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Издава се от учениците от Клуб “Млад журналист”  

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

Брой 3  2019/2020г. 

 

   Професионалната гимназия  

по енергетика и електротехника , 

гр.Гълъбово 

за поредна година спечели  нови 

два проекта по програма 

„Еразъм+“  

В броя: 

 Информация за двата проекта 

 Критерии за участие 

 Срокове за кандидатстване 

 Документи за подаване при 

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

      При откриването на учебната година инж. 

Цветковска – директор на ПГЕЕ, съобщи, че тази 

година нашата професионална гимназия ще ра-

боти по   ПРОЕКТ 2019-1-IT02-KA2298B36AE71 

“Медийна грамотност”по  ПРОГРАМА 

„ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 2: Сътрудничес-

тво за иновации и обмен на добри практики . В 

него ще бъдат включени ученици от 9 и 10 клас. 

В Актовата зала на гимназията г-жа инж. Пенка 

Атанасова - ЗДУПД в Професионалната гимназия 

по енергетика и електротехника,представи целите 

на проекта в присъствието на учениците от двата 

випуска  и бе така любезна да сподели пред  чле-

новете на Клуб „Млад журналист“  условията за 

участие и предварителната подготовка на канди-

датите. 

      -Г-жо Атанасова , нека най-напред да 

уточним понятието медийна грамотност! 

 Аз ви благодаря за по-

сещението, защото по 

този начин ще запозна-

ем повече ваши съуче-

ници с целите на проек-

та и се надявам да пре-

дизвикаме тяхната актив-

ност. Сега на въпроса  - 

медийната грамотност е 

способност за достъп до 

медиите, разбиране и 

критично оценяване на различните аспекти на 

медийната среда и медийното съдържание, както 

и способност за комуникация чрез всички видове 

медии в най-различни контексти.Целта на медий-

ната грамотност е да повиши осъзнатостта на хо-

рата за реалната същност на многобройните фор-

ми на медийни съобщения, с които се срещат 

ежедневно. Медийните съобщения са програ-

мите, филмите, образите, текстът, звукът, 

както и съдържанието на уеб-страниците, 

предлагани чрез различните форми на медий-

на комуникация. 

Медийната грамотност е начин за  включване и 

гражданско участие в съвременното информаци-

онно общество. Тази грамотност представлява  

умение, значимо не само за младите хора, но съ-

що така и за възрастните.Накратко казано, медий-

ната грамотност е способността за достъп, изпол-

зване, създаване и участие в медийната среда. 

Описаните компетенции се разглеждат като клю-

чови за 21-ви век и представляват предпоставка за 

активно и пълноценно гражданско участие. 

-Защо е важна медийната грамотност? 

   Да разбираме посланията на медиите, е важно, 

защото очакванията са, че през следващото десе-

тилетие медиите – във всичките им форми и про-

явления – ще увеличат обема си между десет и сто 

пъти. Ето защомедийната грамотност ще бъде не 

просто въпрос на преимущество, нещо повече – 

липсата й ще означава обричане на непълноцен-

ност.С бързия растеж на дигиталните технологии 

и нарастването на приложението им в бизнеса, 

образованието и културата е важно да бъде осигу-

рена възможност за всеки да разбира медиите и да 

бъде дигитално ангажиран.Общество, което е ме-

дийно грамотно, е информирано, ангажирано и 

отговорно. 

-Кои са организациите , които участват и 

как ще се реализира проектът? 

Организациите, които участват са три, за щастие 

и нашето училище. Това са: Istituto d'Istruzione 

Superiore Baronissi, Италия,хEscola Secundária / 3 

de Barcelinhos Portugal,Професионална гимназия 

по енергетика и електротехника, град Гълъбово 

Проектът „Медийна грамотност“ е с продължи-

телност две години и се координира от училище 

„IIS Margherita Hack ”, бивш IIS Baronissi 

(Италия)  

Проектът предвижда реализирането на: 

- 3 съвместни обучения на персонал, по едно обу-

чение във всяка страна партньор по проекта. Във 

всяко  ще участват по 2 учители от всяко парт-

ньорско училище. 

