
  На 23 декември 2015 г., в конферентната зала на 
ПГСС, гр. Чирпан, се състоя традиционното коледно 
тържество на училището. 

 В препълнената от ученици, учители и гости зала най-
напред  дойдоха коледарите, които направиха своите 
наричания и пожелания и създадоха много настроение. 
 След това пристигна и Дядо Коледа, който раздаде 

много подаръци на 
всички, отличени в 
училищните кон-
курси за най-
празнично украсе-
на класна стая, за 
коледно есе или 
стихотворение, за 
правилно отгово-
рилите на въпроси-
те от коледната 
викторина. 
 Обхванати от ко-
ледния дух и тази 
година  учениците 

и учителите от 
ПГСС се отзова-
ха, за да напра-
вят Коледата по-
добра за децата 
от Центъра за 
настаняване от 
семеен тип в гр. 
Чирпан като се  
включиха в бла-
готворителна  
акция, организи-
рана от Учени-
ческия младежки 
съвет. С набраните средства бе закупен CD плейър, 
който дарихме на децата от центъра.  
 В конкурса за коледно есе  „На Коледа се случват чу-
деса ….“ награди получиха: Росица Христозова от 10а 

кл. - 11 точки, Минко Минев от 9в кл. – 10 точки, Тони 
Нейкова 11а кл. – 10 точки, Бояна Нунева от 10б кл. – 9 
точки. 
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„Превръщане на добрия европейски 
опит в ресторантьорството и туриз-

ма в печеливш бизнес“  

  През месец януари започна процедура-

та за подбор на ползватели по новия 

проект за ученици по програма “Еразъм 

+”, за образователна мобилност за обу-

чаеми в сферата на професионалното 

образование. 

 Темата на проекта е „Превръщане на 

добрия европейски опит в ресторантьор-

ството и туризма в печеливш бизнес“.  

 Всички подали заявления ще се борят 

да бъдат един от бенефициентите, а изб-

раните 25 момичета и момчета, обучава-

щи се в ПГСС от девети до единадесети 

клас, ще са от професиите 

"Ресторантьор", "Организатор на турис-

тическа агентска дейност" и 

"Икономист".  Двуседмична практика ще 

бъде проведена в района на Милано с 

партнирането на MOST SAS на реални 

работни места в периода от 27.06. до 

09.07.2016 г. 

 Основната цел на проекта е предоставя-

не на учениците от ПГСС на допълнител-

на професионална подготовка в ресто-

рантьорството и селския туризъм, за да 

отговарят на новите тенденции за пови-

шаване на качеството на професионал-

ната квалификация. Придобитата доба-

вена стойност към тяхната подготовка, 

чрез стажуване в една от най-

атрактивните с кулинарните си умения 

страни като Италия, ще им даде шанс да 

се реализират на пазара на труда по най

-добрия начин, ще ги превърне в предп-

риемчиви, знаещи и можещи млади хора, 

готови да посрещат предизвикателствата 

на променящата се реалност.  

  Ползвателите ще се запознаят с особе-

ностите и богатството на италианската 

кухня и тенденциите в развитието на ту-

ризъм в Италия, методите за анализира-

Коледата в нас! 
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                                               Проект  № 2015-1-BG01-KA102-014036 
       „Превръщане на добрия европейски опит в  
  ресторантьорството и туризма в печеливш бизнес“  

не на кулинарната продукция и разработването на основните подправки, използвани в 

италианската кухня, с продуктовата, ценовата, дистрибуционната и комуникационната 

политики в ресторантьорството и туризма в Италия. Практиката ще се проведе в следните дейности: 

подготовка на залите за хранене според италианските традиции; дизайн на кулинарните изделия и 

подреждане на масата; приготвяне на типични италиански предястия, основни ястия, диетични, детс-

ки ястия и десерти; организиране и провеждане на развлекателна анимационна програма; посреща-

не, настаняване и изпращане на гости; поведение в обществото при сервиране и на маса. 

  Подборът на заявилите желание ще бъде извършен по следните критерии: 

  теоретичен изпит  - 10 точки; 

  практически изпит - 10 точки; 

  изпит по английски език - 15 точки; 

  проверка на уменията за работа в група  -  10 точки; 

  участие в извънкласни и извънучилищни изяви - 5 точки; 

  събеседване за проверка на комуникативните способности  - 10 точки. 

   Максимален брой точки от критериите за селекция  е 60 точки. 

Успех на всички ! Проектът е получил  финансиране от Общността . Публикацията отразява единстве-
но позицията на съставителите ПГСС, гр. Чирпан. НА и Комисията не са отговорни за 
съдържащата се в нея информация. 
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 Победители в конкурса за коледна укра-

са на класната стая бяха следните кла-

сове:  

І-во място за 8а клас с класен ръководи-

тел г-жа Стоянка Търгова и за 11а клас с 

класен ръководител г-жа София Генова 

ІІ-ро място за 9а клас с класен ръководи-

тел г-жа Галя Нинова и за 9б клас с кла-

сен ръководител г-жа Златина Иванова 

ІІІ-то място за 10а клас с класен ръково-

дител г-жа Светла Радева 

 В ролята на водещ бе Снежанка, която 

пожела на всички топли и уютни празни-

ци. 

