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ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В 
ПГХХТ- ГАРАНТ ЗА 

БЛАГОПОЛУЧИЕТО НА ВСЕКИ 
УЧЕНИК



Приобщаващото образование

От 2016 г. в България се прилага Закон за предучилищното и училищното
образование. Той въведе в образователната практика в нашата страна концепцията за
приобщаващо образование. Законът въвежда следната постановка: « Приобщаващото
образование е неизменна част от правото на образование» (чл. 7 от ЗПУО), с която се
осъществява пълна синхронизация на системата за предучилищно и училищно
образование, която трябва да се трансформира в приобщаваща.

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на
индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на
всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към
премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на
възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на
живота на общността.

С това определение на законодателно ниво на практика се поставя и началото на
цялостната промяна в системата на предучилищното и училищното образование.



Приобщаващото образование

„Заедно“ е ключовата дума в 
стандарта приобщаващо 
образование. За ПГХХТ това 
наречие носи смисъла на 
съвместно, общо училище, в 
което едновременно се 
обучават ученици с 
различни възможности и 
умения.
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МУЛТИКУЛТУРЕН ПРОФИЛ НА ОБЩНОСТТА НА ПГХХТ

• Картина на културното     
многообразие в училищната общност:

- национално;

- етническо;

- религиозно;

- специални потребности

• Усещане за принадлежност към   
училищната общност

• Изява в рамките на училищната 
общност през погледа на:

- учениците и съучениците;

- учителите и родителите;

- обществеността

ИНТЕРКУЛТУРНО  ОБРАЗОВАНИЕ



Иновациите като форма на приобщаващо образование 

Педагогически практики

Преди пет години за първи път ПГХХТ 

стана Иновативно училище. Подходихме 

като към нещо познато, забравено във 

времето, но Сугестопедията откри 

неразкритите резерви, 

определено работещо точно за нашите 

ученици, чиито индивидуални 

потребности познаваме в детайли.



Педагогически практики 

Интегриран урок по БЕЛ, 

Математика, Физика, Химия и 

ООС, География, История, 

Философия, Немски език, 

Английски език, Музика, 

Изобразително изкуство и ИТ

Интегриран урок по математика и 

информационни технологии

Бинарен урок – УП по 

органична химия и 

английски език



Проектно базиран урок 

по Английски и 

Немски език

Интегриран урок по 

История и цивилизации и 

Химия и ООС

Интегриран урок „Сърцето в нас“ по 

БЕЛ и БЗО

Педагогически практики 



14 март –Денят на 

числото 𝜋

Демонстрационен урок „Химията лесна и 

интересна“ в ОУ „Христо Ботев“

Педагогически практики 



Педагогически практики 

 Учениците правят 

експерименти, демонстрират, 

анализират и мотивират наши 

бъдещи ученици.

 Намаляваме стреса в 

училище, като правим 

предметите интересни и по-

лесни за разбиране 

“Travelling Lab”



Педагогически практики 

 Ние използваме изкуството, за 

да предотвратим тормоза, 

агресията и насилието

 Чрез изуството откриваме и 

развиваме силните страни на 

нашите ученици

“Театрално студио”

“The gift” „Find me“

“An untold tale”



Партньорство с родителите на 
учениците от 
маргинализирани групи 

Най-важно е да се избяга от популярната в България 
максима
„Ние – учителите и Вие – родителите”.
Тази фраза трябва да се замести със „Заедно”. Когато двете 
страни работят в екип, не си прехвърлят топката и не се 
обвиняват взаимно се постигат реални и възможно най-
добри резултати за учениците.

Ученик

Семейство

Училище

Взаимодействието в триадата 

Учител-Родител-Ученик



Информационен подход

Образователен подход

Общностен подход

Успешни подходи за включване на родителите 



• Заедно за всяко дете 
• ЦОИДУЕМ – приоритет 4 
• Доброволческа дейност с родители, тренинги с родители  
• Обществен съвет 

Добри практики за взаимодействие с родителите 



Партньорство с институции и НПО
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Европейски ден за борба с трафика 

на хора, съвместно с МКБТХ

Профилактика и 

превенция в ПГХХТ

Браншовата камара на ЦХП в ПГХХТ

«Как да си избера кариера и какво 

е кариерно ориентиране?»

