
  

 

Издава се от учениците от Клуб “Млад журналист”  

и Клуб “Дигитални компетентности” при ПГЕЕ, гр.Гълъбово 
брой 

2018-2019год. 

В този брой четете  

 как учениците от ПГЕЕ от-

белязахме 3 Март 

 8 Март –празник на жената 

 Поредно участие на учени-

ци в състезанието BEST 

 Вълнуваща среща с журна-

листката от Дойче веле– 

Мария Милкова 

 Търпението, едно от най-

важните качества на човека 

 ПГЕЕ– част от форум за 

работещи практики 

На 3 март България отбелязва своя 

национален празник – Ден на осво-

бождението от властта на Османс-

ката империя. То идва в резултат на 

Руско-турската освободителна вой-

на 1877-78 г. На 3 март в Сан Стефа-

но, близо до Истанбул, е подписан 

мирният договор между Русия и Ос-

манската империя, с който се поста-

вя началото на свободна България. 

На този ден наши ученици имаха честта да участват в градското тържество. 

Ето моменти от официалната част 
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  С поздравителни кар-

тички участниците в 

Клуб „Млад журна-

лист“ и Клуб 

„Дигитални компетент-

ности“ поднесоха сво-

ите пожелания за 8-ми 

март – Международния 

ден на жената 

А момчетата от 10б клас изнена-

даха приятно своите съученички 

по случай празника 

На 16-17 март 2019 година в Математическата гимназия в гр. 

Варна се проведе регионалното състезание по дебати и оратор-

ско изкуство за отборите от Източна България на Фондация 

БЕСТ.  

От нашата гимназия участваха Жулиен Младенов и Кристиян 

Станчев и двамата ученици от 11 б клас. Под ръководството на 

помощник-учителя по английски език КиЙган Скот, двамата 

ученици проведоха задълбочена подготовка и постигнаха впе-

чатляващи успехи. Те се състезаваха с отбори, които изучават 

английски език в езикова гимназия и заеха предни места, като 

изпревариха някои от тях. 

Как бяха постигнати тези успехи? 

С много мотивация, интелект, воля, обща култура и езикови 

умения от страна на учениците-участници в турнира. 

По идея на Клуб „Млад журналист“ двамата участници и тех-

ните преподаватели се срещнаха с ученици от 8 б клас. Най-

напред г-жа Василева разказа за условията ,при които се про-

вежда състезанието, за възможностите за избор , които се пре-

доставят на участниците. След това двамата участници разка-

заха за своето представяне, за начина, по който са избрали да 

участват, за журито, което оценява, за другите участници. Иде-

ята на срещата беше да се мотивират по-малките ученици да се 

включат в състезанието, тъй като са необходими нови сили. 

Нашите ученици показаха самочувствие и увереност, които ид-

ват от знанията им и натрупания опит. Най-голямото им  

удовлетворение е доброто представяне  

и многото запознанства и приятелства. 
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Търпението е горчиво, но плодове-

те му са сладки. 

 – еврейска поговорка 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 март – Благовещение е обявен за Ден на тър-

пението. На необходимостта от разбирателство 

и търпение,  на умението да изслушваме и да 

уважаваме мнението на другия, защото учили-

щето е мястото, където се изграждат основите 

на бъдещата реализация на всеки ученик и се 

формира качеството търпение в личността като 

гарант за устойчивостта на цялото общество, за 

устояване на предизвикателствата на времето.  

Затова нека да  протегнем търпелива ръка на 

съученик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 25 март 2019 година осмокласниците от 

Клуб „Млад журналист“ подготвиха  

 

 

 

 

 

 

 

 

мултимедийна презентация и напомниха на съу-

чениците си, че търпението е привилегия на ум-

ните хора. А Яна и Ирена подбраха интересни 

истории около темата и изразиха своята пози-

ция за търпението като добродетел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-трудно е да си търпелив 

Да си търпелив е сила на характера. Да калиш 

духa си, да подчиниш егото си, да замълчиш, 

когато ти идва да крещиш, са капчиците сме-

лост, които откриваш в Себе си всеки път, кога-

то проявиш търпение. 

То не означава, че трябва да стоиш на едно мяс-

то, да стискаш зъби и да не предприемаш нищо. 

Означава, че е нужно просто да се отпуснеш, да 

повярвaш в добрия резултат и да знаеш, че в 

крайна сметка търпението побеждава всичко. 

Търпиш, когато се раждаш. И поемаш първата 

глътка въздух пак с търпение. 

Търпиш, когато страдаш. И знаеш, че времето 

лекува всичко (най-вече душата). 

