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Âàðíà, Äåêåìâðè, 2009 ãîäèíà ãîäèíà ÕIII, áðîé 29

Преди една година  с
пресконференция и тържествена част
ПГИ „Д-р Иван Богоров” Варна
постави началото на мащабен и
амбициозен проект, наречен
„Ученически център „Енергия”.

В нова актова зала на гимназията
директорът на училището и
ръководител на проекта
г-жа Мандаджиева приветства
присъстващите и представи основните
насоки и цели на проекта,
подчертавайки ролята на
сформираните клубове и техните
занимания за едно пълноценно и
стойностно осмисляне на свободното
време на учениците.

Проектът се финансира от
Европейския социален фонд  2007–2013
на Република България към
Министерството на образованието и
науката и е на стойност около 50 000
лева.

Целта е създаване на структура от
клубове за извънкласни дейности,
обособена като Ученически център с
направления: „Възобновяеми
енергийни източници”, „Традиционни
горива”, „Биогорива”, „От Архимед до
Леонардо”, „Литература и публицис-
тика”,  „Технически и бизнес преводи”,
„Бизнес клуб”, „Фотостудио”, „Спортен
клуб”. В тях бяха включени повече от
340 ученици с дейности, свързани със
запознаване, използване и инвестиране
в екологично чистите енергии.
Учениците  разглеждаха използването
на вятъра, водата и слънцето през
вековете, изчерпването на
традиционните източници на енергия,
алтернативите днес и в бъдеще.

Предвидените дейности включваха
мероприятия не само с научен и
прагматичен характер, но и със забавен
и развлекателен - два фолклорни
песенни фестивала, заключителен
концерт, състезания, излети,
обследвания, екскурзии и др.

ЕДНА  ГОДИНА УЧЕНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР “ЕНЕРГИЯ”

 

На 07. 12. 2009 г. от 9:30 часа в
конферентната зала на хотел “Одесос”
ще се проведе Заключителен семинар-
конференция на УЦ “Енергия” при ПГИ
“Д-р Иван Богоров”. На форума ще
бъде представена информация за
дейността на проекта, стартирал през
януари 2009 г., по който гимназията
работи вече втора учебна година.

Всичките 21 клуба,
функциониращи в рамките на
ученическия център, ще презентират
своя принос към развитието на проекта,
ще бъдат направени и демонстрации на
макети, изработени от участниците в
различните клубове.

Отдавна интересът към работата на
клубовете по проекта е излязъл извън
сградата на гимназията и любопитство
към нея вече проявяват не само
регионалните медии, но и
представители на реалния бизнес в град
Варна.

Покани за участие в работата на
конференцията са изпратени на
представители на нашите партньори -
Асоциация на българските
черноморски общини, Черноморска
регионална агенция за управление на
енергията, Асоциация на
производителите на екологична
енергия и Технически университет -
Варна.

 
Партньори по проекта бяха

Асоциацията на черноморските
общини и Черноморска регионална
агенция за управление на енергията.
Дейностите по проекта приключват в
края на настоящата календарна година.

В обръщението на г-жа
Мандаджиева  бе изразена надеждата,
че по този начин училището ще се
превърне в желана и предпочитана
територия за учениците, че новите
компютърни кабинети, училищните
лаборатории, новият клуб за
извънкласни дейности ще се превърнат
в центрове за младежки живот и
инкубатори на нестандартни идеи за
преодоляване на енергийната криза и
глобалното затопляне.

След едногодишна дейност по
проекта може да се твърди, че целта да
се създадат условия за развитие на
потенциала на учениците, за
осигуряване на възможности за
физическо, интелектуално и личностно
развитие, пълноценна социална
интеграция и последваща
професионална реализация е
постигната. Училището се превърна в
едно по-привлекателно място за
учениците, в което те се чувстваха
значими, пълноценни и подкрепяни от
авторитета на институцията. Така 
учениците бяха мотивирани към по-
активно участие и по-големи
постижения, а усещането за работа в
един екип, който създаваше общ
продукт, ги накара да се радват и да
ценят макар и малките, но значими
неща в живота.
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У Ч И Л И Щ Н И  Н О В И Н И ИНТЕРВЮ С ДИРЕКТОРА НА ПГИ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ” Г-ЖА
ДОНКА МАНДАДЖИЕВА ЗА УЦ “ЕНЕРГИЯ”

Г-жо Мандаджиева...

