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Ролята на професио-
налното образование е
да подготвя изпълнител-
ски кадри за различни-
те сфери на стопанска-
та дейност. През после-
дните години се усеща
недостиг на такива кад-
ри, това сочи опитът ни.
Контактувайки с бизне-
са, много управители
се оплакват, че младите
хора предимно излизат
от града, постъпвайки
на работа другаде или
продължавайки обра-
зованието си. Нашата
цел е да подготвяме
специалисти с трайни
професионални зна-

ния и компетенции.
Всеки от нас е бил

свидетел или потър-
певш от некачествено и
непрофесинално обс-
лужване, особено в ту-
ристическата сфера. То-
ва е така, защото упра-
вителите са принудени
да назначават хора без
необходимото образо-
вание и квалификация.
Предлаганите курсове
от бюрото по труда и
частни обучаващи фир-
ми, не предлагат доста-
тъчно висока квалифи-
кация, практическите
часове също са малко.
Само в ПГ за КОС „Але-

ко Константинов”Бал-
чик младите хора полу-
чават втора степен на
професионална квали-
фикация, която е меж-
дународно призната.
Покривайки ДОИ чрез
ДИ и получаването на
Свидетелство за профе-
сионална квалифика-
ция, те получават и са-
мочувствието на знае-
щи, можещи, ценни из-
пълнителски кадри в то-
пла и студена кухня, мо-
кър бюфет, търговска
зала, офиси на фирми в
различни сфери на ико-
номиката.

Светлана ТРЪНКАРОВА
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Наш приоритет е не са-

мо професионалното и об-
щото образование. Мно-
го е важно възпитанието,
ориентирането и подгото-
вката на младите хора да
встъпят в реалния живот.
Често трябва да се проти-
водейства на неправилни
модели за реалността и
бъдещето, внушени от
филми, философии и ме-
дии, които представят жи-
вота като безкраен  праз-
ник, поредица от удовол-
ствия, задоволяване на
емоциите, екстремални
преживявания... Но често
още в семейството, в учи-
лището и на улицата мла-
дите се сблъскват с раз-
минаването на химерите и
действителността. Част от

визията на Професионал-
ната гимназия в Балчик
ние,  като учители и пер-
сонал, да съдействаме на
младите да узреят за ис-
тината, да различават до-
брото от злото, да се стре-
мят да вършат правото,
полезното за обществото
и да помнят, че законът за
причина и следствие е не-
отменим: „каквото посее
човек, това и ще пожъне”,
за разлика от всеобщо
разпространената фило-
софия: „прави каквото ти
харесва, отдай се на мига
и не мисли за последст-
вията ”... Свидетели сме
колко много млади живо-
та е покосила тази мак-
сима. Ние желаем младе-
жта на Балчик да бъде

предпазена от това.
Младите хора постоян-

но се нуждаят от напътст-
вие и съветване. Когато им
се говори, обяснява, те
разбират, че за да успеят и
да видят добро в живота
трябва упорито да се тру-
дят както в учебния про-
цес, така и в практическа-
та работа. Най-големият
бич на съвременността е
обричането на безделие на
млади и стари. Нашите
възпитаници успешно се
реализират, както в сфера-
та на услугите за личност-
та и в производството, та-
ка и при по-нататъшното
задълбочаване и разширя-
ване на знанията във вис-
шите учебни заведения.

Маргарита РОСЕНОВА
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Средното си образо-
вание завърших тази го-
дина в професионална-
та гимназия в град Бал-
чик. В края на осми клас
бях на кръстопът -дали
да продължа обучение-
то си в общообразова-
телно или в средно про-
фесионално учили-
ще.Аз избрах да уча в
ПГ за КОС „Алеко Кон-
стантинов”,защото бъ-
дещето е на професио-
налните училища. Как-
то в България и въобще
в цяла Европа,  има лип-
са на квалифицирана
работна ръка.Професи-
ята, която аз изучавах -

„Електромонтьор на
електродомакинска тех-
ника”, ми осигурява
30% предимство при
приема на студенти във
всички технически уни-
верситети в страната.

Обучението ми в ПГ
за КОС „Алеко Констан-
тинов”ми даде добрата
възможност да участ-
вам в различни състеза-
ния по електротехника,
да стажувам във фир-
ма”Захарни изделия
Варна”ЕООД. Тази пра-
ктика ми даде шанс да
видя истински съвре-
менни машини в експ-
лоатация , поддръжката

и ремонта им. Всички-
те си години от 9 до 12
клас завърших с отличен
успех и свидетелството,
което ще получа за еле-
ктротехник, ще улесни
моята работа на пазара
на труда. Очаквам с не-
търпение дипломиране-
то, защото целта ми е да
продължа образование-
то си в същата насока.

Мога искрено да ка-
жа,че най-прекрасните
ми ученически години
минаха в гимназията. От-
насям от тук топлината
на приятелствата, знани-
ята не само по учебните
предмети, но и многото

житейски уроци, които
получих от моите учите-
ли. Днес вече се чувст-
вам по-уверен, но и с
много носталгия по она-
зи неповторима атмос-
фера, която витае в учи-
лището. Чувствам се ка-
то човек, който трябва да
напусне своя дом!

Дано споделеното от
мен по някакъв начин да
провокира нашите упра-
вници от общината,за да
обърнат повече внима-
ние на училището, кое-
то и дава най-много спе-
циалисти в сферата на
обслужването.

Ерджан ФЕВЗИ




