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Избери си професия
Крайната ни цел е не само да върнем децата  
в училище, но и да им предложим адекватна подкрепа, 
казва Георги Маринов, началник на РУО – Габрово

Стоян СТОЯНОВ

Ра з р а б от и х м е  н е 
само теоретичен 
модел, но и го ре-
ализираме на прак-
тика през миналата 
и през настоящата 

учебна година в две възрастови 
групи: от VI – VII и от XI – XII 
клас. И за да не бъде формален 
процесът, бе направено про-
учване за професионалните 
направления, в които имат 
желание да се развиват уче-
ниците“, обяснява Маринов. 
Така се определят и местата 
за посещение в проведените 
седмици на кариерното ориен-
тиране в четирите общини от 
областта –Габрово, Севлиево, 
Дряново и Трявна. Основната 
цел на посещенията е да се 
подпомогнат децата в бъдещия 
избор на професия. 

Учениците посещават по пред-
варително уточнени графици 
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, 
Националния музей на образо-
ванието, Регионалната библи-
тека „Априлов – Палаузов“, РД 
„Социално подпомагане“, МВР 
– Габрово, и противопожарната 
служба, отдел „Държавен архив“ 
– Габрово, „АМК Задвижваща 
и управляваща техника“, „СТС 
принт“, „Фулмакс“, „Техномат – 
Меркурий“ и други предприятия, 
хотели. След срещите участни-
ците попълват анкетни карти 
за видяното и евентуалния си 
избор на сфера за професионална 
реализация. 

„Всички общини, както и об-
ластната администрация, под-
помогнаха този процес. Иници-
ативата се приема много добре 
и от родителите. Получихме 
и обратна връзка от фирмите, 
които подкрепят провеждането 
на подобни дни на отворените 
врати и посещения на деца“, от-
белязва Маринов. По думите му 
колкото по-широк обхват получи 
моделът, толкова повече ползи би 
донесъл. Според него кариерното 
ориентиране може да бъде вклю-
чено чрез различни дейности и в 
годишната училищна програма 

Десегрегация и стереотипи
През март миналата година Общинският съвет в Габрово 

взима смелото решение да закрие 3. ОУ „Цанко Дюстабанов“ 
от 1 август 2018 г. А причината – училището се сегрегира 
вторично и в него има само маломерни паралелки, в които се 
обучават деца основно от ромски произход. Тогава кметът 
на града Таня Христова заявява, че този модел трябва да 
бъде прекратен и едновременно с това да се гарантира дос-
тъп до качествено образование на всяко дете.

А какво е положението днес? „Децата от закритото  
ОУ „Цанко Дюстабанов“ бяха насочени към други училища 
според районите, в които живеят. Процесът не бе лесен 
и бе съпроводен с много разговори и срещи с директори, 
учители, педагогически съветници и с много работа с ро-
дителите. Голямо съдействие ни оказа и Община Габрово. 
Медиаторите от „Амалипе“ също си свършиха работата“, 
коментира за „Аз-буки“ началникът на РУО – Габрово, Геор-
ги Маринов. И допълва, че продължава да е трудно, защото 
трудно се променят обществени представи и стереотипи. 
„Работата не свършва само с един административен акт 
за закриването на едно училище. Тя започва, след като се 
случи преместването на учениците“, отбелязва още той. 
Учителите от закритото училище продължават работа в 
други образователни институции в града.

А в сградата на вече несъществуващото 3. ОУ е пре-
базирано единственото в Габрово Начално училище „Васил 
Левски“, което от тази учебна година има и статут на 
иновативно. В него фокусът на обучението е върху инфор-
мационните технологии, математиката, предприемаче-
ството, английския език и спорта. Училището се реновира 
основно по проект на общината, финансиран по ОП „Региони 
в растеж“. „По същия проект е ремонтирано и 8. ОУ „Св.св. 
Кирил и Методий“. Там учебната година започва в други две 
училища, но от декември в ремонтираната сграда се води 
нормален учебен процес. Предстои и модернизацията по ОП 
„Региони в растеж“ и на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в Габрово 
и на Професионалната гимназия по механоелектротехника 
„Ген. Иван Бъчваров“ в Севлиево“, информира Георги Маринов.  

