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  Незабравим спомен за всички ни, 

учители, ученици, родители и гости, 

ще остане откриването на новата 

учебна година 2013/2014 г. По стар 

народен обичай, с пита и мед, бе пос-

рещнат президентът на Република 

България – г-н Росен Плевнелиев. 

Гости на събитието бяха - кметът на 

общ. Чирпан—г-жа К.Петкова, замес-

тник кметовете, председателят на 

Общински съвет, народни представи-

тели, началникът на РИО Ст. Загора - 

г-жа Т. Димитрова, експертът по про-

фесионално образование, членове на 

Училищното настоятелство, общест-

веници и представители на бизнеса. 

  Училищния двор изпълниха възпи-

таниците на гимназията, обучаващи 

се по различни професии и специал-

ности от VІІІ до ХІІ клас.  

  Тържеството започна в 10:30 часа. 

Под звуците на българския химн, 

знаменната група на ПГСС вдигна 

националния флаг. Водещи на учи-

лищното тържество бяха Нейко и 

Николай Генови. В приветствено сло-

во към преподаватели, ученици и 

родители, държавният глава каза: 

„Страната ни има нужда от добре 

подготвени специалисти, а младите 

хора - от мотивация да упражняват 

наученото. Те трябва да се върнат 

към икономиката.“ Президентът из-

тъкна, че трябва да се направят зако-

нови промени за средното професио-

нално образование и  допълни, че 

през следващите години се предвиж-

да интензивно развитие на земедели-

ето. 

  След словото на президента, г-жа 

Таня Тотева, директор на ПГСС, при-

ветства присъстващите: „Днешният 

ден е празник за всички не само, за-

щото е първият учебен ден,  но защо-

то той събира в едно безгрижието на 

младостта, опита и мъдростта. Той 

символизира стремежа на българина 

към духовност, наука и просвещение. 

Това е ден, който влиза във всеки 

дом, било чрез очакването на учи-

лищния звънец, било чрез грижите по 

децата  или носталгията по спомени-

те. Първият учебен ден събира в себе 

си жаждата ни за знание и просвеще-

ние – една достолепна традиция в 

просветната история на България. …“ 

По нататък в словото си г-жа Тотева 

приветства осмокласниците и деве-

токласниците, които за първи път 

прекрачват прага на нашето училище.  

Приветствие  към учениците отправи 

и кметът на общината, г-жа Кичка 

Петкова. В края на тържеството под 

цветно украсената арка, с традицион-

ното „по вода“ и „На добър път!“, с 

празничен училищен звънец, учите-

лите и учениците прекрачиха учи-

лищния праг. Всички влязоха в клас-

ните стаи с надежда за ползотворна 

работа. 

  След тържеството президентът по-

сети работилниците и кабинетите по 

практика, както и машинния парк на 

училището.  

    В конферентната зала на училище-

то  се състоя кръгла маса на тема 

“Качествено професионално 
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ПГСС  НовиниПГСС  Новини  
                               

                   Издание на ПГСС и Училищното настоятелство 

О  Б  Я  В  А  

 
ПГСС, град Чирпан обявява набиране 

на ползватели, желаещи да се включат в 

проект № LLP-2013-COM-MP-108, на 

тема: „Изправени пред проблемите на 

климата през ХХІ век”, секторна програ-

ма „Коменски”, дейност „Мно-гостранни 

партньорства”.  

Проектът ще се реализира в периода от 

месец септември 2013 г. до месец юни 

2015 г., с партньорството на ученици от 

Турция, Унгария, Румъния и Португалия.   

Могат да кандидатстват ученици от 

VІІІ до Х клас включително, от всички 

специалности в ПГСС, с минимална оцен-

ка по английски език Добър /4/, от пред-

ходната година.   

Изборът на ползватели ще протече в 

два кръга:  

І кръг:Тест и събеседване на английски 

език;  

ІІ кръг:Анкета и изготвяне на презента-

ция. 

Класираните на І кръг ученици продъл-

жават участието си във ІІ кръг.  

