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Зимата отмина, настъпи пролетта. Когато усетиш първите слънчеви 

лъчи, и те подтикват да се усмихнеш, то най-хубавото предстои. Радостта е 
навсякъде, тя е в разцъфнали дръвчета и цветя, в песента на сладкопойни 
птички. Цялата природа се разбужда всичко е по-истинско от преди. А хората 
очакват щастие, радост и любов. Това поражда у нас идването на пролетта. 
Всичко това е свързано с едно трепетно чувство за нов живот, изпълнен с 
надежда и веселби, които ни правят по-добри. Забравяме за тъгата, пролетта 
лекува. И нека всеки един от нас почувства магията на пролетта, която да ни 
направи по-силни и бодри. Мислете един за друг и се радвайте на малките неща 
– ето това е щастието. 
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РУБРИКА „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ” 

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз 
 

СТАРТИРА ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” в 
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

Във връзка със стартирането на проекта , участници в СИП 
„Журналистика” разговаряха с инж.Цветковска – директор на 
Професионалната гимназия. 

 
 

На 28.02. 2013г. стартира изпълнението на 
проекта „Ученически практики”  в Професионалната 
гимназия по енергетика и електротехника.  По този 
повод наш екип се срещна и разговаря с г-жа 
Цветковска – директор на училището. 

 
Г-жо Цветковска, какво е мнението Ви за 

проекта? 
За мен това е един от най-удачните проекти, 

по които работим.За информация искам да спомена, 
че нашата гимназия работи по десет проекта и 

национални програми. Един от успешно 
реализираните проекти е „Успех”, в който миналата 

година участваха 30 ученици, а тази – 60.Работим и 
по национална програма ИКТ,  като сме оборудвали 

нов компютърен кабинет с нови терминални 
решения. За сведение от 138 училища в 
Старозагорска област само 10 са кандидатствали и 
ние сме едно от тях. Сред тези проекти „Ученически 
практики” е най-сложният и същевременно – най 
желаният.Създаден е екип от преподаватели с 
ръководител помощник-директорът, чиято задача 
има консултантски характер, четирима наблюдаващи 
преподаватели по специалните дисциплини и 
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шестима наставници от предприятията. В проекта 
участват 37 ученици, разпределени в четири 
предприятия на територията на комплекса. В Брикел  
-14, в Атоменергоремонт – 14 ,в Гълъбово –Ентържи 
/Енемона/ 5 и AES – 4. Към всяка от групите има 
наставник от съответното предприятие. При 
подготовката на проекта са  проведени срещи с 14  
те предсавители от предприятията, като са обсъдени 
условията, при коиито ще се провежда практиката. 
Програмата включва 240 часа и обхваща времето от 

28.02. до 26.06 2013 година.За тази година сме 
предвидили да участват ученици от 12 клас, които са 
навършили 16 години – такива са условията по 
проекта. 

 
Има ли определени ограничения за 

участниците в проекта? 
Не. Условието е да бъдат старателни и с 

ентусиазъм да изпълняват ангажиментите си. След 
успешно приключване всеки от тях ще получи 
сертификат за  проведен стаж, който може да се 

използва като успешен старт в по-нататъшната 
реализация на всеки. 

 
Разбрахме, че новата централа има по-

високи изисквания към стажантите си? 
Навсякъде изискванията са еднакви. От новата 

централа пожелаха сами да си подберат 
кандидатите чрез събеседване. Проведе се интервю 
с техни представители и те се оказаха доволни от 
резултатите. 

 
По какви критерии бяха разпределени 

учениците в останалите предприятия? 
Основният критерий за тази година е желание 

и заявление за участие, но за следващата година 
обмисляме да поставим условия, които се отнасят до 
успеха и поведението на учениците. Екипът ще 

обсъди и времето за провеждане на стажа, може и 
през ваканциите, както и не е задължително в 
проекта да участват само завършващите ученици. 
Може да се направи една сборна група, в чийто 
състав да влизат ученици от различни класове, само 
да са навършили 16 години. 

 
Проектът се осъществява вече няколко 

седмици, какви са първите отзиви?  
Рано е да се каже, стартирахме добре. 

Началните часове са свързани с приобщаване на 
стажантите към вътрешните правила, безопасност на 
труда. Стартът ,надявам се, е добър. Да пожелаем 
успех, а в края на месец юни ще направим 
равносметка и ще извлечем поуки. 

 
Интервюто подготвиха: Красимир Златков 

и Неделин Кънчев 
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средата на месец февруари ни гостува 
курсант младши-сержант Росен Маджаров, който 
учи във Военното училище „Васил Левски” град 

Велико Търново. Той е бивш възпитаник на 
Професионалната гимназия  по енергетика и 
електротехника. Специалността, която изучава там 
е: 

„Разузнаване” 
Пред екип на нашия вестник той беше 

любезен да сподели: 
Още от дете ме влече военната професия   и 

когато пораснах, започнах да се интересувам от 

това, което предлагат военните училища в 
България.Така се насочих към тази специалност 
във великотърновското  висше училище. В 
момента съм във втори курс и весе повече се 
убеждавам, че изборът ми е правилен.Задачата, 
която в момента ми е поставена, е по предмета 
„Лидерска подготовка”. Изготвил съм 
презентация, която има за цел да запознае 
учениците с българската армия и дейностите, 
които се извършват в нея. След отмяна на 
наборната служба, доверието към армията сякаш 

спадна и ще бъде от полза учениците да се 
запознаят с нея. 

