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   За поредна учебна година в слънчевия 17 септември Професионал-

ната гимназия по енергетика и електротехника отвори врати за сво-

ите възпитаници. Празничната  обстановка, цветята за любимите 

учители, хубавото настроение и усмивките по лицата бяха само част 

от атмосферата на празника. Водещите на тържеството: Габриел 

Вълчев и Памела Даулова от 12 клас, предизвикаха  с емоционално-

то си слово много усмивки.         Гости на тържеството бяха г-жа Нела 

Петрова -  директор на Дирекция  „АПО и финанси” към Община Гъ-

лъбово и Алехандро Морети - директор в „Контур Глобал”.  

       В своето обръщение  директорът на гимназията инж. П. Цветков-

ска поздрави учениците с „Добре дошли”, като благодари специално 

на осмокласниците, че са избрали да продължат образованието си в 

нашата гимназия, и пожела успешен старт на учебната година. Ето 

част от неи ното слово:  „  Скъпи осмокласници! Гарантирам ви, че 

учителите ще ви посрещнат с усмивки и с отворени сърца! И заедно 

с тях вие търпеливо, достои но и с любов ще извървите пътя на свое-

то образование. … Скъпи завършващи! Предстои ви отговорна и 

тежка година! Но аз съм сигурна, че в края на тази година ще постиг-

нете високи резултати на Държавните зрелостни изпити и ще заслу-

жите радостта да получите своите дипломи за завършено средно об-

разование! „        

      Тя връчи номинация за компания на „ КонтурГлобал Марица- из-
ток 3” АД  в лицето на неи ния директор г-н Морето.  Номинацията се 
присъжда за осигуряване на англоговорящ помощник-учител по ан-
глии ски език по програма „Фулбраи т“ за възпитаниците на Профе-
сионалната гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово. 
Наградите за компании, даващи крила на българското образование, 

са инициирани от Център за приобщаващо образование в рамките 
на кампанията "Дни на приобщаването", която ежегодно насочва об-
щественото внимание към ключови предизвикателства пред бъл-
гарското училище. Фокусът на тазгодишното издание на кампания-
та, организирано под мотото „Даи те им крила“, е върху подкрепата, 
която цялата общност – семеи ството, бизнесът и институциите, мо-

гат да окажат на училището, за да може то да изпълни основната си 
мисия – да даде крила на децата ни.  
      Целта на наградите е да отличат онези бизнес организации, кои-
то имат съществен принос към развитието на българското училищ-
но образование, чрез редовни инвестиции и активни партньорства, 
както с училища, така и с неправителствени организации. 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ГР. ГЪЛЪБОВО 

     През изминалата учебна година, освен обичаи ните часове по анг-

лии ски език, помощник-учителят води и допълнителна чуждоезико-

ва подготовка по технически англии ски език за възпитаниците на 

гимназията, за да подпомогне участието им в одобрените проекти 

по европеи ската програма "Еразъм+" / през 2018 г. - 20 ученици на 

производствен стаж в гр. Барселос Португалия на тема: "Практика за 

по-добри професионални перспективи на младите специалисти по 

електротехника и енергетика" , през 2019 г. - 20 ученици на произ-

водствен стаж гр. Падуа, Италия на тема: “Професионална практика 

за развитие на ключови компетентности и умения за подготовка на 

млади специалисти за енергетиката на бъдещето ” 

      От името на Община Гълъбово г-жа Н. Петрова пожела много 

здраве и нови успехи на колектива. 

 Особено вълнуващ бе моментът , в кои то осмокласниците получиха 

своите напътствия от по-големите ученици.  

Ето какво им пожелаха: 

         Скъпи осмокласници!                       

         Добре дошли!  

 Професионалната гимназия по енергетика и електротехника , гр.    Гълъбово , има специални планове за Вас: 

 Тук да намериш много нови приятели !  

 Да бъдеш  приет от цялата училищна общност !  

  Да учиш, но и много да се забавляваш ! 

 Да се радваш на позитивна учебна среда ! 

 Учителите да бъдат твои помощници в овладяването на науките ! 

  Да развиеш  дарбите и да сбъднеш желанията си !  

  Да постигнеш успехи, за каквито си мечтал ! 

  Гимназията да се превърне в любимото ти място, където да чувстваш щастлив !                                   

 На добър час!            
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ПГЕЕ на Младежкото техническо изложение  

в Горна Оряховица 

    Над 300 участници взеха участие  на изложението 

„Младежко техническо творчество“ в Горна Оряхови-

ца,който се проведе от 11 до 13 октомври 2018 година. 

