
1 

 

Издава се от учениците от Клуб “Млад журналист”  

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

25 март – Благовещение,   

е обявен за Ден на търпението. 

Търпението е едно от най-важните ка-

чества, които човек трябва да притежа-

ва. За да бъдеш търпелив, трябва да 

умееш да контролираш ситуацията, се-

бе си и емоциите си, да си силен и ус-

тойчив. Търпението е добродетел и е 

оценявано като  съкровище. Необходи-

мостта от разбирателство, умението да 

изслушваме и да уважаваме мнението 

на другия е особено ценно в училищна-

та среда, защото училището е мястото, 

където се изграждат основите на бъде-

щата реализация на всеки човек и се 

формира качеството търпение в лич-

ността като гарант за устойчивостта на 

цялото общество, за устояване на пре- дизвикателствата на времето.  

Предвид епидемиологичната обстановка в страната и въведе-

ното онлайн обучение за учениците, както и по препоръка на 

РУО Стара Загора  Денят на търпението и  Благовещение в 

нашето училище бяха отбелязани чрез презентации, направе-

ни от Клуб „Млад журналист“ и  Клуб „Дигитални компетен-

тности“ 

    В първия учебен час на 25.03.21г.  в рамките на няколко  

минути учениците споделиха своите мнения  за търпението, 

което е необходимо да проявяваме в днешно време;  

     Ето изводите, които направихме от техните мнения: 

    Да си търпелив е сила на характера. Да калиш духa си, да 

подчиниш егото си, да замълчиш, когато ти идва да крещиш, 

са капчиците смелост, които откриваш в себе си всеки път, 

когато проявиш търпение. 

     То не означава, че трябва да стоиш на едно място, да стис-

каш 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 въз-

дух 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 любимия. Защото лю-

бовта е търпение. 

Когато откриеш своята половинка, също търпиш. Защото 

семейното щастие преди всичко се основава 

на доверие, уважение, любов и голяма доза търпение. 

Търпиш, когато довеждаш на бял свят собствените си де-

ца. И пак с много обич, грижа и търпение ги отглеж-

даш. 

Търпиш, когато си болен. Защото търпението е лекарст-

во. 

Търпиш, очаквайки повишение в службата. Защото да до-

кажеш, че си добър в това, което правиш, е търпение и 

постоянство. 

И накрая, сражавайки се с Живота, разбираш, че за да си 

победител, е нужно единствено търпение. И 

че мъдрите хора всъщност са търпеливите хора. 

брой 

2020-2021г. 
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За четвърта поредна година Коалицията 

за медийна грамотност организира кам-

панията Дни на медийната грамотност, 

която стартира на 9 февруари и ще про-

дължи до края на месец април. Целта на 

кампанията е да популяризира значение-

то на медийната грамотност за общество-

то ни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "Дни на медийната грамотност 2021" 

обхваща онлайн обучения  на ученици. В 

рамките на кампанията през 2021 година 

тийнейджъри от цялата страна ще могат 

да демонстрират уменията и нагласите си 

чрез предизвикателството "Какво означа-

ва да сме медийно грамотни". Те ще съз-

дадат тематично съдържание в TikTok и 

Instagram - предпочитаните от младежите 

социални медии. Кампанията се осъщес-

твява с подкрепата на Министерството на 

културата, Министерството на образова-

нието и науката, Програмата за малки 

грантове на Посолството на САЩ в Бъл-

гария, Фондация Америка за България, 

УНИЦЕФ България, Фондация "Лъчезар 

Цоцорков", Funky Citizens и Techsoup Eu-

rope 

  За учениците от Професионалната гим-

назия по енергетика и електротехника 

кампанията стартира с припомняне на 

правилата за БЕЗОПАСЕН  ИНТЕРНЕТ. 

Под формата на емоционално обръще-

ние, забавно и интересно, учениците ста-

наха свидетели на опасностите, които ги 

дебнат в социалните мрежи. 

   За участниците в Клуб „Млад журна-

лист“ се проведоха поредица от онлайн  

срещи с журналисти, организирани от 

Асоциацията на българските журна-

листи и sCOOL Media. Първата от тях 

бе с  с журналистката Силвия Велико-

ва,  репортер и водещ на сутрешното 

предаване "Преди всички" по програма 

"Хоризонт" на БНР. Тя отговори на въп-

роси като: "Радио. Защо?", какво е да ра-

ботиш в 24 -часова жива програма, кои 

телевизионни формати са заимствани от 

"Хоризонт", как се компенсира липсата 

на визия, какво е предимството на това да 

си глас, а не лице. 

