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Издава се от учениците от Клуб “Млад журналист”  

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

б
р
о

й
 

2020/2021  г. 

инж. Пенка Атанасова                     

ENNE е европейски проект, който 

подкрепя създаването на 5 нацио-

нални мрежи, съставени от институ-

ции за Професионално образование 

и обучение (ПОО) в пет европейски 

страни: Италия, България, Германия, 

Португалия и Белгия. 

Този проект ще насърчава също така 

и повишаването на качеството и 

привлекателността на ПОО с конк-

ретно фокусиране върху възможнос-

тите за мобилност. 

 

Професионална гимназия  

по енергетика и електротехника, град Гълъбово  

е партньор в проект ENNE по програма „Еразъм +”  

Бъдещето на ПОО  

в следващата програма 

„Еразъм +“  2021-2027 

На 9 ноември 2020 г. Професионална 

гимназия по енергетика и електротех-

ника, град Гълъбово участва в Между-

народна Онлайн Конференция - Бъ-

дещето на ПОО в следващата програ-

ма Еразъм + 2021-2027, като партньор 

по проект „ENNE - Европейски наци-

онални мрежи за подобряване на 

ПОО“ 

По повод предстоящата Европейска 

седмица на професионалните умения 

2020 , след една година от началото на 

дейностите по проекта, партньорите 

на „ENNE - Европейски национални 

мрежи за подобряване на ПОО“ ще 

отпразнуват официалното създаване 

на 5 национални мрежи за ПОО в 

Италия, България, Германия, Португа-

лия и Белгия с организирането на он-

лайн интерактивна конференция за 

бъдещето на ПОО 

в следващата прог-

рама Еразъм + 

2021-2027. 

Ирина Йотова 

учител  

по английски език 

       Продължение на стр.2 

На 16 ноември 2020година  

Професионалната гимназия  

по енергетика и електротехника  

отбеляза  

 

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН 

НА 

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

Програма на конференцията: 

-Приветствие и встъпителна реч на г-н 

Luca PIROZZI, служител по полити-

ките за ПОО в EAECA 

(Изпълнителна агенция за образова-

ние, аудиовизия и култура на Евро-

пейската комисия); 

-Представяне на проекта ENNE и 

международните дейности за обучение 

за подобряване на ПОО от г-н Алтео 

Валентини, координатор на проекти в 

Международната академия за евро-

пейски грантове; 

- ENNE MOOC - Как да планираме и 

реализираме качествени проекти за 

мобилност в областта на ПОО - г-жа 

Сабине Рьориг-Маху, управляващ ди-

ректор в образователния институт 

Wisamar; 

-Тематични работилници. 

Участниците ще се присъединят към 

специални тематични стаи, където 

членовете на националните мрежи 

ENNE ще представят добри практики 

в пет различни области, свързани с 

политиките и инициативите на ЕС: 

- Признаване /валидиране на компе-

тентности в WBL (Учене на база рабо-

та - национални стажове /

транснационална мобилност/ и др.); 

- Социално включване в ПОО 

(увреждания, мигранти, икономически 

неблагоприятни условия и др.); 

- Цифрова трансформация / дистан-

ционно обучение; 

- Устойчивост и принос на ПОО за 

постигането на ЦУР на Програма на 

ООН до 2030 г.; 

- Изграждане на капацитет на служите-

лите в ПОО; 

Професионална гимназия по енер-

гетика и електротехника,     град 

Гълъбово участва в тематична ра-

ботилница – Изграждане на капа-

цитет на служителите в ПОО. Инж. 

Пенка Атанасова, заместник-

директор на гимназията и Ирина 

Йотова, старши учител по английс-

ки език споделиха добра практика 

на Професионалната гимназия - ра-

ботна среща с учители от Одрин-

ската професионална гимназия в 

Република Турция. Представянето 

й предизвика интерес у участници-

те като се обсъдиха и дискутираха 

въпроси, свързани с образовател-

ната система в България и Републи-

ка Турция. Работният език на кон-

ференцията бе английски език. 

