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Издава се от учениците от Клуб “Млад журналист”  

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

Бр
ой

  

Декември 2020  

   Тази календарна година за пореден път 

ни изправя пред нови предизвикателст-

ва. За втори път за по-продължи-телно 

време преминаваме в дистанционна 

форма на обучение. Това отнема въз-

можността на Клубовете по интереси в 

ПГЕЕ да продължат да работят в реална 

среда. Но ние, от Клуб „Млад журна-

лист“ и Клуб „Дигитални компетентнос-

ти“, не се отказваме. Съвременните тех-

нологии ни позволяват да продължим 

заниманията си. И ето сега сме в навече-

рието на едни от най-хубавите християн-

ски празници  Рождество Христово и Но-

ва година. И сега няма да се откажем да 

отправим нашите послания към Вас. 

   На най-светлия християнски празник - 

празника за прошка и за благодарност, 

Коледа,  ние Ви пожелаваме да намери-

те своето призвание и същността си! По-

желаваме Ви упоритост  и смелост по пъ-

тя към искрените мечти, както и приятел, 

с когото да споделите пътуването. Нека 

всяка добрина, която сторите, да се вър-

не двойно, а за всяка грешка да получите 

прошка и разбиране. Желаем Ви труден 

път към върха, защото лесната победа не 

носи удовлетворение.  

Бъдете такива, каквито искате да 

бъдат тези около Вас!  

Вярвайте в съдбата си, но не ѝ се 

доверявайте сляпо! 

 И знайте, че всичко може да бъде 

променено, стига да имаме разум 

и сила. 

    Никога не можем да сме сигурни какво 

ще ни донесе  Новата година. Но винаги 

очакваме доброто и винаги носим мечти 

и надежда за новото начало. Нека 2021 

година  бъде различна. Нека я започнем  

с увереност и смелост. Защото никой не 

може да направи нашия живот значим, 

освен ние самите. Затова трябва с непо-

колебимост да встъпим в новата година, 

да не се отказваме от целите си в нея и 

да се радваме на новия старт. И нека на-

чалото да бъде вълнуващо , истинско и 

носещо ни чувства, които не сме изпит-

вали, и идеи, които не ни е страх да из-

разим. Нека ни носи и увереност, и съм-

нение, защото само така ще опознаем 

себе си и своите възможности. Желаем 

Ви вдъхновение и упоритост, чувственост 

и смелост! 

Весела Коледа  

и щедра Нова година, 

скъпи читатели! 

Попитахме нашите 

учители 

Кой е най-ценният и най-

странният коледен подарък, 

който сте получавали? 

От коя Коледа пазите най

-хубав спомен? 

инж. Петронка 

Цветковска 

Директор на 

ПГЕЕ, Гълъбово 

 

инж. Зоя Борисова 

зам.директор  

на ПГЕЕ 

 

инж. Пенка  

Атанасова 

зам.директор  

на ПГЕЕ 

А какво отговориха? Четете на стр. 2 
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На Коледа не е от значение дали 

ще получим желания подарък. 

Важно е да разберем посланието 

на жеста от любимите хора. Най-

хубавата Коледа е споделената. Ко-

леда не е състезание по лъскави 

украси и скъпи подаръци. Коледа 

е равносметка и  пожелания. 

инж. П. Цветковска 

Най-ценният подарък е този, 

който не може да се купи с пари. 

Това е здравето , то е щастие. 

Няма странен подарък. Във вся-

ко нещо е вложена някаква емо-

ция. Дори и най-малките подаръ-

ци са ценни, защото не всички 

имат възможността да подаряват 

скъпи неща.  

Важно е да е от сърце!  

инж. З. Борисова  

С наближаването на Рождество Христово  всички започ-

ваме да се подготвяме за посрещането на този голям хрис-

тиянски празник. Планираме коледната декорация, по-

купките за празничната трапеза и разбира се, най-

любимата част от празника – подаръците. Малчуганите с 

нетърпение пишат писмо до Дядо Коледа за мечтаните 

подаръци и с голямо очакване тръпнат да видят какво ще 

им остави под елхата в празничната нощ. 

   Съвременният начин на живот дава почти неограниче-

ни възможности да направим хубав подарък – като  мате-

риалните вещи, технологичните джаджи и скъпите играч-

ки са сред най-търсените и предпочитани подаръци. Но 

това, което всъщност оставя най-скъп спомен във всеки 

човек от Коледа, е споделената емоция. Подаръкът под 

формата на уникално преживяване е незаменим дар, кой-

то оставя дълбока следа в спомените и сърцата. За мен 

най-ценният подарък за Коледа е да бъда с най-близките 

си хора, детето ми, внуците ми и моите родители. Какво 

по-хубаво от това да подарим усмивки, и то запечатани от 

професионален фотограф! А празникът е наистина  

пълен, когато на снимките присъстват всички близки  

хора - и то всички до един с коледен стайлинг и тематична  

украса.                                                  инж. П. Атанасова 

На 24 ноември 2020 година от 12.30ч. 

