„Седмица на професионалните умения в България“
09-13 ноември 2020 г.
„Европейската седмица на професионалните умения“ стартира за пета поредна година под мотото „Открий своя талант. Своя
път. Своя избор.“ Във връзка с инициативата Министерството на образованието и науката организира провеждане на „Дни на
отворените врати“ при работодатели и в училища, осигуряващи професионално обучение на регионално ниво.
Дейностите, организирани от Професионалните гимназии в област Разград и местния бизнес, във връзка с провеждането на
„Седмица на професионалните умения в България“ ще се проведат съобразно ситуацията – на живо или в електронна среда, при
спазване на противоепидемичните мерки, както от страна на училищата, така и от страна на фирмите-партньори.
Училищата включени в проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ще проведат и първото „пробно стажуване“ в
реална работна среда.
Планираните мероприятия ще продължат и извън рамките на седмицата 09-13 ноември 2020 г.

Дейности, организирани от Професионалните гимназии и местния бизнес в област Разград, във връзка с провеждането на
„Седмица на професионалните умения в България“
09-13 ноември 2020 г.

1. „Дни на отворените врати“ – организирани от професионалните гимназии в партньорство с местния бизнес
Община

Населено място

Кубрат

Кубрат

Кубрат

Кубрат

Наименование на
фирма/предприятие/компания
„Сортови семена„ ЕАД
гр. Разград
ПК НАРКООП гр. Кубрат

Събитие (кратко описание)
Представяне на дейността на фирмата

Дата за провеждане
на събитието
11.11.2020 г.

Представяне на дейността на фирмата

11.11.2020 г.

Разград

Разград

„МИРАЖ-АВТО-КОМЕРС“
ЕООД

Разград

Разград

“ЛАЗАРОВ” ООД

Разград

Разград

Овергаз Мрежи АД

Разград

Разград

МАТ ООД

Разград

Разград

ДРУЖБА АД

Разград

Разград

Разград

Разград

ГАЗМОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ
РЗ ЕООД
БРАТЯ ГАНЧЕВИ ООД

Разград

Разград

ЙОТОВ ООД

Разград

Разград

КАРИМЕКС ЕООД

Разград

Разград

КЛИМА СТИЛ ЕООД

Разград

Разград

РЕМКО ООД

Разград

Разград

ТЕРМ 2006 ООД

Исперих

гр. Исперих

Исперих

с. Тодорово

ФАСТ Акаунтинг ЕООД - гр.
Исперих
ЕТ „Чук-42” - с. Тодорово, общ.
Исперих

Исперих

гр. Исперих

ЗПК „Хан Аспарух”, гр. Исперих

Представяне в електронна среда на новите
технологии и спецификата на работа на
заетите в сферата на земеделието.
Представяне в електронна среда на новите
технологии и спецификата на работа на
заетите в сферата на производство на хляб,
хлебни и сладкарски изделия.
Пробно стажуване във фирмата на ученици
от 9 клас
Пробно стажуване във фирмата на ученици
от 8 клас
Пробно стажуване във фирмата на ученици
от 8 клас
Пробно стажуване във фирмата на ученици
от 8 и 9 клас
Пробно стажуване във фирмата на ученици
от 9 клас
Пробно стажуване във фирмата на ученици
от 8 клас
Пробно стажуване във фирмата на ученици
от 8 клас
Пробно стажуване във фирмата на ученици
от 9 клас
Пробно стажуване във фирмата на ученици
от 8 клас
Пробно стажуване във фирмата на ученици
от 8 и 9 клас
Представяне на счетоводна кантора- ученици
от VIII, IX, X, XI, XII клас
Диагностика, техническо обслужване и
ремонт на горивна уредба на ДВГ- ученици
от XI и XII клас
Запознаване с МТБ, селскостопански машини
и иновативни технологии- ученици от IX и
XI клас

11.11.2020г.
12.11.2020г.

10,11,12.11.2020г.
24,25,26.11.2020
10,11.11.2020 г.
24,25,26.11.2020
9,10,11.11.2020 г.
23,24,25.11.2020
10,11,12.11.2020г.
24,25,26.11.2020
9,10,11.11.2020 г.
23,24,25.11.2020
11,12.11.2020 г.
25,26.11.2020
9,10,11,12.11.2020г.
23,24,25.11.2020
9,11.11.2020 г.
23,25.11.2020
11,12.11.2020 г.
25,26.11.2020
10,11,13.11.2020 г.
24,25,26.11.2020
19.11.20 г.
19.11.20 г.
24.11.20 г.

