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Учене през целия живот

През февруари учители от ПГ „В. Пеев”
осъществиха обучение в Германия, което имаше за цел
да се усъвършенстват начините за преподаване в учи-
лището. Инж. Росица Стайкова и Владислав Вълков
изкараха петдневен курс в гр. Траунройт, Германия.
Обучението се проведе по програмата „Учене през целия
живот” – секторна програма „Леонардо да Винчи”.

Нашето училище от няколко години работи
съвместно с фирмата Хайденхайн, която подпомага
оборудването на кабинети и работни зали в гимназията.
Чрез тази CNC техника училището има възможност да
провежда практическите занимания. Това беше и основ-
ната цел на обучението, което колегите осъществиха –
да се усвоят новостите в тази сфера и това да допринесе
за по-качественото образование, което училището ще
предложи на своите възпитаници.

Получените сертификати и новости в препода-
ването на знания от тази сфера намират практическо
приложение в сформирането на група за извънкласно
обучение в съответния предмет “CNC програмиране”.
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Нов партньор за
сътрудничество за
ПГ „Велизар Пеев”
На 07.02.2012г. ПГ „В Пеев”

подписа договор с Технически
университет – гр. София, който има за
цел подпомагане на качеството на
образованието в нашата гимназия, а
също така и по-нататъшното продъл-
жаване на обучението на нашите
ученици. Съвместното сътрудничество
ще подпомогне провеждането на прак-
тическите занимания на ученици от
икономическите и компютърните специ-
алности, като университетът се ангажи-
ра да съдейства с осигуряването на лек-
тори, материална база, а също така и с
провеждане на практически семинари за
нашите гимназисти.

Най-съществената част от
договора включва клауза за опре-
делянето на квота от завършващи от ПГ
„В. Пеев”, които ще имат възможността
да станат студенти в Техническия
университет. Тази квота представлява
20% от общия прием.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО
Учениците вече ще получават основно образование след седми клас, а не след осми, както е в

момента. Това предвижда проектът на новия Закон за предучилищно и училищно образование,
който беше представен. В училищното образование се предвижда да има и промяна в етапите.
Новите програми и новите стандарти ще влязат в сила най-рано през 2013- 2014 за учениците, които
ще бъдат в първи клас, в пети клас и в осми клас и респективно с всяка следваща година ще влиза
нов випуск, поясни Евгения Костадинова – експерт в МОМН.
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Червеното е женското начало, здравето: то е

знак на кръвта, на зачеването и раждането.
Червеният цвят в бита на народа ни е средство
за предпазване от болести.

Белият цвят първоначално символизира
мъжкото начало, силата, светлината. Белият
цвят е цветът на Христос. Бялата вълна в
мартеницата предвещава дълъг живот.

Мартеницата е своеобразен амулет срещу
злите сили и окичването с мартеница е един
магически ритуал.

В БЯЛО И ЧЕРВЕНО
Тази година всички ученици и препо-

даватели активно се включиха в сътворяването
и изработката на мартеници. Във фоайето на
гимназията имаше голяма изложба, която впо-
следствие беше показана и в читалището на
града. Многообразието от бели и червени мо-
тиви впечатли с креативността си, а също така
и с големината си.

БАБА МАРТА
В народните представи пролетта идва с

пристигането на Баба Марта. Нейният
двойнствен образ – ту весел, ту сърдит, едно-
временно утвърждаващ и отрицаващ, предстa-
вя жeнското, пораждащо живота начало и в
същото време – пак женското, но стихийно ру-
шащо начало. Месец март е единственият
женски месец, той е месецът на зачатието на
пролетта и земята, която ще роди лятото и
плодородието. Негов знак е мартеницата, сим-
вол на пробуждането и култа към Слънцето.

Трети март е една от датите в българския
календар, която ни дава повод да се чувстваме
един значим и исторически доказал се народ.
Подобни дати ни карат да се замислим за героите
на миналото и да погледнем с оптимизъм в
бъдещето.

От тука започва България-
пет пръста в железен юмрук!
Обвързани в древно предание,
калени във поход и в труд.
Че тука се раждаше изгрева-
понесен от буйни коне!
И грей над земята ни гиздава
тринайсет века до днес.
От тука започва земята ни-
от рало на беден орач!
От хапките сухи пресмятани,
от тъжните песни по здрач.
От тука започва родината-
със гроб на незнаен юнак!
Във който смъртта е преминала,
смъртта,  не и вражия крак!
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ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО

През февруари нашата гимназия се включи в програма УСПЕХ, която има за цел да се занимава с
извънкласни дейности. По този начин учениците имат възможността да се ангажират с интересни за тях
занимания в различни сфери. Предлагат се голямо разнообразие от направления, които целят да
заинтригуват по-голям кръг от ученици.