Конкурсът  продължи три дена, като целта на инициа-

тивата е да се даде възможност за сфпопуляризиране 

на творческите търсения на ученици и студенти от ця-

ла България. Тази година със свои разработки, изде-

лия и макети в изложението взеха участие 50 отбора. 

Представиха се екипи от технически висши учебни за-

ведения , Професионални гимназии по машинострое-

не, мехатроника, елекротехника, електроника, оптика 

от различни населени места в България и младежки 

екипи на фирми в България. Сред участниците бе и 

нашата професионална гимназия , която се оказа 

единствена от областта. Тя бе представена от инж. 

Павлина Арнаудова, инж. Катя Колева и инж. Бойчо 

Чаталов. От учениците участваха Павлета Иванова от 

10б клас и Габриела Георгиева от 11 а клас. 

    Макетите , които представи Професионалната гим-

назия, бяха макет с LED светлини, показващ процеси-

те в парогенератор с лигнитни въглища и макет, който 

илюстрира използването на геотермална енергия за 

производство на ел. енергия и топлоенергия за дома и 

промишлеността. На изложението присъстваха учени-

ци, студенти и посетители от всички възрасти, които 

разгледаха изложените макети. На 12 октомври бе 

награждаването на спечелилите, както и концерт за 

участниците и гостите на изложението.  Конкурсът бе-

ше закрит на 13 октомври. 

Подобни инициативи са подходящи като възможност 

за обмяна на опитза учениците от Професионалната 

гимназия. 
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По инициатива на Министерството на образованието и нау-

ката седмицата от 22 до 26 октомври бе обявена за Нацио-

нална седмица на четенето  Предвидени са разнообразни 

мероприятия за го-

лемите и малките 

ученици.ПГЕЕ отк-

ликна на инициати-

вата с разнообраз-

ни изяви. Всички 

класове се включи-

ха в изготвянето на 

презентации, на те-

ма:”Книгата – приятел 

на човека”. Разнооб-

разието бе впечатля-

ващо – от пътя на кни-

гата до читателя , до 

любимата книга и 

любимите герои. 

Представени бяха 

разнообразни техни-

ки на четенето и съз-

даване на умения за 

бързо четене. В пре-

зентацията на 11б 

клас бе представена 

историята на Нацио-

налната библиотека 

„Св. Св. Кирил и Мето-

дий”. Някои от класовете представиха живота и делото на 

известни български писатели. Интерес предизвика презен-

тацията на 10б клас, направена като интервю по предвари-

телно зададени въпроси като: Обичате ли четенето?, Какви 

книги четете?, Любима мисъл от книга, която ви е впечат-

лила. Бъдещите абитуриенти от 12 б клас бяха подбрали 

сентенции за книгата от световни и български писатели. 

     Учениците от 10 б клас поеха инициативата за щафетно 

четене на книги в голямото междучасие през цялата сед-

мица. Споделяха свои позиции за ролята на книгата в жи-

вота им. Четоха поезия от любими автори. 

    Деветокласниците сътвориха истински празник, като из-

ненадаха учениците от 8б клас с подаряване на книга. В 

часа на класа във вторник кабинетът по български език и 

литература бе тържествено украсен с мисли за книгата, 

интересни снимки. Яна и Ирена от 8б клас представиха ед-

на от любимите си книги – „Шефката”, която разказва за 

пътя на една млада жена за успеха. Двете момичета разка-

заха за нейната авторка – София Аморусо, за главната ге-

роиня, чието поведение ги е покорило и я препоръчаха на 

своите съученици. Особено емоционално бе представянето 

на Мария, която е впечатлена от Паисиевата история. Тя 

разказа за 

нейния автор 

и за лишени-

ята, които е 

претърпял в 

полза на 

българския 

род. Прочете 

любим епи-

зод от нея, който, 

особено днес, би 

могъл да служи за 

пример. 

    На събитието 

присъства и помощ-

ник-учителят по анг-

лийски език Кийган 

Скот, който прочете 

на български език 

страници от книгата 

„Пипи Дългото чо-

рапче”. Под ръко-

водството на клас-

ния си ръководител 

Ирина Йотова 9 б 

клас подариха кни-

га на по-малките си 

съученици, с уговорката, че 

след време отново ще се съ-

берат, за да споделят проче-

теното. 

    Директорът на гимназия-

та, инж. Цветковска, изрази 

удовлетворението си от ини-

циативността на учениците и 

им пожела и занапред да запазят творческия си дух. 


