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Eхо от красотата и мъдростта на юбилея
ПГЕЕ „Константин Фотинов” чества петдесет години професионално образование. Петдесет
години сричаме мъчителната азбука на професионалното израстване и вървим напред. Десетки
директори, стотици учители, хиляди ученици са запазили светли спомени, а въздухът все още
се утаява в класните стаи и коридорите. Как да съхраним
всичко това? На дъното на нашето мълчание блести
признание. Дългът ни е да служим, да сме достойни за
първоучителя, за родолюбеца и за възрожденеца –
патрон на гимназията ни - Константин Фотинов.
Нормално е, гордо е, красиво е една гимназия като има за
патрон

първоучителя,

възрожденеца

и

родолюбеца

Фотинов, нейните възпитаници да преоткриват красотата
и мъдростта на неговото свещено дело. Възрожденският
порив, красивите униформи, магията на прекрасните

Константин Фотинов

текстове блестят като сълза в очите на всички момчета от
Хор за патриотични песни към гимназията. Поемаме

възхитителния риск да се радваме на този прекрасен хор от сърце! А ехото от тези
възрожденски бисери отекват в сърцата на слушателите…
Дъхът

на

родолюбеца

ни

отвежда там, където са големите
ни

български

Танцовия

ни

корени

чрез

състав.

Тъй

нечовешки хубаво се пренасяме
във вихъра на танците чрез
пъргавите,

великолепни

момичета и момчета, а след това
онемяваме

от

аплодисментите.

силата

на
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Eхо от красотата и мъдростта на юбилея
Въздухът се утаява в училището и
ни зарежда с настроение, когато
засвири

Мартин

-

тромпетен

оркестър. На дъното на нашето
мълчание

потъва

радостта

ни,

имаме

усмивката

и

че

такъв

великолепен състав.
Да послушаме още
малко

звуците,

които се обичат.
Училище
„Фотинов”
гордее
патрон.

се

със

своя

Неговите

идеи са високо над
дърветата,

над

жалкия ни навик да
оцеляваме…
Представителният
блок от ученици е
нашият знак, нашето
преклонение,
светлината

на

порива на всички, които разбират езика на големия хуманист и енциклопедист – К. Фотинов.
Търсещите хора не се задоволяват със статуквото. Цели петдесет години вървим напред.
Училището работи по много проекти вече цели десет години. Първият проект на нашата гимназия
е по програма „Сократ“ в далечната 2004 г. Получените международно признати сертификати
през годините, културното и професионалното сътрудничество са атестат за съвременни, модерни
измерения на образованието и възпитанието.
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Eхо от красотата и мъдростта на юбилея
Особен значим се оказа проектът ”Здрав дух в здраво тяло”, разработен по линия на
Трансграничното сътрудничество между България и Турция, чрез който проект дворното място на
Професионалната гимназия ”Константин Фотинов” и на СУ „Иван Вазов” се превърна в модерна
спортна площадка,

в съответствие с европейските изисквания за спортна материална база, с
възможност за постигане на
високи

спортни

постижения.

Спортната

площадка удовлетворява и
обществен

интерес,

тъй

като е построена изцяло с
европейски

пари

и

е

отворена и за живеещите
близо до училището хора.
Многобройните

спечелени

купи и други спортни отличия

от наши ученици, отличните

учители по физическа култура и

спорт, майстори на спорта,

са в основата на спортната слава

на гимназията, с която би се

гордяло

всяко

българско

училище. Петдесет години е един голям, достоен юбилей!
За авторитета и предизвикателствата пред днешната професионална гимназия ще цитираме абзац
от Поздравителния адрес на господин Димитър Николов, кмет на община Бургас, който бе връчен в
деня на Факелното шествие /29.11.2016 г./ - „Успешното управление на ПГЕЕ „Константин
Фотинов“ през последните години, инициативността и стремежът към иновативност превърнаха
училището в образцов пример как трябва да се развива една модерна образователна институция.
Позитивният имидж е най-големият комплимент за Вас.“`
На нашите ученици и бъдещи предприемачи, на винаги търсещата педагогическа колегия, на
незаменимите ни партньори в
образованието и възпитанието,
родителите - на всички нас
пожелаваме още много красиви
празници