Как започна всичко около
“Енергия”? Кое Ви провокира да
започнете да работите по проект с

такъв мащаб?

Идеята за работа по проект с
тематика “Енергия” възникна още
през 2007 година. Искаше ни се да
инициираме дейност за промяна на
начина на мислене на учениците от
гимназията по съвременни технически
теми със световно значение, чието
разглеждане в часовете по природни
науки е повърхностно, поради вида на
училището – икономическа гимназия.

Решихме, че дейността по този
проект трябва да включва колкото се
може повече ученици, затова и
приехме да създадем Ученически
център “Енергия”, който в
структурата си да включва клубове
за извънкласни дейности в различни
направления. Така се стигна до
създаване на 21 клуба, в които
участват повече от половината
ученици от гимназията, разглеждащи
по-обстойно въпросите по
използването на вятъра, водата и
слънцето през вековете,
традиционните източници на
енергията и алтернативите за
приложението им днес и в бъдеще.

С какво помогна работата по
проекта УЦ “Енергия” на учителите,

които бяха наши ръководители, на
учениците и на гимназията като

цяло?

Надявам се, че дейността в
Ученически център “Енергия” на
учениците дава възможност за
физическо и интелектуално развитие.
Не е за подценяване, от една страна
възможността за придобиване на
нови знания за енергийните източници

и приложението на екологично
чистите енергии, а от друга страна
– възможността за осмисляне на
свободното време, за работа в екип
със съучениците и в партньорство – с
учителите.

Учителите получиха
самочувствието, че образоват и
възпитават творчески и търсещи
млади хора. Събуди се у тях
надеждата, че училището ни може
да се превърне в желана и
предпочитана територия за
учениците.

Какво ще се случи с клубовете
създадени по проект “Енергия” от

тук нататък?

Надявам се, че започнатото няма
да свърши до тук. Обвързахме се в
общи дейности с ТУ – Варна и
партньорски бизнес-организации.
Отворихме се за голямата наука по
тези проблеми.

Извънкласните дейности, в
които учениците проявяват най-
голям интерес може да продължат
и да се задълбочат и в следващите
учебни години.

Ще има ли следващ голям
проект за гимназията?

Да! Търсим възможности за
включване в международен проект,
осигуряващ условия за реализация на
учениците от гимназията в сферата
на професионалното обучение, по-
точно по учебна и производствена
практика.

С какви чувства приемате края
на проекта?

Само положителни! Чувството
ми на оптимизъм се засилва от
видимите резултати, които екипа
учители от УЦЕ постига в
дейностите, както с научно-
прагматичен, така и със забавен и
развлекателен характер.

Клубовете по интереси станаха
не само центрове за нестандартни
идеи по енергийните проблеми, но и
място където възпитаниците на
гимназията се научават да поемат
нови ангажименти и отговорности.

На 1 декември 2009 година в ПГИ
“Д-р Иван Богоров бе проведен
Конкурс за ученически реферати на
тема „Алтернативни източници на
енергия и приложението им в бизнеса
и мобилността в големия град”.

В конкурса участваха 9 екипа с
реферати и презентации към тях.
Отличени бяха екипите на Анна
Янакиева и Виктория Атанасова с
реферат на тема “Ветро-парк ВИА”,
Фюсун Алиева и Ирена Росенова -
“Слънчеви източници на енергия”,
Светлана Димова и Ивелина Стоянова -
“Мобилността в големия град”.

 Учениците представиха своите
интересни проучвания в областта на
алтернативните източници на енергия,
идеи и възможности за оптималното им
използване.

Жури на конкурса бяха инж. Тодор
Тонев – старши експерт към
Асоциацията на българските
черноморски общини, Николай
Василев – представител на Технически
университет – Варна, Милена
Налбанчева – Изпълнителен директор
на Черноморска регионална агенция за
управление на енергията, Зорница
Павлова – представител на Агенцията
на производителите на екологичната
енергия.

