
ВИСОКО       НАПРЕЖЕНИЕВИСОКО       НАПРЕЖЕНИЕ  

   Вестник „Високо напрежение” е 

издание на учениците от Про-

фесионалната гимназия по енер-

гетика и електротехника. През 

годините той се утвърди като 

част от информационното 

ежедневие на гимназията, поле за изява на млади та-

ланти. Започнал да излиза през учебната 2011/2012 го-

дина по проект „Успех”, вестникът обобщава всички 

значими събития през годините, информира за нови 

възможности и изразява духа на гимназията. 

       През тази учебна година вестникът ще продължи 
дейността си по проект „Твоят час” - „Развитие на 
способностите на учениците и повишаване 
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения и компетентности” , по 
оперативна пограма „Наука и образование за 
интелигентен растеж”.    

Читателят ще потъне в дълбоката сянка на 
рубриките и ще  отнесе думите със себе си… 
     Отново вестник „Високо напрежение” е  пред Вас. 
Това е нашият вестник !  Добре дошли на нашето пъ-
тешествие! Ние, екипът на вестник „Високо напреже-
ние“, ще Ви го покажем през нашия поглед –любими 
кътчета, интересни лица, вълнуващи събития... Ще 
хвърлим любопитен поглед в миналото, ще проследим 
европейските измерения на настоящето и може би 
надзърнем в бъдещето... 
      Вестник „Високо напрежение” е  нашият знак с 
приличен,  с неизбежен, възхитителен и 

весел  училищен живот и ритъм. 

                

                     

 

 

Клуб „Журналистика” по проект „Твоят час” 

Издава се от учениците от Клуб “ЖУРНАЛИСТИКА” със съдействието на учениците от Клуб “Дигитални компетентности” 

по проект “Твоят час” при ПГЕЕ, гр.Гълъбово. 
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И тази година на 15 септември дво-

рът на Професионалната гимназия 

по енергетика и електротехника се 

изпълни с ученици и родители. Ес-

тествено най-развълнувани от всич-

ки бяха деветокласниците, защото за 

тях това е едно своеобразно ново 

начало. 

Учебната година бе открита от инж. 

Цветковска – директор на Професи-

оналната гимназия. Тя поздрави най-

напред деветокласниците за напра-

вения избор и пожела на всички уче-

ници успешна учебна година. От 

името на колектива на Професио-

налната гимназия обеща  и през но-

вата година да се работи по проекти, 

които да удовлетворяват интересите 

на учениците и правят учи лището 

привлекателно място. 

инж. Петронка Цветковска 

Директор на ПГЕЕ, гр.Гълъбово 

брой 

Клуб “Дигитални компетентности” 



  Тържеството по откриване на учеб-
ната година започна в 10.00 часа, ка-
то гост на откриването бе г-жа 
Светла Боянчева , председател на Об-
щинския съвет в Гълъбово. Вълнение-
то бе още по-голямо, защото на уче-
ниците бе представена и госпожица 
Нина Мацумото – стажант – учител 
по английски език. В краткото си об-
ръщение г-ца Мацумото поздрави уче-
ниците с началото на учебната годи-
на и изрази удоволствието да бъде 
сред тях. 
  Г-жа Светла Боянчева поднесе позд-
равления от кмета на Община Гълъ-

бово – г-н Николай Тонев, и с топли ду-
ми се обърна към всички ученици и най
-вече към дванадесетокласниците, за 
които това е последният първи уче-
бен ден. С пожелание за здраве и 
творчески успехи, тя подчерта, че Об-
щината ще подкрепя всяка интересна 
инициатива и на учениците, и на учи-
телите. 

Г-жа С. Боянчева, председател на ОС гр. Гълъбово 

и г-жа Н. Матсумото, учител по английски език в 

ПГЕЕ гр. Гълъбово. 

