
71

Vocational Education  Volume 20, Number 1, 2018        Професионално образование 

ОБУЧЕНИЕТО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ

Диана Илиева-Атанасова
Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – Свищов

Резюме. Статията разглежда възможностите за обучение по различни про-
фесионални направления, като част от бъдеща успешна реализация на учени-
ците след завършване на средно образование. Показани са акцентите, поставе-
ни при обучението с цел придобиване на необходимите компетентности.
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Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ 
– Свищов, осъществява професионално обучение в следните професионални 
направления съгласно Списъка на професиите за професионално образование 
и обучение (актуализиран със Заповед № РД 09-1035/29.07.2016 г. и Заповед 
№ РД 09-1984/12.12.2016 г. на Министъра на образованието и науката):

– Администрация и управление;
– Приложна информатика;
– Секретарски и административни офис дейности;
– Пътувания, туризъм и свободно време.
За учебната 2017/2018 г. в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, се 

обучават общо 280 ученици, от които 10 ученици в самостоятелна форма на 
обучение. 
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В професионално направление „Администрация и управление“ се извърш-
ва обучение по професиите „Сътрудник в малък и среден бизнес“ и „Иконо-
мист“, а в направлението „Секретарски и административни офис-дейности“ 
– по професията „Офис-мениджър“.

По професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ се обучават 21 учени-
ци, в т.ч. 3 ученици в самостоятелна форма на обучение. 

По професия „Икономист“ се обучават 22 ученици, в т.ч. 1 ученик в самос-
тоятелна форма на обучение.
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Обучението като възможност

По професия „Офис-мениджър“ се обучават 18 ученици.

В професионално направление „Приложна информатика“ се осъществява 
обучение по професиите „Икономист-информатик“ и „Оператор информа-
ционно осигуряване“. 

По професия „Икономист-информатик“ се обучават 88 ученици, в т.ч.  
1 ученик в самостоятелна форма на обучение.
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По професия „Оператор информационно осигуряване“ се обучават 47 уче-
ници, в т.ч. 1 ученик в самостоятелна форма на обучение.

Обучението в професионално направление „Пътувания, туризъм и свобод-
но време“ се осъществява по професия „Организатор на туристическа агент-
ска дейност“. Учениците са 84, в т.ч. 4 в самостоятелна форма на обучение.
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За учебната 2018/2019 г. Професионална държавна търговска гимназия 
„Димитър Хадживасилев“ – Свищов, предлага прием и по професии и специ-
алности от съответните професионални направления, както следва:
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Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за 
средно образование и свидетелство за професионална квалификация. По свое 
желание придобилият степен на професионална квалификация може да полу-
чи Европейско приложение към свидетелството за професионална квалифи-
кация.

THE EDUCATION AS AN OPPORTUNITY

Abstract. The article examines the opportunities for training in different 
vocational fields as part of a successful realization of the students after graduating. 
Highlights, put during the training for acquiring the necessary competencies, are 
shown.
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