- 3 транснационални дейности за мобилност на 

ученици. Всяка дейност за мобилност ще се про-

вежда едновременно с тренировъчна дейност за 

учителите (5 ученици от всяко училище ще участ-

ват във всяка от двете мобилности, която ще се 

осъществява от всяко училище); всеки поток за 

мобилност на ученици предвижда присъствие на 

един придружаващ учител, който да подкрепя 

учениците в чужбина.През април месец ще се ра-

боти в Италия, през ноември - в България, а дого-

дина – в Португалия. 

  - Какви дейности са предвидени по про-

екта?  

 Дейностите са разнообразни, те  ще бъдат под 

формата на обмен на практики, презентации, де-

монстрации, ролеви игри, индивидуални и групо-

ви задачи, симулации, групови дискусии, мозъчна 

атака, умни карти и др. Всяка дейност в чужбина 

ще бъде подкрепена от виртуални дейности в 

eTwinning и ще бъде прилагана преди и след мо-

билността.  

Основната цел на проекта е:  придобиване на уме-

ния за медийна грамотност  от учениците и  спо-

собност за достъп до медии, разбиране и критич-

но оценяване на различните аспекти на медиите и 

медийните контексти и създаване комуникация в 

най-различни ситуации. 

 Бихте ли ни запознали  с партньорс-

ките организации! 

 Първата от тях е в Италия, градчето Барониси - 

институтът „Маргарита хак“ (бивш „IIS Baronis-

si“) е публично училище с 590 ученици на  

възраст от 14-18 години и със 104 служители. На-

мира се в Baronissi.Училището  работи в среда, 

която е разнообразна, с по-малко  на брой  се-

мейства в неравностойно положение и ученици 

имигранти и голям брой от професионалисти  

поради близостта до университета в Салерно. Об-

разователната програма продължава пет години и 

има две основни академични направления: Науч-

на гимназия (естествени науки, математика и фи-

зика, италиански, английски, латински, история и 

Философия); и ПОО (Информатика, Индустриа-

лен технически институт, Механични и мехатрон-

ни, Електроника, Химия). 

Другото училище е Средното училище на Барсе-

линхос и се намира в град Барселос, който наши 

ученици вече са посещавали.  Това е средно учи-

лище с 28 класни стаи, със столова, бар, и др. В 

училището се обучават ученици от 1 до 12 клас, 

които придобиват основно и средно образование. 

Училището прави всичко възможно, за да отгово-

ри на нуждите на учениците, като взема предвид 

техните възможности и предпочитания. 

-Какъв е съставът на  участниците в  

проекта? 

Съставът е малък. Общият брой участници е 9 

учители и 15 ученици,3 учители от институция и 

5 ученици. Продължителността  на проекта е две 

години – 24 месеца, като началната дата е 07.10. 

2019г. , а крайната – 06.10.2021г. 

Благодарим Ви  и се надяваме повече ученици 

да кандидатстват по проекта. 

     Мястото на провеждане на първия етап на 

практиката по проект „Медийна грамотност“ 

е градчето Барониси, което се намира в Юж-

на Италия. То наброява около 16 000 жители и 

е разположено недалече от Неапол и вулкана 

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

   И тази година продължава работата по   ПРО-

ЕКТ 2019-1-KA102-1CEC9066, като темата на 

проекта е“Нови професионални възможности за 

младите специалисти по електротехника и енерге-

тика чрез практика в сферата на интелигентните 

електрически системи”по  ПРОГРАМА 

„ЕРАЗЪМ +“, по ключова дейност 

“Образователна мобилност за гражда-

ни” (КД1).РИПОРТ БГ, ООД, град София и три 

образователни институции на територията на об-

ласт Стара Загора, предоставящи професионална 

подготовка в направление Електротехника, са 

партньори в настоящия национален консорциум 

за мобилност. Образователните институции са 

Професионалната гимназия по енергетика и елек-

тротехника, гр. Гълъбово, Професионалната гим-

назия по електротехника и технологии  "Г. С. Ра-

ковски", гр. Стара Загора и Професионалната 

гимназия "Св. Иван Рилски", град Раднево.  

