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V
А

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ПРОГРАМА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ
НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ
В ПГАПЕХТ -гр.Ямбол

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:
1. Обща цел на програмата:
Създаване и предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи. На всеки ученик
да се предостави достъп до качествено образование, като се вземат под внимание неговите умения, способности, ресурси и зоните,
в които са налични затруднения. Активното взаимодействие с родители, институции, организации и специалисти да е насочено към
помощ и подкрепа за адаптацията на учениците в образователната система и социапната среда.

2.Специфични цели на програмата:
• Придобиване на умения от учениците за адаптивност към промяна на обучението от присъствена към електронна и
обратно в изискващи ситуации.
• .Да се повиши мотивацията на гимназистите към ангажираност в учебна среда и самооценката на учениците. Създаване
на условия за позитивен микроклимат в училище при реализиране на учебния процес и извънкласни дейности.
• Осигуряване на помощни средства и подобряване на емоционалния и доверителен микроклимат в класната стая.
• Ученикътда бъде пълноправен участник относно планирането на подкрепата, от която има нужда, съвместно с класни
ръководители, родители, преподаватели, ЕПЛР.
• Стимулиране на цялостното развитие на учениците за успешна социална интеграция и професионалната им реализация.
• Осъществяване на партньорство с родители, учители, институции, специалисти.
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• Пълноправно включване на учениците в различни извънкласни дейности, конкурси, конференции, национални
състезания, лагери за развиване на лидерски умения.
• Развиване на уменията и обогатяване на методите за работа от педагогическата колегия с ученици от уязвими групи,
както и с изявени дарби.
• Преподаване с различни методи, работа с електронни ресурси.

II. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
В програмата да бъдат включени ученици от уязвими групи в риск, с изявени дарби застрашени от отпадане и отпаднали
от образователната система.

III. ДЕЙНОСТИ
Дейност
Тържество по случай
началото на учебната година.

Работа по програма
„Научи се да даряваш“

Заседание на ЕПЛР,
идентифициране на „ученици
в риск“, оказване на обща
подкрепа

Очаквани
резултати
Подготовка за
учебната година,
запознаване на учениците
с правилника на
дейността на гимназията.

Срок
м. 09.2021 г.

Необходими
ресурси
Предварително
подготвен сценарий и
документация от
нормативната уредба.

Планиране за
провеждане на
доброволчески
инициативи

м.09.2021 г

План със
включени дейности

Превантивна
работа с ученици, при
които има риск от
отпадане от
образователната
сиситема.

м. 10.2021 г.

Протокол от
заседанието на ЕПЛР

Отговорник
Директор
Комисия за
честване и тържества
Класни
ръководители

Педагогически
съветник, ученици

Класни
ръководители, ЕПЛР.
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Изготвяне график за
работа от преподавателите,
пед.съветник за провеждане на
консултации с учениците на
индивидуално и групово ниво,
при които е необходимо.

Конкретни
резултати при учениците
в зависимост от
предоставяната подкрепа.

м .10.2021 г.

Провеждане на
инициатива за „Деня на
толерантността“.

Изграждане у
учениците умения за
приемане на хората и потолерантно мислене
Акцентиране
върху семейството и
значимата роля на бащата
върху изграждането и
развитието на децата.
Изграждане у
учениците гражданска
позиция, чрез запознаване
с основните човешки
права и задължения.
Мотивиране на
учениците към примери за
подражание, които ги
вдъхновяват.

м. 11.2021 г.

Отбелязване „Деня на
бащата“.

Провеждане на
„интерактивен урок за
международнея ден за правата
на човека“ от ученици
наставници, чрез подхода
„връстници обучават
връстници“. Провеждане на
конкурс за деня на
доброволеца на тема „Моят
любим герой“
Благотворителна
инициатива за „Коледа“

Ангажираност на
по-голяма група от
ученици за каузи и със
събранитте средства да се

Анкетни
проучвания,график

Интерактивни
игри.

ЕПЛР
Педагогически
съветник
Класни
ръководители
преподаватели
Родители
Педагогически
съветник
МКБППМН

м.11.2021 г.

Дискусия по
темата с родители и
представител на
институция

Педагогически
съветник
Родители
КСУДВ

М.12.2021г.

Интерактивен
урок

Училищно
ръководство
Мария Петкова
Ученици
наставници
Любослава
Араванова

м. 12.2021 г

Предварително
изработени изделия за
Благотворителният
базар.