по

пътеката

на

напредъка и духовността.
Д-р Петър Петров
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Моята любима гимназия
Най—вълнуващите есета от конкурса
Алекс Холасян 8. клас
Моята
любима
гимназия
е
"Константин Фотинов". Искате ли
да знаете защо? Защото тук
учението и забавлението вървят
ръка за ръка. "Константин Фотинов"
е моята любима гимназия, защото
тук аз се чувствам като у дома.
В "Константин Фотинов" не се
чувствам затворен между четири
стени, а свободен като пеперуда.
Учителите наистина успяват да
достигнат до душата ми и да ме
карат да прекарам времето в
училище пълноценно. Всяка тяхна
казана дума минава покрай мен и
започва да обикаля из съзнанието
ми. Всеки ден аз влизам в своето
училище с усмивка на лицето си,
за да видя любимите си учители и
съученици и да прекарам още
един
интересен
час.
През

празничните дни всички ученици
отиват на рецитали, театри и разни
други забавления.
В заключение мога да кажа, че
съм горд със своята гимназия и
горещо я препоръчвам на всички.
Заповядайте
в
гимназия
"Константин Фотинов"!

Симона Иванова 8. клас
ПГЕЕ „Константин Фотинов“- това е тя! Вторият ми дом,
изпълнен с живот, радост и най-вече приятелство.
Тук срещнах и вторите си родители-учителите. През това
време, което прекарах с тях, те ме научиха на много неща-да
оценявам това, което имам, да се стремя към най-доброто от
себе си и никога да не се предавам.
Всеки ден се събуждам и с нетърпение очаквам да зърна своето
училище, защото всеки миг там е важен.
Училището е перфектно място, където можеш да създадеш
много нови приятели, които ще ти останат за цял живот.
Учителите, които ще предадат знанията си на теб, за да може
след време ти да ги предадеш на другиго.

Осъзнах, че прекарвам повече време в училище и със
съучениците си, отколкото у дома при семейството си.
Съучениците ми са като братя и сестри-съветват ме кое е найдоброто за мен, помагат ми в трудни моменти и най-важното—
винаги са до мен, щом имам нужда от тях.
За мен е удоволствие всеки ден да преодолявам нови
предизвикателства като решаването на задачи по математика,
писането на кодове по програмиране, създаването на разкази и
есета, решаване на всякакви тестове, но най-вече да научавам
нови неща.
Училището ме научи на много неща-търпение, дисциплина,
отговорност, и най-вече знания във всичко.
Аз се гордея с моята гимназия! Винаги ще помня първия
учебен ден! Спомням си как влязох в училищния двор,
държейки букет в ръка и очаквайки да зърна своя клас начело с
нашата класна.
Дори като я напусна, тя винаги ще остане в сърцето ми. Затова
всеки, който е в тази гимназия, трябва де се гордее!
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Това сме ние
Трето средношколско
състезание
"Енергетиката и Ние".
Провежда се от ТУ-Варна
със
съдействието
на
Община
Варна
и
браншовите организации в
областта на енергетиката.
Изключително
силен
технически конкурс, в
който ученици от цялата
страна
демонстрират
инженерна
мисъл
и
творчество.
Проектът
"Анемометрична система"
е разработен от екип от
трима ученици от 11. клас,
паралелка
"Програмно
осигуряване"
Петър
Димитров, Калин Крумов
и
Димитър
Гугов.
Проектът е част от

образователните
експерименти,
разработени
за
специалността
"ВЕИ"
като
образователни
модули. Показва
стационарен
и
мобилен модул за
измерване
характеристиките
на
въздушни
потоци (в аеродинамичен тунел и на терен). Енергетиката
Резултатите се събират и анализират в онлайн
и ние,
платформа, разработена от същия екип. Особено
Варна 2018
впечатляващи бяха съоръженията аеродинамичен
тунел и мобилен марсоход, с помощта на които учениците
демонстрираха своята работа, особено що се отнася до управлението
им с контролерите на RASPBERY. Състезателите обясняваха и
правеха демонстрации на български и английски език с еднаква
лекота, като впечатлиха не само журито, но и всички участници във
форума.