На 3. 12 в актовата зала на ПГИ “Д-
р Иван Богоров” - Варна, клубовете
“Изкуство и литература” към УЦ
“Енергия”, учениците от ФГ
“Букавица” с дириген Кичка Христова,
танцовия състав с художествен
ръководител г-жа Светлана Каролева и
клуб театър “Европа” с ръководител г-
жа Йорданка Стоянова, представиха
фолклорната постановка “Слънце и
Гроздана”. Подготовката за спектакъла
включваше проучване на митически
песни, свързани със Слънцето.
красотата на обредните песни и танци.

Продължение на стр. 5
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Л И Ч Н О  Т В О Р Ч Е С Т В О

Очите твои аз проклинам от деня,
в който те видях
Болката, която причиниха те с един
замах
И се намерих на дъното на пропастта, а
Чаках всъщност любовта
Ала очите твои
Мога да намразя
Тебе да изпратя в ада
Ето това ще е мойта награда
От тази жестокост ще те боли
Тогава ще молиш “прости”
Молбата ти аз няма да чуя
И ушите си с ръка ще затуля
Гласа ти да не ме изгаря
А с думи като
Въглени да не ме изпепелява
Как допуснах отново тази грешка с
Обичта си да се слея като
Йод оцапал дрешка
Твойта подлост да забравя
От очите ти да се омая
Така спечели ти войната
Една война на омразата и любовта
В която се научих
Искаш или не
Докато в
Яма от обич пропадаш
Хиляди грешки прощаваш!

Колонка - Мирела 12б

Вървя самотна край брега,
и гледам как разбиват се вълните в него.
Гледам и си спомням за това,
как разби и ти сърцето ми сломено.

Гледам как вълните връщат се отново,
там където са родени,
гледам и си мисля аз за дните,
в които бяхме заедно - щастливи и
опиянени.

Гледам как скалите пак пустеят
И мисля си за нас и за тъгата.
гледам как и птичките се реят,
отиват някъде, като прелитат над полята.

Гледам как луната се оглежда
в кристалните води на океана
гледам и си спомням със надежда,
как караше ме да се чувствам аз желана.

Джулия 12б

Рисунка и акростих -  Мирела 12б

От полета красив на птица
съзрях безбройните цветя,
които някак сито и небрежно
показват своита свежа красота.

И устните ми денем се оплитат
в тая пустош, небрежна и сама.
И думите човешки игнорирам
дълбоко в мойта неземна душа.

И слънце и вода се пак преплитат
когато удавя себе си в твоите очи.
Когато нишката - зелената се слива
с моите и твоите мечти.

Прииждам тихо, бавно ... сляпо...
Отворена за теб и всичко свято.
Небрежна и покорно мила, защото аз
съм хаоса на вълна.

Катя 12 д

Ръцете си протягам
да те стигна.
С ресници  устните
да нацелувам.
С невидими криле
да се издигна,
в очите ти искри да
нарисувам.

Да те погаля, нежно,
романтично,
чаровно да докосна
тишината. 
В прегръдката ти с обич
да се сгуша,
горещо да усетиш мен,
сълзата.

Една сълзичка, 
малка и потайна, 
откъснала се скришом от
душата.
Събрала цялата любов
безкрайна
и светлина, дарена
от луната.

Така искряща, светла,
нетрагична...
на рамото ти мъжко
ще приседна,
за да разкажа колко те
обичам,
и после... мълчаливо
ще изчезна.

www. otkrovenia.com
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“ОТВОРЕНИ ВРАТИ”  НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ
ДЕЙНОСТИ

В Професионална гимназия по
икономика “Д-р Иван Богоров” преди
започване на работата по проект
Ученически център „ЕНЕРГИЯ”
съществуваха 4 извънкласни форми -
клуб „Дебати”, клуб-театър „Европа”,
клуб „Литература и публицистика”,
фолклорна група „Букавица” и СИП на
УТФ (Свободно избираема подготовка
на Учебно тренировъчните фирми)
„Организация на дейността на
търговската банка” и спортни секции.
В четирите извънкласни дейности
ангажираха свободното си време между
60 и 100 ученици, а в СИП – УТФ - 15
ученици.

