Тъй реши Фабрикаджията
135-годинишнина отбелязва първото
на Балканите специализирано училище
по текстил и облекло – ПГ „Добри Желязков“ в Сливен
Страници на
Стоян СТОЯНОВ

Показателен е фактът, че училището ни е създадено през 1883 г. – само пет години след
Освобождението. В основата на това родолюбиво начинание е тогавашният сливенски префект
Димитър Хаджииванов.
И оттогава училището доказва, че е истинска ковачница на кадри.“ Това споделя инж. Даниела
Караманова, директор на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ –
Сливен. Училището отбелязва своята 135-годишнина.
Историята на първото професионално училище на Балканския полуостров е втъкана в
съвременния път на индустриална България. То е създадено с цел да подготви технически
кадри за нуждите на текстилната промишленост. Първоначално обучението се провежда във
фабриката на Добри Желязков-Фабрикаджията (1800 – 1865) – основал през 1834 г. първата
текстилна фабрика в Сливен и на Балканите. А през 1907-а е открита нова училищна сграда, в
чието южно крило днес се намира Музеят на текстилната индустрия. Гимназията носи името на
Добри Желязков от 1906 г. Остава тясно свързана с реалното производство и през годините
подготвя за текстилната индустрия над 14 000 специалисти.
„Днес към традиционните специалности – предачество, плетачество, тъкачество, апретура и
багрене, се добавят и съвременните „Моден дизайн“ и „Компютърно проектиране и
десениране на тъкани и плетени площни изделия“, споделя директорката Караманова. По
думите й от години в гимназията е традиция в създаването на учебните програми и планове да
се включват и работодатели.
„Това са хора от цеховете, които се занимават реално с производство, като голяма част от тях са
наши възпитаници“, разказва тя.
Гимназията е сред пионерите в дуалното образование – израз и на добрите връзки с водещи
фирми от текстилната промишленост.
В тази форма се провежда обучение по „Предачно производство“. Сега учениците са в X клас и
от следващата учебна година започват работа срещу възнаграждение във фирмите партньори.
И през тази година ученици отново са при работодателите по проекта „Ученически практики“.
Практическите обучения в работна среда се организират в три групи – за дизайнери, плетачи и
предачи.
„Партньорите ни от бизнеса се отзовават винаги когато имаме нужда. Една от големите местни
фирми например дари 25 хил. лв. за закупуването на пет ключа, необходими за
програмирането на новите машини за обучение по компютърно проектиране и десениране на
тъкани“, споделя директорката. Новият план-прием е ориентиран към обучение на оператори в
тъкачно, предачно и плетачно текстилно производство по препоръка на работодателите.
Продължава и приемът по „Моден дизайн“ и „Компютърно проектиране и десениране на
тъкани и плетени площни изделия“.

По проекта „Твоят част“ в училището са сформирани над 20 групи, сред които по математика,
български език и литература, английски език, философия, информационни технологии,
фолклор на етносите, рисуване и народни танци, „Млади възрожденци“, „Технология на
облеклото“. Групата „Мама и татко са страхотни учители“ пък се води от родители и цели
включването им в мотивирането на децата.
Основните предизвикателства са свързани с привличането на повече мотивирани млади хора и
задържането им в класните стаи. В последните години има ръст на учениците, като все повече
са деца от уязвими групи. Част от тях отпадат. Настоящата учебна година започва с 295
ученици, а към момента те са 245. По-голямата част от напусналите са заминали за чужбина,
заради ранни бракове или са спирани от родителите си. „Имаме екип на училищно ниво,
участваме и в работата на Механизма по обхват и задържане. Всяка седмица колегите са по
домовете на учениците. Помагаме със стипендии, закупуваме необходими за училище дрехи,
обувки или принадлежности“, обяснява Караманова. И добавя, че всяко „спасено“ дете е голям
успех за екипа ѝ.
Според Караманова за възраждането на професионалното образование, на първо място, е
необходима промяна в нагласата към него в семействата. „Ще продължим да търсим с
нашите партньори успешната формула за това, независимо че няма да е лесно да променим
мнението на родителите и децата. Защото има смисъл и полза младите хора да придобият
знания, умения и компетентности по дадена професия в средното си образование. Това им
гарантира по-лесна и сигурна реализация“, категорична и директорката.
В Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – Сливен, седмицата от 19
до 23 март е посветена на 135-годишнината на училището. Програмата включва създаването на
„Градина на бъдещето“ в двора на школото. С тематично четене се припомнят животът и
делата на Фабрикаджията за превръщането на Сливен в център на текстилната индустрия.
Учениците поднасят и цветя на редица места в града, свързани с Добри Желязков.
Тържественият концерт събира в зала „Сливен“ днешни и бивши възпитаници и учители от
гимназията, приятели и партньори. На 22 март 2018 г. е предвиден водосвет за здраве и
просперитет в гимназията и среща на поколенията. Юбилейната седмица завършва със спортни
прояви на 23 март.