 

Силвия Великова разказа  за своя теле- 

визионен опит като водеща на предаване 

във вече несъществуващата телевизия 

BIT. В „Хоризонт“ започва като полити-

чески репортер. След това отразявя пре-

зидентската институция и от вече над 15 

години следи работата на съдебната сис-

тема. От 20 години води четиричасовото 

сутрешно предаване "Преди всички", а от 

няколко месеца и неделното издание на 

политическото ток шоу "Политически 

Некоректно". 

   Особен интерес предизвика срещата с 

младия фоторепортер Христо Русев, кой-

то разказа за интереса си към фотожурна-

листиката. Започнал като млад фотограф 

от Свиленград, той  публикува снимките 

си в чужди издания още преди да е завър-

шил гимназия. От свиленградския вест-

ник "Стария мост" той стига  до страни-

ците на международната преса. Успехът 

му е пример за младите хора и доказва, 

че упоритостта винаги се възнаграждава. 

   През последните шест години Христо 

Русев е правил фоторепортажи от 27 

страни, а негови снимки са поместени в 

изданията: The New York Times, The 

Guardian, The Times, Washington Post, 

Wall Street Journal, BBC, CNN и други. В 

три поредни години e печелил наградата 

за „Най-добър млад български фотожур-

налист“, както и първо място в категория-

та за Международна фотожурналистика и 

специалната награда за “Хуманистична 

фотография” на Фондация БГ Прес Фото. 

   През 2019 г. е избран да участва в мас-

тър класа на NOOR agency заедно с 15 от 

най-добрите млади фотожурналисти на 

Балканите. В същата година негова сним-

ка е поместена в класация на CNN за 100-

те най-добри травъл фотографии. През 

2017 година негова снимка е една от 

творбите, получили най-висок зрителски 

интерес в конкурс на световната агенция 

Magnum. През 2016 г. е получил ценна 

критика за работата си от световни имена 

във фотожурналистиката по време на 

Световните награди на World Press Photo 

в Амстердам. 

   През 2015 г. негова снимка от бежанс-

кия лагер в Харманли печели месечен 

конкурс на Европейския парламент и 

влиза в най-добрите 9 за годината и учас-

тва в изложба в Брюксел. В момента ра-

боти като независим фоторепортер на 

свободна практика с Getty Images. 
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Оборудването за лабораторията по 

„Електрически машини и апарати“ е пълен 

набор от елементи и модули, подходящи за 

изпитване на въртящи се електрически ма-

шини, както за постоянен, така и за промен-

лив ток. Със системата могат да се реализи-

рат всички упражнения, включени в учебна-

та програма по предмета Учебна практика: 

лабораторна-Електрически машини, и всич-

ки теми по учебна практика – лабораторна 

по специалността на специалност 

„Електрообзавеждане на производството”. 

Партниращи стопански организации на 

професионалната гимназията по проекта са 

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, 

"ЕНЕРГОРЕМОНТ – ГЪЛЪБОВО” АД и 

ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

Реализирането бе възможно с финансиране 

по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

„Осигуряване на съвременна образователна 

среда“, модул „Модернизиране на системата 

на професионалното образование”, дейност 

1 "Модернизиране на материално-

техническата база". 
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Новините за вас са подбрани от  

Яна 

Габриел 

Ирена 

Анелия 
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      В края на месец март, отново онлайн се 

проведе обучение на тема: “Фалшиви но-

вини“. Основният акцент в обучението бе 

върху следните проблеми: 
  Преглед на основополагащите понятия 

фалшиви новини, пропаганда, дезинформа-

ция; 
 Припомняне на това кои са основните ви-

дове фалшиви новини (кликбейт, пропаганда, 

сатира, лоша журналистика…), защо нюан-

сът е важен и каква е разликата с непотвърде-

ната информация, както и как да ги разпозна-

ваме. 

 Основни видове митове, които се разпространяват 

във време на пандемия: конспиративни теории за създа-

ването на заразата; фалшивите лекарства и лечения; про-

пагандни кампании на различни правителства, целящи 

да повишат техния авторитет за сметка на този на опо-

нентите им. 
Как се проверяват източниците на информация и защо 

създаването на навици, свързани с медийната консума-

ция, е важна част от противодействието на фалшивите 

новини по време на пандемия; 
   Водещите обучението Мартин Димитров и Иван Радев 

проведоха викторина „Лъжа или истина“ с подбрани 

примери по темата с коронавируса.  Свързваха  различни 

фалшиви новини с различните типове фалшиви новини 

(кликбейт, пропаганда, сатира, лоша журналистика…) и 

засегнаха темата как да не ставаме сами разпространите-

ли на фалшиви новини в социалните мрежи (и защо това 

е важно). 


