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Издава се от учениците от Клуб “Млад журналист”  

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

Брой 

2018-2019г. 

На 16 и 17 април 2019г. в Професионалната гимназия по енергетика и 

електротехника се проведе Ден на отворените врати, който има за цел да 

популяризира специалностите в училището. В новата Актова зала бе 

подредена изложба, която представя трите основни специалности, по ко-

ито се обучават учениците – „Топлоенергетика“, „Електрообзавеждане 

на производството“ и  най-новата специалност „Автомобилна  

мехатроника“. 

 В тържествена обстановка Ръководството на училището, начело с г-жа 

Цветковска – директор на ПГЕЕ,  посрещна бъдещите осмокласници от 

Първо и Второ основно училище, от СУ“Васил Левски“ и основното учи-

лище в с. Обручище. Габриел Вълчев от 12 б клас илюстрира професиите 

и ежедневието на гимназията с подходяща презентация, като обърна вни-

мание на докумен-

тите , с които уче-

ниците завършват 

професионалното 

си образование. 

Специален интерес предизвика обръщението на по-

мощник – учителя по английски език Кийган Скот, 

както и на инж. Ирена Банкова – представител на 

новата централа. Денят на отворените врати бе по-

сетен и от г-жа Нела Петрова – директор на Дирек-

ция „АПО и финанси“ към Община Гълъбово. След това бъдещите ос-

мокласници се запознаха с изложените макети под вещото ръководство 

на ученици от трите специалности и разгледаха работилниците и лабора-

ториите по специалните предмети. 

    На 23.04 във фоайето на Дома на културата бе открита Панорамата на 

професионалното образование 

в Община Гълъбово. Професи-

оналната гимназия по енерге-

тика и електротехника участва 

с най-новите си макети, които 

илюстрират работата на учени-

ците и техните преподаватели. 

На няколко маси бе подредена 

изложба с макети ,направени 

от учениците .  

   Панорамата бе открита тър-

жествено от г-жа Емилия Гочева- главен експерт „Образование“ в Общи-

на Гълъбово.  Представянето  на нашето училище бе изцяло поверено на 

учениците, които презентираха специал-

ностите. В подкрепа на професиите , 

изучавани в ПГЕЕ, се изказаха инж. 

Ирена Банкова – представител на „Ей и 

ЕС – Гълъбово“ и член на Обществения 

съвет към гимназията,  и Мариана Ива-

нова-Георгиева, старши специалист 

„Човешки ресурси“ в „Контур Глобал 

Марица-изток 3“.    територията на Об-

щина Гълъбово.  
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Създадено за потребностите на комплекса „Марица-изток“ през 1960 го-

дина , то вече почти 60 години обучава и възпитава десетки ученици. И 

дали ще се казва Техникум по механотехника , или Техникум по енерге-

тика, или Професионална гимназия по енергетика и електротехника , в 

Гълъбово хората го знаят като нашия техникум. Няма семейство, което 

да не е изпратило свой ученик на обучение в нашето училище.  

    През годините специалностите в гимназията непрекъснато се актуали-

зират , за да отговарят на потребностите на пазара. В момента в гимнази-

ята се изучават следните специалности: „Електрообзавеждане на произ-

водството“, която осигурява технически познания по изграждане,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонт и поддържане на електрически инсталации, на подстанции, на 

електрически мрежи и системи. От тази учебна година стартира и първа-

та паралелка по специалността „Автомобилна мехатроника“, като завър-

шилите тази специалност придобиват знания по компютърна техника, 

технически системи, агрегати, машини и комплекси, съдържащи мехат-

ронни модули. Третата специалност  „Топлоенергетика“ от следващата 

учебна година ще бъде защитена, а в нея се изучават устройството, експ-

лоатацията и ремонта на парни и водни турбини, парогенератори и хид-

равлични машини. И трите специалности предлагат добри възможности 

за реализация на територията на нашата община. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голяма част от завършилите ученици се реализират в комплекса 

„Марица-изток“. Училището ни дава старт в професионалното поприще 

не само на инженери, но и на икономисти, лекари, поети, журналисти, 

учители.  

     Учениците от общината разгледаха изложбата и получиха отговор на 

вълнуващите ги въпроси. Богата информация бе поднесена и от пригот-

вените диплянки , постери и сувенири. 
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   На 23 .04 . 2019г. учениците от 10 б 

клас станаха част от филма, който се 

снима за помощник-учителя по анг-

лийски език Кийган Скот. Филмът е 

инициатива на „Контур Глобал Марица-

изток 3“, с чието спонсорство Професи-

оналната гимназия по енергетика и 

електротехника има възможност за 

чуждоезиков преподавател. 

Ученици от ПГЕЕ в Районен съд - Гълъбово 

 

  На 16.04.2019 г. /вторник/ в Районен съд Гълъбово  се проведе 

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” на тема: „Достъп до правосъ-

дие и прозрачност в работата на съдебната система“. През целия 

работен ден, от 08.30 часа до 17.00 часа,  в съдебната палата граж-

даните  имаха възможност да се запознаят с цялостната дейност на 

Районния  съд  в Гълъбово. Между посетителите бяха и десет уче-

ници от Професионалната гимназия по енергетика и електротех-

ника. Те получиха свободен достъп  до службите на съда /

деловодства – наказателно и гражданско/, бюро съдимост, служба 

по вписвания и съдебно изпълнителна служба. Посетиха съдебни-

те зали, в които се разглеждат делата. 

 

Ден на отворени врати 

В ПГЕЕ, гр. Гълъбово 
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   Абитуриентите от 12б клас изненадаха своята класна 

ръководителка , инж. Сюзан Мустафа, с нетрадиционна 

покана за балната си вечер. Сред празничната украса на 

училищния двор, те поискаха извинение за грешките си и 

обещаха да се вслушат в съветите й. 

Покана за бала 

През последните няколко дни на месец април , веселото 

настроение в 12Б клас беше заело превратна точка . При-

чината беше именно предстоящият скоро абитуриентски 

бал . Едва ли има човек, който да не си спомня с добро 

абитуриентския си бал . Това е сантиментален и прочувст-

вен момент , който се споделя с хората , с които си прека-

рал всеки ден от последните няколко години ! Всички ние 

сме едно голямо семейство ! Макар да се караме често , зна-

ем че ще мине и отново ще сме като братя и сестри . А 

какво е едно семейство без жена или майка ?! Няма как аби-

туриентската вечер да премине без нея ! За това ние от 12Б 

решихме , че нашата класна заслужава не само да бъде по-

канена заедно с всички  , а тя трябва да бъде поканена лич-

но от нас , за да се почувства желана и обичана , и това да 

направи празника още по – вълнуващ и трогателен .  Тряб-

ваха ни 5 минути за измисляне на плана и 20  

за изпълняването му . 

В момента, в който класната излезе в двора на училището , 

видя украсата , която бяхме подготвили , и в очите й про-

личаха няколко сълзи на щастие и изненада .   Бяхме сед-

нали на 10-тина чина отвън на двора и когато я видяхме , 

че идва всички извикахме : 

,,Елате с нас на бала ’’ 

От : Габриел Вълчев 