Партньорство с институции и НПО



„Събуди се“ и повярвай в себе си –

лектория в ПГХХТ, съвместно с 

ЦМЕДТ „Амалипе“

„Лесно е да спасиш живот! Просто 

спазвай правилата“, съвместно с Пътна 

полиция - Пазарджик 

Партньорство с институции и НПО

Култура на движението и 

безопасност на пътя.



Проекти и национални програми 

ЦОИДУЕМ

ОПНОИР 
ПОДКРЕПА 
ЗА УСПЕХ

ЗАНИМАНИЯ 
ПО 

ИНТЕРЕСИ

ЗАЕДНО ЗА 

ВСЯКО ДЕТЕ

РАВЕН 

ДОСТЪП ДО 

УЧИЛИЩНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В УСЛОВИЯТА 

НА КРИЗИ

STEAM4SEN
НП ОТНОВО 

ЗАЕДНО

Обичам 
природата и 
аз участвам 

Програма за био 

разнообразие 

на фабриките –

съвместно с DS 

Smith 

Изучаване и 

съхраняване 

на традициите 

и историята на 

българската 

армия 

Подкрепа за 

дуалната 

система на 

обучение

ERASMUS+



Подкрепа за успех 

Проекти и национални програми 

Занимания по интереси



Изучаване и съхранение на традициите и 

историята на българската армия –

отбелязване на 03.03.2022г.

Музея, като образователна среда – урок 

по история и цивилизации в музея 

Иновации в действие –

посещение във Видин

Проекти и национални програми 



STEAM4SEN

Модел на приобщаващо 

STEAM образование за 

ученици от 

маргинализирани групи

Проекти и национални програми 



НП „Отново заедно“ 

гр. Китен

гр. Банско 

Проекти и национални програми 



ЦОИДУЕМ

Обичам природата и аз участвам 

Проекти и национални програми 



Проекти и национални програми 



„Acting for a better education in sustainability and the 
environment fields. CLIMACY.“ 

Сред основните цели на проекта е повишаване 
на информираността сред младите хора по 
въпросите, свързани с климата, климатичните 
промени и устойчивото развитие, както и 
изследване и обмен на добри практики и 
използването им като методи в обучението при 
формиране на екологична култура у 
подрастващите.



Ученическият парламент- пример за 
участието на учениците в самоуправлението

 Учениците гласуваха за облагородяване

на общите пространства 

 Екология и 

благотворителност

Банго Васил



 ПГХХТ отбеляза „Международния ден на защита на 
озоновия слой“

Реализирани дейности с активно ученическо участие

 Европейски ден на спорта 

“Be active together”



Реализирани дейности с активно ученическо участие
 В навечерието на най- светлия християнски 

празник Рождество Христово ученици и 
учители от ПГХХТ показаха своята 
съпричастност и признателност към съвременните 
супергерои - медиците. Те зарадваха с топъл обяд 
работещите на първа линия в борбата с COVID-
19 към МБАЛ „Здраве“, гр. Пазарджик.

 С кулинарни изкушения бяха зарадвани и 
живущите в Дома за стари хора в с. 
Главиница., както и други приятели, и 
партньори на ПГХХТ



Реализирани дейности с активно ученическо участие

„Ръка за ръка в делници и празници“



Реализирани дейности с активно ученическо участие

Екология и 

благотворителност

Ученици информират ученици:

 Световен ден за борба с 

тормоза в училище- „ Ден 

на розовата фланелка“



Реализирани дейности с активно ученическо участие

Екология и 

благотворителност

Ученици информират ученици:

 Международен ден за борба 

срещу ХИВ/СПИН 

 14 февруари- Ден на св. 

Валентин



Реализирани дейности с активно ученическо участие

Екология и 

благотворителност

 3 март – Честване на националния 

празник на България

 19 февруари- Почит към 

Апостола



Работилница за приятели 

Различни творчески 

работилнички, с 

които развиваме 

социално 

емоционалните 

умения, които са 

ключови за 

успешното 

функциониране на 

учениците от 

маргинализирани 

групи



Хлеботерапия-

иновативна терапия за 

деца и младежи от 

рискови групи. 

Проведените занятия по 

хлеботерапия са част от 

проект по ЦОИДУЕМ

Нарисувай ми душата



Великденска 

работилничка

Мартенска работилничка

Коледна работилничка



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