Общо 13 са неспециализираните и професионалните 
гимназии и средни училища в областта, които ще осъщест-
вяват държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. в VIII 
клас в паралелки за профилирана и професионална подготов-
ка. В Габрово това са Националната Априловска гимназия, 
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, ПТГ „Д-р Никола Василиади“, ПГ 
по туризъм „Пенчо Семов“, СУ „Райчо Каролев“ и СУ „Отец 
Паисий“. В Дряново – ПГИ „Рачо Стоянов“ и СУ „Максим Рай-
кович“. В Севлиево – ПГ по механоелектротехника „Ген. Иван 
Бъчваров“, ПГ „Марин Попов“, ПГТМ – с. Градница, и СУ „Васил 
Левски“. И в Трявна – СУ „П.Р. Славейков“.

за целодневна организация на 
учебния ден в съответствие със 
стратегията и спецификата на 
съответното училище. „Това е 
заложено в самата Наредба за 
приобщаващото образование.  
И този модел позволява създа-
ването на комуникация между 
образователната институция и 
компаниите и институциите“, 
казва Маринов. През февруари 
тази година моделът, разработен 
и приложен в областта, ще бъде 
представен пред образователни 
институции на национална сре-
ща в Габрово.

Началникът на Регионалното 
управление на образование-
то коментира и обсъждането 
на държавния план-прием за 
следващата учебна година в 
областта. Той вече е дискутиран 
на общинско равнище. В РУО – 
Габрово, са пристигнали и писма 
от национално представените 

работодателски организации, 
а директорите са запознати с 
предложенията на фирмите. 
Получени са и предложенията 
за паралелките. „През този ме-
сец предстои обсъждането на 
областно ниво на план-приема. 
В крайна сметка, 

трябва  
да се срещнат 

интересите  
и на бизнеса,  

и на училищата,  
и на децата“, 

отбелязва Маринов. И допъл-
ва, че към момента в областта 
професионалните паралелки 
са повече от профилираните и 
тенденцията ще се запази и за 
следващата учебна година. 

„Ние бяхме една от първите 
области, в които започна дуално 
обучение. Фирмите се включват. 
Особено добро е партньорството 
в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в 
Габрово и в ПГМЕТ „Ген. Иван 
Бъчваров“ в Севлиево. Работода-
телите отново са заявили дуална 
паралелка по „Мехатроника“ в 
Техническата гимназия в Габро-
во и паралелки по „Машини и 
системи с ЦПУ“ в ПГИ „Рачо 
Стоянов“ в Дряново и в ПГМЕТ 
„Ген. Иван Бъчваров“ в Севли-
ево“, допълва началникът на 
РУО – Габрово. 

„Всички училища в областта 
са на едносменен режим. Във 
всички е осигурена и целоднев-
на организация на учебния ден. 
Обхватът също е добър“, заявява 
Маринов. И подчертава, че по 
Механизма за обхват има добро 
взаимодействие между инсти-
туциите. Тази учебна година 
в образователната система в 
областта са върнати близо 30 
деца. Правят се и внезапни про-
верки за редовното посещение 
на училище. 

Близо 1600 деца от област 
Габрово имат възможността 
да се запознаят от първа ръка 
със спецификите на различни 
професии чрез посещения в 
местни фирми и институции 
в рамките на инициативата 
„Дойдох. Видях. Избрах!“. „Съв-
местно с областната адми-
нистрация създадохме този 
модел за взаимодопълващи се 
дейности за кариерно ориен-
тиране на ученици“, разказва 
за „Аз-буки“ Георги Маринов, 
началник на РУО – Габрово. 
За партньори са привлечени 
всички общини и училища в 
областта, фирми и институ-
ции. Включени са представи-
тели на Центъра за кариерно 
ориентиране на Центъра за 
подкрепа за личностно разви-
тие – Габрово. 

„Но тук бих искал да отбележа, 
че не е важно само децата да са в 
училище. Важно е как се работи 
с тях, каква е общата и допълни-
телната подкрепа. Регионалното 
управление направи тематична 
проверка, проведохме и семина-
ри и няколко срещи с директори 
и с екипите. Крайната ни цел е не 

само да върнем децата в учили-
ще, но и да им бъде предложена 
подкрепа в самите часове. И те 
да осъзнаят, че трябва да ходят 
редовно на училище“, обобщава 
Маринов. Той отбелязва още, че 
продължава и работата с роди-
телите, която е подпомагана и от 
медиатори. 

Георги Маринов
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Ученици от ОУ „Ран Босилек“ – Габрово, се включват в инициативата „Дойдох. Видях. Избрах!“, 
като по време на Седмицата на кариерното ориентиране през ноември 2018 г. посещават институции и фирми в града 

и се запознават с различните професии в реална работна среда