Желаещите да кандидатстват попълват 

заявление по образец, което се подава в 

стая 212 /ЗАС/, в срок до 30.10.2013 
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обучение, възприети добри практики от парт-

ньори от ЕС, производствена практика на реал-

ни работни места, сътрудничество между биз-

неса и училището“. На срещата присъстваха 

бивши и настоящи ученици на ПГСС, учители, 

членове на училищното настоятелство, кмета 

на общ. Чирпан, зам. кметове, председателят 

на Общинския съвет, общински съветници, 

представители на институции партньори по 

проекти и бизнеса. 

   Своите мнения и опит, относно професионал-

ната подготовка и практика, споделиха участ-

ниците в срещата. 
ПГСС –Новини 

от стр.1 

Кръгла маса по проблемите на 

професионалното образование 
С пожелание за успех в избраната 

от тях професия, ученици от ІХа 

Президентът вписва своето пожелание 

в летописната книга на училището  
Г-н Плевнелиев поднася на г-жа Тоте-

ва летописната книга  

Снимка за спомен - г-н Плевнелиев, г-

жа Тотева и г-жа Петкова-кмет на общи-

на Чирпан  

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ - НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА 

  ПГСС, гр.Чирпан раз-

работва и управлява 

проекти, свързани с: 

подобряване  и модер-

низиране на материал-

ната база; повишава-

не на професионална-

та квалификация на 

преподавателите; 

придобиване на нови 

знания, умения и компетенции от учениците за 

практикуване на  избраната от тях професия; по-

вишаване качеството на професионалното образо-

вание и др. 

  Училището е реализирало 11 проекта по програ-

ма „Учене през целия живот“, секторна програма 

„Леонардо да Винчи“, а в момента финализираме 

дейностите по проект: „Биологичното земеделие 

и селският туризъм - път към дълголетие“ чрез 

демонстрация на наученото в една българо-

италианска вечер. Паралелно с това стартират 

процедурите за избор на ползватели по новите 

проекти: 

  „Усъвършенстване на европейски методи за 

обучение в областта на земеделието и туризма, 

основани на партньорство с бизнеса“ по сектор-

на програма „Леонардо да Винчи“ и „Как клима-

тичните промени се отразяват в нашия свят и 

какво ни очаква в бъдеще“ по секторна програма 

„Коменски“. Двата  сертификата – Сертификат за 

качество и Сертификат за Мобилност, чрез които 

се признава оперативният капацитет на организа-

цията да управлява  проекти, ни задължават всички 

дейности да носят  знака на високо качество. Цяла-

та педагогическа колегия и голяма част от ученици-

те са повишили своята квалификация, придобили са 

нови умения и компетенции, валидирани със съот-

ветните европейски документи, които ги правят 

конкурентноспособни на пазара на труда. 

Националните програми: “Модернизиране на ма-

териалната база в училище“; „Оптимизация на 

училищната мрежа“, мярка „Без свободен час“ и  

“Изплащане обезщетения на персонала“; “ИКТ в 

училище“; ПМС 129 за подпомагане на физическо-

то възпитание и спорта в училище“; 

„Диференцирано заплащане“ - ІІ стълб, дават въз-

можност за подобряване качеството на живот в 

училище, създават благоприятна среда за обучение и 

възпитание; подпомагат издръжката на гимназията 

и спомагат за превръщането й в предпочитано мяс-

то за обучение и работа.    

Започна обучението по  проект за повишаване ква-

лификацията на педагогическите специалисти, 

коeто  позволява създаването на условия за въвежда-

ща, поддържаща и надграждаща квалификация на 

педагогическите специалисти, както и  
 стр.5 

Т. Тотева, директор на ПГСС 
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Проект № 2012-1-BG1-LEO01-06830 

„Биологичното земеделие и селският туризъм—път 

към дълголетие“  

  ПОРЕДНИЯТ УСПЕШЕН ПРОЕКТ НА 

ПГСС, ГР. ЧИРПАН—НА ФИНАЛ 

  Планираните дейности по проект „Биологичното 

земеделие и селският туризъм-път към дълголе-

тие“, по секторна програма „Леонардо да Винчи“, 

са в процес на приключване. Финалът ще бъде 

Българо-италианската вечер на 07.11.2013г. в шато 

„Трендафилов“, където бенефициентите ще пока-

жат усвоените умения и компетенции от проведе-

ната триседмична практика в Милано, Италия. 

