Варна, Юни 2012 година

година XIX, брой 44

Издание на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”
Учениците на ПГИ “Д-р Иван Богоров” през
учебната 2011/2012 г. работят по

От 1 февруари 2012 година Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван
Богоров” започна работа по проект „Успех“, част от програмата „Да направим
училището привлекателно за младите хора“. Този проект се осъществява с
подкрепата на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ и е
съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и ще
продължи до края на месец август.
Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване
на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и
общински училища.
В училището се провеждат 18 извънкласни и извънучилищни дейности. Има създадени клубове по:
"Здравословно хранене и екология" с ръководител Валентина Василева;
"Евроклуб" – Моето място в Европа с ръководител Валентина Христова;
"Изкуството да успявам" с ръководител Станка Илиева;
"Моите права, институциите и участието ми в социалния живот" с ръководител Мария Добрева;
"В света на животните" с ръководител Ирена Михова;
"Култура на поведение" с ръководител Донка Маринова;
Клуб "Архимед" с ръководител Илина Йорданова;
"Роботика" с ръководител Йорданка Енева;
"Музикален фолклор, етнография" с ръководител Кичка Христова;
"Приложна икономика" - Богдана Радева;
"Европейска кухня" с ръководител Красимира Кафалийска;
"История на моето селище" с ръководител Снежана Генчева;
"Европа в час по математика" с ръководител Елена Ангелова;
"Ателие по приложни изкуства" с ръководител Маринела Динкова;
"Сръчни ръце" /занаятчийство/ с ръководител Диана Велева;
Цветарско студио с ръководител Северина Маринова;
Секции по Колективни спортове – волейбол с ръководители Атанас Христов и Момчил Цанев;
"Общуване чрез танци" с ръководител Светлана Каролева.
Общо 211 ученици от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” – Варна са включени в
проекта, като във всяка група има от 7 до 15 ученици.
Групите са съобразени с интересите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното
свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности.
Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, самостоятелност и формиране на
умения.
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Клуб „В света на
животните”
Ръководител Ирена Михова

Ние, участниците в клуба, сме ученици от 9б,
9д и 9е клас. Обичаме животните и искаме да
научим интересни факти от техния живот.
Основната цел за работа в клуба е запознаване с
основните адаптивни изменения, поведенчески
реакции и прояви на животните, които им
осигуряват нормална жизнена дейност и
запазване на живота им. Основните теми, по
които работихме в клуба разглеждат: безкрайното
разнообразие на форми и багри в животинския
свят и тяхното значение; метаморфоза при
животните,
сезонен
диморфизъм
и
полиморфизъм;
има ли зависимост между
формата и големината на животните; кои са найдребните и най-едрите животни ;изучаване на
явлението анабиоза/летаргия/ и приложението й
като патент на природата; защитени животни в
България; биоразнообразието и др. По тези теми,
ние разработихме доклади и презентации.
Посетихме
аквариума,
делфинариума,
природонаучния музей и зоопарка в гр. Варна.

Клуб"Изкуството да
успявам"

Клуб ‘’Здравословно
хранене и екология’’

Ръководител

Валентина

Василева

В клуб ‘’Здравословно хранене и екология’’ към
проект ‘’Успех’’ членуват 11 ученици от VIIIв
клас.Ръководител на клуба е старши учител
Валентина Василева, със специалност ‘’Химия и
химични технологии’’
Основните цели,поставени пред клуба са:
* Формиране на научно обосновани знания и
умения
за
здравословно
хранене
и
здравословен начин на живот
* Изграждане на екологична култура и любов
към природата
Дейността на клуба бе разпределена в 3
основни направления:
* Здравословен начин на живот
* Грижа за природата
* Презентиране дейността на клуба
По направление ‘’Здравословен начин на
живот’’ бяха посетени цех за производство на
млечни продукти,магазин за хранителни добавки
и др.Тези посещения целят формиране на знания
и умения за здравословно хранене и да
установят трайни здравословни навици у
учениците.

Клуб„Архимед”
Ръководител Илина Йорданова

Ръководител Станка Илиева

Клуб"Изкуството да успявам"има ясна целда провокира творческите заложби на своите
участници чрез търсене на най-подходящия
начин да изразят чувствата си.Така те попадат
в чудния свят на поезията и белетристиката.

