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Кратък текст на новината:

СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ХАСКОВО
Съдържание на новината:
СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ХАСКОВО
ЗА учениците и родителите
ЗА бизнеса и професионалните гимназии
Областният управител на област Хасково със съдействието на РУО - Хасково организира от
23 до 27 април 2018 година СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ
ХАСКОВО.
Предвижда се представяне на професионалните гимназии и на водещите фирми от
региона, ревю на учебните заведения, специалностите и производствените предприятия
пред ученици, родители, преподаватели, всеки следобед мултимедийни презентации на
фирмите и преки консултации с представителите на реалния сектор.
СЕДМИЦАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ще бъде официално открита на 23
април от 13 часа във фоайето на Областна администрация Хасково. Всеки ден от 10 до 18
часа на представителните щандове на гимназиите и фирмите информация, консултации и
препоръки за ученици и родители.
В СЕДМИЦАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ участват:
- ПГ “Проф.д-р Асен Златаров“ Димитровград
- ПГДС “Цар Иван Асен II“ Хасково
- ПГМЕТ “Стойчо и Кица Марчеви“ Хасково
- ПГССТ „Никола Вапцаров“ Хасково
- ПГЛП “Райна Княгиня“ Хасково
- ПГТ „Александър Паскалев“ Хасково
- ФСГ “Атанас Буров“ Хасково
- СУ “Стефан Караджа“ Хасково
- „Неохим“ АД
- „Скай Монт“ ЕООД
- „Химмаш“ АД
- „Донидо машин индъстри“ АД
- „Ариете БГ“ ООД
- „Язаки България“
Изборът на образование е важен!
Изборът на професионално образование е отговорност!
От 23 – 27 април от 10,00ч. до 18,00ч. в Областна администрация Хасково се
предвижда представяне на професионалните гимназии и бизнеса от Хасково и региона.

Всеки ден от 14,00 часа Презентации на фирмите-партньори в зала „Марица“:
В понеделник – 23 април – „Язаки България“
Във вторник- 24 април- “Скай Монт“
В сряда – 25 април- „Донидо машин индъстри“ и „Химмаш“ АД
В четвъртък- 26 април- „Ариете България“ и „Химмаш“ АД
В петък -27 април- 14,00ч. „Неохим“ АД – атрактивна химия и опити пред публика,
гостуват водещи преподаватели в сферата на химията и химичните технологии.
Инициативата е адресирана към всички кандидат-гимназисти и техните родители.
Надяваме се повече ученици, учители и родители да посетят Седмицата на
професионалното образование и да направят своя информиран избор за обучение по
желаната професия.
В тази връзка директорите на училищата, в които се обучават ученици в седми клас, следва
да създадат необходимата организация като своевременно информират учениците и
техните родители за събитието и в срок до 12 часа на 20.04.2018 г. подадат информация
за часа, в който учениците от тяхното училище ще посетят седмицата. Информацията да се
изпраща на следната електонна поща: darina.s@abv.bg .
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