Аз, роботът
Презентация
на
демо-робот,
изработен от екип от ученици и
учители в ПГЕЕ. Истинските
технически
достижения
бяха
демонстрирани чрез проекта водно
- светлинен фонтан - часовник,
изработен от дванадесетокласника
Мартин
Иванов.
Сложното
програмируемо
устройство
впечатли учениците не по - малко
от атрактивния R2D2 и предизвика
възхищението на седмокласниците,
дошли да посетят форума.

С любов към Бургас
ПГЕЕ “К.Фотинов” подари огромно сърце навръх Деня на
влюбените на Бургас. Възпитаниците на гимназията
показаха публично своята любов към родния си град по
нетрадиционен начин. Облечени в ярко червени тениски с
емблемата на гимназията, закичени със сувенир - червено
сърце, застанаха на площад “Тройката” по обяд и под
ръководството на психоложката Ивилина Вулова и
педагози учениците се наредиха във формата на сърце. В
средата му други техни съученици, облечени в бели
тениски, очертаха буквите на ПГЕЕ. Идеята да се направи
този своеобразен поздрав С любов към Бургас е на
Ученическия съвет с председател Атанас Вардев от 10.
клас. Изявата е и своеобразен начин младите хора да кажат
“НЕ” на агресията и жестокостите, които са все по-чести в
нашето ежедневие.
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Кодовата дума е проект
Вече седма година работим успешно
по европейски проекти. Трудностите
и безсънните нощи избледняват,
когато
видиш
удовлетворените
погледи,
сиящите
очи
на
участниците в мобилност, когато
прекрачат границата на родината и
посетят друга държава. Доста от
учениците, които работят и участват
в проекти, не са излизали извън
пределите на родината и това прави
дейността им вълнуваща и силна,
искрена и чувствена. Възможността
да видят как живеят други техни
връстници, как прекарват дните си,
какво правят в училище - това е
предизвикателство. Всеки, който е
кандидатствал, работил и отчел

удовлетворението е голямо при
успешно изпълнен и реализиран В края на 2017 г. Центърът
за развитие на човешки
проект.

ресурси награди проекта
“Стъпка по стъпка, код след
код - успешен дизайн” със
знак за качество.

Високата оценка и наградата
са признание за нашите
ученици и г-жа Евелина
Ганчева, координатор на
проекта.

„Еразъм +“ е програма на ЕС
в областите на образованието,
обучението,
младежта
и
спорта за периода 2014 – 2020.
Европа се нуждае от по – сплотени и приобщаващи
общества, които позволяват на гражданите да играят
активна роля в демократичния живот. През учебната
2016/2017 г. спечелихме два
проекта: „Иновативни методи
на преподаване на английски
език“ и “Стъпка по стъпка, код
след код – успешен дизайн“ по
програма “Еразъм+”. Вече се
внедрява
на
практика
наученото от обученията в
часовете по английски език и
компютърните
предмети.
Бавното е сигурно, сигурното
е бъдеще, нека да кажем и да
продължим в същия работен
дух
на
усвояване
на
европейски средства за едно

проект знае: Европейските пари не
са лесни пари. Всеки цент се модерно образование!
изработва и доказва, така че накрая Инж. Евелина Ганчева
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Да видиш света със сърцето си

Стр. 7

"Пътешествието най-добре се измерва в приятели, не в мили." - Тим Кахил
Павел Йорданов, 12. клас

