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Издава се от учениците от Клуб “Млад журналист”  

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

на учебната  

2020/2021 

година 
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   На 15.09 в Професионалната 

гимназия по енергетика и елект-

ротехника започна учебната 

2020/21 година. Тази година тя е 

съвсем различна, защото се про-

вежда в условията на епидемия, 

която изисква да се спазват про-

тивоепидемичните правила. 

Въпреки дистанцията, в училищ-

ния двор имаше празнично наст-

роение и цветя за любимите учи-

тели. След като половин година 

учениците принудително бяха 

вкъщи, сега отново се събраха в 

класните стаи. Център на внима-

нието естествено бяха осмоклас-

ниците, които избраха да учат в 

ПГЕЕ. Както на тях, така и на 

всички ученици директорът на 

гимназията, г-жа Цветковска, по-

жела успешна учебна година. И 

въпреки че нямаше обичайните 

поздравления и пожелания, 

вълнението присъстваше в пър-

вия учебен ден. Към състава на 

Професионалната гимназия се 

присъединиха 72 ученици. 

   Тази година те ще се обучават  

по следните специалности: Ме-

талорежещи машини, Електро-

обзавеждане на производство-

то, Електрически автомобили. 

Местата в паралелките са запъл-

нени. 

   За Ръководството на училище-

то и Педагогическия колектив 

най-важно е опазването на здра-

вето на учениците, затова са 

предприети необходимите мер-

ки. Учениците се обучават в оп-

ределени класни стаи, не са на 

кабинетна система, с цел да се 

ограничи комуникацията, всяка 

стая е снабдена с дезинфектан-

ти, има топла вода в тоалетните 

и диспенсъри в коридорите. Дви-

жението в междучасието става в 

определена посока, като се из-

ползват двата входа на училище-

то. Носенето на маските в сгра-

дата е задължително. 

   Различните условия не проме-

нят нормалното протичане на 

учебния процес. И тази година 

ще функционират клубовете по 

интереси. Не е прекратено и 

участието ни по проектите ,които 

са спечелени. Професионална 

гимназия по енергетика и елект-

ротехника е одобрена за финан-

сиране по НАЦИОНАЛНА ПРОГ-

РАМА „Осигуряване на съвре-

менна образователна среда“, мо-

дул „Модернизиране на система-

та на професионалното образо-

вание”, дейност 1 

"Модернизиране на материално-

техническата база" приета с Ре-

шение № 285 от 30.04.2020 г. на 

Министерския съвет на тема: 

“НОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ 

EЛЕКТРОТЕХНИЦИ ЧРЕЗ  

ЛАБОРАТОРНА ПРАКТИКА С 

ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ  

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ” . 
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Проектното предложение пред-

вижда оборудване на лаборато-

рията по „Електрически машини 

и апарати“. Оборудването за ла-

бораторията е пълен набор от 

елементи и модули, подходящи 

за изпитване на въртящи се 

електрически машини, както за 

постоянен, така и за променлив 

ток. Със системата могат да се 

реализират всички упражнения, 

включени в учебната програма 

по предмета Учебна практика: 

лабораторна-Електрически ма-

шини, и всички теми по учебна 

практика – лабораторна по спе-

циалността на специалност 

„Електрообзавеждане на произ-

водството”. Партниращи стопан- 

ски организации на професио-

налната гимназията по проекта 

са ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, 

"ЕНЕРГОРЕМОНТ – ГЪЛЪБО-

ВО” АД и ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД. 

   Професионална гимназия по 

енергетика и електротехника, 

град Гълъбово, спечели и поред-

ния проект по програма 

„Еразъм+”. Резултатите от селек-

ция 2020 бяха обявени на 12 

юни на интернет страницата на 

ЦРЧР. Проектът е оценен с 92 

точки и е 11 по ред от 56-те 

одобрени проекта от общо 223 

кандидата за 2020 година. Про-

ект 2020-1-BG01-KA102-078345 

„Надграждане на професионал-

ната подготовка на младите 

електротехници от ПГЕЕ 

гр.Гълъбово чрез практика в Ис-

пания и превръщането им във 

високо конкурентни експерти на 

националния и европейския па-

зар на труда” е осми проект пос-

ветен на професионалното раз-

витие на ученици от гимназията. 

Участници в настоящия проект 

ще бъдат 20 ученици от ПГЕЕ 

гр.Гълъбово, изучаващи 

„Електрообзавеждане на произ-

водството”. Те ще преминат 2-

седмично практическо обучение 

при реални работни условия в 

испанска компания, оперираща в 

сферата на ремонта, поддръжка-

та и продажбата на различни ви-

дове електрически и електронни 

устройства и системи, предназ-

начени както за битови, така и за 

промишлени цели. 

   През пролетта и лятото на 

2021 година група учители ще 

участват в обучение, а група уче-

ници ще проведат традиционна-

та си лятна практика, този път в 

прекрасния испански град Грана-

да. Заедно с отложената мобил-

ност в град Барселос, Португа-

лия и ПРОЕКТ 2019-1-IT02-

KA2298B36AE71 “Медийна гра-

мотност” по ПРОГРАМА 

„ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 2: 

Сътрудничество за иновации и 

обмен на добри практики (КД2) в 

град Барониси, Италия, за лято-

то на 2021, за чужбина ще бъдат 

одобрени" общо 45 ученици и 7 

учители. 