Ние , ученици от 11д клас, участващи в проект
„Успех” към клуб „Архимед”
търсихме ,
проучвахме и систематизирахме информация за
велики световни и български математици ,
новатори и откриватели. С голям интерес
правихме презентации на теми:
История на
математиката, Математически школи, Геният –
Леонардо да Винчи, Тайните на Архимед палимпсестът,
Пчелните
килийки,
слънчогледовите пити и математическият им
модел, Златно сечение,
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Клуб „Европейска кухня –
какво здравословно да си
сготвим и ядем в страните
от ЕС”
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Kлуб „История на моето
селище”
ръководител Снежана Генчева

Ръководител Красимира Кафалийска

В клуб „История на моето селище” членуват 8
ученици от 10 е клас. Целта е да се запознаят
участниците с миналото и настоящето на града, в
който живеем. Посетихме изложбените зали на
Вдъхновени от идеята да сме здрави, жизнени и Археологическия и Етнографския музеи, Музея на
полезни за себе си, създадохме нашия клуб Възраждането и Музея на Варна и се запознахме с
„Европейска кухня – какво здравословно да си историята на нашия град. Г-жа Мариана Кръстева,
сготвим и ядем в страните от ЕС ”. Мотивирани от директор на военноморския музей и парк –музей
желанието да се обединим, ние учениците от 11 б „Владислав Варненчик” ни запозна с военната
клас, имахме възможност да се опознаем помежду си история на нашия град. Проведохме среща със зам.и да научим повече за начина на хранене, спортуване кмета на общината г-н Коста Базитов, с когото
обсъдихме миналите и настоящи проблеми на
и живот на останалите.
Тук всеки се учи от другия и заедно надграждаме Варна. Втората ни среща беше с областния
знанията си. С теми като „Здравословно хранене” , управител г-н Данчо Симеонов. Той ни запозна с
„Сексуално възпитание”, „Здрав дух, здраво тяло” и настоящите проблеми и тяхното решение, с
много други,
успяваме и ще продължим да бъдещото развитие на града ни и виждането си за
придобиваме важна и полезна информация за ролята на държавната власт в управлението на
Варна. Третото проучване направихме в кметството
здравето си.
на район „Вл. Варненчик. Проведохме среща със
секретаря г-н Бойко Ставрев, който ни запозна с
проблемите и бъдещите планове за развитие на
района. Започнахме проучване на миналото и
настоящето на културните институции в град Варна
Ръководител Валентина Христова
- Драматичния театър „Стоян Бъчваров”; Градска
художествена галерия „Борис Христов” и
Регионална библиотека „Пенчо Славейков”...

Евроклуб –Моето място в
Европа

Клуб „Роботика“
Ръководител Йорданка Енева

Основните цели на клуба са учениците да бъдат
запознати със създаването на Европейската общност и
Европейския съюз, какви икономически и политически
решения са били вземани и защо; какви промени са
настъпили в законодателството и как функционира ЕС.
Поднесеният материал е на английски език. По този начин
учениците имат възможност да обогатят езиковите си
умения, да натрупат повече терминология и познания в
дадената област, да се чувстват свободни граждани на
Европа и да знаят предимствата ни от членството ни в ЕС.

Клуб „Роботика“ е един от всички работещи по
проект „Успех“ на МОН. В него осмислят свободното
си време 13 ученици от гимназията, като конструират
и програмират Лего – роботи. Освен първоначално
записаните към клуба проявяват интерес и други
ученици, които идват да се забавляват в свободното си
време.
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Клуб "Сръчни ръце"

Клуб „Приложни изкуства”
Ръководител Маринела Динкова

Ръководител Диана Велева

Учениците от 8б клас, участници в Ателие
„Приложни изкуства” показаха завидни умения,
сръчност и отличен естетически усет при изпълнение
на една твърде интензивна, богата като варианти и
амбициозна програма за опознаване на някои
приложни изкуства, прилагане на различни техники и
методи на изработка, декорация и аранжиране.
Те работиха с полимерна глина, моделин, прежди,
платове, естествена кожа, стъклени съдове, бои,
лакове, лепила, обков и други висококачествени
художествени и технически материали.
Младите таланти сътвориха красиви изделия,
прилагайки многообразни рисувални, пластически и
други техники, като проявиха истински интерес,
старание, отговорност и постоянство.