Германия... Тайничко винаги бях си мечтал
да посетя тази държава и ето, че списъците с
одобрените след много тестове и подбори
бяха закачени на таблото. Бях сред първите
места, чието пътуване беше сигурно. Не
познавах половината от съучениците, с
които неусетно бързо се озовахме една
ранна утрин в автобуса към летището.
Завиждах на тези, които успяваха да
дремнат, аз лично не мигнах от вълнение.
Исках да запаметя всеки момент, всеки час,
всяка минута. Никога преди не бях излизал
за толкова дълго време от страната.
Стрелката бързо подминаваше час и ето, че
след броени минути бяхме в самолета и
нямахме търпение да излетим. 3...2...1...
Самолетът се отлепи от пистата и само след
миг можехме да се насладим на пухкавите
облаци. Германия! Мюнхен! Кацнахме!
Бързо!!! Вече закъснявахме, тичайки се
прехвърлихме на другия терминал и бързо в
нов самолет, а миговете минаваха като
проливен дъжд и времето беше така ясно, и
лицата ни бяха нашарени с усмивки и
очакване,
слънцето
единствено
бе
изпълнило небосвода като в приказка.
Отново се понесохме във въздуха и докато
погледнах през прозореца, захласнат в
неземната гледка, и вече кацахме. Усещах
вълнението
от
старта
на
едно
приключение, което знаех, че никога
няма да забравя. Извозиха ни с 3 модерни
мерцедеса до мястото, веднагически се
втурнахме се настаним, а около станцията –
абсолютна тишина, като на село. Оказа се,
че сме в малко градче и след ранната вечеря
решихме да разгледаме. Вървейки без
посока, видяхме плакат за някакъв фестивал.

Какво по-хубаво от това?! В центъра на града имаше огромен фестивал
и всички бяха там. Живата музика придаваше интригуваща атмосфера,
навсякъде светеха въртележки и различни забавления. Прекарахме
вечерта си там и се прибрахме да поспим. На следващия ден за пръв
път ни заведоха до големия град Лайпциг, където имахме невероятната
възможност да се насладим на много музеи, шоколадови фабрики,
изложения и всякакви други забележителности. Прекарахме около 6
часа в огромната зоологическа градина на града и дори не успяхме да я
разгледаме цялата! С дните пристигаха нови и нови щастливци от
други държави. Дойдоха португалци, дойдоха много полякини, имаше
и испанци – все топли народи. Заедно с тях преживявахме невероятни
забавления всеки ден, обикаляхме големия град, всъщност така се
сдобих с нова китара, танцувахме в залата за забавления, обогатявахме
знанията си за чуждата култура, заедно с невероятния гайдар Светльо
изкарахме няколко български песни и напълнихме погледите на
съжителите ни. С ежедневната практика обогатихме знанията си и
развихме възможностите си в много посоки. Уикендите бяха найвълнуващи. Посетихме Берлин, където имахме възможността да
научим много за великата история на града, визуално можехме да
сравним западен и източен Берлин. Там също посетихме много музеи,
сред които беше музеят „Madame Tussauds“, пълен с восъчни фигури
досущ като звездите от цялото земно кълбо. Разведоха ни завода на
известната марка автомобили „BMW“. Посетихме град Дрезден, където
бяхме запленени от красотата на бароковия дворец Цвингер, създаден
през 18. век. Комплексът е изграден от 4 здания и в него се намират
уникални музеи. Сред тях най-известна е Дрезденската картинна
галерия, наречена „Старите майстори“, с произведения на Рафаело,
Тициан, Рубенс и много други
художници, творящи в барока.
Дните се търкаляха ден след
ден и във всеки от тях
създавах нови запознанства,
приятелства, неизбледняващи
спомени и мигове. Всеки ден
научавах нови и нови неща,
виждах от хубави, по-хубави
красоти и бях като дете,
опознаващо за пръв път
красивите тайни на света.
Всяка сутрин се събуждах
все по-мотивиран за още по
прекрасни изживявания и тайничко си мислех как цялото
преживяване ще ми липсва един ден... Представях си как ще го
разказвам на цялото си семейство, на всичките си приятели и близки
така, както го разкавам и на теб сега. Пожелавам на всеки от сърце да
прекара толкова прекрасно изживяване и да успее да създаде толкова
светли спомени от пътуването, колкото създадох аз, че да го топлят
дори и в най-студените и тежки дни. „Светещото“ летище вече се
вижда през прозорчето, всеки момент ще кацнем и вдъхновени повече
от всякога, ще се потопим обратно в ежедневните забавления заедно с
новoсъздадените приятели.

