Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ – 2018 година
На 09 и 10 март 2018 година в Професионална техническа гимназия „Васил
Левски“ град Горна Оряховица се проведе Националното състезание „Най-добър
техник в машиностроенето“.
77 ученици от 37 професионални гимназии участваха в надпреварата за „Найдобър техник в машиностроенето“.
Учениците решаваха тест от 40 въпроса от учебните предмети: Техническо
чертане, Техническа механика, Материали и заготовки/Материалознание/,
Електротехника и електроника, Информационни технологии и две приложно-творчески
задачи, съдържащи детайлиране по зададен чертеж и довършване на чертеж на
съединение.
След проверка, комисиите определиха най-добрите в индивидуалната и отборна
надпревара. Победителите получиха купи и сертификати за прием без приемен изпит в
Техническите университети София,Габрово,Варна,Русе и Минно-геоложкия
университет- София.
Професионална гимназия по машиностроене се представи с отбор от
учениците Димитър Петков Йорданов от XII – а клас и Васил Йорданов
Анастасов от XI – в клас с ръководител инж. Мариана Петрова. Показаха много
добри знания и се класираха достойно на предни позиции.
Гости на състезанието бяха:
инж. Таня Михайлова – Заместник- министър на образованието и науката
инж. Росица Илиева – главен експерт по професионалното образование и
обучение на МОН
инж. Розалия Личева – Началник на РУО – Велико Търново
инж. Таня Димитрова – старши експерт в Регионален
инспекторат по
образованието – Велико Търново
Румяна Матеева – представител на Община Горна Оряховица
представители на Техническите университети – Габрово, Русе, Варна и София
директори и помощник директори на училища от региона и страната.
Докато учениците решаваха своите задания, представителите на
професионалните гимназии и технически университети, заедно с гостите имаха
възможността да се запознаят с
– темата „Съвременни аспекти на предприемачеството в България” – лектор: доц.
Христова – стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново
– инициативата на Фондация „Милен Григоров” и Община Горна Оряховица –
„Младежко техническо творчество” – изложение 2017 г.
Състоя се и среща на Заместник-министър по образованието и науката инж. Таня
Михайлова с ръководителите на отборите и представителите на технически
университети и гости.