Да създаваш , да твориш – това е приятно
занимание, което не изисква специални навици и
умения. Основното е да не ограничаваме своето
въображение и изобретателност.
Разбира се можем да си закупим украшение,
изработено ръчно изделие, но много по-приятно и
интересно е то да бъде създадено от нашите ръце.
Ателие ”Сръчни ръце” започна своята работа през
месец февруари. В него участват ученици от ІХа, ІXг,
IXе, Xб, Xe класове.
Клубът изработва изделия от панама, различни видове
прежди.
Основната цел на ателието е привличане на младите
хора в дейности извън учебния процес. Да придобият
други умения, да се запознаят с традициите, обичаите,
да усетят красотата на ръчно изработените изделия,
наследени от нашите майки и баби.

Клуб "Приложна икономика"

Клуб “Европа в час по
математика”

Ръководител Богдана Радева

Ръководител Елена Ангелова

В клуб "Приложна икономика" участват ученици от
11а и 11в клас. Ръководител на клуба е Богдана Радева
– учител по икономически дисциплини.
Дейността
обхваща области от живота, представляващи интерес
и провокиращи мисленето: икономическа история,
технологии, хранене, интернет, изкуство, мода, спорт,
филми, хумор, музика. Разнородни сфери, обединени
в идеята, че ежедневието може да се превърне в
източник на идеи за личностно развитие. Работата на
клуба пречупва икономическия принцип –минимум
разходи за максимален ефект, през възгледите на
човешките ценности, така че отражението му да се
превърне в житейската философия : За малките неща,
които ни правят големи.
Дейността на клуба ще улесни учениците в процеса
на изграждане на връзки между икономиката и
заобикалящата среда; между икономика и творчески
начин на живот. Натрупаните впечатления,
направените изследвания ще подпомогнат обучението
по специалност, ще заздравят рационалност,
толерантност, и способности нужни за реализацията
след училищна възраст. Ще превърнат приложната
икономика в икономика на щастието.

Цели на проекта: Запознаване с основните
принципи на образователните системи на някои
европейски страни; Запознаване с учебните програми
по математика, с учебниците по математика, с
формата и съдържанието на изпитите по математика
при завършване на образователен етап; сравяване с
обучението по математика в България; изготвяне на
статитии и презентации въз основа на събраната,
прочетена, преведена и обработена информация.
Дейността на клуба е разделена на два основни
етапа:
∑
∑

Проучване на Великобритания, Германия,
Франция, Италия, Испания и представяне на
наученото;

Проучване на Полша, Чехия, Белгия, Швеция,
Украйна и представяне на наученото.
Втората група часове се проведоха на лагер в хотел
„Троян Плаза” в гр. Троян през великденската
ваканция.
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КЛУБ „КУЛТУРА НА
ПОВЕДЕНИЕ”
Ръководител Донка Маринова
В рамките на проект „Успех” участниците от
клуб „Култура на поведение” „пътешестваха в
страната на Етикета”, натрупвайки знания и
умения за културно поведение и стил в
обществото. Учениците участваха в разнообразни
ролеви игри, решаваха обучителни тестове,
наблюдаваха човешкото поведение, изготвяха
презентации, празнуваха. Те бяха заедно „на
кафе”, на театър, в магазини за маркови парфюми
и бижута.
Изложението „Четири сезона” беше красива
демонстрация на уменията на участниците за
изящно подреждане на маса за двама. В
заключителната част на проекта членовете на
клуба се концентрираха върху представата си да
бъдат успешни хора, като изработиха собствени
колажи и организираха изложба ”Колажи на
успеха”.
Чрез реализираните дейности
учениците
преживяха незабравими и вълнуващи мигове,
израстнаха като екип и в съчетание на полезното с
приятното осмислиха част от свободното си
време.
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Клуб “Моите права,
институциите и участието
ми в социалния живот”
Ръководител Мария Добрева
Запознаване с правата и задълженията на
гражданина на РБългария, институциите на
местната и централна власт в страната. Изготвяне
на презентации за: документи за правата на човека
- Всеобщата декларация, Европейската конвенция
и Закон за закрила на детето; Международна
защита - Български Хелзинкски комитет, Достъп
до информация и Артикъл 19; Ролята на
училището и университета в моя живот;
Университетите в ЕС; Какво знаем за гербовете на
община Варна и нейните кметове; Роля и значение
на международните организации: политически,
икономически, културни и др.
Участниците в клуба реализираха срещи с
омбудсмана на гр.Варна - г-жа В. Стоилова;
Срещи във Варненски районен съд: с г-жа С.
Янкова - пресаташе на ВРС, със С. Обрешкова наказателни дела, с г-н Д. Михов - съдия
административни дела и среща с г-жа Д. Иванова Младежки дейности - община Варна.