   Дано условията позволят спе-

челените проекти да се реализи-

рат. Ако ситуацията с епидемия-

та се влоши, училището има го-

товност да премине на дистан-

ционно обучение. 

   Да пожелаем търпение и упо-

ритост на учителите и ученици-

те, за да посрещнат предизвика-

телствата на времето! 
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   На 14 октомври 2020г. в Про-

фесионалната гимназия по 

енергетика и електротехника 

гостуваха нашите партньори от 

Европейския център за качест-

во в лицето на неговите предс-

тавители - Дарина Петрунова и 

Адмира Бошняку. Причината е 

участието на ученици от 9 б 

клас в Еразъм+, ключова дей-

ност 2: Сътрудничество за ино-

вации и обмен на добри практи-

ки, Проект „ От повишаване на 

компетенциите на преподавате-

лите и обучителите относно на-

силието, основано на пола, до 

повишаване на осведомеността 

сред младите хора относно наси-

лието“ 

   Освен проектите по програма 

„Еразъм+“, които подпомагат 

професионалната подготовка, 

участието в този проект гаранти-

ра и усвояване на житейски уро-

ци, полезни за младите хора. В 

проекта участват осем партньо-

ри от шест европейски държави 

– Италия, Испания, Гърция, Ру-

мъния, България и Белгия. Ос-

новните цели на проекта са 

свързани с предотвратяването и 

борбата срещу насилието, зачи-

тане на половите различия меж-

ду младите хора, както и обмен 

на добри практики за обучение 

на преподавателите. Продължи-

телността на проекта е 36 месе-

ца. 

   За успешното изпълнение на 

дейностите по проекта е необхо-

димо от две училища в България 

по един клас , с който да се про-

ведат серия от дейности в след-

ващите две години. За наша ра-

дост нашето училище е едно от 

двете, които ще участват с уче-

ниците от 9б клас. 

   В Актовата зала на училището 

Адмира Бошняку представи пред 

деветокласниците целите на 

проекта. В проведената дискусия 

учениците се включиха със своя 

позиция по поставените въпроси, 

свързани с отношенията между 

мъжа и жената в семейството, 

както и различията между поло-

вете. Поставените въпроси въл-

нуват младите хора – чие задъл-

жение е домакинската работа, 

има ли значение разликата в об-

разованието между мъжа и же-

ната, за да бъде бракът успе-

шен, необходимо ли е съпрузите 

да имат икономическа независи-

мост, определяща ли е физичес-

ката красота за една връзка – то-

ва бяха част от дискутираните 

проблеми. Дискусията допадна 

на участниците и те изразиха 

мнения, основани на краткия им 

житейски опит. Свои позиции из-

казаха Руслан, Божидар, Тереза, 

Димитър и изразиха удовлетво-

рение от участието си в дискуси-

ята. Това пролича  от активното 

участие на младите хора по вре-

ме на срещата. Гостите констати-

раха, че учениците имат своя по-

зиция по отношение на стереоти-

пите, свързани с половете. 

   След срещата с учениците бе 

проведена дискусия и с учители-

те. Те се запознаха с целите на 

проекта и попълниха въпросник, 

в който, освен своето становище 

по проблема , трябваше да пред-

видят и какви отговори са дали 

момчетата и какви момичетата 

от девети клас. 
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ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3”  

направи дарение на учениците , педагогическия и 

непедагогичес-

кия персонал на 

Професионална-

та гиманазия по 

енергетика и 

електротехника. 

Дарението е ком-

плект маски и де-

зинфектант  на 

всеки ученик и е във връзка с борбата с COVID-19. 

Предстои събраната чрез въп-

росниците информация да бъде 

обобщена, като се имат предвид 

анкетите от двата пилотни класа 

в двете училища. 

   Срещата, както с учениците, 

така и с учителите, беше доку-

ментирана на видео, откъси от 

които ще бъдат включени в доку-

ментален филм по проекта. 

   Вторият етап на проекта пред-

вижда серия от видео уроци, 

предназначени за преподавате-

ли, които ще включват информа-

ция относно нагласите за стере-

отипите, свързани с пола в Бъл-

гария, юридически и психологи-

чески аспекти  на насилието, 

културно и поколенческо поведе-

ние и склонност към насилие. 

Обучителният материал ще 

включва и документален образо-

вателен филм за проекта и фа-

зите на разработване и тестване 

на материалите. 

   Дейностите по проекта ще 

приключат на 31.08.2022 година, 

когато сегашните деветокласни-

ци ще завършат първата образо-

вателна степен. 

продължение—Борбата с насилието сред учениците, основано на пола  

И тази учебна година за живота в гимназията ще ви информират участниците в 

  клуб    “МЛАД  ЖУРНАЛИСТ”                        и                   клуб  “ДИГИТАЛНИ  КОМПЕТЕНТНОСТИ” 


