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Красивото респектира
В Професионалната гимназия по транспорт в Сливница 
дават на децата повече от професия

Стоян СТОЯНОВ

Стига да иска човек, 
може да се направи 
много. Не съм фи-
нансист, но знам 
каква политика е 
необходима, за да 

се развива училището. Останалото 
е дело на екипа ни.“ Това споделя 
в началото на разговора ни Лидия 
Франк – директор на Професио-
налната гимназия по транспорт 
„Н.Й. Вапцаров“ в Сливница. 
„Стига да оптимизираш структу-
рата и да управляваш бюджета си 
добре, пари има за много неща.  
А с промените във философията 
на формирането му за нас нещата 
стават още по-добри“, казва още тя. 

А че в училището се работи 
добре, си личи още с влизането 
в сградата му, където ни посреща 
уютна и топла атмосфера, която 
повече прилича на семеен хотел, 
отколкото на учебна сграда. Със 
собствени средства са подменени 
дограма, каси и врати, във вход-
ното фоайе е изградена каменна 
стена с водоскок и ефектно освет-
ление, а на етажите са поставени 
красиви пейки. Реновирана е и 
отоплителната инсталация. 

Промените се правят постепен-
но в последните години и целят 
не само създаването на качествена 
образователна среда. „Бях убедена 
в това, но го видях и на практика 
– красивото респектира и кара 
учениците да пазят. Те се отнасят 
с уважение към труда ни. Дори 
свикнаха, когато дойдат наесен, да 
търсят кое е новото в училището. 
Всяка година правим по нещо.  
И когато децата виждат хубавите 
неща, ги възпитаваме и в есте-
тика. Всичко допринася за това, 
включително начинът, по който 
изглеждат преподавателите и по 
който се отнасят с учениците си“, 
коментира директорката Франк. 

От 110 преди няколко години, 
сега в училището се обучават близо 
170 ученици в две професии – 

техник и монтьор на транспортна 
техника. „Нетърпението сред тях е 
голямо, тъй като отново започваме 
работа по проект „Ученически 
практики“, споделя още събе-
седничката ни. И добавя, че имат 
прекрасни отношения с няколко 
от стабилните компании в бранша, 
които работят в региона. В тях уче-
ниците под грижите на наставници 
усвояват знания и умения в реална 
работна среда, учейки се да използ-
ват модерна апаратура и инстру-
менти. По думите на директорката 
партньорите им оказват съдействие 
винаги когато има необходимост. 
Вероятно за това допринася и фак-

тът, че в тези компании работят 
мнозина от бившите възпитаници 
на гимназията.

Някои от тях правят и солидна 
кариера – например Тихомир То-
доров, който завършва с отличен 
успех гимназията през 2007-а, а 
по-късно учи „Софтуерно инже-
нерство“ в Бургаския свободен уни-
верситет. След редица обучения, 
днес е главен сервизен инженер в 
„Балгериън Трак Сървис“ и обучи-
тел. Други пък започват работа още 
през ваканциите в горните класове 
и стават желана част от екипите на 
фирмите партньори веднага след 
завършването си. „И сега 

имаме силни 
ученици, които ще 
станат прекрасни 
професионалисти.

А обучението далеч не е еле-
ментарно – автомобилите вече са 
много интелигентни системи, в 
които има много компютърна тех-
ника. Компютри се използват и за 
диагностиката“, коментира Франк. 

За добрата подготовка решава-
ща е и ролята на училищния екип. 
„Това са отдадени хора, които стоят 
тук колкото е необходимо – не само 

по проекти, но и за да подпомагат 
учениците си, ако имат проблеми. 
И не правят разлика между децата 
в зависимост от техния произход“, 
отбелязва директорката. 

А кои са предизвикателствата 
пред професионалното образова-
ние и пред нейното училище? Ди-
ректорката Франк коментира, че 
най-много я притеснява приемът, 
тъй като той е свързан с негатив-
ното обществено отношение към 
професионалното образование, и 
борбата за всеки ученик. Така в 
професионалните гимназии чес-
то не попадат най-мотивираните 
ученици. „Разбира се, най-добрите 
посланици на училището ни и на 
онова, което правим тук, са нашите 
реализирали се ученици. Но въп-
реки това има още много какво да 
се направи, за да се обърне нега-
тивната тенденция“, казва Франк.