Професионална гимназия „Велизар Пеев” участва в проекта с
девет извънкласни и извънучилищни дейности:

 Клуб „Екодейности сред природата” с ръководител
Снежана Тошева

 Секция „Стрийтбол” с ръководител Емил Горанов
 Секция „Бодибилдинг” с ръководител Дарио Тодоров
 Театрално студио с ръководител Радка Трашлиева
 Секция „Млад журналист” с ръководител Юлияна

Геловска
 Клуб „Пътешественик” с ръководител Юлиана Илиева
 Секция „Родознание” с ръководител Юлияна Геловска
 Музикално студио с ръководител Игнат Игнатов
 Клуб „CNC-програмиране” с ръководител инж. Росица

Стайкова

Стр. 3

ОЛ ИМ ПИЙ Ц И В  НА У КА Т А

След проведените общински кръгове на Олимпиадите по БЕЛ, география и икономика,
английски език, философия и Национално състезание по Счетоводство за областни кръгове се
класираха най-добрите от учениците ни:

 от VIII клас: Емил Кирилов Цветков, Василена Любомирова Сайчева, Изабела Людмилова
Стоянова;

 от IX клас: Даяна Петьова Новкова, Рая Владкова Владимирова, Моника Петрова
Александрова, Симона Данаилова Кръстанова, Ивелина Лъчезарова Георгиева, Ева Сашева
Ценкова, Глория Спасова Александрова, Виктория Георгиева Колева, Михаела Василева Георгиева,
Михаела Славеева Иванова, Ели Димитрова Величкова, Николай Росенов Колев;

 от X клас: Анна Васи Славчева Петкова, Даяна Емилова Младенова, Йоан Асенов Игнатов,
Габриела Радославова Величкова, Цветелина Венциславова Петкова;

 от XI клас: Сабина Божидарова Кирилова, Габриела Ивайлова Тодорова;

 от XII клас: Михна Тодорова Драгиева, Тея Николаева Пешова, Мадлена Емилова
Василева, Сабрина Петрова Борисова, Румяна Росенова Иванова, Вероника Иванова Петрова,
Весела Пламенова Ценкова, Лилия Иванова Петрова.
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(прод. от стр. 1)
Инж. Росица Стайкова и Владислав

Вълков споделят техните впечатления за
обучението в Германия.

Г-жо Стайкова, с какво беше полезен
базовият курс на обучение в Германия?

Като преподавател по машиностроене
това беше изключително необходим и полезен за
мен курс. Факт е, че нашата гимназия участва и
спечели по проект „Модернизиране на систе-
мата на професионалното образование” фрезови
център с ЦПУ управление и оборудвахме зала за
СNC програмиране. С придобитите знания от
този курс за изработване на програми за работа с
машината, аз ще мога да обучавам и да показвам
модерното обработване на металите, неверо-
ятните възможности и удоволствието от рабо-
тата с такива машини. Надявам се да вървим в
правилната посока.

Г-н Вълков, разкажете подробности за
програмата, по която участвахте в

обучението?
Програмата, по която се проведе

обучението, е секторна програма „Леонардо да
Винчи” на Европейския съюз, за подръжка и
осъществяване на политиката за професионално
образование и обучение на страните членки на
ЕС. Целта на програмата е посредством трансна-
ционалното сътрудничество и натрупания опит,
да се повишава качеството на професионалното

образование и обучение, да се поощряват
иновациите и да се разпространяват добрите
професионални практики и системи в Европа.
Модулът, по който ние се обучавахме, е
„Мобилност на професионалисти в областта
на професионалното образование и обучение”.