Целта ни бе, като използваме вече
съществуващите форми на
извънкласна дейност да насочим
вниманието на учениците към
използване на своето свободно време
в полезни дейности, да  активизираме
мисленето им с проблемите свързани
с енергийната криза /ЕЕ/,
възобновяемите енергийни източници
/ВЕИ/, енергийна ефективност /ЕЕ/,
глобалното затопляне /ГЗ/ и други
форми на енергията.

До 26.01.2009г. всяка извънкласна
форма отвори врати за всички ученици
от гимназията, които имат желание, да
се осведомят за работата, която се
извършва от учениците във формите на
извънкласна дейност, колко от
свободното си време отделят за нея и
какви са техните ангажименти към
извънкласната дейност. В интервала от
14 януари до 26 януари бе проведен
„Ден на отворените врати”.

Открито занятие на клуб „Литература
и публицистика”

Срещата премина в две части. В
първата част г-н Тончо Тончев
представи членовете на клуба. Запозна
присъстващите с годишния тематичен
план и предвидените занятия.

Втората и основна част на
занятието беше предвидена като
представяне на личната поезия на
ученичките Катя Живкова Михайлова,
Мирела Красимирова Кирякова и
Джулия Добрянова Проданова -
членове на клуба.

Занятието на клуба продължи с
уточняване на предстоящи
ангажименти, свързани с подготвянето
на вестник „Богоровски гимназист” и
ангажиментите на учениците към него.

В началото на
“отворените врати”
на клуб “Дебати”
ръководителят г-жа
Мария Добрева
з а п о з н а
присъстващите с
това що е дебат,
п р е д с т а в и
програмата, по

която работят. Във втората част на
занятието учениците от клуба
проведоха дебат на тема
„Възобновяемите енергийни
източници - условие за по-добро
бъдеще или модерна насока в бизнеса”.
Чрез този дебат вниманието на
учениците се насочи към основната
цел на проекта, провокира тяхното
мислене към икономическите условия
в нашата страна и възможностите за
инвестиции в тази насока. Учениците
бяха достатъчно провокативни и
предизвикаха всички присъстващи да
изкажат своето мнение по въпросите,
свързани с инвестициите в тази насока.

Открито занятие на ФГ “Букавица”

Художественият ръководител на
клуба г-жа Кичка Христова на своето
открито занятие представи народни
песни с теоретична информация за
техните стилове. Разгледани бяха
митическите песни и техните варианти
при възпяването на Слънцето, Вятъра и
Водата, след което започна конкретна
вокална работа по заучаване на песните
„Слънчице, мило мамино” и „Змей
Злата залюби”. Описан бе обичая
„Бабинден”. Присъстващите слушаха с
интерес. На гостите бе предложено
заедно да изпеят песента „Моя страна,
моя България”. По този тържествен
начин събитието бе закрито.

Денят на “отворените врати” за
клуб театър “Европа” с ръководител г-
жа Йорданка Стоянова предизвика
подобаващ интерес сред учениците. На
занятието ръководителят на клуба
открои основните проблеми и
бъдещата програмна дейност на клуба.
Пред своите съученици и учители
участниците в клуба  разискваха
въпроси  от типа: “Защо са избрали клуб
театър “Европа” ?”; “Каква е
възпитателната роля на театъра ?”;
“Какво е усещането да играеш пред
публика ?”. Презентира се снимков
материал  от театрални постановки. За
професията “актьор” говори г-жа
Румяна Станоева, чиято дъщеря е
актриса.

 

Г-жа Йорданка Енева  е
преподавател по физика в ПГИ “Д-р
Иван Богоров”, нейна е и идеята за
създаването на УЦ “Енергия”. Във
времето от неговото стартиране до сега
тя бе изцяло отдадена на целите на
проекта, като координираше работата
на отделните клубове.

Открито занятие на клуб театър
“Европа”

Открито занятие на  клуб „Дебати”
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Ветро-парк Меклембург Форпомерн

У Ч И Л И Щ Н И  Н О В И Н И

На 02. 12. 2009 г. трите секции на
клуба от „Архимед до Леонардо”
проведоха заключително занятие при
отворени врати, на което бяха показани
нови презентациии за учени, работили
непосредствено при и след времето на
Леонардо, допринесли за развитието на
математиката и други науки – Г.
Галилей, Н. Коперник, Исак Нютон и
други. Проведената викторина
доказваше знанията на учениците,
получени по време на занятията.
Интересно беше и разглеждането на
анаглифни чертежи по дискриптивна
геометрия и изображението им в 3D.