  Проектът бе насочен към лица, преминаващи на-

чално професионално образование в областта на 

туризма и селското стопанство. Целта е да се до-

развият получените знания и компетенции за био-

производство и неговото съчетаване със селския 

туризъм, черпейки опит от водеща страна в това 

отношение, каквато е Италия. 

  Теоретичната подготовка включваше запознава-

не с основните принципи и правила на биологич-

ното произ-

водство и 

неговата роля 

за здравето 

на хората; 

стандартите, определящи сигурността и качество-

то на биохраните; обвързване на маркетинга на 

биопродуктите с маркетинга на туризма. 

  Усвояването на практически умения и компетен-

ции се постигна чрез: участие в дейностите на зе-

меделски ферми с биологично производство; де-

густация на здравословни храни и напитки; при-

готвяне и предлага-

не на храни от рас-

тителни и животин-

ски продукти в сел-

ски условия; посре-

щане и обслужване 

на гости в селски 

имения, предлага-

щи типични екохрани и напитки; участие в разработ-

ване на маркетингова стратегия за екофермите. 

  Придобитият опит от транснационалната практика 

дава възможност на двадесетте ученици успешно да 

продължат развитието си в избраната от тях профе-

сия, да бъдат консултанти в областта на селския ту-

ризъм, да извършват туристически услуги, да транс-

ферират наученото, създавайки собствен бизнес в т.ч 

да разкрият нови работни места,да привлекат чуж-

дестранни туристи за отдих и почивка в България, да 

съживят икономиката на   чирпанския регион, да за-

пазят традициите и типичните занаяти. 

  Културната програма бе наситена с посещения на 

исторически и културни паметници, художествени 

галерии, катедрали, природни забележителности, из-

ложби, фестивали и др. подобни в градовете Милано, 

Генуа, Венеция, Стреза, Арона, езерото Лаго Маджо-

ре и др. 

  В личен план ползвателите подобриха езиковите си 

компетенции чрез непосредствена комуникация, за-

познаха се с историята, традициите и бита на Италия. 

  Като цяло проведената практика максимално отго-

варя на заложените цели в проекта, а гарант за полза-

та от нея са поведението, желанията и стремежите на 

бенефициентите, за продължаващо учене, усъвър-

шенстване и успешна реализация в живота.  

  Наученото и преживяното в Италия спомага за по-

вишаване на самочувствието на ползвателите, засил-

ва вярата им в собствените сили и възможности, при-

учава ги да уважават и зачитат чуждото мнение, да се 

съобразяват с околните. По време на престоя почти 

всички показаха добра  адаптивност и толерантност 

при решаването на ежедневни проблеми от битов и 

личен характер, спазваха общоприетите правила на 

етичния кодекс. 

стр.4 
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Италианските партньори ни посрещнаха сърдечно. 

Практиката започна. Всеки ден пътувахме и бяхме на 

нови места, а Италия ни се разкриваше малко по малко. 

Научихме много за италианската кухня. За мен беше 

удоволствие да приготвям различни видове паста, ра-

виоли, салати и десерти.  

  Селският туризъм е много добре развит и е превърнат 

от италианците в печеливш бизнес. Сама се убедих в 

това, защото прекарахме една седмица в къща за гости, 

където научихме, как се посрещат и обслужват гости. 

Включвах се във всичко, в приготвянето на храната, 

сервирането, поддържането на цветните градинки. 

Присъствахме и на италианска сватба, а ние подготвих-

ме ресторанта за тържеството. На много места селският 

туризъм е свързан  с биологичното земеделие. Посетих-

ме ферми, в които е развито био земеделие и био жи-

вотновъдство. Разбрахме как става сертифицирането и 

как се предлага продукцията на пазара. Много интерес-

на беше лекцията на Барбара – експерт по уеб марке-

тинг. 

