
    ВИСОКО         НАПРЕЖЕНИЕ 

Бр.1  година V 

ноември 2015г. 

Подготвен от учениците, 

участвали в проект  по 

Програма “Еразъм+” 

    През месец октомври 2015г. седемнадесет ученици 

от Професионална гимназия по енергетика и електро-

техника бяха на обучителна практика в гр.Болоня, 

Италия. Практиката беше  по  програма 

„ЕРАЗЪМ +“ , КД 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА 

МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ“, сектор 

"ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ" . Темата на проекта: 

“EUROPE 2020 - A CHALLENGE FOR 

GREEN ENERGY” .  

  Общата цел  е да  се гарантира по-лесното при-

знаване и по-доброто разбиране на уменията и 

квалификациите в рамките на националните гра-

ници и през тях във всички подсистеми за образо-

вание и обучение, както и на пазара на труда, 

независимо от това дали те са придобити чрез 

формално образование и обучение или чрез друг 

вид учене (например професионален опит; добро-

волческа дейност, онлайн обучение). Владеенето 

на чужди езици заема важно място сред умения-

та, които са необходими на хората, за да се подго-

твят по-добре за пазара на труда и да се 

възползват най-пълноценно от съществуващите 

възможности. Да се насърчи подобряването на 

качеството,  иновациите, високите постижения и 

интернационализацията, по-специално чрез заси-

лено транснационално сътрудничество между 

доставчиците на услуги в сферата на образовани-

ето и обучението и други заинтересовани страни.  

  Конкретната цел на нашия проект е учениците 

да се запознаят с нови алтернативни източници за 

производство на електрическа енергия чрез посе-

щение на соларни паркове. След теоретичната 

подготовка върху устройството, начина на работа 

на соларната клетка, начина на преобразуване на 

светлината в електрическа енергия, учениците, 

съвместно с ръководителите си, изчислиха макет 

за светеща табела с името на училището, захран-

вана с фотоволтаик.  

  Проектът бе осъществен със съдействието на 

италианската организация YOU NET. Тя прите-

жава богат опит в организирането на проекти за 

мобилност на учащи, учители и служители.  Обу-

чителната практика беше с продължителност 4/

четири/ седмици, съгласно работна програма, 

предоставена ни от нашия партньор YOU NET, в 

съответствие с нашите цели на проекта. Ръково-

дители по проекта от Професионалната гимназия 

по енергетика и електротехника бяха инж. Пет-

ронка Цветковска, инж. Наташа Циброва и инж. 

Сюзан Мустафа. 

Пътуването до София бе организирано с автобус 

на фирма „Марица Изток Автотранспорт” ЕООД, 

а от София до Болоня – със самолет 

 

 

 

В Болоня 

на летището 

бяхме пос-

рещнати от 

нашия коор-

динатор по 

проекта- Кирил Спасов . 

Настанени бяхме в Residence Terzo Millennio 

Bologna  Учениците бяха по двама или трима в 

стая,в стаите имаха кухни, в резиденцията пер-

соналът бе любезен, имаше различни зали за 

отдих, фитнес, зали за обучения. 

  Ресторънтът, в който се хранехме ,беше с отлич-

на кухня, опитахме различни италиански специа-

литети. 

Първата седмица от мобилността беше опознава-

телна и обучителна.  Запознахме се с Джована 

Кардинале, която бе с нас докрая на практиката. 

Обучавахме се по предвидените по проекта теми, 

свързани с възобновяема енергия и бяха дадени 

примери за фотоволтаични инсталации в света.  

През първата седмица учениците имаха и езикови 

курсове по англиийски и италиански езици. Ези-

ковите курсове се водиха от  Флавия Моранди. 

  Цялата първа седмица премина в теоретична 

подготовка. Лекциите не бяха скучни, защото 

имаше много презентации, документални филм-

чета, учениците работеха по групи, помагаха си. 

Английският език бе предварително избран за 

език на провеждане на обучението. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, гр. ГЪЛЪБОВО

Аз избрах професия с БЪДЕЩЕ!

Финансираща институция: ЦРЧР – Номинирана НА 
на ЕК по програма  „ЕРАЗЪМ +” 
Изпращащ партньор:  ПГЕЕ, гр. ГЪЛЪБОВО
Приемащ партньор: YOUNET ,  BOLOGNA , ITALY

МОБИЛНОСТТА Е С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 4 /ЧЕТИРИ/ СЕДМИЦИ
ОТ 04 ОКТОМВРИ ДО 30 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА
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След емоциите от първата седмица в Италия, вто-

рата ни донесе още нови вълнения и запознанства 

с нови и интересни личности. Седмицата започна 

с лекция на Джована Кардинале, с която ученици-

те вече свикнаха. Тя запозна учениците с фото-

волтаичният ефект в соларната клетка. Усеща се 

и по-голямата лекота в общуването на английски 

език.  