Основните дейности, заложени по проекта, са 

насочени към изпращане на 60 ученици и 6 при-

дужаващи лица от трите професионални гимна-

зии на професионална практика във водещи пор-

тугалски компании, специализирани в проектира-

не и изграждане на интелигентни електрически 

системи и инсталации в периода 28.06 - 

08.08.2020г. Практиката е изключително подходя-

ща за нашите ученици , защото от тази учебна 

година се изучава учебен предмет „Интелигентна 

енергия“. 

От Професионалната гимназия по енергетика и 

електротехника, гр. Гълъбово ще участват 20 уче-

ници и 2 учители ръководители. 

Очакваните резултати от проекта са следните: 

- постигане на съответствие между предлаганите 

обучителни услуги и търсените умения на пазара 

на труда; 

- въвеждане на по-практически образователни 

програми и форми на обучение; 

- висок академичен стандарт и качествено образо-

вание; 

- подпомагане индивидуалния образователен и 

професионален избор на учениците и подготов-

ката им за реализация съгласно изискванията на 

пазара на труда; 

- засилване на чуждоезиковата подготовка на уче-

ниците и насърчаване придобиването на между-

културни компетенции; 

- насърчаване транснационалните партньорства 

между образованието, младежта и бизнеса за пре-

одоляване липсата на умения в Европа; 

- активизиране иновационния потенциал на учи-

телите и въвеждане на новости в учебния процес 

за по-висока ефективност на ПОО; 

-популяризиране на идеята за непрекъснато обу-

чение; 

-формиране на имидж на институции с европейс-

ка визия 

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА  са  20 ученици и 2 

учители, като продължителността е една  година 

– 12 месеца, с начална дата на проекта - 01-11-

2019 г., и крайна -  31-10-2020г. 



4 

 

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

За улеснение на желаещите да участват в проектите,  

публикуваме и условията за кандидатстване по двата проекта 

Проект „Еразъм+“ -   “Нови професионални възможности за  

младите специалисти по електротехника и енергетика чрез  

практика в сферата на интелигентните електрически системи” 

Критерии за допускане/първи етап/ на ученици за участие в производствена практика в  

гр. Барселос, Португалия по проект „Еразъм+“  : 

 Среден успех от първи срок на учебната 2019/2020 година - минимум Добър /4,00/       

 Среден успех от теоретична професионална подготовка - над Много добър /4,50 /       

 Среден успех от практическа професионална подготовка- над Много добър /4,50/   

 Ученикът да няма наложени наказания от  Педагогическия съвет 

 Участие в извънкласни форми /други проекти, спортни мероприятия за училището/ - 

      предимство за кандидата 

 

     2.   Критерии за класиране /втори етап/ на ученици за участие в производствена практика в 

гр. Барселос, Португалия по проект „Еразъм+“: 

 Тест по английски език 

 Мотивационно писмо 

 Презентация по темата на практиката 

 Интервю. 

 

СРОК за подаване на документи    -     10.02.2020г. 

Проект „Еразъм+“  „Медийна грамотност“ 

Критерии за участие на ученици в ПРОЕКТ 2019-1-IT02-KA2298B36AE71  

“Медийна грамотност” по проект „Еразъм+“  : 

 Среден успех от първи срок на учебната 2019/2020 година - минимум Мн. добър /5,00/;      

 Среден успех от теоретична професионална подготовка - над Много добър /5,00/;       

 Среден успех от практическа професионална подготовка- над Много добър /5,00/;  

 Оценка по английски език от последната година – над Много добър /5,00/; 

 Мотивационно писмо; 

 Презентация по темата „Медийна грамотност”; 

 Ученикът да няма наложени наказания от Педагогическия съвет 

 Участие в извънкласни форми /други проекти, спортни  

мероприятия за училището/ - предимство за кандидата 

 

СРОК за подаване на документи   -    10.01.2020г. 

Учениците могат да кандидатстват и по двата проекта 

УСПЕХ! 