   И тази година в Професионалната гимназия по енергетика и 

електротехника гр.Гълбово стартира проект “Еразъм +” на те-

ма :” Европейски опит за придобиване на знания в чуждоези-

кова среда”. 18 ученици са настанени на реални работни места 

в предприятия в гр.Болоня, Италия. Проектът стартира с подк-

репа на ръководството на ТЕЦ “Ей и Ес”, като централата осигу-

ри работни облекла и проведе инструктаж на учениците. Сред 

участниците в групата бяха и представители на Клуб 

„Журналистика „ по проект „Твоят час”.  

Ето техния вълнуващ разказ:  

  На 02.10.2016г. ние, участниците по проект 

„Еразъм+“ ,отпътувахмесъс самолет на Wizz Air  за гр.Болоня, 

Италия.До летище София бяхме извозени с автобус  на 

„МАРИЦА ИЗТОК АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД. 

  На летище Болоня  групата   ни бе посрещната от представи-

тели на партньорската организация YouNet.  Бяхаме настанени 

в студетската резиденция и хостел Терцо Миленио. Всички 

стаи имат санитарен възел,климатична инсталация, допълни-

телно оборудване:достъпна интернет връзка,кухня,зона за ре-

лакс,автоматична перална машина. 

  На 03.10.2016г. се проведе езиковата  ни подготов-

ка .Пътуването до там остави приятни впечатления у всич-

ки.Резиденция Терцо Миленио е с много добра локация.В бли-

зост има спирки на градския автобусен и ЖП транспорт ,от ко-

ито удобно и бързо се стига до центъра  и различни  точки на 

града .До мястото,където се проведе обучението, ни придру-

жи  Анелия Шопова-представител на YuoNet, отговарящ за 

българската група. На всеки ученик  бе осигурена от 

YouNet  безплатна карта за двата вида транспорт.Независимо 

какъв транспорт се ползва ,    пътуването е удобно и комфорт-

но. 

  Във влака  се запознахме със Сара Андуми ,преподавателката 

по италиански език.Тя  е само на 22 години, но владее 5 ези-

ка.Езиковото обучение бе  проведено на два етапа-теоретичен 

и практически. Теоретичният включваше лексика/най-често 

употребявани думи,изрази,типови фрази и термини, свързани 

с професионалното обучение, на италиански език/.При прак-

тическия- наученото бе затвърдено в различни диалогични си-

туации по групи.Всеки от  екипите се справи отлично.  Времето 

със Сара Андуми мина неусетно,забавно,ползотворно. 
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Всичките ми пътувания – 

близки и далечни – оставят 

отпечатък в хронологията на 

моя живот. И за всяко мога 

да разказвам с голяма емо-

ция и вълнение. 

        За  мен най-големите 

подаръци са пътуванията. И 

от  всички преживени мо-

менти най-доброто съхране-

ние на спомени са снимките.  

При мен са в изобилие и с 

наслада често ги разглеж-

дам. Колко хубаво е човек 

да пътува, да трупа в паметта си красиви гледки, да се 

върне зареден с енергия и да чака с трепет следващия 

маршрут! 

        Най-вълнуващото ми пътуване извън България е 

Италия. Основната му цел  е възможността да добием 

опит  като стажанти  в проекта на” Еразъм+”  на тема: 

„Европейски опит за придобиване на професионални 

умения по електротехника и енергетика в чуждоезико-

ва среда”, но аз искам да разкажа за онази приказна 

Италия, която ние видяхме, Италия като история и кул-

тура, Италия, в която поставихме началото на едно 

страхотно приятелство. 

        Пътуването започна от висините, прекрасното не-

бе,изпълнено с облаци. Самолетът ни отведе в едно 

тихо градче – Болоня, където още в първите дни имах-

ме шанса да се докоснем до една от най- старите кул-

тури в света. Истинското вълнение настъпи, когато се 

отправихме към Венеция – най-романтичния град в 

света. Този лабиринт от канали, мостове, малки сгуше-

ни площадчета ни очакваше. Нямахме търпение да се 

потопим в атмосферата на града. 