В следващите два дена темите бяха  за ефектив-

ността от фотоволтаиците, за приложенията им. С 

интерес изгледахме документалният филм „Да 

върнем Слънцето у дома”. В следобедите учени-

ците под формата на игра отговарят на въпросите 

на Джована за предимствата и недостатъците на 

фотоволтаичните системи. 

В четвъртък 17.10.2015г. имахме късмета да сме в 

Болоня и да посетим техническото изложение 

SAIE smart house Bologna 14-17 ottobre. Пътува-

нето беше свързано с много емоции и голяма оби-

колка из града. 

Тази година изложението бе посветено на изграж-

дането и реконструкцията на сгради и градове. 

SAIE всяка година се превръща в събитие за хора, 

които споделят един нов начин на проектиране и 

изграждане, нов на-

чин на живот. Интересът беше голям, посетихме 

всички палати и всеки имаше задача да се запоз-

нае с елементите на фотоволтаичните системи.  

 

Макар и много уморени от обиколката из изложе-

нието, ние с радост приехме поканата на Кирил 

да ни покаже някои от тайните на Болоня. Разказа 

ни много интересни легенди, свързани с минало-

то на града. Посетихме библиотека, на която пър-

вият етаж е с прозрачен под и отдолу се виждат 

руините на старият град. 

  Седмицата ни приключи с посещение във Фера-

ра в соларен парк на Terna rete Italia. Фотовол-

таичната система е с  инсталирана мощност от 

около 12 MW, тя ще гарантира годишно произ-

водство от 13 300 MWh, обща консумация на 

електроенергия от около 4000 домакинства и ще 

позволи намаляване на 5,700 тона годишно на 

CO2 в атмосферата, което се равнява на емисиите 

от 1800 коли . 

 При посещението ни във Ферара в соларния 

парк, ние се запознахме с инж. Лоренцо Мокаре-

ли, който след това ни изнесе и теоретична лек-

ция за фотоволтаиците. А на място в соларната 

електроцентрала, работник на фирма Терна, кой-

то ни бе представен съвсем приятелски като Ал-

берто, ни показа термична камера за измерване на 

показателите на соларните панели, разгледахме и 

устройстовото на инвертора.  

Снимки от посе-

щението в солар-

ния парк във Фе-

рара 



Третата седмица от проекта започна с една лек-

ция на инж. Лоренцо Мокарели, с когото се за-

познахме в соларния парк във Ферара. Неговата 

презентация включваше и кратка автобиография- 

завършил висше образование в Болоня, специали-

зирал в Дания и от няколко години работи към 

фирма Терна. Запозна ни с характерните особе-

ности на фотоволтаичната система, въздействие-

то й върху околната среда. Лекцията беше много 

емоционална, учениците зададоха много въпроси, 

на които Лоренцо отговаряше много изчерпател-

но. Станахме приятели . 

На следващият ден ни чакаше друга приятна из-

ненада- посещението в Дукати Мотор Хол-

динг,който е частен  италиански  производител 

на мотоциклети,  централата се намира в 

град Болоня,  Италия. През 1926 година, тримата 

братя Бруно, Адриано и Марсело Дукати, основа-

ват „Societa Scientifica Radio Brevetti Ducati“ в 

град Болоня, в която да произвеждат електронни 

лампи, кондензатори и други радио-компоненти, 

производство, което става много успешно и което 

води до изграждането на нов завод в предградие-

то Борго Пиняле, през 1935 година. Производст-

вото продължава и по време на Втората световна 

война, независимо от това, че фабриката на братя 

Дукати е мишена за съюзническите бомбардиров-

ки.  

 Емоцията от предишните два дена премина в сут-

решен курс по италиански език в средата на сед-

мицата. Вече знаехме много думи и на италианс-

ки език учениците разказаха за своите приятели и 

семейства.  

Следобеда пък продължиха с изучаването на со-

ларните системи с Джована, която с е инженер–

еколог.  С нея вече сме много добри приятели.  

По време на  теоретичната подготовка учениците  

се запознаха и с икономическите разходи за со-

ларните инсталации .  

Третата работна седмица приключи с интересно 

запознанство. Запознахме се с Дарио, който също е 

инженер, работи в Люксенбург. Денят мина малко по-

различно и по-емоционално. Учениците бях разделени 

на два отбо-

ра- отбор 

„Денислав” 

и отбор 

„София”. 

Състезаваха 

се помежду 

си, отгова-

ряйки на 

въпроси, 

свързани с 

темата. 

Разбира се, винаги с нас бе и нашият приятел Кирил 

С това приключи и третата учебна седмица в Болоня. 