Отново отлично и оригинално представяне на учениците 
от ПГСС и тяхната ръководителка г-жа Стоянка Търгова 

на Коледното тържество, организирано от община Чирпан, 
състояло се  на 22 декември,във Военния клуб в гр. Чир-
пан. 

Коледата в нас!  от стр.1 
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  След успешно реализираната 
практика по проект от програма 
“Еразъм+” на тема „Пред-
приемчиви и конкуретоспособни  
чрез иновации от стажуване в 
Германия“, бенефициентите и 
техните ръководители пристъпи-
ха към разпространение на при-
добития опит. 

  На 28 ноември, в конферентна-
та зала на ПГСС, гр. Чирпан, 
ползвателите представиха инте-
ресна презентация, отразяваща 
целите, задачите и дейностите 
по проекта по време на пребива-
ването в Германия. С много фак-
ти и снимков материал, изчерпа-
телно бе обхваната цялата прак-

тическа дейност, която са извър-
швали момичета и момчетата. 
Представени бяха надградените  
знания и умения в областта на 
ресторантьорството и земедели-
ето: приготвяне на ястия; пра-

вилно съчетаване на храни и на-
питки; посрещане, настаняване и 

обслужване на гости; организаци-
онни процеси в кухнята; прибира-
не и реализация на земеделска 
продукция; засаждане на земе-
делски култури и декоративни 
растения; планиране и цялостна 
организация на производствения 
процес и европейските стандарти 
в земеделието. 
 След това те споделиха свои 
мнения за това, което ги е впе-
чатлило най-силно в икономичес-

кото и  културното  устройство на 
тази високоразвита европейска 
страна. Разпространението бе 
представено пред ученици от 8, 9 
и 10 клас на професионалната 
гимназия. 
  На 2 декември ползвателите 

презентираха практиката 
пред ученици от професио-
нална гимназия по облекло и 
хранене                                          
„Райна Княгиня“, гр. Стара 
Загора. 
  С много настроение и пози-
тивизъм те говориха за свои-
те уникални преживявания по 
време на практиката, отгово-

риха на много въпроси, които 
им бяха зададени, свързани 
със спецификата на проекта. 
  Раздадени бяха рекламни 
материали: химикали, чантич-
ки, брошури и вестници. 
  Накрая бенефициентите по-
желаха на своите нови прия-

тели и те да имат възмож-
ността да участват в  такава 
практика, която ще им отвори 
нови хоризонти по пътя на 
тяхното професионално и 
културно израстване. 

проект  № 2014-1-BG01-KA102-001201  
                                     „Предприемчиви и конкурентоспособни чрез  
     иновации от стажуване в Германия“  

  Проектът е получил  финанси-
ране от Общността . Публика-
цията отразява единствено по-
зицията на съставителите ПГСС, 
гр. Чирпан. НА и Комисията не 
са отговорни за съдържащата 
се в нея информация. 



                                                                                                                                    стр. 4,  Брой 1, година ХVІ 

Откриване на лаборатория по диагностика на 

трактори и автомобили 

На 18.11.2015 год. в ПГСС гр. Чирпан тържествено 
беше открит кабинет за лабораторни упражнения по 
диагностика на трактори и автомобили. Гости на тър-
жеството бяха кметът на община Чирпан, госпожа 
Кичка Петкова, заместник кметът, господин Стайко 

Генов, членовете на училищното настоятелство - Иван 
Станчев, Христо Стефанов и Слави Стайков. Отец 
Иван освети новооткрития кабинет и пожела успех на 
учениците и преподавателите от училището. 

Новият кабинет е оборудван със съвременни инстру-
менти за диагностика на машини: бензинов компресо-
мер; комплект за измерване компресията на дизелови 
двигатели; тестер за измерване налягането на масло-
то в двигателя, автоматичната трансмисия при леки и 
товарни автомобили; комплект за откриване на про-
пуски в цилиндрите; тестер за дизелови дюзи; уред за 

тестване на акумулатора, система-
та за зареждане и стартера; апа-
рат за локализиране на механични 
повреди в двигателя и динамомет-
ричен ключ. 

 Инж. Даскалов, преподавател по 
учебна практика, благодари на ръ-
ководството на училището за уси-
лията и средствата, вложени в изг-
раждането на съвременен кабинет 
за провеждане на практически за-
нятия. 
 Под ръководството на инж. Иван 

Демирев, преподавател по учебна 
практика, и с участието на учени-
ци от 11Б клас, специалност „Меха-
низация на селското стопанство“ 
беше направена демонстрация за 
измерване компресията на бензи-
нов двигател. Момчетата демонст-
рираха знания и умения, придоби-
ти в часовете по учебна практика.  

   Участие на учениците от ПГСС в традиционния коледен базар на 
община Чирпан.  

