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ППМГ ТВ
Нашият девиз:
&bdquo;Действията ни са свободни, подбудите - чисти, умът - любознателен!&ldquo;
Всяко ново начало е трудно, но и вълнуващо. Просто се иска кураж, вяра, енергия и
вдъхновение, които окрилят няколко младежи и двойки от ППМГ&bdquo;Добри
Чинтулов&ldquo; през октомври 2019 г. да поемат по пътя на една своя мечта &ndash;
телевизията.
Първите плахи стъпки, импровизираното студио, саморъчно направените прожектори,
декори, озвучаване и дългите часове (дубъл след дубъл) на снимачната площадка засилват
още повече ентусиазма и желанието да реализират своя проект. И това се случва на
12.12.2019 г. (може би не е случайна символиката на числата) в зала &bdquo;Сливен&ldquo; с
едно незабравимо коледно шоу, чието начало открива първата продукция на ППМГ ТВ.
Забавни новини, интервюта, реклами, съвети за мода и стил, пряко включване, прогноза за
времето са само част от рубриките в старта на телевизията.
Въпреки обстоятелствата тази млада и прохождаща, все още, училищна телевизия продължи
своята работа и днес, като си поставя още по &ndash; големи цели. Да е съвременна,
атрактивна и забавна форма за изява на участниците, които трупат опит в правенето на
телевизия. Да направи живота в гимназията по-публичен, по-привлекателен и да го поддържа
постоянно в крак с времето и събитията.
Екипът на ППМГ ТВ си поставя като основна задача да популяризира проекти, събития и
инициативи, отличени учители и ученици, да се вглежда в злободневните теми и такива,
които вълнуват подрастващите и не на последно място да забавлява, като насочи усилията си
към възпитание в дух на толерантност и морални ценности.
Екипът на ППМГ ТВ ще помага на възпитаниците на гимназията да споделят темите и
проблемите от ежедневието
им, от прочетеното в книгите, списанията, сайтовете. Ще им
осигури трибуна да изявят творческите си възможности и таланти в различни области, като
насочи усилията си към възпитание в дух на толерантност и морални ценности.
На уебсайта на телевизията https://ppmgtv.com ще можете да намерите информация за важни
моменти от дейността на телевизията и да участвате в нейния живот, да направите виртуална
разходка из нашите модерни студия, да се запознаете с екипа, с отделните рубрики и да ни
пишете.
Ще се радваме да ни подкрепите и да бъдете част от нас.
Екип на ППМГ ТВ

