
 

 
 

 

 

 

 

Професионална гимназия по 

транспорт и лека промишленост 

гр.Омуртаг 

Училищен вестник  
                  Бр.3  месец  XII 2013г. 

    

Новините  на броя 

 Стартира работата по проект 

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 

 Пилотен проект „Моят живот, 

моите финанси“ – финансова 

грамотност за младежи“ 

 Ученическо творчество 
 

 

  На 12.12.2013 стартира работата по 

проект УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ. 

Проектът има за цел постигане 

подобряването на качеството на 

професионалното обучение и 

образование и улесняване на достъпа до 

практическо обучение на системата на 

ПОО в национален мащаб чрез: 

 Повече и по-добри възможности 

за практика в реална работна 

среда. 

 Активно включване на бизнеса 

при разработването на програми 

за практическо обучение по 

професии. 

 Подобряване връзката между 

резултатите от ПОО и 

потребностите на променящия се 

пазар на труда. 

 Повишаване мобилността на 

гражданите и улесняване на 

комуникацията между 

работодатели и кандидати за 

работа и обучаващи институции. 

 Улесняване прехода от училище 

към училище към пазара на 

труда или висшето образование,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чрез повишаване качеството на ПОО. 

 Повишаване на квалификацията 

на обучаващите от системата на 

ПОО със специфични 

компетентности за организацията 

на практическото обучение в 

реална работна среда и в 

условията на оперативно 

партньорство с работодателите-

партньори. 

 

През учебната 2013-2014 година в 

ПГТЛП град Омуртаг учениците ще 

провеждат своите практики в следните 

фирми: 

ЕТ "Оксан" Хюсеин Хасанов - 

ръководител  Здравко Стаменов 

Зиновиев/  наставник- работодател      

Хюсеин Хасанов Хюсеинов     ХІ а клас 

1 група 

Сателит – 3     ръководител  Венка 

Митева Недялкова / наставник- 

работодател        Стоян Христов Асенов             

Х б  клас 2 групи 

САР-ТАР 2012" ЕООД   ръководител   

Здравко Стаменов Зиновиев  /  

наставник- работодател                  Тодор 

Крумов Лазаров    ХІ б клас, Ха клас-  2 

групи 

М-Трико - ръководители                    

Нели Методиева Стоянова и                              

Мариана Иванова Петрова  

наставник- работодател        Реджеб 

Кадиров Мехмедов 

Вестник „От игла до кормило” 
пожелава ползотворни занятия 
на всички участници и техните 

ръководители! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пилотен проект „Моят живот, моите 

финанси“ – финансова грамотност за 

младежи“- обучение по лични 

финанси ще се проведе в 15 училища 

в странага, в това число и в ПГТЛП 

гр. Омуртаг през през втория срок на 

учебната 2013/2014 г. 

 

Нашето училище е избрано за пилотно 

по проект „Моят живот, моите 

финанси“ – финансова грамотност за 

младежи”. Той цели повишаване на 

финансовата грамотност на учениците 

от горен гимназиален клас - ключово за 

тях умение на прага на самостоятелен 

живот. Реализира се от фондация 

„Инициатива за финансова грамотност“ 

в партньорство с фондация „Джуниър 

Ачийвмънт България“ и експерти от 

финансовия портал „Моите пари“. 

Проектът се финансира по Програмата 

за подкрепа на неправителствени 

организации в България по Финансовия 

механизъм на Европейското 

икономическо пространство.  

 

В рамките на проекта ще бъде 

разработена липсващата към момента 

образователна програма по лични 

финанси за ученици. Тя ще бъде 

преподавана от обучени по проекта 15 

преподаватели и ще обхване над 300 

ученици от 9 града в страната. 

Включени са теми като финансово 

планиране и бюджет, кредит, спестяване 

и инвестиции, основни финансови 

продукти и услуги, трудови 

взаимоотношения, осигуряване.  

