Атрактивно представяне на специалността
„Машини и системи с ЦПУ”
Месецът на професиите се превръща вече в традиционна инициатива за ПГ
„Иван Хаджиенов”. Всяка от четирите технически специалности, изучавани в
гимназията, прави своето представяне по нестандартен и атрактивен начин.
С технически игри и в спортсменски дух премина представянето и на
специалност „Машини и системи с ЦПУ”. Специалност, изучавана от десетилетия
в гимназията, а днес още по-привлекателна за младежите заради предлаганото
дуално обучение – възможност едновременно за учене и работа във водещите
машиностроителни фирми в Казанлък. Всеки ученик от специалност „Машини и
системи с ЦПУ” и „Мехатроника” в последните две години от обучението си е по
3 дни седмично в реална работна среда – на трудов договор във фирмите
партньори на ПГ „Иван Хаджиенов”. Тази привилегия и отговорност е постигната
за пръв път в България именно в град Казанлък.
В професионалното състезание, организирано в училищната библиотека,
преподавателите изненадаха отборите с динамични и атрактивни игри, за които
са нужни технически познания, сръчност и логика. Лесно ли е да си представиш
как изглежда всеки един детайл, погледнат от различен ъгъл? Играта „Свържи
проекциите” не успя да затрудни участниците, комбиниращи различни видове
болтове с проекциите на техните глави.
Изпитание за ловкостта и логическото мислене бе втората игра – „Право в
сърцето”. Следвайки технологичните инструкции и съветите на инж. Нина
Колева, всеки от отборите превърна своите парчета медна тел в
главоблъсканица, опитвайки се да промуши „сърцето”. И състезатели, и публика
се убедиха, че никак не е лесно да се открадне чуждо сърце.
Във финалната игра „Сортиране” и трите отбора показаха завидни познания за
машинните инструменти и елементи, сортирайки фрези, стругарски ножове,
болтови съединения, протяжки… За журито, съставено от инж. Златина Илиева,
инж. Иванка Стоянова и абитуриента Мелеим Менков, бе видимо удоволствие да
оценява амбициозните и можещи младежи. Публиката също заслужи своите
награди, забавлявайки се с решаването на нелеките логически загадки.
Викторината с въпроси от историята и настоящето на „хаджиеновци” бе
подготвена от водещите Стела и Крис.
Преподавателят Пенчо Минчев отправи истинско предизвикателство към
ценителите на интелектуалните игри, показвайки вариант на шахматна дъска с
нестандартни фигури от машинни елементи. Оригиналната идея е осъществена
от учениците в часовете по практическа подготовка – поредно доказателство, че
мотото „Креативни, технични, различни” е запазена марка за ПГ „Иван
Хаджиенов”.