  Тя ни представи интернет, като средство за промоти-

ране на фирма или услуги, чрез създаване на уеб сайто-

ве и използване на социалните медии. Получихме  за-

дача да проверим маркетинговата стратегия на турис-

тически обекти. Всяка група представи свои-

Проект № 2012-1-BG1-LEO01-06830 

„Биологичното земеделие и селският туризъм—път 

към дълголетие“  

Италия – една сбъдната мечта 
/есе/ 

  Бях чувала от мои съученици, които са участвали 

в международни проекти по програма „Леонардо 

да Винчи”, за опита, който са натрупали в чуждата 

страна, за вълненията и преживяванията им. Аз все 

не се решавах да кандидатствам. Но моето време 

дойде, когата станах в 11 клас. Реших, че трябва да 

опитам. Добре се справих с различните нива на 

подбора и бях избрана. Предстояха ми културна, 

педагогическа и езикова подготовка. Но аз имах 

стимул,  исках да науча много неща за Италия, то-

ва беше страната, в която щяхме да прекараме три 

седмична практика и която много исках да посетя.  

Още повече, че уча в професионална гимназия и 

тази практика щеше да е от голяма полза за профе-

сионалното ми израстване. Чрез езиковата подго-

товка аз усъвършенствах комуникативните си уме-

ния и бях сигурна, че ще се справя с общуването в 

Италия. 

  Първата ми среща с Италия беше Венеция. Гра-

дът ни посрещна със своите великолепни дворци, 

бели площади, катедрали, мостчета и канали с гон-

доли. Бях очарована! Такова остана моето състоя-

ние по време на цялото ми пребиваване в страната. 

  В края на практиката всички участници валидираха  придобитите умения и компетенции чрез  

удостоверения за  допълнително обучение по английски език,педагогическа и културна подготов-

ки, както и сертификат от страната –домакин и документ EUROPASS-Мобилност на български и английски 

език. 

  Споделянето и демонстрирането на добри практики спомага за увеличаване на информираността на нашите 

партньори- членове на УН, работодатели, браншови и други организации, имащи отношение към реализаци-

ята на кадрите. Те биха могли да се възползват от опита на бенефициентите, да извлекат ползи, свързани с 

предмета на дейността си в областта на земеделското производство и туризма, за да  съхраним заедно  типич-

ните занаяти и традиции на чирпанския край и го превърнем в предпочитано място за отдих и туризъм. 

 

Таня Тотева-директор на ПГСС, гр.Чирпан 

 и лице за мониторинг по проекта 

  Съдържанието на публикацията е отговорност на ПГСС. Дейностите по проект 2012-1-BG1-LEO01-

06830 се  финансират от ЕС по линия на програма „Учене през целия живот“. 

от стр.3 

 стр. 6 
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  мотивирането им за усъвършенстване на 

знанията, уменията и компетентностите в контекс-

та на ученето през целия живот. 

Всеки момент очакваме финансиране по проект  от 

програмата за развитие на селските райони по Мярка 

111-„Професионално обучение, информационни дей-

ности и разпространение на научни знания“.Чрез 

него ще подпомогнем младите фермери  ефективно да 

управляват новосъздадени стопанства, ще опресним 

знанията на действащите фермери за някои от прак-

тическите дейности, които им предстоят. 

  В най-скоро време ще стартира проект по  Мярка 

323, “Опазване и подобряване на селското наследст-

во“-„Спортът за една по-чиста планета“. Целта е 

чрез различни форми да се  съдейства за: създаване на 

екологична култура и поведение у младите хора;  прив-

личане на  млади специалисти в сферата на спорта и 

екологията;  увеличаване на  инвестициите за благоус-

трояване на местата за отдих, туризъм и спорт. 