членовете на Клуб „Млад журналист“ 

и автори на училищния вестник 

„Високо напрежение“ присъстваха на 

обучение , организирано от Асоциа-

цията на европейските журналисти 

(АЕЖ) – България, на тема:„Фалшиви 

новини по време на пандемия: как да 

ги разпознаваме и да ги разобличава-

ме“, с лектори: Мария Черешева и 

Мартин Димитров.Темата е не само 

актуална , но има отношение и към 

спечеления от нашата гимназия проект 

„Медийна грамотност“, в чието осъ-

ществяване има и участници от клуба. 

    В разгара сме на пандемия, която ня-

ма прецедент в последното столетие. 

Освен от 

последствията от коронавируса 

(COVID-19) обаче, виждаме заражда-

нето на своеобразна „информационна 

пандемия“ – заливане с информация 

от всякакви канали и източници, свър-

зана с темата за пандемията. Това е се-

риозен проблем, тъй като стресът и 

гладът за информация от медиите и 

социалните мрежи правят хората мно-

го по-склонни да приемат за достовер-

но и да споделят непроверено и невяр-

но съдържание. Освен това, пандемия 

се случва за пръв път в живота на 

всички ни, от което следват много не-

известни: от това, какъв е произходът 

на вируса, през това, как той се разп-

ространява глобално, до това, какви 

ще са ефектите от него, а и от мерките 

срещу него. В тази объркваща ситуа-

ция е важно всички потребители на 

медийно съдържание да се ориентират 

в нестихващия поток от информация, 

фалшиви новини, непотвърдени тео-

рии и опасни внушения. Причината е 

повече от ясна: поддаването на мани-

пулации в условия на здравна криза 

може да има не просто опасни, но и 

фатални последствия за нас и нашите 

близки. Участниците в Уеб бинара бя-

ха ученици от 8 до 12 клас, повечето 

участващи в клубове по журналистика. 

 

 

Продължението на материала на стр.4 

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ  
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Онлайн среща с журналиста Иван Георгиев от  

БТВ Новините 

   По покана на sCOOL Media, която  

организира онлайн среща с журналис-

та Иван Георгиев, ние ,участниците в 

Клуб „Млад журналист“, макар и вир-

туално, се включихме  в разговора. На 

него бяха обсъдени въпроси като: Как 

се отразяват извънредни събития в 

страната ни и зад граница, какво озна-

чава да предаваш от мястото на съби-

тието, каква е ролята на репортера, как-

ви са предизвикателствата пред журна-

листите, когато предават новини в раз-

витие? Срещата се проведе на 4 декем-

ври 2020 г. (петък) от  18:30 ч. Предва-

рителната обява беше, че срещата ще 

продължи един час, но събеседникът 

се оказа изключително сладкодумен, 

пък и получи много въпроси, зададени 

му от участниците. 

   Срещата започна с представяне на 

журналиста, направено от самия него. 

Иван Георгиев е  репортер и водещ на 

bTV Новините. Завършва Софийс-

кия университет „Св. Климент Ох-

ридски“, специалност 

„Журналистика“ през 2007 година. 

Още като студент през 2006 г., ста-

ва част от екипа на bTV. През 2011 

година е избран за Репортер на го-

дината в bTV. Година по-късно е 

отличен с голямата награда за разс-

ледваща журналистика на фонда-

ция „Радостина Константинова“ за 

поредица от разследвания, разоб-

личаваща схеми за манипули-

ране на изборния процес, из-

лъчени в "bTV Репортерите".  

   В своето емоционално слово 

журналистът разказа интерес-

ни истории за документалните 

филми от различни точки на 

света. Като водещ и репортер 

в новините на bTV, Иван Геор-

гиев е отразявал някои от воде-

щите световни и регионални 

събития през последните го-

дини – от политическите, социални и 

етнически конфликти в Македония, 

Турция, Румъния и Косово, през теро-

ристичните атаки в Париж и последи-

ците от унищожителното земетресе-

ние в Непал през 2015 г., референдума 

за излизане на Великобритания от ЕС 

и президентските избори в САЩ през 

2016 г., до референдума за независи-

мост на Иракски Кюрдистан през 

есента на 2017 г., продължаващите въ-

оръжени конфликти в Нагорни Кара-

бах през 2018 и Сирия през лятото на 

2019. Работата му е много вълнуваща , 

но и напрегната , а истинската оценка 

за него идва с получените признания. 

