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Проект „Подкрепа към успех“ е наш спътник през
2020 – 2021 учебна година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по хранителни технологии и техника 
– гр. Пловдив 

 
 
 
 
 
 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по 
Оперативна програма “ Наука и образование за 

интелигентен растеж” 

 

МИНИСТЕРСТВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 



В него трайно работят три секции:

,,Всеки човек е важен със своето индивидуално мисленя“Ученическият клуб “Клио” съществува от 2007 г.

История Радио
Вестник



Девизът на Клио: ,,През времето да носим огъня свещен“ е изпълняван от
13 випуска на клуба.

,,Всеки човек е важен със своето индивидуално мислене и идя“Клубът има за покровител музата на историята Клио



Приемствеността е част от стилана „Клио“.  Екипът 2020 – 2021 г. работи в три направления: гражданско образование, история ирадио.Традицията продължаваше....

15 ученици от 10 и 12 класпродължиха делото на предишнитепоколения на клуб „Клио“.



Стартът на 
новият проект бе 
на 22 октомври

2020 г.



,,Всеки човек е важен със своето индивидуално мислене и иде“Клуб „Клио“ защити честа на град Пловдив в международния конкурс
„Заедно през ХХІ век“ 2020 г.

Първите успехи дойдоха с наградите от два конкурса
Християн Илчев получи Імясто за историческиреферат „Моята историяна войната с човешколице“. Грамотата му заедостойно място в нашиякът на славата.



Владимир Благоев от 12 г клас получи ІІ място за презентацията.

,,Всеки човек е важен със своето индивидуално мислене и ея“В Националния конкурс
„Куба – далечна и близка“ 2020 г.



Получиха нови национални награди – ХІІІ -тият НК по журналистика
„Ст. Михайловски“ – Русе, 2020

,,Всеки човек е важен със своето индивидуално мислене и иея“Журналистите ни работят с висок професионализъм
Николай Лазаровот 10 в - ІІ мястоВладимир Благоевот 12 г - Поощрение



Ученици от 10 и 12 клас продължиха традициите на радио „Клио“.  Екипите се сформираха отново, направи се нов график. 

През Октомври 2020 г.  стартираха новите екипи нарадио „Клио“+ 



Ежедневните срещи за радиоемисиите на радио „Клио“ често започвахасъс спорове и смях. Но професионализмът винаги е водещ
,,Всеки човек е важен със своето индивидуално мислене и иея“От хаоса на идеи и емоции се раждаха новите радиоемисии

Конкуренцията между сценаристите Даниел Брайков и Гергана Милановапродължи, но вече имаше и много други идеи.



Реализирахме два нови 
проекта, създадени от 
Владимир Благоев и 

Валентина Атанасова от 
12 г. клас



,,Всеки човек е важен със своето индивидуално мислене и дея“Проект „Евровизия“ бе оценен с ІІІ място в Добрич 2020 Радио ,,Клио“ и ,,Евровизия 2020“



,,Всеки човек е важен със своето индивидуално мислене и дея“Радио ,,Клио‘‘ направи идеите реалност... 



,,Всеки човек е важен със своето индивидуално мислене и деяЕкип № 1 бе водещ в проект „Радио Клио и Евровизия 2020“



,,Всеки човек е важен със своето индивидуално мислене иидея“
Всички екипи трябваше да записват своитеемисии и да ги излъчват по имейлите

Валентина Атанасова от 12 г, Николай Лазаров от 10 в , Игор Шопов от 10 г иГергана Миланова от 10 в станаха новите „господари на тона“ и вече правеха своирадиозаписи, които „звучаха“ през голямото междучасие.



Плакатите на 
Владимир Благоев 

„заляха“ училището. 
Рекламата мина на 

ново ниво!!!



Проведохме 
Първия училищен 

конкурс 
по радиожурналистика



Професионално жури отсъди инагради победителите:Връчи две първи места:І място за Тодорка Миладинова, Християн Илчев,  Николай Лазаров

І място за Игор Шопов, Джесика Янкова и ДаниелБрайков



ІІІ място за Валентина Атанасова, Владимир Брайков и ТодоркаМиладинова

ІІ място на Гергана Миланова, Християн Илчев и Елена Игнатова



На 2 март 2021 г отбелязахмепоредния рожден ден на Клуб
„Клио“ – 13 години история.

Празникът представи предпублика направеното до сега.



Традицията продължаваше и ниебяхме нейните успешни носители!

Всички духнахме свещичките иси пожелахме нови добри дни – занас, за клуба, за училището и заБългария! 



Ресурси и дейности Резултати

Участници 15 ученици от 10 и12 кл. 

Време
Реализирани вътрешни проекти

5 месеца
3 проекта – „Евровизия 2020“, „Ден на 

рока“ и І конкурс по радиожурналистика
Участие в национални конкурси  

(до 11 март 2020)
2 – по история

1 – по журналистика
1 – по гражданско образование

Получени награди и признания 
(до сега)

1 бр - І-во място
2 бр - ІІ-ро място
1 бр - поощрение

Реализирани сценарии на 
радиопредавания, записани и 

излъчени.

над 60 броя



Проект „Клио“ 
продължава 
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