Друга интересна дейност на клуба
“От Архимед до Леонардо” е
посещението на макетите на машините
на Леонардо в Бургас. Учениците се
включиха в подготовката на галерия от
портрети на велики математици, които
бяха подредени в училищните
коридори. Изготвени бяха множество
презентации за математици от Китай,
Египет и Гърция.

В периода 7-11. 09. 2009 год. група
ученици на ПГИ „Д-р Иван Богоров”,
работещи по проекта Ученически
център „Енергия” съвместно с
Технически университет – Варна взеха
участие в седмицата на България,
проведена в Соларния център в
областта Меклембург Форпомерн,
Германия. По време на техния престой
те посетиха ветрения парк, разположен
в близост до центъра и взеха участие в
семинари, състезания и обучения.
Подготвоката за които беше свързана с
много положителни емоции и
добиването на нови полезни знания.

Главна отговорност на групата
беше организирането и провеждането
на българска вечер в соларния център,
на която присъстваха австрийски гости
и немски ученици от гимназията в
областта. Разнообразната фолклорна
програма представена от Кристиян,
Емилия Бенева и Кристина Дикова
впечатли и искрено забавлява
домакините и гостите. Положителните
емоции се пренесоха и на трапезата с
традиционни български ястия,
приготвени от българите. Последният
ден от престоя в Соларния център
учениците разгледаха
забележителностите в областта.

Емоциите и положителното
настроение, с които се заредиха
участниците, ценните връзки и
запознанствата, които създадоха,
оставиха у тях приятен спомен и
желание за поддържане на
сътрудничество със Соларния център
Меклембург Форпомерн.

 

Вълнуващо приключение с
крайна цел – АЕЦ “Козлудуй”

На 30. 06. 2009 г. група ученици
от ПГИ “Д-р Иван Богоров”
заминахме на екскурзия до АЕЦ
“Козлудуй”, спонсорирана от УЦ
“Енергия”. За нас и нашите

На 06.02.2009г. и на 29.06.2009г.
бяха проведени двете издания на
фолклорния фестивал „Слънце в
душата с песните на Соня Кънчева и
темперамента на Коджабалкана”.
Интерес и любов към народния
фолклор проявиха не само ученици от
гимназията, а и ученици от други
училища от гр. Варна и областта. Като
членове на журито се включиха
известни музикални специалисти във
фолклорното творчество. Първото
издание на фестивала предизвика
особен интерес и е отразено в
специален сайт  направен от силно
впечатлен зрител, гост на фестивала.
Второто издание предизвика също
интереса на гражданите и гостите на
града. Във второто издание клуб театър
„Европа” представи постановката
„Ветрената мелница”.

ръководители - директора на гимназията
г-жа Донка Мандаджиева,
координатора по проекта г-жа
Йорданка Енева, г-жа В. Василева и г-
жа С. Илиева, първата вълнуваща
спирка бе старата българска столица
Плиска. Посетихме също Мадарския
конник и Златната църква в Преслав. На
01. 07 поставихме едно чудесно начало
на новия месец - рано сутринта
отпътувахме към АЕЦ “Козлудуй”. Това
е единствената електроцентрала в
България. А какво всъщност
представлява? Състои се от 6 атомни
реактора, от които четири са затворени.
Останалите два се използват, но не с

техния максимален капацитет. От
сградите до реакторите се придвижихме
посредством малки, стари автобусчета,
а на нас ни бяха раздадени каски, които
да ни предпазят от евентуални
инциденти. Бяхме силно впечатлени от
третият реактор и машинното отделение
на втори. Това, което се знае последно
за реакторите е, че трябва да бъдат
издадени за преработка, което ще
отнеме 20 години.

