ПРОГРАМА
Дейности организирани от Професионалните гимназии в област
Разград, във връзка с провеждането на „Седмица на професионалните
умения в България – 19-25 ноември 2018 г.“
Община Разград
ПГХТБТ „Мария Кюри“
1. Седмица на отворените врати 19-23 ноември 2018 г. - посещения в гимназията от
ученици от основните училища в област Разград
2. Обучения на учители и ученици за работа с комплектите по Химия и опазване на
околната среда и по Биология и здравно образование
3. Презентиране на професионални умения и представяне на щанд с продукти
ПГИ „Робер Шуман“
Дата

Мероприятия

Място на провеждане

Час

19.11.

Иновативен лагер

Компютърни кабинети
Актова зала

13.30

20.11.

Кулинарна магия
Работилници по професии
В света на стоките-игра

Учебна кухня
Кабинет на учебно
тренировъчните фирми

13.30

Работа в екип - „Най-висока кула”
Работилници по професии
Кулинарна магия
Открита тренировка по волейбол
Пътуване към избрана туристическа
дестинация
Работилници по професии
Кулинарна магия

Кабинет на учебно
тренировъчните фирми
Учебна кухня
Физкултурен салон

13.30

Кабинет на учебно
тренировъчните фирми
Учебна кухня

13.30

Кабинет на учебно
тренировъчните фирми

13.30

21.11.

22.11.

23.11.

Магически шкаф – в света на
икономиката
Личен бюджет -игра

НПТГ „Шандор Петьофи“
На 21.11.2018 г. от 1330 часа в НПТГ „Ш. Петьофи“ ще се проведе среща на
ученици

с представители на местния бизнес и РУ „А. Кънчев“. Възпитаници на

гимназията ще покажат научените в НПТГ знания и умения:
1.

IT лаборатория:

-

Програмист – представяне на проекти в зала 3

-

Презентации за специалностите – зала 4

-

Ремонт на PC – зала 5

-

Оптична мрежа – зала 8

-

Графичен дизайн – зала 6

-

Електроника – различни сигнали – лабораторията

-

Автономна централа – силнотокова лаборатория.
2. Машиностроене:
 зала 1:

-

Презентации на бизнеса

-

Презентации на РУ

-

Уроци по AutoCAD

-

3D принтер
 Работилница Стругарство
 Работилница ЦПУ

ПГТС „Хр. Смирненски“
19 ноември 2018г. – 10.45 ч
- Провеждане на открит урок „Шансът на предприемача“
- Представяне на презентация във връзка със Световния ден за възпоменание на
жертвите при пътнотранспортни произшествия
21 ноември 2018г. – 10.30 ч
- Представяне на фирмени продукти от фирма „Алфахим“
22 ноември 2018г. – 11.00 ч
-

Представяне на видеоурок по управление на автомобил

-

Демонстрация на работата на диагностична апаратура на автомобил с
наставник и ученик

20 ноември 2018г.
- Среща с Тодор Иванов в гр. Исперих – представяне разработка на
електромобил и други модели на автомобили.

ПГО „Станка-Николица Спасо Еленина“
Дата
19.11.
2018г
19.11.
2018г
20.11.
2018г.
20.11.
2018г.
21.11.
2018г.
21.11.
2018г.

22.11.
2018г.
22.11.
2018г
23.11.
2018г.
23.11.
2018г.

Дейности
Изработване на калъфка за възглавница чрез техниката
„пачуър”
Изработване на бутикова дамска пола чрез техниката
„пачуър”
Изработване на детайли на риза ,блуза чрез техниката
„пачуър”
Изработване на детайли на риза чрез техниката
„пачуър”
Изработване на коледни подложки за чаши”пачуърк”
В козметично студио „Зарра”
демонстраци на грим,
козметични процедури,
прически
Изработване на калъфка за възглавница чрез техниката
„пачуър”
Изработване на коледни изделия за декорация „пачуърк”
Изработване на органайзер
Изработване на органайзер

Клас
професия
XIб
Шивач
XIIа
Дизайнер
XIа
Дизайнер
XIIа
Дизайнер
XIa
Дизайнер
XIIа
Козметик
VIIIб
Фризьор
XIб
Шивач
Xa
Дизайнер
IXб
Шивач
XIб
Шивач

Час
11.50-12.35
11.50-12.35
11.50-12.35
11.50-12.35
10.55-11.40
13.30-14.30

10.55-11.40
13.35-14.20
10.55-11.40

ПГССХВТ „Ангел Кънчев“
19.11.2018 г. - 11: 00 ч. в стопански двор в с.Езерче, общ.Цар Калоян посещение на
ученици във фирма СД " Ветекс - 4 ".
20.11.2018 г. - 10:00 ч. посещение на ученици в базата на фирма " Агропром
Чакър" ООД с.Раковски, общ.Разград

Община Кубрат
Професионална гимназия – гр. Кубрат
По повод Седмицата на професионалните умения
1/ На 20.11 /вторник/ състезание " Най-добър шивач"
състезание " Нашите пари"
2/На 21.11 /сряда / конкурс " Изработване на визитна картичка на Професионална
гимназия гр. Кубрат"
3/ На 22.11 /четвъртък/ Конкурс " Декорация на плодова салата"

Община Исперих
ПГСС „Хан Аспарух“
На адрес https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/your-country_en са
регистрирани следните събития:
1. Създаване от учениците на презентация на тема „Администратор- работа по
целия свят” – информационна кампания.
2. Практически урок - Разпознаване на семена и фуражи
3. Практически

урок

с

ученици

от

„Животновъдство и растениевъдство” - Подготовка

Професионално
и регулиране

направление
на плуг

и

подготовка на сеялка за есенници.
4. Провеждане на Иновационен лагер – проект по Предприемачество.

Община Завет
ПГЗ „Кл. Тимирязев“
1. Състезание между ученици от специалност „Земеделско стопанство“,
професия „Икономист“, X и XI клас - „Мастер клас“ за бърза реакция и работа в екип;
2. Резитба на овощни дръвчета - професия „Агроеколог“, специалност
„Агроекология“.
3. Майсторско управление на колесен трактор - професия „Монтьор на
селскостопанска техника“, специалност „Механизация на селското стопанство“.