 

Програмата е практически ориентирана, 

поднесена по атрактивен за младите 

хора начин. По нея ще бъдат 

разработени видеофилми и помагала, 

предвидени са практически казуси и 

групови дискусии. Ефективността й ще 

бъде измерена чрез специално 

разработен за целта тест. В рамките на 

проекта ще бъде организирана и кръгла 

маса, посветена на необходимостта от 

финансово обучение на младите хора. 

 

Проектът „Моят живот, моите финанси“ 

– финансова грамотност за младежи“ е с 

продължителност от 1 година, но 

създадената по него образователна 

програма ще може да бъде преподавана 

и през следващите години от обучените 

преподаватели. По този начин 

резултатите по проекта ще бъдат 

мултиплицирани в бъдеще.  

 

Социалната значимост на проекта 

съдържа в себе си потенциал за 

организиране на широка мрежа от 

заинтересовани страни - държавни 

институции, бизнес, медии, НПО, 

академични среди - обединени от идеята 

за въвеждане на национална програма за 

финансово образование в училищата. 

 

Фондация „Инициатива за финансова 

грамотност“, web site: www. 

financialiteracy.eu 

http://bulgaria.ja-

ye.org/pls/apex31mb/f?p=17000:1003:337

0153918875511:::1003:P1003_HID_ID,P1

016_HID_INSTITUTION_ID:12784,3 

http://www.financialiteracy.eu/?page=new

s&item=22 
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Кой може да каже кое е „добро" и кое" 

не"? Дали те се препокриват взаимно 

или са две противоположности? 

Как излеждат тези две "понятия" в 

нашия живот и какво е тяхното място в 

нашето ежедневие?  

Често си  задаваме въпроса "това, което 

правя, лошо ли е?" и си отговаряме 

според нашата гледна точка и възгледи 

и начина, по който си представяме своя 

собствен  живот. С всички наши 

действия ние се опитваме да направим 

живота си по-добър и по-приятен. 

Но как да намерим тънката граница 

между двете взаимно изключващи се 

понятия?  

Още от деца ни разказват как доброто 

успява да победи злото, но едва ли сме 

се замисляли, че "много добре не е на 

добре". В онези красиви приказки се 

разказва за вълшебния свят на доброто, 

в който всички живеят мирни и 

щастливи, докато не се появи лошият, 

който да обърка "подредения" свят, но 

сега на вече порасналите деца ни става 

смешно за измисления свят без мъки, 

болести, страдания и злини. Откриваме 

реалния живот - този свят, в който има 

Добро и Зло, Красота и Грозота, Щастие 

и Тъга, Светлина и Мрак, Ред и Хаос... 

Ние сме свикнали да "лепваме етикети" 

на добрите и лошите неща и така може 

би ни е най-удобно, без да се замислим 

дали сме прави..  

В общи линии ние определяме доброто 

с няколко общи опорни точки:  

- Добро е, когато с цената на своите 

собствени усилия постигнеш целите си 

за твое удоволствие и след това си 

доволен от постигнатото. 

- Добро е, когато хвърлиш зад себе си 

добрина, за да я намериш пред себе си. 

- Добро е, когато си набележиш някаква 

цел и успееш да я постигнеш, дори 

когато всички и всичко е против теб, но 

ти самият намираш смисъл в нея. 

- Доброто се свързва с удоволствието от 

живота, мярката и равновесието, 

красотата, знанието, свободата, силата, 

волята, ползата, щастието и смисъла.  

От друга страна - злото е всичко 

противоположно на горе изложените 

определения. Като зло се 

характеризират смъртта, болката и 

страданието, липсата, безмислието, 

своеволието, неразумността, тъгата, 

робството, грозотата, порочността, 

вредното и ограниченото... 

Зло е да се откажеш от нещо, за което 

си се борил, защото си нямал 

достатъчно кураж или сили да 

продължиш да се бориш. 

