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В ЕВРОПА С УСМИВКА
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Професионална гимназия по електротехника и автоматика бе сред 40-те учебни

заведения от цялата страната, включени в Програмата за училища посланици на

Европейския парламент през учебната 2018/2019 година.

Не само се подобри осведомеността ни относно Европа и европейската парламентарна

демокрация, но и получихме активни знания за Европейския съюз и за Европейския

парламент.



Старши посланици, които работиха с учениците от ПГЕА за

реализиране на Програмата за училища посланици на

Европейския парламент, бяха г-жа Румяна Стаменова и г-жа

Галина Петрова, главни учители по български език и литература.







Възобновена беше дейността на Клуб “Европа“ в ПГЕА като част от

работата на училището ни по Програмата за училища посланици на

Европейския парламент през учебната 2018/2019 . След приключване на

Програмата членовете на Клуба продължаваме да участваме в съвместни

проекти и инициативи на Европейските клубове в страната, както и да

реализираме собствени такива.

НАШАТА ПЪРВА СРЕЩА С ВАС - ПРАВЕЦ, 2018!



Д-р Красимира Василева

и доц. д-р Светослав Малинов



На 30 ноември 2018 г. по покана

на евродепутата г-н Светослав

Малинов представители на ПГЕА

взеха участие в инициативата

„Дигитално междучасие“ – кръгла

маса „Образование в дигиталната

ера“.



На 5 декември нашето училище отбеляза от основаването си.

С много и разнообразни състезания, викторини и конкурси показахме, че  имаме дух и 

традициите са живи.

В киносалона учениците от 12-те класове мериха сили със знанията си за Европейския 

съюз.

Борбата беше равностойна, но най-подготвени бяха Валентина Стоименова от 12 Д клас, 

Денислава Григорова – 12 В, Мартин Филимонов -12 Е.
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ПОСРЕЩНАХМЕ КОЛЕДА С МНОГО УСМИВКИ И 

ЗАБАВЛЕНИЯ
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Истинско забавление в

киносалона на училището за

учениците от 9. клас организираха

членовете на клуб „Европа“ и

младшите посланици от ПГЕА.

Екипът на Елица, Йоана, Димо и

Джесика от 11 в изненада с

интересна и познавателна игра

„Коледа в Европа“, която

предизвика много вълнения.



На 22 януари 2019 г. в зала 6 на

НДК взехме участие в една много

интересна дискусия на тема „Имат ли

значение фактите? Дезинформацията

като инструмент по време на избори“.



На 20 февруари 2019 г. в Дома на Европа в София

младшите посланици на ПГЕА участваха в интерактивната

ролева игра „Законодателен процес в ЕС“ Симулационната

игра ни даде възможност да научим как работи

законодателният процес в ЕС по интерактивен и забавен

начин. „Превърнахме“ се в членове на ЕП и участвахме в

„създаването на законодателство“.





Организирахме съвместни инициативи със студенти на

департамент ‚,Политически науки“ към Нов български

университет.

На 26 февруари 2019 г. студентите представиха пред

дванадесетокласници от Професионална гимназия по

електротехника и автоматика платформата ‚,Този път ще

гласувам“ и заедно се обсъдиха начините, чрез които всеки

желаещ има възможността да се включи в кампанията и да

организира свои инициативи, свързани с предстоящите

избори.

Основната цел беше да се достигне до колкото се

може повече младежи, за да се обсъди значението на гласа им

в процеса на избор на представители в Европарламента.

В края на март ученици от ПГЕА отново посетиха

университета и се запознаха с възможностите за

придобиване на европейски стаж и дипломи, програмата

Еразъм+, с редица доброволчески инициативи.
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ВЕЛИКДЕНСКИ УСМИВКИ
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ВЕЛИКДЕНСКИ УСМИВКИ



На 15.04.2019 членовете на Клуб „Европа“, младшите посланици и

ученици от нашето училище се срещнахме с еврокомисар Мария

Габриел.

Разговорът беше за киберсигурността и какви умения са ни нужни,

за да оставаме в безопасност онлайн. Бяхме запознати с кампанията за

безопасен интернет SaferInternet4EU, както и с поставеното от нея

начало тази година на Европейска седмица на медийната грамотност.





Как да разпознаваме фалшивите 

новини в кампанията за 

Европейските избори 2019?

На 19 март участвахме в 

публичната дискусия „Фалшиви 

новини, фалшива реалност:

Как да разпознаваме фалшивите 

новини в кампанията за 

Европейските избори 2019?“, 

организирана от Европейския 

парламент в България и сайта 

Редута.бг в Дома на Европа.



Участвахме в пленарна сесия на Европейския парламент по 

темата: „Разширяване на ЕС спрямо Западните Балкани“ -

Отново в НБУ - Симулация - дебат, гласуване и приемане на 

позиция на Европейския парламент (ЕП)
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9 МАЙ
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В каква Европа вярваме?
В Европа на усмихнатите млади хора -

защото сме свободни, 
защото имаме право на избор, 
защото се чувстваме единни в 

многообразието!