Вестник Дарба, брой 9

Стр. 8

Стъпка по стъпка, код след код—успешен дизайн
Мартин Иванов, 12. клас
Участието ми в проекта "Стъпка по стъпка, код след код - успешен дизайн" не само ме научи как
да създам една работеща уеб
платформа, но и по какъв начин тя
влияе върху потребителите, които я
ползват. Научих се да споделям това,
което съм научил, и да заставам зад
идеите,
които
смятам
за
перспективни.
Благодарение на мобилността ни в
Германия аз успях да обменя опит и
да изградя приятелства с много
нови хора от различни държави
като Полша, Унгария и Германия.
Всички участници в мобилността
станахме доста по – близки и сплотени, отколкото преди.
Започнахме да осъзнаваме, че колкото и да сме различни на
външен вид и характер, ние имаме много общи неща, които ни
помогнаха да изградим едно вечно приятелство.
Проектът не би бил реалност без нашите ръководители, г-жа
Евелина Ганчева и г-жа Недка Шопова. Много хора смятат, че за да
се реализира подобен проект, не са нужни много усилия, но това не
е така. Работата по формиране на идеята, написването и спечелването на подобен проект не е
работа за няколко дни, а е едно предизвикателство, което отнема повече от 3 месеца непрестанен
труд.
Моите благодарности и
тези на всички, участвали
в проекта, са най-малкото
нещо, което можем да
направим
за
хората,
които завинаги оставиха
незабравими спомени в
нашия живот!

Вестник Дарба, брой 9

Стр. 9

Успяваме във всичко

Отново сред първите
През тази година стартира Национална
програма
„ОБУЧЕНИЕ
ЗА
ИТ
КАРИЕРА“. Тази програма има за цел да
обучава бъдещи ИТ специалисти, които
след завършване да са адекватни за работа
като младши програмисти. Нашата
гимназия бе избрана за един от петте
обучителни центъра в страната. Сред
причините
за
този
избор
е
преподавателският екип, в който има и
представители на висшето образование и
индустрията. Друга причина е добрата
материална база на училището по

Календар на победите







Зонално първенство по хандбал
Общинско първенство по футбол
Общинско първенство по волейбол
Волейбол за купата на кмета
Общинско първенство по баскетбол

I място;
IV място;
II място;
II място;
IV място.

отношение на компютърните зали. Важно е
и партньорството ни с ИТ фирмите в града,
където учениците ни ще бъдат изпращани
на практика.

Петър Петров,
програмист

Няма място за
всички
победители!

ПГЕЕ “Константин Фотинов”

Стр. 10

Изберете днес, за да успеете утре!

O r g a n i z a t i o n

Извънкласни форми:

Хор за патриотични песни
Танцов състав
Гвардейска формация
Спортни секции

За учебната 2018/2019 година ПГЕЕ
“К.Фотинов” ще осъществи прием по
следните специалности:






Мартин - тромпетен оркестър

Компютърна техника и технологии
Програмно осигуряване
Приложно програмиране
Медицинска техника
Електрически инсталации
Контакти:
Бургас 8000
Ул.Христо Ботев 42
Директор: 056/817691
Факс: 056/817691
E-mail: pgeeburgas@gmail.com
Уеб страница: pgee-bourgas.com