Лято, море, слънце очаквана ваканция
Не се чуди!Не му мисли.Тези 20 нещица направи и лятото
във вечен купон ще се превърни!
1. Посети няколко летни партита
2. Хвани си готино гадже.

12.
Опознай красивата българска
природа.

3. Сдобий се с шоколадов тен.

13.

4. Спортувай.

14.
Прекарай романтичен уикенд с
гаджето.

5. Научи наизуст любимия си
музикален хит.
6. Отиди на море.
7. Посети някой аквапарк.
8. Запознай се с нови хора.
9. Наспи се добре!
10.

Подобри танцовите си умения.

11.

Плувай.

15.

Флиртувай!

Посети баба си и дядо си.

16.
Отиди на гости у свой приятел
от друг град/село.
17.
Сътвори приятна щуротия с
тайфата.
18.

Яж до насита сладолед.

19.

Прочети някоя хубава книга.

20.
Не дреми пред телевизора, а се
разхождай навън с приятели.
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Кажи ми какво ядеш, за да ти
кажа какъв си
Експерт от японската Асоциация за естествено
хранене Норико Курияма изведе формула, която
може да разкаже практически всичко за човека,
съдейки
само
по
неговите
вкусови
предпочитания и е оформил шест групи:

В първата са тези хора, които предпочитат
зеленчуците във всяко ястие. Вероятно в тях бушува
енергия, те постигат успехи в кариерата. Такива
личности обожават обучението. Много са честолюбиви.
По правило усърдието и прилежанието обикновено не
остават незабелязани. В битово отношение това са много
мирни и уравновесени хора, които се стремят към
хармония и партньорство и си пазят здравето.
Хората, предпочитащи плодове, са внимателни и
чувствителни. Те лесно се сприятеляват. Много често това са творчески личности. Не се
стремят през глава към кариера. Заради практически пълното отсъствие на честолюбие
такива потребители могат да изглеждат безгрижни. Мъжете от този тип по правило са
сдържани в отношенията си с жените.
Третият тип са тези, които обожават месо и не могат
да си представят и ден без него. Тези хора често се
държат импулсивно. В живота им има резки полети и
внезапни падания. Тези хора винаги се сдобиват с успех,
макар непоследователността им често ги отдалечава от
целта. Те са непостоянни в партньорството, не понасят
критика.
Четвъртият тип са "рибените души". Тези хора са
абсолютно спокойни и въздържани, според заключенията
на японския учен. Точно за такива типажи си струва човек да се ожени или омъжи. Те са
непоколебими и никога не подвеждат. При това хората от тази група рядко изказват
истинското си мнение за другите или за отношенията си с тях. "Рибената душа" няма как
да я наречеш открит човек.
Към петия тип се отнасят тези, които обожават пикантните ястия. Те са много
темпераментни. В тях бушува жажда са приключения. В любовта са чудовища в добрия
смисъл на думата. Но любителите на пикантното много често страдат от егоизъм, а
острият им характер не допуска възражения.
Шестият тип са хората, които обичат мазни храни. Те са игриви и пъргави.
Отстрани изглеждат единаци. Имат успешна кариера. Те са много обаятелни и рядко се
намира някой, който да устои на чара им. Тези хора притежават извънредно голяма
откритост при общуването си с околните.
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