Особено възхитени бяхме от факта,
че само два действащи реактора успяват
да създадат енергия, захранваща цяла
България.
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· Ако крещите в
продължение на 8
години, 7 месеца
и 6 дни, ще
п р о и з в е д е т е
е н е р г и я ,
достатъчна за
затоплянето на
чаша кафе.

 · Средно 16 милиона тона въглероден
двуокис се отделят в атмосферата на
всеки 24 часа.

***
· Над 2 милиарда жители по света са все
още без достъп до електричество!

***
· 10% от стойността на вашите сметки
за електроенергия идват от
електроуредите в дома ви, оставени в
режим “изчакване”. Това са компютри,
телевизионни приемници, стерео-
музикални системи и др.

***
 · Енерго ефективните електрически
крушки консумират средно 80% по-
малко енергия за осветление.

***
·  Микровълновите уреди в
домакинството консумират средно
около 1/2 по-малко енергията от
енергията консумирана от
конвенционалните домакински уреди.
· Всеки път когато отваряте вратата на
готварската печка, докато готвите,
губите около 25-30% от температурата
във фурната.

***
·  Пералнята и миялната машини
консумират около 25% от общата
консумация на енергия в
домакинството.

***
· Около 90% от енергията консумирана
от миялната машина отива за
подгряването на водата.

***
· Миялната машина консумира около
15% от общата консумация на вода в
домакинството.

Àfi¡Œœ»“Õ» ‘¿ü“»
· Ако през зимата поставяте термостата
в стаите ви в температурния интервал
между 18oС и 22.2oС, ще намалите
разхода на топлинна енергия с около
3%.

***
· Прахта по електрическите лампи или
замърсените стъкла на прозорците
могат да намалят притока на светлина с
около 10%.

***
· Изборът на цветове във вашия дом
също може да повлияе на
консумацията на енергия. Белите стени
отразяват 80% от светлината, попадаща
върху  тях. Черните стени отразяват
само 10%.

***
· Може да намалите с 10% разходите за
топлинна енергия на дома ви ако
поставите изолация на стените и тавана
и уплътните прозорците и вратите.

***
· Около 15% от топлинната енергия,
която консумира домакинството ви се
губи през процепите на вратите и
прозорците.

***
·  Между 15 и 30% от енергията,
необходима за затопляне на водата в
дома ви се изразходва за поддържане
на зададената от вас температура в
бойлера.

***
· Ако поставите двойните прозорци, ще
намалите два пъти консумацията на
топлинна енергия в дома си.
· 40% от общата консумирана енергия
в дома ви е топлинна.

***
· Спирайте водата, докато миете зъбите
си. Така ще изразходите около 7 литра
вода по-малко.

***
· Мълнията има достатъчно енергия за
да препече 160,000 филии хляб!

***
· Можете да намалите разхода на
енергия във вашия дом с около 30% ако
закупувате енергийно ефективни
продукти и уреди!

Остров в Тихия океан ще премине
изцяло на екоенергия

Остров Тувалу ще премине изцяло
към възобновяема енергия до 2020 г.,
обяви правителството на островната
държава. Целта на страната е да насърчи
и развитите нации да допринесат в
борбата с климатичните промени, като
намалят парниковите си емисии.
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Те представляват периодичното
покачване и спадане на морското
равнище, което се дължи на 
гравитационното въздействие на
Слънцето и Луната (тоест от силата, с
която Слънцето и Луната привличат
големи маси вода от земната
повърхност). При прилив и отлив се
 пренася огромно количество вода в
едно и също направление. Те са
периодични и предвидими. В
различните точки големината им е
различна. При някой брегове разликата
между прилив и отлив е едва 0,5m,  но
има места (в залива Фънди, например),
където разликата може да достигне над
16 m. Приливите и отливите са
естествен и практически неизчерпаем
източник на енергия.

Канадски учени конструираха
“наколенен генератор”, който прави
достатъчно ток, за да захранва десет
мобилни телефона.

Според научна публикация в
списание Science устройството
преобразува енергията при ходене в
електрическа. По-точно уредът
използва топлинната, отделяна от
мускулите при физическите усилия,
така че сега и тя може да не се губи в .
Като цяло изобретението успява да
“събере” енергия с мощност 5 вата.

Генератор, който произвежда енергия
при ходене!