Търпиш, когато си влюбен, чакайки минутките 

бързо да се изтърколят и да видиш отново лю-

бимия. Защото любовта е търпение. 

Когато откриеш своята половинка, също тър-

пиш. Защото семейното щастие преди всичко се 

основава на доверие, уважение, любов и голяма 

доза търпение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търпиш, когато довеждаш на бял свят собстве-

ните си деца. И пак с много обич, грижа и тър-

пение ги отглеждаш. 

Търпиш, когато си болен. Защото търпението е 

лекарство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търпиш, очаквайки повишение в службата. За-

щото да докажеш, че си добър в това, което пра-

виш, е търпение и постоянство. 

И накрая, сражавайки се с Живота, разбираш, че 

за да си победител, е нужно единствено търпе-

ние. И че мъдрите хора всъщност са търпеливи-

те хора. 
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Вълнуваща среща с МАРИЯ МИЛКОВА 

На 13.03. 2019г. в Професионалната гимназия по енергетика и електро-

техника в гр. Гълъбово се проведе вълнуваща среща. Учениците от двата 

клуба по интереси Клуб „Млад журналист“ и Клуб „Дигитални компе-

тентности“ станаха част от проекта „Медийна грамотност в класната 

стая“, “, който се осъществява от Асоциацията на европейските журна-

листи – България, в партньорство с Българо-американска комисия за об-

разователен обмен „Фулбрайт“ и Фондация „Америка за България“. Бла-

годарение на екипа на sCOOL Media – ученическа платформа за млади 

журналисти- участниците в двата клуба се срещнаха с Мария Милкова – 

журналист в Дойче веле и Цветелина Христова – проектен мениджър на 

екипа. Цветелина Христова запозна учениците с целите на платформата 

и предизвикателствата, които тя поставя пред младите кандидат-

журналисти. Мария Милкова разказа за своя кратък , но успешен журна-

листически опит във вестник „Телеграф“ и Нова телевизия, въведе ги в 

тънкостите на журналистическата професия и представи интересни мо-

менти от своята работа като репортер в телевизията. Тя получи интерес-

ни въпроси от учениците, които споделиха и вълненията си около нейни-

те истории. Макар и притеснени , децата  попитаха за начина, по който  

подбира хората, скоито прави репортажи , поговориха за фалшивите но-

вини и за градивната роля на журналистиката в нашия живот. Обещаха 

си нови срещи и още по-вълнуващи моменти. 

 На 27.03. 2019г. РУО Стара Загора и екипът на  „Заедно в час“ 

организираха форум „Привличане и задържане на учениците от 

област Стара Загора  в училище – работещи практики“- 2019г. 

Целта на форума е да се споделят  практики в обучението, които 

могат да бъдат използвани и от други училища. От постъпилите 

86 практики, заявили желание да участват , бяха избрани  практи-

ките на10  училища, между които и Професионалната гимназия 

по енергетика и елктротехника. Нашето училище участва с пре-

зентация , в която бе представена работата на помощник-учителя 

по английски език Кийган Скот. Кийган Скот е един  от 33-

мата помощник-учители по английски език по програма Фулб-

райт/ Фондация „Америка за България”, които работят заедно с 

българските си колеги-ментори през  учебната 2018/2019 година 

в  гимназии в 27 български града.Присъствието му се осъществя-

ва отново благодарение на съдействието на ТЕЦ „КонтурГлобал 

Марица Изток 3” АД, в лицето на Невена Димитрова и е част от 

споразумението с Българо-американската комисия за образовате-

лен обмен, „Фулбрайт” / Фондация „Америка за България”. 

Живото слово на помощник -учителя и г-жа Ирина Йотова, учи-

тел по английски език , интересното поднасяне на информация-

та впечатлиха присъстващите. Методът , който английският учи-

тел използва, носи името „Информационна дупка“ и дава въз-

можност на учениците сами да търсят информация по различни 

начини: чрез отговорите от други ученици или източници.  

Примери:Страхотно състезание,Диалози,Scavenger, HuntЛовец, 

Колекционер,Relay Race,Щафетно състезание. Резултатите са на-

лице:Активно четене и разбиране , Работа в екип,   Критично 

мислене,  Самостойно обобщение и заключение, Проверка на 

факти. 

Присъстващите се запознаха и с разнообразната дейност на по-
мощник-учителя по проект „Твоят час“,в който ръководи клубо-
ве по английски език. Това са клубовете „Cooking club“ и „Coffee 
club“. Заниманията в  „Cooking club“ са интересни, забавни, въз-
питателни и полезни с тяхната насоченост към американската 
култура, празници, обичаи и кухня. 

ПГЕЕ – част от Форум за работещи практики 


