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       На 4 и 5 февруари Колективът на 

Професионалната гимназия по енергети-

ка и електротехника проведе работна сре-

ща с преподавателите на Одринската про-

фесионална техническа гимназия в Ре-

публика Турция. За първи път в своята 

почти 60-годишна история , ние , препо-

давателите от нашето училище, имаме 

възможност да се докоснем, макар и за 

кратко, до една чужда образователна сис-

тема.  

   В Одрин бяхме сърдечно посрещнати 

от директора на гимназията – г-н Толга, 

който представи своите помощници и ни 

запозна с историята на училището. В 

добре уредената библиотека  изгледахме 

филм за миналото и настоящето на гим-

назията. Сградата  е стара, тя има 150-

годишен живот, но е изключително добре 

поддържана и подходящо оборудвана за 

нуждите на образованието. Училището 

обучава 360 ученици , преподавателският 

състав се състои от 70 учители. Тук пъл-

няемостта на паралелките не е от значе-

ние. Прави впечатление, че при по-

малките ученици броят е по-голям, а в 

последните класове намалява. Това съз-

дава възможност вниманието да се съсре-

доточи върху професионалната подготов-

ка. 

   Техническата гимназия предлага раз-

лични специалности, които дават въз-

можност за разнообразна професионална 

реализация. Тук се изучават около 10 спе-

циалности като машинни технологии, ма-

шиностроене, мехатроника, корабострои-

телна техника, метални технологии, ме-

талургия. С интерес разгледахме учебни-

те работилници и се натъкнахме на уди-

вителна находка – пневматичен чук, про-

изведен в Лондон в 1903 година, който и 

досега се използва в обучението. Интерес 

предизвика и специалността „Двигатели 

с вътрешно горене“. За добрата подготов-

ка на учениците заинтересованите фирми 

са подарили на училището три нови авто-

мобила, като по този начин учениците се 

чувстват в реална работна среда.  
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    В специалността „Мебелно производс-

тво“  в момента се изпълнява поръчка за 

200тенис маси,за чието производство 

след продажбата учениците ще получат 

заплащане - нещо, което ни напомни част 

от нашето професионално образование в 

годините на социализма. 

    Сред атрактивните специалности в 

училището се изучават още 

„Информационни технологии“, 

„Биометрични технологии“, 

„Електротехника и електроника“, 

„Строителни технологии“, „Железопътен 

транспорт“, всички продиктувани от нуж-

дите на бизнеса. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 И в турската образователна система де-

цата със специални образователни пот-

ребности не са изолирани. Те овладяват 

професии, които са съобразени с възмож-

ностите иим, така че да бъдат полезни за 

себе с и да се адаптират по-лесно в об-

ществото. 

     В компютърните кабинети се използ-

ват съвременни технологии, чертае се на 

аутокат и се работи с лицензирани прог-

рами. 

    В разказа на директора, г-н Толга, се 

откроиха и някои особености на турската 

образователна система. Управлението на 

образованието в Турция е състредоточено 

в ръцете на Министерството на народна-

та просвета, което е отговорно за изготвя-

нето на учебните планове, координиране 

на работата на официални, частни и доб-

роволни организации, проектиране и изг-

раждане на училища, разработване на об-

разователни материали . Висшият съвет 

на националното образование обсъжда и 

взема решение за учебните програми и 

наредби, изготвени от Министерството. В 

провинциите образователните дейности 

са организирани от Дирекциите на народ-

ната просвета, назначавани от Министъ-

ра, но работят под ръководството на про-

винциалните управители. 

  Образователните системи имат различен 

начин на финансиране според това, дали 

са централизирани или децентрализира-

ни. Основната разлика е, че при центра-

лизираното управление по-голяма част от 

финансирането идва от държавния бю-

джет, като парите се разпределят от из-

точника, докато при децентрализираното 

управление най-големият дял от средст-

вата се предоставя от регионалните влас-

ти, а местните власти и централното пра-

вителство участват с по- малки дялове. 

    Срещата приключи с размяна на пода-

ръци и рекламни материали и естествено 

с покана за визита у нас , отправена от г-

жа Цветковска. 

      Нямаше как гостуването в Одрин да 

се размине без културна програма и посе-

щение на търговски обекти. Нашите лю-

безни домакини ни разказаха, че Одрин е 

известен търговски център още от 16 век. 

Търговската част на града е съставена от 

124 магазина на джамията Селимийе и 

Безистена. Базарите предоставят възмож-

ност за пазаруване в атмосферата на едно 

отминало историческо време, а чаршията 

Семиз Али паша е построена от един от 

най-известните архитекти - Сенан. Освен 

промишлени стоки , които са в изобилие, 

имахме възможност да се насладим на 

най-популярните и екзотични ястия от 

турската кухня –известния пържен дроб 

на Одрин ,бадемов марципан,мускусни 

бонбони, бяло сирене. 

    ЕДНО НАИСТИНА ВЪЛНУВАЩО 

ПРЕЖИВЯВАНЕ, КОЕТО СЪЧЕТАВА 

ПОЛЕЗНОТО С ПРИЯТНОТО! 

                                                                                              

инж. П. Цветковска 

                                                                                              

Директор на ПГЕЕ 