Като човек, който е завършил средното си 
образование, пожелавам на учениците да бъдат 
по-взискателни към себе си, да насочат усилията 
си към това, което им харесва, за да бъдат 
удовлетворени от себи си и полезни на 
обществото. 

Елица Маджарова 
 

**************************************** 
 

 
 
Мартеницата е един от най - отличните ни 

символи. Тя се прави от бял и червен конец, най- 
често вълнен. Мартеницата се слага на 1-март и се 
маха, когато се види първото цъфнало пролетно 
дърво или първата пролетна птичка. След това 
мартеницата се окичва на дърво или се хвърля по 
течението на някоя река. 

Тази година участниците в СИП 
Журналистика изненадаха съучениците си с 
голяма мартеница, поставена във фоайето на 
училището. 

 
****************************************** 

е подписан 
мирен договор между Русия и Османската 
империя. С него се слага край на Руско-турската 
освободителна война и се създава Българска 
държава след 500-годишно 
османско владичество.Причина 
за Руско-турската война е 
жестокото потушаване на 
Априлското въстание от 1876 
година, което предизвиква 
огромен отзвук в Европа. Със Санстефанския 

Ретроспекция на училищния живот в 

Професионалната гимназия 
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мирен договор България възкръсва отново на 
картата на Европа. Нейното население наброява 4 

800 000 души. Санстефанският мирен договор от 
една страна решава проблема с легитимността на 
българската държавност, а от друга е убедително 
доказателство за българското териториално 
присъствие на Балканския полуостров. 

 

бе отбелязан с 
презентация, която бе представена в училище и на 
общоградското тържество, проведено в Дома на 

културата. В него наши ученици издигнаха 
националния флаг. 
**************************************** 

На  в Гълъбово се проведе  

състезание по бадминтон, етап от Национална та 

индивидуална верига за ранглиста, в което участие 

взе Елица Маджарова. Тя се класира на второ 

място.  Да й пожелаем успех в по-нататъшните 

й участия! 

****************************************

През    гостуваха 

представители на три висши учебни заведения: 

Техническия университет във Варна, Техническия 

университет в Габрово и филиала на Техническия 

университет в Сливен. Преподаватели от висшите 

училища запознаха завършващите ученици със 

специалностите , които предлагат,и 

възможностите за реализация на завършилите. 

 
**************************************** 

 

На – Международния 
ден на жената , учениците от 10б 
клас изненадаха своята класна 
ръководителка  инж. Сюзан 
Мустафа с огромен букет 
червени рози. 

 
 
 

***************************************** 
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Двама си говорят за жени. Единият пита: 
- Какво ще кажеш, ако срещнеш жена, която 

те обича, разбира те и ти прощава? 
Другият: 
- Ще кажа: "Здравей, мамо!" 
---------------------------------------------- 
Мъж и жена с пот на челата бутат своята 

кола към автосервиза.  
Мъжът мърмори:  
- Оня, дето ни продаде този таралясник, 

беше прав само за едно нещо. . .  
Жената ядосано:  
- За кое?  
- За кое, за кое?! За това, че тая барака 

почти не харчи бензин. . . 
----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 
- Ти защо не се жениш? 
- Аз с жените съм на лизинг… 
- Как така? 
- Ами плащам месечни вноски и през 3 

години си взимам нова 
----------------------------------------------- 
Мъж вървял по улицата и ръсел пясък. 

Спрял го полицай: 
- Какво правиш ти, бе? 
- Ръсим против крокодили! 
- Ама тука няма крокодили!? 
- Нема, щот ръсим... 

---------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------- 
Блондинка пита човек на улицата: 
- Извинете, колко е часът? 
- Осемнадесет и четиридесет и пет, 

госпожице. 
- Да бе да, хиляда! 
---------------------------------------------- 
Мъж се прибира на бегом от работа, 

съблича се и сяда да гледа телевизия - дават 
мач. Жена му казва:  

- Знам резултата! По радиото го казаха. Да 
ти кажа ли?  

- Не! В никакъв случай! Искам да си гледам...  
- Гледай колкото искаш...Така или иначе 

нито един гол няма да има. 
---------------------------------------------- 
Питат радио Ереван:  
- Как е бъдеще време на глагола прозявам 

се?  
- Спя. 
---------------------------------------------- 
Един DJ хванал златната рибка и я пуснал 

веднага. А тя:  
- Я чакай малко! Ами трите желания?  
DJ-ят въздъхнал и казал:  
- Ох, добре! Казвай кои песни искаш

  

Над вестника работиха : 

Василиса Димитрова, Таня Славчева, Елица Наскова, Виктория Димова, Красимир Златков, Росен Митков, Росен Костов, Янислав 

Иванов, Радослав Здравков, Живомир Генчев, Неделин Кънчев, Александър Жеков, Лора Златкова. 

Дизайн: Билян Жеков, Кристиян Митков, Янислав Иванов 


