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

по проект “Твоят час” при ПГЕЕ, гр.Гълъбово. 

ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”  

финансиран от Европейския съюз, Наука и образование за интелигентен 

растеж 2014-2020г., Министерство на образованието и науката 

 

Брой 2017/2018г. 

СРЕЩА НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГЕЕ С АМЕРИКАНСКИЯ 

ПОСЛАНИК  В БЪЛГАРИЯ ЕРИК РУБИН 

    В модерно оборудваната читалня на  Регионалната библиотека 

„Захарий Княжески“, Стара Загора, на 28.03. 2018 година амери-

канският посланик Ерик Рубин се срещна с учениците на  Профе-

сионалната гимназия по енергетика и електротехника,гр. Гълъбо-

во и с техния помощник-учител по английски език, г-н Кийган 

Скот. Младият американец работи по програмата „Фулбрайт“, ко-

ято за втора година осигурява англоговорящ преподавател в на-

шата гимназия, благодарение на подкрепата на „КонтурГлобал“.  

След представянето си , гостите поведоха непринуден разговор , 

разбира се на английски език, който включваше различни теми, 

които вълнуват децата. Учениците впечатлиха с езиковите си 

умения и интересните си въпроси към посланика: „Какво мисли-

те за киберсигурността?“ и „Какъв искахте да станете, когато по-

раснете?“Сред  въпросите бяха и традиционни като какво гостите 

са знаели за България преди да дойдат в нея, какво образование 

се изисква, за да бъдеш дипломат.  Дискусията беше толкова 

оживена, че увлече в разкази и лични примери цялата делегация 

на посланика и „Контур Глобал Марица-изток 3“. Посланик Рубин 

беше в присъствието на своята съпруга и двамата впечатлиха със 

своята естественост, с умението да разговарят с деца. Американ-

ските гости приветстват такива инициативи и с удоволствие отк-

ликват на тях. Те изказаха специална благодарност на символич-

ните домакини от“ КонтурГлобал Марица-изток 3“. 

Валентин Беязов 
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За четвърта поредна година ПГЕЕ гр. Гъ-
лъбово участва в проект BG051PO001/3.3.07-
0001 “Ученически практики” с финансовата 
подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресур-
си”, съфинансиран от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз. Ето какво сподели г
-жа Цветковска, директор на гимназията, за про-
екта: 

„Проектът има за цел да подобри въз-

можностите за практика в реална работна среда 
на учениците от Професионалната гимназия  и 

активно включване на бизнеса при разработва-
нето на програми за практическо обучение по 
професии.Чрез дейностите по проекта ще се 
улесни  прехода от училище към пазара на тру-
да и ще се  повиши качеството на ПОО. В про-
екта са включени 26 ученици от 10а ,10 б, 11а  и 
11 б клас от специалностите: „ Топлоенергетика 
„ и Електрообзавеждане на производството”. 

 Съвместно с наблюдаващите учители и настав-
ниците от фирмите стажантите ще  прилагат 
знанията и уменията си в работния процес в 
продължение на 240 часа. 
 Работодателите партньори на Професионалната 
гимназия по енергетика и електротехника са: 
ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”, „Контур Глобал Ма-
рица -изток 3 „ и „Техноинженеринг”- ЕООД.  
След успешно завършване учениците ще полу-
чат сертификати и стипендия в размер на 300 

лева.“ 
          Г-жа Сюзан Мустафа разказа за участието 
на ученици от 11 клас от ПГЕЕ, в производстве-
ната практика  в ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ ЕО-
ОД . Основен предмет на дейност на дружество-
то "Техноинженеринг" EООД е монтаж, ремонт, 
преустройство и поддръжка на машини и съоръ-
жения и свързаните с тях инсталации в енерге-
тиката и промишлеността, височинен монтаж и 
услуги по алпийски способ, производство и 
монтаж на метални конструкции. Осем ученици 
от ПГЕЕ ще се обучават под ръководството на 
техните наставници на реални работни места- 
Спас Спасов и Румен Желев. 