Почивните дни минаха в разглеждане на забележител-

ностите от Болоня и Венеция. 

  Последната четвърта седмица мина в усилена 

подготовка за теста, в който учениците трябваше 

да покажат какво са научили. С помощта на Джо-

вана си разясняваха термините, повтаряха и пре-

говаряха за устройството на соларната клетка, 

схемите,  предназначението на всеки елемент от 

схемите..  

  През тази последна седмица учениците израбо-

тиха и соларна батерия 

 

 



  На 28 октомври се проведе и тестът, за който 

всички се оказаха отлично подготвени. Тестът 

включваше познания върху изученото през този 

един месец. Учениците бяха доволни от себе си,  

доволни бяхме и ние, ръководителите, и Джова-

на. Всички ученици получиха отлична оценка от 

теста и върху цялостното си обучение по проекта. 

Оценките бяха нанесени в техните отчетни днев-

ници, които те старателно попълваха  след всеки 

учебен ден или работно посещение. 

  На 30 октомври беше последният ни ден в Боло-

ня. Дойдохме на обучителна практика, но тук на-

мерихме и приятели– Кирил, Джована..   

   Всички ученици, участвали по проекта по прог-

рама “Еразъм+” получават сертификат 

 

EUROPASS 
 

който се дава за знания и 

умения, придобити в друга 

европейска страна. Попълва 

се  от двете партньорски 

организации, участващи в 

проекта за мобилност. 

Като ръководител оценям 

проекта като успешен. С 

осъществяването на мобилността, в сътрудничес-

тво с нашият партньор YOU NET, ние постигнах-

ме целите, заложени в съвместният ни проект. В 

последните си разговори, ние решихме това сът-

рудничество да продължи и занапред.  

 

 
     инж. Сюзан Мустафа,   

      ръководител  по    проекта 
      

 

  Исках да отида на място,което за момент ще ме накара да се почувствам 

все едно,че за миг съм попаднала във вълшебна приказка,далеч от скучното 

всекидневие.А именно това място беше красивата Италия. 

     Времето,прекарано там,беше повече от прекрасно.Ходихме всеки ден на 

лекции.Запознахме се с нашите лектори,които 

ни представяха много различни и интересни 

материали, относно слънчевите пане-

ли.Информацията,която получавахме ,беше 

под формата на презентация.За да не бъдат 

толкова отегчителни лекциите,всеки ден има-

ше практически занятия - представяне на пре-

зентацията под формата на игра с въпроси и 

отговори.Лекторите бяха много образовани и 

добри хора,които ни научиха на много не-

ща.Видяхме фотоволтаичните панели в 

гр.Ферара- „град спуснат от небето”.Там сякаш 

попадаш в друг свят и епоха.Посетихме музея 

на Ducatti,водеща компания в световния мотос-

порт,постигнала значителни успехи в произ-

водството на състезателни мотоциклети.Там 

ние научихме любопитни факти за семейство Дукати,както и за самия про-

цес на производството. 

       Замисляли ли сте се,че само за около час,час и половина можете да се 

пренесете назад във времето?На място,построено върфу 120 малки остров-

чета, свързани помежду си с над 400 моста.  

  Място потънало под водата,но едновременно с това,достъпно и непокът-

нато векове наред.Да!Това е Венеция!Да,аз бях там!Този град остана в мо-

ето сърце.Накъдето и да се обърне погледът,чувството за уловена гледка и 

преживяване е неописуемо.Дори и през редките мъгливи зимни дни или в 

мрака на нощта,когато площадът „Сан Марко” „осиротява” от обичайните 

тълпи,градът сам по себе си е една магическа приказка.Другия красив 

град,който посетихме ,беше Флоренция,която също е приказна по всяко 

време на годината.Това,което ми направи впечатление ,е катедралата Сан-

та Мария Дел Фиоре.Откъдето и да се опита да я снима човек,не може да я 

обхване цялата.Интересно е,че куполът, проектиран от Брунелески, е из-

дигнат без поддържащо скеле.Той измисля начин как камъните на арките 

сами да се поддържат по време на строежа. 

       И не на последно място моите впечатления за храната.Италианската 

кухня е едновременно изтънчена и съвсем простичка.Навсякъде в цяла 

Италия царицата на трапезата е Пастата.В гр.Болоня е измислен прослову-

тият сос Болонезе,както и тортелините. 

       За съжаление бързо стана време да си тръгваме и така обратно по съ-

щия път.Но съм много горда и щастлива,че се прибрах у дома с толкова 

много впечатления. 