Зло е, когато направиш нещо 

целенасочено, за което знаеш, че някой 

друг ще страда. 

Ако нямаше добро, нямаше да видим 

злото - и обратното. Двете понятия 

взаимно се изключват и препокриват. Те 

са като "братя-близнаци". Еднакви - и 

същевременно толкова различни. А 

границата между тях понякога е толкова 

тънка, че е почти невъзможно да 

различим двете неща едно от друго. 

Общо взето, погледнато от всички 

гледни точки, могат да излязат още 

много проблеми и въпроси, свързани с 

Доброто и Злото, които да бъдат 

дискутирани: "Дали злото разрушава, 

защото самото то не може да съгради 

нещо? Дали "злото" е сянка на доброто 

или е точно обратното? Дали животът 

на един зъл човек е безсмислен или 

напротив - благодарение на неговите 

постъпки ние се поучаваме да търсим 

доброто във всички негови форми... И 

дали ако злото не съществуваше, 

нямаше да намираме смисъл да се 

борим в името на "добрата кауза"? 

И още много, много въпроси, на които 

едва ли бихме намерили отговори. 

Истината е, че всеки от нас е малко или 

много добър, зъл, щедър, морален, 

състрадателен, злопаметен, неморален... 

Доброто и злото са неизменна част от 

нашия свят и някои от нас вярват, че 

точно ние сме виновниците за тяхното 



съществуване... дали е така? Кой знае? 

 

 

Още когато бях малък баба ме учеше, че 

трябва да бъда добър човек. Да правя 

добрини, независимо какви са те, 

големи или малки, без да търся лична 

изгода. Защото който прави добро, 

винаги се възнаграждава с  добро.  

Знам, че всеки един човек е дарен с 

благородното качество доброта. 

Доброто живее в нашите сърца ние се 

раждаме с него,но не винаги имаме 

смелостта да го покажем, да го подарим 

на другите.  Ние трябва да ценим това 

качество и да не позволяваме на злото 

да надделее в нас. Трябва да правим 

добро, за да се чувстваме  щастливи. 

Добрият човек изглежда винаги 

щастлив, доволен от себе си,радостен и 

 слънчев, горд но не самонадеян. 

Добрината се изразява в искрена помощ. 

Тя е готова да направи чудо и в момент 

на отчаяние, да върне надеждата, да 

дари светлина във всеки дом, без която 

живота е тъмен и мрачен.   Ето защо 

добрият човек,е готов да помогне на 

всеки познат или непознат. Той винаги 

 ще намери време да те изслуша, ще 

поеме част от мъката ти, ще ти подаде 

ръка за помощ в най-трудния момент, 

даже ако той самият е в беда. Затова аз 

винаги съм готов да помогна на който и 

да е човек, защото знам че това е добра 

постъпка. А и самия аз мога някога да 

изпадна в беда, да се нуждая от помощ. 

Добротата е малка част от красотата на 

света. Да направиш добро на ближния, е 

умение, което не всеки владее, но тези, 

които са го усвоили, са най-богатите 

хора на света. Техният ден е винаги 

слънчев.  

 

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И 

НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ! 

Нека бъдем щастливи през Новата 

2014 година и 

осъществим своите мечти ! 

 

Желаем здраве , благополучие , 

успех в работата! 

Нека бъдем по-добри!  

Дните ни сега и занапред да са 

изпълнени с вяра и късмет! 
 

Вестник „От игла до кормило” се 

издава от ученици, участващи в клуб 

„Училищен журналист” по проект 

BG051PO001-4.2.05„Да направим 

училището  привлекателно за 

младите хора” Училище за 

Себеутвърждаване и Подготовка към  

Европейски Хоризонти 

(У С П Е Х ) 

Ръководител:Госпожа Галина Стоянова- 

преподавател по български език и 

литература и руски език 

 

                
 

 

 

Професионална гимназия по 
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