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Издава се от учениците от Клуб “Млад журналист”  

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

  В слънчевото утро на 16 септември 2019г. дворът на Професионалната 

гимназия по енергетика и електротехника се изпълни с ученици. Сред 

тях най-развълнувани бяха осмокласниците, които се приобщават към 

голямото семейство на гимназията. Вълнението от срещата със съучени-

ците, запознаването с новите преподаватели, вниманието към тях – 

всичко това ги изпълни с 

притеснение, но и приятно 

вълнение. За него доприне-

соха и гостите със своите 

пожелания. Сред тях бяха г-

жа Нела Петрова, предста-

вител на Община Гълъбово, 

г-н Алехандро Морето – ди-

ректор на „Контур Глобал“, 

г-жа Ирена Банкова – предс-

тавител на AES Гълъбово.  

В своето слово директорът на гимназията, г-

жа Цветковска   пожела на учениците   да бъ-

дат смели в мечтите си, да търсят нужното  

знание, за да ги осъществят. Изрази своята 

увереност, че дванадесетокласниците ще пос-

тигнат високи резултати на Държавните зре-

лостни изпити и ще заслужат радостта да по-

лучат своите дипломи за завършено средно 

образование.Тя съобщи и радостната вест, че 

с  Решение № 479/05.08.2019 г. на МС учили-

щето е обявено за иновативно .  Иновацията е 

свързана с  въвеждане на нов учебен предмет 

"Интелигентно електричество" за учениците 

от 10 - 12 клас на специалността  „Електрообзавеждане на производство-

то“.  Очакванията ня Учителския колектив са учениците  да подобрят 

своето креативно мислене , свързано с технологичните новости в света 

на електричеството  и да добият нов поглед за развитието на избраната 

от тях професия електротехник, да мислят глобално за проблемите на 

технологичния свят, в който живеят, да следят иновациите в съвремието 

на умното електричество. Формирането на нови практически умения ще 

ги мотивира за успешна реализация в бъдеще.  

Ръководителите ще обогатяват знанията си , ще бъдат актуални и инте-

ресни ,показвайки вълнуващи неща от света на новите технологии и ум-

ното електричество 

     Тази учебна година е спечелен и нов проект на тема:“ Медийна гра-

мотност“. Той е с продължителност две години и включва три професио-

нални гимназии от Италия, Португалия и Бъл-

гария. Координатор на проекта е италианската 

страна. Проектът включва обмен на добри 

практики между трите професионални гимна-

зии. Освен 20 ученици с двама преподавате-

ли , които участват по проект „Еразъм+“ в 

Португалия  през месец юли 2020 г. , и  още  

10 ученици с трима преподаватели  ще госту-

ват  през следващите две години в Италия и 

Португалия .  

С пожелание  училището да остане храм на 

знанието и човечността, а учителстването – 

пример за всеотдайност и благородство, водещите откриха новата учебна 

година, а училищният звънец напомни, че всеки упорит труд, ще бъде 

възнаграден.   
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 Училищен вестник                              Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово      

ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОД-

НИТЕ БУДИТЕЛИ 

   Скъпи ученици, 

    Първи ноември е ден на почит към предците ни будители – книжовни-

ци, мъченици, герои от миналото. Няма друг народ, в чиято история сло-

вото, писмеността и духовността да имат такава сила. И до днес будител-

ският дух на българина оцелява, за да крепи народната вяра и пази от 

оцеляване народностната ни идентичност. 

 1 ноември – Денят  на народните будители. В този ден почитаме паметта 

на българските просветни дейци и с уважение споменаваме Кирил и Ме-

тодий, Паисий Хилендарски, Васил Априлов, д-р Петър Берон, Петко 

Славейков и много други. 

А какво е първи ноември днес ? 

Първи ноември е онзи ден, в който спокойно можем да седнем и да обър-

нем поглед назад, в десетилетията, във вековете и да помислим за мина-

лото, за да видим не само празника, но и символа. Символът на вярата, 

символът на спомена за миналото, което ще проправи пътя на бъдещето, 

символ на онова, което стои точно пред нас, но върху което ние така и не 

се замисляме. И най – вече да ни накара да си спомним, да се поучим, да 

се преклоним и да подражаваме, да продължаваме и никога да не забра-

вяме. Поклон пред паметта на всички светци, възрожденци, революцио-

нери, творци, борци и герои. 

По повод  Деня на будителите  участни-

ците в Клуб „Млад журналист“ изготви-

ха табло на признателност към онези 

герои на духа и делото, благодарение на 

които ние съществуваме като народ, а 

участниците в Клуб „Дигитални компе-

тентности“ представиха вълнуваща пре-

зентация. Специален поздравителен ад-

рес изненада учителите по повод Деня 

на народните будители. В часа на класа 

в 9 б клас Клуб  „Млад журналист“ ор-

ганизира анкета, в която  намериха мяс-

то въпроси като знаем ли същността на 

думата будител, познаваме ли будители, 

може ли да има днес будители. Сред 

отговорите преобладаваха познания за същността на празника, за дейци-

те на българското културно и духовно пробуждане през вековете. Налага 

се мнението, че и днес има място за съвременни будители, които нямат 

популярността на големите имена от миналото, но скромно, по човешки 

изпълняват своя патриотичен дълг- за такъв скромен будител разказва в 

анкетата Яна Кондова. Всеобщо е мнението, че сред съвременните буди-

тели са днешните учители – необикновени хора с големи мечти. За да 

бъдеш будител трябва не само воля, но и сърце. Те са скромни и естест-

вени, а силата на тяхното слово идва от самата им душа. За един учител 

най-важното са живите книги – неговите ученици. В тях той пише, в тех-

ните глави  и сърца сее семената на своето знание с надеждата, че плодо-

вете му ще пораснат навсякъде по света. 