   През 2012 г. е избран за „Fellow“ на 

World Press Institute в САЩ. През фев-

руари 2014 става водещ на късната 

емисия на bTV Новините, а по-късно 

същата година - водещ на съботно-

неделните новини на bTV. През 2015 

година е номиниран за дебют в доку-

менталното кино от Българската фил-

мова академия за филма си 

„Македония – последният проект на 

Коминтерна“. 

   Към журналиста бяха зададени пове-

че от 100 въпроса, на които той няма-

ше време да отговори. Това , което ни 

впечатли, е ,че се възприема като съв-

сем обикновен човек, земен , с умение 

да поднася интересно и увлекателно 

историите. Едни от най-интересните 

въпроси, които получи,бяха свързани 

с това, дали се чувства заплашен за жи-

вота си, когато трябва да отразява съ-

бития във военни райони. Иван Геор-

гиев сподели, че страхът идва после, 

когато човек остане насаме със себе си 

и чрез разума осъзнава опасността на 

ситуацията. В журналистическата про-

фесия има много предизвикателства, 

възможности за изява на качествата, 

които човек притежава, но и компро-

миси, свързани с това, че понякога ня-

маш време за личен живот и невинаги 

разполагаш със свободното си време.  

    За нас , участниците от Клуба в тази 

среща, времето измина неусетно, за-

щото събеседникът  ни разказа  вълну-

ващи истории от ежедневието си. Ра-

ботата му може да служи като пример 

за упоритост и постоянство не само за 

тези , които се интересуват от профе-

сията на журналиста, но и за всички, 

които не се отказват от целите си. По-

добни срещи имат мотивиращо значе-

ние за нас.                                                                               

Яна Кондова, Ирена Жекова 
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Скъпи съученици, 

 

 

 

 

 

          В момента светът е подвластен 

на епидемията от коронавирус, но нека 

не забравяме и за една друга коварна 

болест – СПИН. На първи декември 

всяка година се отбелязва Международ-

ният ден на борбата срещу СПИН,  

чийто символ е червената панделка. 

По този повод нашите намерения бяха 

да посетим медицинското лице на учи-

лището и да разговаряме по проблеми-

те на болестта. 

     Новата ситуация ни попречи и за-

това напомнихме, че няма по-голяма 

ценност от човешкия живот, с презен-

тация , която  представи историята на 

възникването на болестта, начините на 

заразяване, етапите на болестта и въз-

можността за предпазване от заразата.  

Презентацията бе публикувана на сай-

та на електронния дневник. 

  Тази година Световният ден на бор-

бата срещу СПИН се чества под надс-

лова: “Глобална солидарност, устой-

чиви здравни услуги“. Само обедине-

но, човечеството може да се справи с 

този здравен проблем. 

  Милиони хора по света живеят с 

ХИВ и се стремят да гарантират, че 

животът им е дълъг и висококачествен.    

Надяваме се, че информацията на тези 

страници на презентацията ще ви по-

могне да останете здрави, да преодоле-

ете кризи, да избегнете опасни грешки 

и да създадете подкрепяща среда, коя-

то е особено необходима на тези, кои-

то ежедневно се борят с ХИВ. 

Фалшивите новини 

Продължение от стр.2 

       Бяха  разгледани  теми като: Прег-

лед на основополагащите понятия във 

фалшивите новини. Припомниха се 

основните видове фалшиви новини , 

дискутираха се въпроси защо нюансът 

е важен,  каква е разликата с непотвър-

дената информация, както и как да ги 

разпознаваме. 

Основните  митове, които се разпрост-

раняват във време на пандемия, са 

теории за създаването на заразата; 

фалшивите лекарства и лечения; 

пропагандни кампании на различни 

правителства, целящи да повишат тех-

ния 

авторитет за сметка на този на опонен-

тите им. 

   Разгледани бяха източниците на ин-

формация и създаването на навици, 

свързани с медийната консумация като 

важна част от противодействието на 

фалшивите новини по време на панде-

мия. 

     Участниците в уеб бинара проведо-

ха и упражнения, като участваха във 

викторина „Лъжа или истина“ с подб-

рани примери по темата с коронавиру-

са, както и свързване на различни фал-

шиви новини с различните типове 

фалшиви новини. 

 Обсъден бе и въпросът,  как да не ста-

ваме сами разпространители на фал-

шиви новини в социалните мрежи (и 

защо това е важно). Всичко това пре-

дизвика положи-

телни реакции. А 

във възможността 

да се задават въп-

роси , се включи и 

Габриел, който ко-

ментира цензурата 

в САЩ по отно-

шение на убийст-

вата на черноко-

жи. 

    Времето се ока-

за кратко за отго-

вор на всички въп-

роси. 

                                                                                                               

 

Габриел Иванов 