Исперих

гр. Исперих

Мандра „Ивайло” - гр. Исперих

Исперих

гр. Исперих

Исперих

гр. Исперих

Исперих

с. Вазово

Разград

Разград

Разград

Разград

Разград

Разград

Лозница

Лозница

Лозница
Лозница
Завет

Лозница
Лозница
Завет

Разград

Разград

Разград

Разград

Участие в технологичен цикъл- ученици от
IX клас
ЗПК „Хан Аспарух”, гр. Исперих Пробно стажуване на 8 ученици от VIII
клас- дуална форма на обучение
Караджа Фаг ООД, гр. Исперих
Пробно стажуване на 6 ученици от VIII
клас- дуална форма на обучение
ЗП „Илмаз Хайри”, с. Вазово,
Пробно стажуване на 6 ученици от VIII клас
общ. Исперих
- дуална форма на обучение
„Биовет“ АД клон Разград
Пробно стажуване за учениците от дуалната
паралелка
„АЛФА-ХИМ”
ЕООД
гр. Среща на ученици от ПГТС Разград с
Разград
представители на местния бизнес
„Тракция” АД – филиал гр. Посещение на ученици, приети за обучение
Разград
по дуална система
ЗП „Мустафа Мехмедов
Запознаване с дейността на фирмата
Качаков“
„Амброзия България“ ЕООД
Запознаване с дейността на фирмата
ЕТ „Стефан Георгиев НИМ“
Запознаване с дейността на фирмата
„Раломекс“ АД, град Завет
Запознаване с машинния парк
на
„Раломекс“АД град Завет, производител на
селскостопанска
техника
за
основна
обработка на почвата и резервни части за
агротехниката.
Фризьорски салон „Зеки“
Нови тенденции в колористиката сезон
есен/зима 2020/2021
Козметичен салон „Бюти“
Микроблейдинг – тенденции и новости

Разград,
ПГИ „Робер
Шуман“

От 09.11.2020

Според седмичното разписание

Презентация за изучаваните професии в ПГИ

19.11.20 г.
01.12.20 г.
02.12.20 г.
03.12.20 г.
17.11.2020 г.
11.11.2020г.
13.11.2020г.
20.11.2020 г.
27.11.2020 г.
27.11.2020 г.
20.11.2020 г.

20.11.2020 начало 10
часа
17.11.2020
часа
начало 10 часа
В платформата,
използвана от
съответното
училище

2. „Дни на отворените врати“ – организирани от професионалните гимназии
Населено място,
ПГ
гр. Кубрат,
Професионална
гимназия
ПГССХВТ „Ангел
Кънчев“ гр. Разград
ПГССХВТ „Ангел
Кънчев“ гр. Разград
ПГССХВТ „Ангел
Кънчев“ гр. Разград
ПГССХВТ „Ангел
Кънчев“ гр. Разград
ПГССХВТ „Ангел
Кънчев“ гр. Разград
ПГССХВТ „Ангел
Кънчев“ гр. Разград
НПТГ „Шандор
Петьофи“ - Разград

Дата

Начален
час

11.11.2020 Г.

12.30 Ч.

11.11.2020г.

14.30

12.11.2020г.

14.30

17.11.2020

14.30

16.11.2020

14.30

12.00
16.11.2020
10.00
17.11.2020
9-11.11.2020 г.
/23-27.11.2020
г./

14:00

Дейност
Представяне на професиите и специалностите на Професионална
гимназия гр. Кубрат. Участие по НП „Иновации в действие“
Чрез виртуална платформа „zoom”

Място
на провеждане
гр. Кубрат

Представяне в електронна среда на новите технологии и
ПГССХВТ „Ангел
спецификата на работа на заетите в сферата на земеделието, с Кънчев“ гр. Разград в
партньорска организация „Мираж-Авто-Комерс“ ЕООД гр. Разград
електронна среда
Представяне в електронна среда на новите технологии и
ПГССХВТ „Ангел
спецификата на работа на заетите в сферата на производство на
Кънчев“ гр. Разград в
хляб, хлебни и сладкарски изделия, с партньорска организация
електронна среда
„Лазаров“ ООД гр. Разград
Пробно стажуване на VIII клас, специалност МСС, дуална система „Мираж-Авто-Комерс“
на обучение. Запознаване с машинно-тракторния парк и ремонтните
ЕООД гр. Разград –
дейности по техниката в есенно-зимния период.
база с. Гецово
Пробно стажуване на IX клас, специалност МСС, дуална система на „Мираж-Авто-Комерс“
обучение. Запознаване с машинно-тракторния парк и ремонтните
ЕООД гр. Разград –
дейности по техниката в есенно-зимния период.
база с. Гецово
Пробно стажуване на VIII клас, специалност Производство на хляб,
„Лазаров“ ООД гр.
хлебни и сладкарски изделия, дуална система на обучение.
Разград,
Запознаване на производствената база на предприятието – цех за
производствена база
производство на хляб и хлебни изделия
Разград
Пробно стажуване на IХ клас, специалност Производство на хляб и
„Лазаров“ ООД гр.
хлебни изделия, дуална система на обучение. Запознаване на
Разград,
производствената база на предприятието – цех за производство на
производствена база
хляб и хлебни изделия
Разград
Профилактика и ъпгрейд на компютърна зала №3
НПТГ „Ш. Петьофи“