 
 

Клуб „Журналистика“ 

УЧЕНИЦИ ОТ  ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ  УЧАСТВАТ В ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” 

Ден на отворените врати в ПГЕЕ. 

       На 14.04. 2018г. се проведе Ден на отворените врати, които имат за цел да запознаят седмокласниците с 

професиите в ПГЕЕ. В актовата зала, на учениците, които проявиха интерес към обучението в нашето учили-

ще, бе представена презентация за историята, специалностите и постиженията в Професионалната гимна-

зия през годините.Родители и ученици разгледаха кабинетите по различните специалности и получиха отго-

вор на вълнуващите ги въпроси. Ето събитието в снимки. 

Клуб „Журналистика“ 
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Нашето участие на шестата  областна панорама Нашето участие на шестата  областна панорама   

на професионалното образованиена професионалното образование  

      Шестата Областна панорама на професионалното 

образование и кариерното ориентиране 2018 година 

се откри в Стара Загора на 13.04. 2018година. Тя бе 

организирана от Община Стара Загора и Регионално 

управление на образованието, в партньорство с Тър-

говско-промишлена палата и Клуб на работодателя. 

      В общинската зала за художествена гимнастика 

със свои щандове се представиха 20 Професионални 

гимназии и профилирани училища от градовете Ста-

ра Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево, Мъглиж, Гълъ-

бово, Павел баня, Гурково и Николаево.  Заедно с тях 

на Панорамата се представят и фирмите, с които учи-

лищата си партнират. Присъстваха и  кариерни кон-

султанти от Община Стара Загора.  

      Г-жа Иванка Сотирова, заместник-кмет на Община 

Стара Загора, даде старт на събитието.Тя благодари 

на всички представители на институции, участвали в 

организирането на Панорамата за тяхната съпричаст-

ност и отговорност за развитието на качествено про-

фесионално образование в региона.   Областната па-

норама дава реална възможност на учениците да 

направят правилния избор на бъдещата си професия. 

      На откриването присъстваха още народният пред-

ставител Радостин Танев, зам.-кметът Красимира Ча-

хова и арх. Банко Банов, председател на Клуба на ра-

ботодателя. 

Представителите на различните училища се бяха под-

готвили да привлекат вниманието на посетителите с 

атрактивни презентации, изделия от практическото 

обучение, модели и рекламни материали. Пред офи-

циалните лица Стилияна-Михаела Христова предста-

ви нашето училище, специалностите, които се изу-

чават, като те бяха онагледени с презентация и ма-

кети, подходящи рекламни материали. Подчертано 

бе, че наред с професионалното обучение , в наша-

та гимназия на ниво е и общообразователната под-

готовка, намерила израз и в извънкласните дейнос-

ти по проект „Твоят час“. 

       Бъдещите осмокласници разгледаха предоста-

вените материали. 

 

Стилияна-Михаела Христова 
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    ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  

гр.ГЪЛЪБОВО 

Съобщение  

Уважаеми ученици, колеги и родители,  

Ръководството на Професионалната гимназия по енергетика и електротехника Ви 

съобщава, че за поредна година европейски проект по програма “Еразъм +” на ПГЕЕ, 

гр.Гълъбово e  одобрен за финансиране от Европейската комисия. 

Темата на проекта е:  

“Професионална практика за развитие на ключови компетентности и  

умения за подготовка на млади специалисти за енергетиката на бъдещето ” 

Проектът ще бъде реализиран чрез двуседмична практика в страната домакин — Ита-

лия , в гр. Падуа . Мобилността ще се проведе през месец юли 2019 г. 

 В проекта е предвидена културна и екскурзионна програма. Учениците ще  

посетят исторически забележителности в Италия . 

 Участници в проекта ще бъдат 20 ученици от 10 и 11 клас, от специалностите: 

“Топлоенергетика” и “Електрообзавеждане на производството”. 

 Информация за начина на кандидатстване и критериите за    оценяване ще бъдат 

публикувани след подписване на договора за проекта. 