  Проектът „Ученически практики“, по който про-

дължаваме да работим  цели: да се предостави качес-

твена професионална подготовка в реални работни 

условия за завършващите ученици от 11 и 12 клас; да 

се улесни прехода от училище към работното място 

за по-успешна реализация веднага след завършването; 

да се изградят стабилни партньорства между обучи-

телните организации и бизнеса; да се осигури предпос-

тавка за осъвременяване на учебните планове като 

цяло, на преподаваните дисциплини и на курсовете 

според нуждите на пазара; да подпомогне създаване-

то на устойчиви механизми и възможности на рабо-

тодателите за подбор на ученици, доказали уменията 

си в реална работна среда. Резултатите са налице-

трима от стажантите вече са наети на работа от 

фирмите. По тези аспекти училището работи и преди 

включването му в този проект. 

Проектът“Управление за ефективно професионал-

но образование“ има обща цел разработване и въвеж-

дане на Единна система за управление на професионал-

ното образование/ЕСУПО/ в Р.България. Специфични-

те цели са: подобряване ефективността от управле-

ние на ПО в условията на децентрализация; повишава-

не качеството на предлаганите услуги; повишаване на 

конкурентноспособността на завършващите ученици; 

по-добро синхронизиране на ПО с потребностите на 

пазара на труда; създаване на обективни предпостав-

ки за сравнимост и конкуренция между училищата от 

системата на ПО Дейностите, в които и ние участва-

ме, са свързани с двуетапно обучение на директора, 

ПДУПД  и  учител по специални дисциплини за разви-

тие на управленски умения, с разработване на наръч-

ник за изграждане на училищна система за управление 

на качество, със създаването на секторни мрежи по 

въвеждането на система за управление на качеството 

в професионалните гимназии и за споделяне на опит. 

  Продължава работата ни по проект „Про-

фесионални умения“ - оценка на качеството на 

професионалното образование, като самооценяване-

то ще се извърши в направление „Училищна среда“. 

Учителите правят самооценяване чрез анкетни кар-

ти, след което се анализират резултатите, предла-

гат се  мерки, правила и механизми за създаване на 

благоприятна училищна среда. 

   „Усъвършенстване на системата на инспектира-

не на образованието“ е нов проект, който  има за 

основна цел постигането на по-висока ефективност 

на образователните услуги чрез въвеждането на усъ-

вършенстван модел за инспектиране на образование-

то. Предстои  попълването на  анкетни карти от 

учители, ученици и родители на доброволен принцип, 

за да се провери състоянието на учебните заведения 

и да се разработят документи за оценка на пости-

женията и допуснатите слабости, които следва да 

се коригират, за да се развива училището. Ние сме 

едно от училищата, където до края на м. декември 

ще се извършва апробация. 

  Най новият  проект, по който работим - „Нова въз-

можност за моето бъдеще“, има за цел да подобри 

достъпа до образование и обучение, да утвърди сис-

темата за учене през целия живот, да помогне  мла-

дите хора да  валидират  знанията, уменията и ком-

петенциите си, придобити чрез неформално обучение 

или самостоятелно учене . Определили сме две профе-

сии - „Монтьор на ССТ“, специалност „Механизация 

на СС“ и „Работник в растениевъдството“, спец. 

„Трайни насаждения“. Председател на комисията по 

валидирането е г-жа Рашева-ПДУПД. Има и коми-

сия, в която са включени учители по специални пред-

мети, чиято роля е да  консултират и оценяват уме-

нията и компетенциите на  желаещите да узаконят 

упражняваната от тях  професия.  

   В процедура сме по регистрация на учебно-

тренировъчна фирма /УТФ/, която представлява вир-

туално предприятие, управлявано като реален бизнес, 

изпълнявайки процедурите, предлагайки продуктите 

и услугите на една истинска фирма. УТФ търгува с 

други тренировъчни предприятия, следвайки търговс-

ките бизнес процедури в международната икономи-

ческа среда. Тя е практическо средство за обучение и 

място за работа и учене посредством употреба на 

цялата документация, всички процедури и програми, 

предлагани в работата на реален бизнес. Тези проце-

си ще доведат до развитие на умения, които ще нап-

равят обучаваните конкурентноспособни на пазара 

на труда. 

  От изложението е видно, че ПГСС е едно модерно 

училище, предлагащо не само добри условия за разви-

тие на младите хора в професионален аспект, но то 

е и утвърдено средище за получаване на допълнител-

ни възможности за усъвършенстване и учене през 

целия живот.    
 