М.Петкова
А.Тодорова
М.Салова
В.Илиева
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Подготовка и
провеждане на училищни
кръгове за национални
състезания по професии.
Участия в олимпиади

Отбелязване
„международният ден на
думата „Благодаря“ и
„Прегръдката“.
Отбелязване гибелта на
„Васил Левски”
Участие в деня на
„розовата фланелка” и
актовете на спонтанна доброта
Провеждане
на
състезания с образователен
характер в ПГЛПЕХТ
Провеждане на дебат
по актуален житейски въпрос

подкрепят ученици от
ПГЛПЕХТ, които се
нуждаят.
Учениците да
награждат своите знания
по изучаваните предмети
и професионални
направления и всички
групи ученици да имат
равнопоставен достъп за
участие.
Учениците да
могат за изразяват себе
си, благодарността,
жестта на прегръдката
Изграждане почит
и уважение към
Национални герои.
Превенция срещу
насилието и мотивиране
към извършване на добри
дела.
Приобщаване на
учениците към изяви и
развиване
на
силни
страни..
Изграждане
на
умения за изразяване на
позиция и .приобщаване
на общността

м .01.2022 г.

м.01. 2022 г.

м.02.2022 г.

м.02. 2021 г.

м.03.2021 г.

м.03.2022 г.

График за
провеждане на
олимпиадите и
разработване на
проектни предложения
за участие в
националните
състезания.
Чрез публикуване на
материали и ползване
на ресурси.

Табло
Радиопредаване
Нагледни
материали
Видеоклип
Предварителна
подготовка
на
състезанията
и
участници
Организиране
на дебата.

М.Михайлов
Рени Димитрова
УП
Директор
Преподавателите
по общообразователни
предмети и професии.

Мария Петкова
УП.

Димитър
Хаджииванов
Таня Чамова
Комисия по
честване на тържества

Колеги
провеждащи състезанията

Училищно
ръководство
М. Петкова
Д.Николов
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Провеждане на открит
урок на тем а,Д ак да се
грижим за здравето си“

Участия в национални
конференции
и
конкурси
от
учениците
Участие на ученици в
деня
на
ученическото
самоуправление и
„Деня на семейството“.
Отбелязване
на
„Международният ден за борба
със зависимости“

Тържество за края на учебната
година

Включване на
учениците в екскурзии с
образователни цел и участия
по проекти

по

м.04. 2022 г.

Предоставяне на
равни възможности за
участия
на
всички
ученици
в
различни
събития.
Равно участие ва
всички
ученици
от
уязвими групи с цел
превенция отпадане от
образователната система
Превенция
употреба на психоактивни
вещества в училищна
среда“

м.04.2022 г.

Подготовка за
участията
по
конференции
на
учениците

м.05.2022 г.

Подготовка от
страна на учениците

Училищно
ръководство
Комисия за работа
сУ П

м.06.2022 г.

Обсъждане
различни теми

Училищно
ръководство
ПИЦ
Мария Петкова

м.06.2022 г.

Предметни
награди, грамоти

Дискутиране
въпроси свързани с

Поощряване и мотивиране
чрез различни награди
учениците и подкрепяйки
ги за бъдещи успехи
Стимулиране
учениците да получават
равноправно, достъпно,
иновативно и качествено
образование за всички

Учебната
2021/2022 г.

Презентация
Игри
Информация

на

по
разпределение на
групите от съответните
ръководители.

Училищно
ръководство
М.Петкова
УП
Представител на
институция.
Училищно
ръководство
Преподаватели

Директор,
Комисия
честване и тържества

по

Директор,
Ръководители на
проекти и групи.

Целогодишен
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Осигуряване на
свободен достъп до
библиотеката в гимназията и
организиране на
събития посветени на
четенето.
Участия в дейности с
културно -масов и
превантивен характер.
Кариерно ориентиране за
учениците и запознаване
програми по които може да се
кандидатства за продължаване
на образованието.

Повишаване на
четивната култура и
стимулиране на интереса
към образованието

Повишаване на
здравната култура на
учениците, информиране
за рискове.
Разясняване и
запознаване с дейността и
на различни институции
към които могат да се
обърнат

Учебната
2021/2022 г.

наличния
библиотечен фонд
електронни
ресурси

Отговорник Библиотека
Преподаватели по
БЕЛ

брошури
нагледни материали,
филми, дискусии

Педагогически
колектив
Пед.съветник,
Институции
Родители
Ученици.
Кариерен център

Програмата е приета на педагогически съвет с № 10/30.06.2021 г.
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