В конференцията взеха участие 200 

представители от различни европейс-

ки страни и институции. 

Толерантност: 
Уважение на човешкото достоинство 

Приемане на другите такива, каквито са 

Способност да поставиш себе си на мястото на другия 

Търпимост 

Зачитане на чуждото мнение 

Отказ да доминираш над другите, 
 да им причиняваш болка и вреда. 

Брошура, изготвена от клуб по интереси 

„Дигитални компетентности“ 
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Училищен вестник                              Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово      

На 16 ноември 

1996 г. на Об-

що събрание 

на ООН е при-

ета Декларация 

за принципите 

на толерант-

ността.  

 Яна Кондова        

 

Като член първи е залегнала дефини-

цията на това що е толерантност.  

Толерантност означава уважение, при-

емане и разбиране на богатото много-

образие от култури в нашия свят, на 

нашите форми на само изява и спосо-

бите за проява на човешката индиви-

дуалност. Толерантност – това е хар-

мония в многообразието. Толерант-

ност – това е добродетел, която прави 

възможно достигането на мир и спо-

собства за замяната на културата на 

войната с културата на мира. И оттога-

ва, всяка година на 16 ноември , отбе-

лязваме Международния ден на толе-

рантността. 

Безспорно определянето на толерант-

ността това е низ от хубави думи, с то-

ва всеки би се съгласил, но  какво е 

тяхното изражение в ежедневието ни?  

   Ако си направим ретроспекция само 

на един наш съвсем обикновен ден, 

бихме могли да си отговорим лично за 

нас към днешна дата. Не трябва да 

търсим чак различно мислещи, друго-

верци или чуждоезични. Можем прос-

то да проверим дали сме толерантни 

помежду си – сутрин, когато се съби-

раме на входа на училището, когато  

чакаме пред лекарските кабинети или 

се запознаваме с новите приятели.  

          Дали сме само привид-

но любезни и дали тази привидна лю-

безност е форма на толерантността 

или на най-обикновено лицемерие?  

          Дали извръщайки очи от прося-

ците по улиците, от безпризорните де-

ца и от хората, неможещи да се спра-

вят със собствената си бедност, сме по 

своему толерантни, не забелязвайки 

проблемите.  

          Има толкова много “дали”... и 

когато говорим за толерантност на ед-

но общество може би е добре първо 

да се замислим за нашата лична толе-

рантност. И ако досега не сме мислили 

над тези въпроси, може да го напра-

вим именно на 16 ноември. Не толко-

ва показно , а  просто по човешки. Да 

си отговорим с ръка на сърцето, лич-

но за себе си. И ако това го правеха 

повече хора, на повече дати, а не само 

на тази – може би – животът би бил 

“по-хубав от песен, по-хубав от проле-

тен ден”. И тогава не бихме питали то-

лерантен ли е “човекът в новото вре-

ме” или не. Тогава щяхме да сме по-

сигурни, по-спокойни и по-щастливи, 

дори ако не знаехме дефиницията на 

ООН за толерантност. 

Толерантност - разбиране, умение да 

влезеш в обувките на другия и да раз-

береш как се чувства по принцип и как 

се чувства в определени ситуации. 

Да разбереш, че всеки има право на 

свое собствено мнение, свой собствен 

живот, свои собствени решения и но-

си своята собствена отговорност за 

тях. Да разбереш, че ти не си единст-

веният на света, нито си най-важният, 

нито дори си по-важен от някой друг. 

Ако себедоказването стане самоцел на 

всяка цена, значи си оставил егото си 

да те контролира.  

Направи ми впечатление една мисъл 

на Грег Андерсън : „Нищо не обърква 

повече живота, нищо не провокира 

толкова болестта, колкото омразата, 

угризенията и взаимните обвинения. 