НПТГ „Шандор
Петьофи“ - Разград
НПТГ „Шандор
Петьофи“ - Разград
НПТГ „Шандор
Петьофи“ - Разград
Гр. Исперих, обл.
Разград, ПГСС „Хан
Аспарух”
Гр. Исперих, обл.
Разград, ПГСС „Хан
Аспарух”
Гр. Исперих, обл.
Разград, ПГСС „Хан
Аспарух
Гр. Исперих, обл.
Разград, ПГСС „Хан
Аспарух
Гр. Исперих, обл.
Разград, ПГСС „Хан
Аспарух
Гр. Исперих, обл.
Разград, ПГСС „Хан
Аспарух
Гр. Исперих, обл.
Разград, ПГСС „Хан
Аспарух
Гр. Исперих, обл.
Разград, ПГСС „Хан
Аспарух
Гр. Исперих, обл.
Разград, ПГСС „Хан

11.11.2020 г.
/27.11.2020 г./
9-13.11.2020 г.
/23-27.11.2020
г./
9-13.11.2020 г.
/23-27.11.2020
г./

13:00

Състезание „Млад стругар“

НПТГ „Ш. Петьофи“

08:00

Презентации на работодателите - на мултимедията във фоайето на 1
етаж/

НПТГ „Ш. Петьофи“

08:00

Презентации на проекти, разработени от ученици - на
мултимедията във фоайето на 1 етаж/

НПТГ „Ш. Петьофи“

19.11.20 г.

11.5513.35

Разпознаване на надземни части на лози и овощни културиученици от VIII клас

ПГСС „Хан Аспарух”

26.11.20 г.

11.0012.00

Демонстрация на работа с обръщателен плуг – с ученици от XI б
клас

ПГСС „Хан Аспарух”

19.11.20 г.

12.0014.00

Представяне на счетоводна кантора- ученици от VIII, IX, X, XI, XII
клас

ФАСТ Акаунтинг
ЕООД- гр. Исперих

19.11.20 г.

10.0011.00

Диагностика, техническо обслужване и ремонт на горивна уредба
на ДВГ- ученици от XI и XII клас

24.11.20 г.

10.0011.00

Запознаване с МТБ, селскостопански машини и иновативни
технологии- ученици от IX и XI клас

ЕТ „Чук-42”с.Тодорово, общ.
Исперих
ЗПК „Хан Аспарух”,
гр. Исперих

19.11.20 г.

09.0010.00

01.12.20 г.

09.0010.00

Пробно стажуване на 8 ученици от VIII клас- дуална форма на
обучение

ЗПК „Хан Аспарух”,
гр. Исперих

02.12.20 г.

09.0010.00

Пробно стажуване на 6 ученици от VIII клас- дуална форма на
обучение

Караджа Фаг ООД, гр.
Исперих

03.12.20 г.

09.0010.00

Пробно стажуване на 6 ученици от VIII клас - дуална форма на
обучение

ЗП „Илмаз Хайри”, с.
Вазово, общ. Исперих

Участие в технологичен цикъл- ученици от IX клас

Мандра „Ивайло”- гр.
Исперих

Аспарух
Разград, ПГХТБТ
“М. Кюри“
ПГТС гр. Разград
ПГТС гр. Разград
ПГТС гр. Разград
Град Лозница
ПГ по ВМЗ „Ал.
Стамболийски“
ПГЗ, гр. Завет

ПГЗ, гр. Завет
Разград, ПГО
„Станка Николица
Спасо-Еленина“
Разград, ПГО
„Станка Николица
Спасо-Еленина“
Разград, ПГО
„Станка Николица
Спасо-Еленина“
Разград, ПГО
„Станка Николица
Спасо-Еленина“
Разград, ПГО
„Станка Николица
Спасо-Еленина“

19.11.2020г.

11.30

09.11.2020
11.11.2020

10:30
13:30

12.11.2020
19.11.2020 г.

12:00
10.30

До 20.11.2020 г.

1030

9-13.11.2020 г.

Демонстрация на продукти и дейности, свързани с професиите,
изучавани в училище – състезание и викторина
Представяне на открит урок по управление на МПС
Среща на ученици от професионалната гимназия с бивши
възпитаници
Демонстрация по управление на карт
Изложение „Кътове по професии“
Запознаване с машинния парк на „Раломекс“ АД град Завет,
производител на селскостопанска техника за основна обработка на
почвата и резервни части за агро техниката.
Представяне в електронна среда на професиите и специалностите,
които се изучават в професионалната гимназия, пред ученици от
прогимназиален етап от община Завет

ПГХТБТ “М. Кюри“
ПГТС гр. Разград
ПГТС гр. Разград
ПГТС гр. Разград
ПГ по ВМЗ „Ал.
Стамболийски“ – гр.
Лозница
Машинния парк на
„Раломекс“ АД
Онлайн

09.11.2020

9 часа

Виртуална разходка из гимназията

Онлайн

10.11.2020

10 часа

Представяне на изучаваните професии в ПГО – козметик и фризьор

Онлайн

11.11.2020

11 часа

Козметици и дизайнери в Кордоба, Испания –представяне на
мобилността по проект „Модни тенденции в облеклото, прическите
и грима в Европа“

Онлайн

12.11.2020

12 часа

Клуб Храбрия шивач – второ издание 2020

Онлайн

13.11.2020

13 часа

Представяне на техника за поставяне на изкуствени мигли

Онлайн