       

Пристигнахме във Венеция рано сутринта. Още на из-

лизане от гарата пред нас се откри гледката „Канале 

гранде”. Неповторим, с множество гондоли и корабче-

та, превозващи както големи групи от туристи, така и 

влюбени двойки, наслаждаващи се на гледката от две-

те страни на канала. После изведнъж изчезвахме под 

мъничките мостчета, в лабиринтите на по-малки кана-

ли, образуващи мрежа. Бяхме се устремили към пло-

щад „Сан Марко”, но не знаехме къде точно се намира. 

Водехме се от обозначени стрелки, объркващи поня-

кога туристите, но в  замяна на това промъкващи ги 

през тесните улички на Венеция, за да усетят роман-

тичния дух на града. Намирането на площада се оказа 

истинско приключение – след приблизително три часа 

път из лабиринта от тесни улички и площадчета дос-

тигнахме целта си : площада с гълъбите. Изведнъж ста-

нахме свидетели на явлението, при което част от пло-

щада и базиликата се изпълниха с бликаща морска во-

да от  настилката. Разгледахме и най-старото кафе 

„Флориан”, запазило древния си дух и досе-

га.Насладихме се на прекрасен обяд край един от ка-

налите на Венеция. Пробвахме пикантни неща от ита-

лианската кухня – пасти, пици, морски дарове. Днес 

единственото доказателство  за преживяното са сним-

ките и сувенирите, сътворени от таланта на италианци-

те.  

         Едно наистина вълнуващо преживяване! 

                            - Грациела Пламенова, 11Б 

Най Най Най ---   вълнуващото ми пътуваневълнуващото ми пътуваневълнуващото ми пътуване   
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Продължение от стр.2 

      

На 04.10.2016г. бе проведена  предизвикателна образо-

вателна игра с цел  ориентиране в централната част на 

Болоня,откриване на исторически забележителности и 

събиране на информация за тях, комуникация с хора от 

различни националности.Особено интересен ни се сто-

ри начинът, по който нашите домакини решиха да ни 

педставят гра-

да. Бяхме пос-

тавени в игро-

ва ситуация, с 

условието да 

говорим на 

италиански 

език и с карта в ръка да се 

ориентираме из Болоня. Разделени в три екипа ,ние отк-

риваме посочените исторически и културни паметни-

ци,отговаряме на въпроси и 

участваме в различни дейности 

като да се направи кратко ви-

део.Това дава възможност да се 

преодолее езиковата бариера и 

да се общува с местните хо-

ра. Всеки екип изпълни  с лекота 

поставените задачи в определе-

ното за това вре-

ме.Предизвикателството ни зареди с позитивизъм и уве-

реност, че можем да се справим.  

       В този ден градът чества своя праз-

ник.Многобройните културни изяви,празничното настро-

ение  ,дообогатиха представата за Болоня и Италия 

       Въз основа на нашите мотивационни писма и авто-

биографии бяхме разпределени по различни обекти ка-

то стажанти, станахме не само свидетели, но и участни-

ци в изготвяне на електрически инсталации на жилищни 

сгради, ремонт на ел. уреди и отстраняване на ел. пов-

реди, продажба на ел. 

части. Навсякъде бяхме посрещнати любезно и въпреки 

някои проблеми, свързани с езика, се разбирахме чу-

десно. Направи ни впечатление чувството за отговор-

ност на работниците и тяхната дисциплина – приветли-

ви, усмихнати и лъчезарни хора. Почувствахме се равни 

с тях, защото ни допуснаха до себе си, станахме близки, 

добихме самочувствие на знаещи хора. 

        Програмата  ни 

включваше разходка из 

Болоня, екскурзии до Ве-

неция и Флорен-

ция.Италия е страна с 

древна и богата култура, 

положила основите на ев-

ропейската цивилизация. 

Бяхме силно впечатлени от „Двете кули „ в Болоня, ис-

торическите забележителности на Флоренция, където 

всяка стъпка е история, Канале гранде във Венеция. 

        Истинско вълнуващо преживяване, кое-

то ще остави дълбоки следи в паметта ни. 

   Иванка Здравкова, 

Красимира Минчева, 

Жулиен Тодоров 

                                                                          

 

 

 

Снимки: Иван     

Динков 


