Среща-дискусия за подобряване връзката образованиe-бизнес се
проведе в Смолян
На 10.06.2014 година в сесийна зала на Областна администрация се
проведе среща-дискусия, посветена на подобряване на връзката между
средното и висшето образование и бизнеса в региона на Смолянска област.
Срещата бе под патронажа на Областна управа Смолян, Техническия
колеж – Смолян към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и
Професионалната гимназия по техника и технологии „Христо Ботев” –
Смолян. На мероприятието присъстваха представители на образователни
институции в региона, представители на фирми и предприятия. Специални
гости бяха ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски” проф. д-р Запрян
Козлуджов и зам. ректорът проф. д-р Невена Милева.
Инж. Момчил Караиванов, директор на специализирана дирекция в
областна администрация – Смолян пожела ползотворна работа при
откриването на срещата. Целта на срещата е с конкретни стъпки „да се
намери най-подходящият формат, в който децата да получават качествено
образование, което да гарантира тяхната реализиация.” Той подчерта, че е
нужно младите хора да останат в региона и изрази готовността на
Областна управа да спомага в този процес, защото исторически е доказано,
че „с обединените усилия на хората, на обществото, се постигат добри
резултати” .
В България се говори за безработица, но това е много условно. В
България има недостиг на квалифицирани кадри, особено в областта на
инженерните кадри, на техническите кадри, заяви проф. Запрян
Козлуджов, ректор на ПУ”Паисий Хилендарски”. И в този смисъл пред
Техническия колеж - Смолян към ПУ има переспективи. Той може да бъде
изключително полезен на успешно работещите фирми в региона, който
изпитват остра нужда от технически кадри. Това е възможно след
„стиковане на учебните планове и програми с интересите и нуждите на
бизнеса” . Обвързаността между ПГТТ, Колежа и бизнеса е полезна и за
младите хора в региона да останат в този прекрасен край, полезна е и на
хората от бизнеса, които да разчитат на квалифицирани, подготвени
спрямо нуждите на бизнеса кадри. Важен е плавният преход, с който
завършващи професионалната гимназия ученици да преминат в
последващо обучение в Колежа, а след това успешно да се реализират. А за
желаещите да продължат образованието си в магистърска степен да могат

да го осъществяват в ПУ. Засега това е възможно в рамките на Физическия
факултет, но ПУ има планове за развитие в тази насока. Важно е младите
хора да бъдат задържани тук, в Смолян, а затова те трябва да имат работа
тук, трябва да са удовлетворени от това, което правят, заключи проф.
Козлуджов.

Зам.ректорът проф. д-р инж. Невена Милева също подчерта
важността и приоритета на връзката бизнес-образование. За нея е важно
кадрите,
които
„произвежда”
Техническия
колеж
да
са
конкурентноспособни на трудовия пазар. Предимство на колежа е, че има
свободата гъвкаво-адаптивно да променя своите програми, така че те да са
съобразени с нуждите на бизнеса. Решението бизнесът да задържа младите
хора в региона е отпускането на стипендии за студентите и обвързването
им с договори за работа в региона. „Елате, планирайте заедно с нас вашето
бъдеще”, призова младите хора проф. Милева
Инж. Мария Жайгарова, директор на ПГТТ сподели , че връзката
между професионалната гимназия и колежа дава възможност на децата да
получат фундаментални знания, които да надградят в Колежа и така
знанията и уменията им да са адекватни на нуждите на работодателите в
региона. Това е начинът Смолян да бъде по-млад град.

След това думата бе дадена на бизнеса да сподели своите изискания
и очаквания. Кирил Асенов, председател на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ ) – Смолян отбеляза
„огромната диспропорция на предлагане на образование и търсене на
образование”. Подчерта, че досегашната липата на технически кадри води
до невъзможност да се привличат ивестиции.
Решението за
преодоляването на тази диспропорция е пълна синергия между всички
участници в този процес.
В Смолянския регион са налице нужните условия да се подготвят
технически кадри, което да позволи на младите хора да учат и работят тук.
Първа крачка в тази насока бе подписването на договор на сътрудничество
между ПГТТ „Христо Ботев” и Техническия колеж.
Последва дискусия, в която се чуха различни предложения. Беше
обявена готовност да се обучават специалисти и за даване на стипендии на
бъдещи кадри. От страна на Стопанската камара – Смолян също бе
изразена готовност съдействие в процеса.
Дискусията постави едно ползотворно начало на процеса за
подобряване на координацията средно и висше образование и бизнес.
Процес, който е от съществена необходимост, за да се спре
обезлюдяването на региона. Да се даде възможност на младите хора да се
образоват и успешно да се реализират тук, близо до своите семейства и
родно място. Това е възможно като се произвеждат квалифицирани
работници за секторите в икономиката, които генерират добавена
стойност. Това ще доведе до по-високи заплати, по-висок жизнен стандарт
и гарант, че младите хора ще останат в прекрасната Родопа планина.