                                                      

                                                                                        Глория Костова 

  Производствената практика в 

Болоня Италия мина гладко и 

нормално.Още на летището 

бяхме посрещнати от нашия 

координатор Кирил.Той ти 

ескортира до резиденцията и 

беше неотлъчно до нас през 

целия проект.Освен координа-

тор той стана и наш прия-

тел.Лично за него може да ка-

жем,че е много лъчезарен и 

позитивен човек,който много допринесе престоя ни в Болоня да бъде 

толкова хубав и интересен.Водеше ни на различни места..разказваше 

ни за историята на Болоня..понякога се налагаше и да бъде наш прево-

дач като не можехме да се оправим в дадена ситуация. Благодарни сме, 

че точно ние бяхме избрани да бъдем част от пограмата, която допри-

нася към нашето професионално развитие . 

                                                                 Златка Костадинова 

                                                                 Памела Димитрова 

                                                                 Лъчезара Добрева 



На 18 октомври    партньорът ни по  проект  
2015-1-BG01-KA102-014061 „Europe 2020 - a 
challenge for green energy”  по  програма 
„Еразъм +“,  YouNet  , ни беше подготвил не-
вероятна културна програма в гр. Флоренция 
- люлката на Ренесанса. Наистина се убежда-
ваме, че това посещение повиши 
мотивацията на участниците и тяхното 
удовлетворение от проекта. До Флорениця 
пътувахме с влак и за около 2 часа бяхме там. 
Представяме Ви историята на това приятно 
изживяване с невероятните снимки, които 
направихме: 
 

    Ние бяхме само за един ден, но той сякаш 
не е достатъчен да се нагледаш на красотата 
на този град и да обиколиш историческия 
център. 

Първият исторически паметник, който видях-
ме, е  Катедралата „Санта Мария дел Фио-
ре“,която е една от най- големите в света  . В 
превод името ѝ означава "Света Дева Мария 
с цветето" Интересното е, че куполът който  е 
висок 114 м.  , се  изгражда без поддържащо 
скеле . Само куполът е  построен за 20 години 
от 160 работници . По-късно Микеланджело 
използва същата идея за издигане на още по-
големият купол на базиликата Свети Петър в 
Рим.Тази Катедрала не може да се побера в 
една снимка ,откъдето и да се опита човек  
да я снима. 
Катедралата „Санта Мария дел Фиоре“,се 
вижда от всички тесни улички.  

Впечатляващ  е Музеят от склуптури  на отк-
рито  

Базиликата Santa Croce е гробница на много 
известни италиански личности като Галилео 
Галилей, Макиавели, Росини, Данте и др. 

 

През 1354 г. е пост-
роен  покритият 
мост над река Арно  във Флоренция. Известен 
е с предимно бижутерските магазини.  

Семейният дом Медичи  построен през 1540 
година .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Една от най- -прекрасните  гледки на 
Флоренция  е хълма над града. 
Това място е вдъхновявало големите личнос-
ти от епохата на 13- 14век.  

И още снимки.. 
 

Ученици от ПГЕЕ гр. Гълъбово бя-
ха за един ден в люлката на Ре-

несанса Флоренция 

                                     инж. Петронка Цветковска 

http://zozinka.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
http://zozinka.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
http://zozinka.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
http://zozinka.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
http://zozinka.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
http://zozinka.blogspot.com/2012/04/blog-post_25.html


На 25 октомври се сбъдна една мечта- Вене-

ция..  

 Пътуването с влак от Болоня до Венеция бе-

ше началото на едно приключение, което ще 

остане един  хубав спомен.  Градът е уника-

лен със своите 118 острова в плитка лагуна 

на Адриатическо море, със своите 180 канала, 

450 моста и великолепни дворци. Няма друг 

такъв град...., докосващ сърцето с гондолите, 

с изделията от венецианско стъкло, дантели, 

мозайки... с историята си.. 

Обиколката ни започва със снимки още със 

слизането ни от влака.Венеция ни завладя с 

невероятната си красота. Каналите, тесните 

улички, прозорчета, окичени с цветя, малките 

ресторантчета.. романтиката лъхат отвсякъде. 

 

 

 

 

 

Посетихме „Канале Гранде”- главен воден 

път в града. 

Продължихме по тесните улички, пълни с 

магазинчета с различни  сувенири  и много 

маски.  

Обядвахме в кокетно 

ресторантче с местни 

специалитети- лазаня и 

други вкусотии.. 

Часовниковата кула,   

която се намира на 

площада Сан Марко 

пред катедралата: 

 

От забележителностите на Венеция посетих-

ме и площада „Сан Марко”: 

Ка-

тедралата „Сан 

Марко” : 

Разходката ни по 

тесните венецианс-

ки улички  

Символът на града е 

крилат лъв, който фигу-

рира върху герба му  

                                              инж. Сюзан Мустафа 


