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Професионална гимназия по механизация на селското стопанство
„Н. Й. Вапцаров“ – с. Средище

20 ученици от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Йонков Вапцаров“ проведоха двуседмичен стаж по проект
„Изучаването на съвременните методи и технологии за диагностика, поддръжка и ремонт на автотранспортна и земеделска техника – виза за пазара на
труда“ по европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт
„Еразъм+“. Инициативата се финансира изцяло със средства по Програмата
и се провежда в сътрудничество с Анадолската професионална и техническа
гимназия в град Бурса,Турция, с която българското училище има дългогодишни партньорски отношения. Участниците в практиката са ученици от Х до XII
клас , обучаващи се по професии „Фермер“, „Монтьор на ССТ“ и „Монтьор
на ТТ“.
Организацията за участието в мобилността започна още в началото на
учебната година. За качественото осъществяване на практическите занятия се
проведе предварителна подготовка. 27 ученици се включиха в опреснителния
и надграждащ курс по английски език по професията и в допълнителната професионална подготовка на тема „Съвременни начини и методи за диагностика
на МТА и за ремонтно-възстановителни дейности на съвременните трактори, комбайни и ССМ“. Училищната селекционна комисия по предварително
обявени критерии избра 20 най-добре представили се ученици за участие в
стажа, който се проведе в Бурса в периода 09.04.2016 г. – 24.04.2016 г.
Тематичната област на практиката е свързана със съвременните методи и
технологии за диагностика, поддръжка и ремонт на автотранспортна и земеделска техника.
Самите практически занятия се провеждат в различни сервизи и ремонтни бази: Yarış Otomotiv,Türktraktör, Kadıoğlu Makina, TOFAŞ, Renault, NewHolland, Toyota и Fimaks. В тях обучаващите се наблюдаваха и участваха в
диагностиката и техническото обслужване на автомобили, трактори и селскостопански машини. Те извършваха дейности по възлите и агрегатите на
различни марки и модели машини. Проследиха и участваха в процеса на из250
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вършване на основен ремонт на автомобилен двигател, както и в диагностицирането на електронната система на съвременни автомобили, извършвано
чрез софтуерни програми.
В часовете след практиката и в почивните дни учениците от България заедно с връстниците си от партньорското училище участваха в съвместни спортни прояви. Те се запознаха с културно-историческото наследство на Бурса и
региона. Посетиха музеите Кент, Тофаш, Калъч-калкан, зоологическата и ботаническата градина в града, близката планина Улудаг и курортното градче
на Мраморно море – Муданя. Силен интерес предизвикаха съхранените стари традиции на населението на защитеното от ЮНЕСКО 700-годишно село
Джумалъкъзък – едно от малкото, запазили до днес жилищната структура от
османския период.
В резултат на практиката учениците, освен че усъвършенстваха знанията и
уменията си по изучаваната професия, повишиха професионалната си квалификация, подобриха и чуждоезиковите си умения.
Практическият опит, уменията и способностите, които придобиха учениците по време на стажа, ще бъдат много полезни за тяхното адаптиране и
реализиране на пазара на труда.
Информация за училището
Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Н. Й.
Вапцаров“ в с. Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, е държавно училище
към Министерството на земеделието и храните. Основано е през 1959 г. и е единственото средно училище на територията на община Кайнарджа. Гимназията
има 55-годишен опит и традиции в областта на образованието, обучението,
възпитанието, културата и спорта и е една от малкото в страната, която увеличава ежегодно броя на учениците, обучавани в дневна форма.
Днес в професионалната гимназия се обучават 260 ученици от областите
Силистра и Добрич по четири професии: професия „Фермер“ – специалност
„Земеделец“, професия „Монтьор на селскостопанска техника“ – специалност
„Механизация на селското стопанство“, професия „Монтьор на транспортна
техника“ – специалности „Пътностроителна техника“ и „Автотранспортна
техника“. Срокът на обучение за всяка е с продължителност 4 години.
Училището разполага и с лицензии, издадени от МЗХ и МТС, за обучение
на водачи на МПС за категории „Ткт“, „Твк“, „Твк-З“, „В“ „С1“, „С“, „М“.
Новост е лицензирането на гимназията от Държавната агенция за безопасност на храните за обучение за „Работа с препарати за растителна защита“.
Завършилите курса на обучение получават освен диплом за средно образование, свидетелство за професионална квалификация втора степен и документи
за правоуправление на МПС кат. „В“, „Ткт“, „Твк“ и „Твк-З“. Те им позволяват
да бъдат самостоятелни фермери и монтьори, да работят в областите на про251

Камен Неделчев

изводство на селскостопанска продукция, почвознание, растителна защита,
отглеждане и развъждане на селскостопански животни, селскостопански машини, проектиране в земеделието, управление на земеделска ферма и транспортна фирма . Професиите позволяват на дипломиралите се да се реализират
като специалисти както у нас, така и в страните от ЕС. Професиите и специалностите в ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“ съответстват на търсенето на пазара на
труда, както и на общинската и областната стратегия за развитие на региона.
Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Н. Й.
Вапцаров“ – с. Средище, има нелеката задача да обучи млади специалисти за
задоволяване потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда. Реалностите изискват професионалното обучение
да бъде качествено и синхронизирано с нуждите на бизнеса. Търсенето на
иновативни методи и средства за скъсяване на пътя от ученическата скамейка
до пазара на труда е държавна политика, което предопределя във висока степен и отговорността на педагогическия екип.
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