
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ – В А Р Н А 

ГЛОБАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Уча, за да зная как да живея в този рискован свят! 

Уча, за да изграждам света около мен и отношенията ми с другите хора на 

хармонична основа! 

Уча, за да живеем заедно – мога да постигна тази хармония в себе си и със света, 

само заедно с другите хора! 

Уча, за да бъда – да открия себе си, своя Аз. Да се утвърждавам в своя свят, в 

света на другите и в природата. 

 

 

Във връзка с глобалната инициатива на МОН ”Най-големият урок в света” и по 

идея на Дружеството за ООН в България, в Професионална Техническа 
гимназия – Варна бе реализирано партнъорство с цел провеждане на занятия под 

формата на интерактивни обучения по темата за глобалното образование.   



 
 
През м.01 и 02.2017г., в часовете по английски език, учениците от ПТГ от VIII до XII 
кл. имаха възможност да общуват с представители на „Национално студентско 

сдружение за образователен обмен АЙСЕК –България”, а именно: 
 

1. Джанис Панг от Хонг Конг,  

2. Айрис  Джанг от Китай,  
3. Джордж  Гобронидзе от Грузия и  
4. Вишну Дев от Малайзия. 

 
Глобалното образование е концепция, посветена на глобалното устойчиво развитие 

и социална справедливост, разглежда чувствителни въпроси  за намаляване на 
неравенството между хората независимо от раса, пол, образование.  
 



 
 

Гостите представиха пред  учениците страните, от които идват, ценностите, 
културата,  възможностите на младите хора за образование и кариерно развитие. 
Айрис учи магистратура „Международна търговия” в Китай, Джанис – „Английски 

мениджмънт” в Хонг Конг, Джорж  работи в сферата на бизнес администрацията в 
Грузия, а Вишну е бъдещ инженер. 

 
 

Посланието им към учениците бе, че всички  хора по света имат потребност да бъдат 
уважавани и ценени, желаят да живеят и работят в свят без предразсъдъци, в свят, 
в който да има повече справедливост, равенство и човешки права. 

 



 
 
Учениците от ПТГ участваха активно в диалога, часовете приключиха с много 
емоции. 

 

 
Целта на проекта бе постигната – обмяната на информация  разшири мирогледа 

у младежите, накара ги да се замислят за границите във взаимоотношенията между 
хората от различните националности, раси, култури. 
 



 

От ПТГ бяха обучени общо 590 ученика от следните професии: 

 
- Техник на компютърни системи, 
- Техник на електронна техника, 

- Техник на прецизна техника, 
- Техник по транспортна техника, 
- Графичен дизайнер и 

- Компютърен график. 
 

 