Тези три реакции към живота се градят 

на гнева, вината и враждебността. За-

държани в ума и сърцето, те блокират 

личностния потенциал, пресушават 

живота и го лишават от радост и мир.”  

А ето я и поуката от  

Притчата за здравата и спуканата делва 

 Една възрастна жена носела големи делви на кобили-

ца на врата си. Едната делва имала пукнатина, а другата 

била идеална и винаги доставяла цялото количество вода. 

В края на дългия път от извора до къщата, спуканата делва 

пристигала наполовина пълна. 

 Цели две години жената така доставяла вода до вкъщи 

– по една делва и половина. Разбира се, здравата делва би-

ла горда от себе си. Бедната спукана делва била засрамена 

от своята непълноценност и се чувствала отчаяна, че пра-

вела само наполовина от това, което се очаквало от нея. 

 След тези две години на служба, спуканата делва каза-

ла на жената: 

- Срамувам се от себе си, защото през пукнатината ми из-

тича вода по целия път обратно до твоя дом. 

 Възрастната жена се усмихнала: 

Забелязала ли си, че има цветя от твоята страна на пътека-

та, но не от другата страна на кобилицата, където е другата 

делва? Това е защото, знаейки за тази пукнатина, аз заса-

дих цветни семена от твоята страна на пътеката и всеки 

ден, когато се връщаме от извора – ти ги поливаш. За тези 

две години аз берях тези красиви цветя и украсявах масата 

вкъщи. Без да си това, което си, до сега нямаше да имам 

тази украса вкъщи. 

 Всеки от нас има своя пукнатина. Всеки от нас е 

уникален и заслужава разбиране и толерантно от-

ношение към себе си, стига той да е толерантен 

към другите. Нека толерантността да не бъде 

обект на внимание само един ден от годината, за 

да бъдем по-добри, за да бъдем човечни.  
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Училищен вестник                              Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово      

В църковния ни календар Денят  на 

християнското семейство – 21 ноем-

ври, попада във времето на Колед-

ните пости. На този ден вярващите 

приемат Свето причастие, а с него и 

нови сили за духовен растеж и бор-

ба със злото - в себе си и в света.   

Семейното ходене на църква в този 

ден символизира влизането на три-

годишната Мария в храма и напом-

ня на родителите за духовните им 

задължения към децата. Семейство-

то е най-доброто училище, което 

може да даде първите познания  за 

християнските добродетели, на кои-

то векове се е крепял българският 

род. 

   Празникът се отбелязва с решение 

на Светия Синод на Бъл-

гарската православна 

църква от 1929 г. Той на-

помня на родителите и 

учителите, че трябва да 

възпитават децата в бла-

гочестие и вяра, в послу-

шание към родителите 

си и чистота на нравите. 

   Традициите казват 

още, че след църква, се-

мейството се събира око-

ло масата на чаша вино, топла питка 

и вкусна гозба. Така се чества здра-

вата връзка помежду всички, а маса-

та се оставя неразтребена, за да дой-

де Богородица през нощта, да хапне 

и благослови дома. 

   Според народните поверия на този 

празник българите гадаят какво ще 

е времето през следващата година. 

Ако е топло и слънчево, зимата ще е 

люта, а лятото-сухо, ако вали дъжд 

или сняг, зимата ще е снежна, лято-

то-дъждовно, а реколтата богата. 

Сред многото поверия много строго 

се спазва забраната да не се крои и 

шие дреха за мъж на този ден, защо-

то ако го срещне вълк в гората, ще 

го нападне и изяде.  Нощите от 14 

(или от 11 ноември) до 21 ноември, 

наричани „Мратински нощи", са 

много по-лоши дори и от 

„Мръсните дни", защото през тях 

най-лесно човек може да се разбо-

лее. 

  Нека на този хубав християнски 

празник, посветен на семейството, 

да си пожелаем   топло огнище, ху-

бави   чувства, много любов и раз-

бирателство  с най-близките хора. 

Анелия Динкова 

Клуб „Млад журналист“ 