У Ч И Л И Щ Н А     Х Р О Н И К А 

Коледата в нас! 
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У Ч И Л И Щ Н А     Х Р О Н И К А 

ПОДКРЕПА ЗА МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ 
  

 Приоритетно за ръководството на ПГСС е квали-
фикацията на педагогическите специалисти. Тя 
включва вътрешна, специализирана и изведена 
квалификация. Целта е да: подобрим ефективност-
та на взаимоотношенията; стимулираме мотиваци-
ята; изграждане на доверие; подобряване на ка-
чеството на работа и уменията за вземане на ре-
шения. 
  Особено внимание отделяме на младшите учите-
ли. За тях сме предвидили няколко открити урока 

по различни дисциплини. Всеки един има ментор, 
към който може да се обърне при необходимост. 
Съвместно се обсъждат професионални цели и за-

НАЧАЛНО ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ 

   На 18.11.2015 год.с ученици от ПГСС се проведе 
практическо занятие по начално военно обучение 
в поделението в с. Свобода. 

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 

  На 20.11.2015 в залата по ресторантьорство и 
барманство, колективът и учениците на Профе-
сионална гимназия по селско стопанство гр. Чир-
пан тържествено отбелязаха Деня на християнс-

кото семейство. Учениците от ХА клас, професия 
“Ресторантьор“, под ръководството на госпожа 
Мария Димитрова и госпожа Величка Ницова, 
бяха приготвили програма и кулинарна изложба 
в чест на празника. Гост на учениците от ПГСС 
беше отец Иван, който изнесе беседа за ролята 
на семейството и за същността на празника. 

дачи, ролите, отговорностите и очакванията от ра-
ботата в училище, възможни критични моменти в 
работата, възможности за растеж и др. Даването 
на обратна връзка, генерирането на идеи и стиму-

лирането на конкретни действия са важни елемен-
ти, залегнали в програмата на наставниците. В ос-
новата на менторските програми в ПГСС стои пре-
зумцията, че човек може да постигне много в рабо-
тата си, че е способен да развие способностите и 
потенциала си, ако получи подкрепа от 

 на стр.6 
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хора с по-богат опит. 
Чрез наставничеството 

целим да повлияем позитивно вър-
ху:  
 ангажираността към изпълнение-

то на работните цели и задачи; 
 продуктивността на работата; 
 професионалното взаимодейст-

вие, комуникация и изграждане 
на култура на доверие в органи-
зацията; 

 равнището на стрес и тревож-
ност; 

 уменията за управление на рис-
кови и критични ситуации и др. 

  На 07.12.2015г. г-жа Тотева изне-

се открит урок по химия и опазване 
на околната среда с 9А клас на те-
ма: „Логически и експериментални 
задачи върху свойства на химични-
те елементи от 4А и 5А групи и тех-
ните съединения“. Всеки ученик 
разполагаше с работен лист, в кой-
то е дадено условието и алгоритъ-
мът за решаване на задачите. Пре-
ди изпълнението се направи инст-
руктаж на учениците за безопасна 
работа, дадени бяха и конкретни 
указания. 

  По времето на часа г-жа Тотева 
съблюдаваше спазването на пра-
вилата при изпълнение на отдел-
ните задачи, организира, ръково-

ди и улеснява работата на групи-
те, обезпечава груповата кому-
никация. Конкретно ролята й се 
изразяваше в: 
 подпомагане на групите в пред-

вижването им напред, чрез на-
сърчаване на сътрудничество-
то; 
изследване на това, което стои 
зад дадена позиция, гледна 
точка или отношенията между 
хората;  

 насърчаване на свободното, 

отворено споделяне и участие; 
 разглеждане на емоциите, кои-

то възникват; 
 насърчаване към поемане на 

отговорности и изразяване 
на мнение, а не само отстъп-
ване и съгласяване;  

 създаване на доверие в гру-
пата; 

 фокус върху практическото 
приложение;  

 всички тези дейности опре-
делят ролята на преподава-

телката като фасилитатор-
класът е гласувал доверие 
поради условията, които е 

създала и нейното отноше-
ние, а не защото е водещ ав-
торитет. А дали г-жа Тотева 
е успяла да си свърши рабо-
тата, ще кажат младшите 
учители. 

 След урока имаше ползотвор-
на дискусия.    

  Таня Тотева - директор на ПГСС  

 

У Ч И Л И Щ Н А     Х Р О Н И К А 

  На 12.01.2016 г. шест двойки ученици от VІІІ 
до ХІІ клас  участваха в турнир  по футбол на 
маса /джаги/ в училище.  Двубоите наблюда-
ваха г-н Цветков и г-н Шопов преподаватели, 
по физическо възпитание и спорт. Ето и кла-
сирането: 
І-во място  -    Смаил Алексиев - Хв клас 
          Иван Димитров - Хв клас 

ІІ-ро място -    Делчо Георгиев - ІХв клас 
          Георги Петров - ІХв клас 
ІІІ-то място - Росен Димитров –ХІІа клас 
                     Иван Семов - ХІв клас 
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