Т. Тотева - директор на ПГСС, гр.Чирпан 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ - НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА 

от стр.2 
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Нов проект на екологична тема по програма „Коменски” 
От новата учебна година училището ни работи по нов проект по програма „Коменски”. Проектът  се осъществява в 

партньорство с училища от няколко държави. Темата, по която ще обединим усилията си,  е  „Изправени пред пробле-

мите в климата през 21 век”. Срокът за изпълнение на планираните дейности е две години. Координатор по проекта е 

училище от Унгария, а партньори са училища от Турция, България, Португалия, Румъния.  

През месеците септември и октомври стартираха първите дейности от работната програма. В училището се обявиха 

различните конкурси и инициативи, свързани с темата. Беше изработен кът по проекта. Освен конкурсите, ще бъдат 

направени презентации, доклади, посещения, открити уроци, подготвя се  речник на английски език с екологични 

понятия. Интересът към темата е голям. Целта на съвместната работа са клубовете в училищата-партньори, работещи 

по проекта да обединят усилията си за набелязване на мерки по запазване на климатичните изменения. Да се инфор-

мират местните общности за промените, които се наблюдават в климата и какви дейности трябва да се предприемат, 

за да се предотврати това. 

Нашето училище ще бъде домакин на работната среща през месец април 2014 г. Подготвяме се с различни дейнос-

ти. Обмисляме и културна програма, която да представи забележителностите и традициите на нашия регион. 

Съдържанието на публикацията е отговорност на ПГСС. Дейностите по проект № LLP-2013-COM-MP-108  се  

финансират от ЕС по линия на програма „Учене през целия живот“. 

   Във връзка с работата по проект на тема: „Изправени пред проблемите в климата през 21 век”,   

 по програма „Коменски”,  

в ПГСС – град Чирпан се обявяват следните конкурси: 

 Конкурс за фотография на тема: „Подай ръка на природата – тя е уникална”. Срокът е до 25.XI.2013 г. 

Снимките да се предават на г-жа Росица Райкова. Конкурсът е целогодишен.  

 Конкурс  екотворчество за рисунки, екопана, екосувенири, постери. Творбите да се предават до 

25.XI.2013 г. на г-жа Светла Радева или г-жа София Генова. 

 Конкурс за компютърно лого на проекта. Да се изработи до 4.XI.2013 г. и да се предаде на г-жа Галя Ни-

нова – ПДУД. 

 Конкурс за презентация на тема: „Как промяната на климата въздейства на нашия свят и с какво ще 

трябва да се справяме в бъдеще”. Презентациите да се предадат в срок до 25.XI.2013 г. на г-жа Живка 

Цветкова или г-жа Златина Иванова.  

О Б Я В А Проект № LLP-2013-COM-MP-108  

те резултати. Аз представих рабо-

тата на моята група на английски 

език. Бях горда, че се справям.  

  Посетихме градове, които са 

курортни и културни центрове – 

Милано, Генуа, Арона, Стреза, 

разгледахме музеи и забележи-

телности. Омагьосваща е красо-

тата на остров Белла, на дворците 

и парковете, разположени тук. 

Докато пътувахме с автобуса чес-

то звучеше италианска музика. 

Групата си имахме и любим хит 

„Лашате ми кантаре”. Мисля, че 

сега повече харесвам италианска 

музика. Няма да забравя послед-

ната вечер, когато получихме 

сертификатите си, а домакините 

ни бяха организирали страхотно 

парти.   

  От практиката притежавам ня-

колко сертификата, които ще са 

ми от полза в професионалната 

ми реализация. Получих нови знания и 

умения. Сега се чувствам по-уверена и си-

гурна в себе си. Сбъднах една своя мечта – 

да посетя Италия. 

  Благодаря на моето училище за множест-

вото проекти, даващи възможност на нас, 

учениците, да сбъднем мечтите си. 
 

Памела Стоянова 

уч-ка от ХІІа клас  

спец.”Малък и среден бизнес” 

Италия – една сбъдната мечта  от стр. 4 


