
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 

2017-2018 

   За трета поредна година 20 ученици от Професионалната гимназия по енергетика 

и електротехника, гр.Гълъбово ще заминат на производствена практика със спече-

лен проект по програма „Еразъм +“. Тази година мобилността е в Португалия 

Реализиране на  

мобилността : 

08 до 22 юли 2018г 

Португалия 
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Португалия - страна на откриватели 

 Португалия е най-старата държава в Европа .  

Страната е запазила оригиналните си граници от 1139 г. до 

днес, което я прави най-старата държава в Европа. Лисабон е 

около четири века по-стар от Рим. 

 Най-старата книжарница в света се намира в Лисабон  

Bertrand Bookshop отваря врати около 1732 г. Намира се в ли-

сабонския квартал Байро Алто. Книжарницата е разрушена от 

земетресението, което разтърсва града през 1755 г., но е изг-

радена на същото място през 1773. Там можете да я откриете и 

днес. 

  Има фестивал, в който хората се замерват с чесън  

В нощта на 23 юни португалският народ излиза на улицата за 

фестивала Сао Жоао. Въпреки че се отбелязва в цялата стра-

на, северният град Порто е най-доброто място да наблюдавате 

тържествата. 

Фестивалът има езически корени и е базиран на древен ритуал 

за ухажване. Затова хората хвърлят пластмасови или надувае-

ми чукове или гирлянди от чесън по тези, които намират за 

привлекателни. 

  Най-голямата вълна, яхната от сърфист, е край Пор-

тугалия  

През ноември 2011 г. сърфистът Гарет Макнамара направи ре-

корд за Книгата на Гинес, след като яхна най-голямата вълна в 

историята – 23 метра. Тя е документира в Назаре.  

  Железопътната гара Сао Бенто се помещава в бене-

диктински манастир  

Много преди хората да тичат, за да хванат влака, в това прост-

ранство са се чували само молитви. 

Манастирът е построен през 16 век, но се разпада по време на 

пожар през 1783 г. В крайна сметка е възстановен, но след 

през 19 век отново е в разруха. 

Крал Карлос I решава да превърне зоната във важна част от 

експанзията на ж.п. транспорта в Португалия. Кралят полага 

първия камък на железницата Сао Бенто през 1900 г. 

   Васко да Гама 

португалски  мореплавател, роден около 1469 година. Името му 

остава в историята като откривателя на морския път до Индия.  

   Фернандо Магелан 

 първият мореплавател, достигнал от Европа до Азия в западна 

посока и първият европеец, плавал в Тихия океан. Въпреки че 

самият той умира преди завръщането си в Европа, част от еки-

пажа, ръководен от Хуан Себастиан де Елкано, се завръща в Ис-

пания през 1522 г., завършвайки първото в историята околос-

ветско пътешествие, с което окончателно се доказва кълбовид-

ната форма на Земята.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Португалия не е оставила никого безразличен—който я посети 

веднъж се влюбва безвъзвратно в невероятната средиземномор-

ска кухня, ароматните вина, красивите замъци и спокойните 

градчета. Извън Лисабон животът тече спокойно. Вечеря се бав-

но, отпива се вино, слуша се фадо с гледка към океана... 

   След проведен езиков курс по английски, ученици-

те, класирани от първи етап се явиха на тест. Тестът 

се проведе на 29 май 2018година. Писмените работи 

на учениците бяха проверени от г-жа Дарина Василе-

ва и Кийгън Скот, които бяха и ръководители на курса. 

Оценките от теста бяха изнесени на информационно 

табло в Професионалната гимназия. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%95%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0
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НА СТАЖ В ПОРТУГАЛИЯ 

 

На 30 май 2018 година приключи последният етап от надпреварата за подбор на ученици, кои-

то ще заминат на летен стаж в Португалия. След проведения на 29 май тест по английски 

език, учениците се явиха на интервю пред комисията с председател инж. Зоя Борисова. Ос-

вен чрез мотивационно писмо и автобиография, кандидатите се представиха чрез макети и 

презентации. Бяха проверени и комуникативните им умения по английски език. Членовете на 

комисията се интересуваха от различни въпроси, включващи както тясно специални, така и 

въпроси , касаещи особеностите на страната, в която учениците ще пътуват. 

По предварително обявените критерии бяха определени 20 ученици и три резерви. Одобрени-

те кандидати ще пътуват за Португалия на 7 юли, където в продължение на две седмици, до 

22 юли, ще участват по проект: „Практика за по-добри професионални перспективи на млади-

те специалисти по електротехника и енергетика“ в гр. Барселос. 



ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”  

финансиран от Европейския съюз, Наука и образование за интелигентен 

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

   На 30.05. 2018 г. се проведе последният етап от 

подбора на ученици от 10 и 11 клас за участие в 

мобилността по програма „ЕРАЗЪМ +“, КД 1, 

проект : 2017-1-BG01-KA102-035897 на тема:  

"Практика за по-добри професионални 

перспективи на младите специалисти по 

електротехника и енергетика".  

Окончателното класиране се извърши след обоб-

щаване на резултатите от всички етапи на под-

бор. Място на провеждане на практиката е в 

гр. Барселос, Португалия. Реализация на мобил-

ността е от 08 до 22 юли 2018г. 

Поздравления на класираните ученици!  