На училищно ниво на обучението бяхме
изпратени аз и г-жа Р. Стайкова, тъй като ПГ
„Велизар Пеев” спечели проект, благодарение на
който бе закупена фрезова машина за обработка
на метали с ЦПУ и бе оборудван кабинет с
четири програмиращи станции за фрезови
центри. Обучението се проведе в рамките на пет
работни дни на територията на  „Хайденхайн” в
град Траунройт. В курса беше включено всичко
необходимо като материали и теоретична под-
готовка. Обучението бе организирано съвместно
от немската корпорация „Хайденхайн” – гр.
Траунройт (Южна Германия) и фирмата пред-
ставител за България, Сърбия, Македония,
Турция и Гърция – ЕСД България ЕООД. В
курса бяха осигурени всички необходими
материали и качествена теоретична подготовка.
Знанията, които получихме по време на престоя
си във фирмата, ще ни помогнат да дадем на
младите хора, които ние обучаваме, най-добра
подготовка по професиите, които те изучават.

От началото на втория учебен срок в
училището бе организиран Клуб по CNC програ-
миране, по програма „УСПЕХ” на МОМН за
извънкласни дейности, за да могат учениците да
се запознаят с принципите на работа и техно-
логията на програмиране на машините и
системи с ЦПУ. В клуба се включиха с голям
интерес ученици от специалностите „Машини и
съоръжения в хидро- и пневмотехниката” и
„Компютърна техника и технологии”.

Стр. 4
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П Р О Л Е Т

Посрещнахме ранната пролет,
весели и засмени.
Вързахме на дърветата
мартенички бели и червени.

В разцъфналите клони
малки птички пеят,
а във фермата на двора
агънцата блеят.

Песен оглася полето,
чайка пее над морето.
Пъстър кълвач лети,
малко листенце трепти!

АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

От книгите аз зная
кой е легендарният герой,
който слави днес страната,
Апостола на свободата.
На борба за правда
българския народ изправил,
майчините думи
Левски не забравил.
Левски като същински орел
към свободата народа повел.
България върви с победа,
а той от бъдещия век ни гледа.

Изабела Стоянова – 8 Б клас
Изабела Стоянова – 8 Б клас

Изабела Стоянова – 8 Б клас
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За контакти:
Професионална гимназия „Велизар Пеев’
гр. Своге, ул. „Отец Паисий” №9
тел.: 072698844; 0893615108; 0888821157
e-mail: pg_vpeev@abv.bg
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Това място тук,
е твоето място!

Тук ти можеш да
изкажеш своето

мнение, чувства и
всичко, което те

вълнува!

Можеш да се включиш
по всяко време, ако
имаш интересен и

оригинален ПОГЛЕД
за живота в училище!

Т е с т
Пътешественици или домашни мишки?

1. В събота и неделя приятелите ви отиват на поход в
планината. Какво правите?
а. Разбира се, че отивате и вие! Обичате движението,

въздуха, планината.
б. Разпитвате ги къде ще ходят, кога точно тръгват и

се връщат. Не сте сигурни ще отидете ли или не.
в. В неделя, след като се върнат, се срещате с тях на

кварталната площадка.
2. В училище ще правят пиеса. Вие:

а. Стремите се да получите една от главните роли.
б. Ще помагате зад кулисите.
в. Преструвате се, че не ви е добре, така ще ви

оставят на спокойствие.
3. Приятелката(ят) ви иска да отиде да потанцува. Ще

отидите ли и вие?
а. Разбира се! Обичате да танцувате.
б. Първо трябва да помислите. В крайна сметка

зависи от настроението.
в. Не!Дават интересен филм по телевизията и

предпочитате да си останете в къщи.
4. Какво предпочитате да правите в събота?

а. Да покарате велосипед.
б. Да поразгледате магазините.
в. Да гледате телевизия.

5. Вашият клас решава да си направи волейболен отбор.
а. Вие сте редовни на всички тренировки.
б. Идеята не е лоша, но все забравяте кога са

тренировките.
в. Каква досада! Можете да ходите да гледате

мачовете, но това е всичко!
Резултати

Най-много отговори “а”: Вие сте винаги в движение.
От къде имате толкова енергия?
Най-много отговори “б”: Обичате движението, спорта и
разнообразието, но често предпочитате да си стоите
вкъщи пред телевизора. На непознато място ще отиде-
те, само ако сте сигурни, че ще ви бъде интересно.
Най-много отговори “в”: Не ви ли наричат понякога
“чувал с картофи”? Няма да е лошо да се поразмърдва-
те от време на време.

Учителски бисери

Има една лоша и една добра
новина. Лошата е, че добрата

липсва.

⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰⃰
- Млъкни!

- Аз мълча бе, госпожо!
- Много шумно мълчиш!

⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰⃰
Ама, моля ви се, ученици,

гледайте какво говоря!

⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰⃰
Когато разговаряте с мен, ще

мълчите!