Сред последните придобивки 
на гимназията е откритият преди 
година нов кабинет по двигатели 
с вътрешно горене (ДВГ). Сред-
ствата са от спечелен проект по 
Националната програма на МОН 
за модернизиране на професионал-
ното образование. Съфинансиране 
им осигурява и фирма „Балгериън 
Трак Сървис“, която е техен тради-
ционен партньор. В новия кабинет 
има макети, функциониращи разре-
зи на двигатели, демонстрационни 
модели. С ново светлинно табло с 
дистанционно управление с над 
260 пътни знака е оборудван и 
кабинетът по безопасност на дви-
жението. Закупен е и нов учебен 
автомобил – „Ситроен“. Дотогава 
учениците управляват дарени от 
партньори на училището коли 
втора употреба. Сега то разполага 
и с един „Опел Зафира“ и с „Рено 
Меган“, за което има планове 
да се преоборудва с помощта на 
бизнеса и заедно с учениците в 
електромобил. „Явно, ще трябва да 
се подготвят кадри и в тази сфера“, 
признава директорката.

Самата тя след дълги години 
като учител поема ръководството 

на гимназията през 2005 г. И годи-
на след година реализира своите 
мечти. Следващата е изграждане-
то на физкултурен салон. Спорт-
ните занимания се провеждат във 
фитнес залата на училището и 
на открито, а по-добри условия 
за това отново се създават с под-
крепата на бизнеса. „С дарение 
от голяма фирма от района и с 
финансовата подкрепа на други 
компании и на общината бяха 
асфалтирани близо 2 дка спортни 
площадки в двора на училището“, 
обяснява директорката.

Друга задача, която си е пос-
тавила, е външното саниране на 
сградата. Гимназията е общинско 
училище от миналия септември, 
като кметът на Сливница Васко 
Стоилов е поел ангажимент общи-
ната да кандидатства с проект за ре-
монта. „Партнираме си прекрасно 
с кмета. Няма случай да се обърна 
към него с проблем и той да не е 
реагирал“, добавя директорката. 

Председател на Училищното 
настоятелство пък е Калин Коко-
шаров – съосновател и директор 
на една от големите столични 
таксиметрови компании. С негова 
подкрепа е изградена и писта за 
радиоуправляеми модели, на коя-
то се провеждат републикански 
състезания от Националния спор-
тен календар на МОН. А на входа 
на гимназията стои любопитна 
паметна плоча с благодарност към 
адвокатите Йосиф Герон и Верка 
Миленова, краеведа Светолик 
Милчич и фирма „Балгериън 
Трак Сървис“. Поставена е, след 
като с тяхна помощ футболното 
игрище на школото е върнато в 
негово владение, въпреки опитите 
да бъде „реституирано“. „Общи-
ната изгради поливна система 
за терена. И сега си партнираме 
с футболния клуб „Сливнишки 
герой“, които го ползват срещу 
ангажимента да го поддържат. 
Имаме идея с кмета да изградим 
и седалки за публиката“, разказва 
директорката Лидия Франк.
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Възпитаниците на гимназията в Сливница не остават без работа, а някои от тях правят завидни кариери

В този брой „Маршрути 
„Аз-буки“ гостува на емблема-
тичното за Белене СУ „Димчо 
Дебелянов“, което през тази 
седмица има патронен праз-
ник, и на Професионална гим-
назия „Н. Й. Вапцаров“ в Слив-
ница.  Почти няма семейство 
в крайдунавския град, което 
да не е свързано пряко или 
косвено със средното учили-
ще, отбелязващо тази година  
48 г. от създаването си. Про-
фесионалната гимназия в 
Слив ница пък се стреми да оси-
гури не само добро образова-
ние, а и практически стажове, 
за своите ученици, за да изля-
зат подготвени за трудовия 
пазар и за живота.  

Виждам колко важно е учени-
ците да имат някаква професия, 
излизайки от средното училище. 
Особено когато се работи така, 
че те да придобиват истински 
професионални умения. Ние почти 
нямаме безработни ученици. Не 
всички започват работа по специ-
алността си, но имат технически-
те познания, които им помагат да 
намерят своята реализация в раз-
лични професии.

Някои продължават и във висши училища – ТУ – София, 
Висшето транспортно училище. А тази година едно момче 
от ромски произход бе прието в специалност „Логопедия“ в 
Софийския университет.

Лидия Франк, директор на ПГ „Н.Й. Вапцаров“:

Учениците от ПГ по транспорт в Сливница редовно 
участват в състезанията по професии. През 2011-а са първи 
на регионалното и втори на националното състезание „Най-
добър млад автомонтьор“. Само преди дни тимът на гимнази-
ята печели второ място в регионалния кръг на националното 
състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ в 
Ботевград.

В екипа за състезанието миналата година за първи път се 
включва и едно от обучаващите се в гимназията момичета. 
Тя се представя блестящо като монтьор и е много добър шо-
фьор. А желанието Ӝ е да открие собствен сервиз.

Винаги сред първите


