Търсените специалности,по които ПГ
по механотехника „Юрий Гагарин“
подготвя ученици за успешната им
реализация на пазара на труда
Усилията на ръководството на ПГ по механотехника „Ю.
Гагарин“ са насочени към успешна професионална реализация
на завършващите ученици.
Една от тези срещи с управителя на фирма „ДУНАВ КЛИМА“
ЕООД, господин Коев имаше развитие в посока събеседване с
ученици

от

12

клас,

специалност

климатична,

вентилационна,

установяване

на

нивото

на

хладилна

„Топлотехника
и

придобитите

топлинна“
знания.

–
за

След

информиране на условията, които предлага на служителите си
фирмата – възнаграждение, квартира, транспорт и т.н. шест от
завършващите ученици проявиха желание да присъстват на
инспектиране и ремонт на някои от поддържаните от фирмата
мощности.
Управителят господин Коев им организира посещение на някои
от 250 обекти, които фирмата поддържа в града:
- зала MSAN –Дружба;
- зала EWS1 – RSU;
- зала EWS1- площад Батенберг
Учениците се запознаха с реалните работни места и осъзнаха,
че тази професия не предполага само монтаж на климатици в
домовете, а поддръжка и ремонт на търговски и промишлени
климатични и хладилни инсталации, изискващи подготовка,
която те са придобили в обучението си в ПГМТ „Ю. Гагарин“.

На територията на град Русе функционират около 15 фирми
със сродна дейност, които изпитват голяма потребност от
обучени

и

мотивирани

да

се

реализират

ученици

по

специалността „Топлотехника – климатична, вентилационна,
хладилна и топлинна“.
Управителят на фирмата предлага за новата учебна година
сключване на договори с двама от новоприетите ученици в ПГ
по

механотехника

„Ю.

Гагарин“

за

стипендии

от

50лв.

месечно през целия четиригодишен срок на обучение по
специалността „Топлотехника – климатична, вентилационна,
хладилна и топлинна“.
От учебната 2017/2018 година в ПГ по механотехника „Юрий
Гагарин“ гр. Русе, се приемат ученици след завършен седми
клас

за

паралелка

по

новата специалност

„Електрически

превозни средства“. В нея ще се изучават освен автомобилите
задвижвани

с

двигател

с

вътрешно

горене,

така

и

с

електрическа батерия.
Всеки автомобил е потенциален източник на вредни газове. За
да се намалят емисиите им във въздуха
промените

в

климата

в

близкото

и за да се преборят

минало

автомобилните

компании използвали катализатори, но навлязоха в нова ера –
ерата на екологично чистите автомобили.
Електрическият автомобил е този, в който вместо двигател с
вътрешно горене и резервоар за гориво има електромотор и
батерия. Повечето утвърдени авто и мото производители
започват

да

включват

такива

модели

в

своята

гама

–

електромобили, електромобили с удължен пробег, хибриди.
Конкуренцията

нараства

много

бързо

в

две

намаляване разхода на електроенергия и на горива.

посоки

–

Съвременните масови електромобили предлагат цялата гама
комфорт, с който сме свикнали, дори в повече – не се чуват,
отговарят и на най-високите изисквания за безопасност, могат
да се зареждат с енергия от възобновяеми източници, не
генерират

вредни

емисии.Тези

автомобили

не

са

фундаментално различни от добре познатите ни, но като всяка
специфична технология имат своята специфика и изискват
адекватно подготвени кадри.
Най-продавания хибрид в света Toyota Prius, вече петнадесет
години доминира на световните пазари и се е превърнал в
абсолютният синоним на хибрид, срещат се вече често и в
нашия град като таксита, отличаващи се със своя светлозелен
цвят.
ПГ по механотехника „Юрий Гагарин“ е едно от първите в
страната

професионално

училище

осъществило

прием

и

обучаващо ученици по специалността „Електрически превозни
средства“.
Училището разполага с необходимата материално-техническа
база за ефективно обучение по теоретичните и практически
предмети

по

професионална

подготовка.

Съвременно

оборудване и най-нови технологии за диагностика и ремонт на
хибриди,

предлагат

на

учениците

автосервизите

на

територията на града, с които училището ежегодно сключва
договори за партньорство. Така в последните две години от
курса на обучението си учениците имат възможност в реална
работна среда да провеждат учебна и производствена практика.
Показател за добрата професионална подготовка на нашите
випускници

и

спечеленото

доверие

на

работодателите

е

факта, че немалко от завършилите ученици са вече на трудов

договор в сервизите на „ЕС ТРАНС“, „Хоби Кар“, „Мото Пфое“,
„Стибис“ и др., които осигуряват награди в традиционното
Авто-Мото Шоу „Майсторско управление“