 

Да не забравяме и дълбок поклон пред всички учители , на 

които думата будител най – приляга. 

Българският дух е богат, затова не оскъдява. 

Българският дух е силен, затова побеждава. 

Българският дух е светъл, затова огрява. 

Българският дух е здрав, затова оцелява. 

Българският дух е благословен, затова устоява. 

Ние, днешните млади хора, ако нямаме огъня, то да имаме 

искрата на 

народните будители. Ако нямаме смелостта, то да имаме 

ревността 

им. Ако нямаме подвизите, то с търпение да изминем нес-

годите на 

изпитанието. Ако не греем и светим, то да не гасим любо-

родната 

искра. 

Нека паметта на народните будители бъде жива в съзнани-

ето и на 

утрешното поколение. 
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Училищен вестник                              Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово      

ПГЕЕ се приобщава към иновативните училища в България 

   От тази учебна година в Професионалната гимназия по енергетика и 

електротехника се въвежда нов учебен предмет „Интелигентна енергия“. 

Изучаването му е свързано с обявяването на нашето училище за инова-

тивно. Предметът ще се изучава като факултативен за учениците от 9б 

клас. По този повод разговаряме с г-жа Цветковска – директор на ПГЕЕ. 

Ето какво сподели тя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г-жо Цветковска, какво представлява този учебен предмет? 

 

Предметът "Интелигентна енергия"  се въвежда за пръв път в нашето 

училище и  е предназначен за ученици 9 - 12 клас на специалност 

„Електрообзавеждане на производството“. Дисциплината се изуча-

ва в рамките на 4 последователни години.Обучението по предмета 

се извършва във връзка с учебни предмети от отрасловата и специ-

фичната професионална подготовка и еиновативен предмет за уче-

ниците от тази специалност . 

 

Каква е целта на изучаването на предмета „Интелигентна енер-

гия“? 

 

Целта е учениците да подобрят своето креативно мислене за техноло-

гичните новости в света на електричеството , да  погледнат по нов 

начин на развитието на избраната от тях професия –електротехник. 

Идеята е да мислят глобално за проблемите на технологичния свят, 

в който живеят, да изградят личностна позиция за опазване на 

околната среда, познавайки видовете  производство на електрое-

нергия.Изучаваното  съдържание е структурирано в раздели и те-

ми. За всеки раздел в програмата е определен минимален брой 

учебни часове. Разделите включват опазване на околната среда при 

производство на електроенергия, запознаване с топлоелектрически-

те централи в моето родно място и мерки за опазване на околната 

среда, енергоспестяващо улично осветление, съхранение на елект-

рическа енергия. 

 

Какви умения трябва да придобият учениците в края на обучение-

то? 

 

Целта е в края на обучението учениците да  умеят да работят с инфор-

мация от интернет свързана с новите технологии в електричество-

то /специализирани сайтове, инженеринг ревюта, презентиране на 

нови продукти и др./, да познават видовете електроцентрали за 

производство на електроенергия и възобновяемите енергийни из-

точници,  начините за опазване на околната среда при производст-

вото на електроенергия и да могат да вземат съвременни решения 

за съхранение на електрическа енергия 

 

Часовете по предмета „Интелигентна енергия“ ще се водат от инж. 

Катя Колева в 9б клас . За нашия вестник тя сподели следното: 

В 9-ти клас, обучението ще е предимно във вид на наблюдение , търсе-

не на информация в интернет , свързана с новите технологии в 

електричеството /специализирани сайтове, инженеринг ревюта, 

презентиране на нови продукти и др./, а в по-горните класове ще 

добива все повече практическа насоченост с изработка на работе-

щи макети. 

 Предвидени са посещения при нашите партньори ТЕЦ „Ей и Ес Гълъ-

бово“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица- изток 3“,където специалис-

тите ще им разкажат за производството на електроенергия и мерки-

те за опазване на околната среда, които те прилагат. 

 Ще се запознаят и с мерките, които общината взема за опазване на 

околната среда, енергийната ефективност  и енергоспестяващото 

улично осветление в нашия град. 

 „Ей и Ес“ е световен лидер в изграждане на съоръжения  за съхране-

ние на енергия чрез батерии. Учениците ще имат възможност да 

научат повече за тази иновация. 

Наученото и видяното от тях ще бъде представено във вид на презен-

тации, които съответно ще бъдат оценени. Най-добрите ще получат 

награда: посещение на международното изложение и форум за ус-

тойчиви технологии - Енергийна ефективност и възобновяема 

енергия, в София , през месец април 2020г. 

 

Да пожелаем успех! 
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Училищен вестник                              Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово      

Заглавието на моят мемоар.... 

История на Тиквеник: 

От печката до *пещерата 

*стомаха ми е пещерата 

Кийгън Скот 

 

Вестникът е дело на Клуб „Млад журналист“ и Клуб „Дигитални компетентности“  

Нашият вестник „Високо нап-

режение“ продължава да бъде 

информатор на хубавите мла-

дежки събития в гимназията. 

Той  представя изявите и проб-

лемите на учениците. Обсъжда 

теми от културния и социал-

ния живот. Публикува  участи-

ята ни в проекти, както и уче-

ническо художествено твор-

чество.  


