голову багато планів й паралізував суттєву частину нашого 
проєкту. Хто на початку року міг уявити собі, що заплановане на 17 березня засідання 
Координаційної групи проєкту після кількох безуспішних спроб врешті доведеться 
провести аж 24 листопада в режимі он-лайн. 
 
Однак і це ще не все. Довелося відмовитися від запланованих заходів з підвищення 
кваліфікації (зокрема від фахової інформаційної поїздки зі спеціалізації 
«Електротехніка») та перенести її на 2021 рік. Замість спеціалізованих семінарів за 
безпосередньої участі викладачів з метою опрацювання оновлених навчальних 
модулів довелося створити й реалізувати концепцію нових моделей роботи (у форматі 

он-лайн). Зрештою вдалося організувати практику для 25 учнів пілотних коледжів у 
Німеччині, хоча це й коштувало додаткових зусиль. 

 

З огляду на коронавірус на певних напрямах нашої роботи доведеться ще тривалий час рухатися, 
тримаючи руку на гальмах. Та все ж проєкт FABU робить усе можливе, щоб, прокладаючи нові шляхи, 
якомога краще подолати цей час. Навіть попри те, що наразі, із зрозумілих причин, ми позбавлені 
можливості зустрітися з вами на заходах, ми завжди поряд. 
 

Незважаючи на випробування цього в багатьох відношеннях надзвичайного року й 
чималу невизначеність, ми із впевненістю й оптимізмом вступаємо в Новий рік. 
У сподіванні, що всі з нас залишатимуться здоровими й успішно впораються з кризою, 
команда проєкту FABU бажає Вам, Вашим сім’ям, друзям і знайомим терпіння й 
витримки, а також щасливого Різдва й успішного, здорового Нового року! 
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