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Училището …

 ПГТ „Васил Друмев“ е основана през 1968 година. В училището се обучават 122
ученици от община Стражица по специалностите „Подемно-транспортна
техника, монтирана на пътни транспортни средства“, „Спедиция и складова
логистика“ и „Производство на месо, месни продукти и риба“. Съставът на
учениците е от различни етнически групи – българи, роми и турци. На един от
конкурсите не случайно беше признато за толерантно училище в общината.

 Училището има добра материално-техническа база и собствен автобус за превоз
на пътуващите ученици

 ПГТ“ В. Друмев“ работи по Проект BG 05М20П001-2.011-0001

“Подкрепа за успех“ и има назначен образователен медиатор на 4 часа.

   



Училищния екип работи по Програма за 

предоставяне на равни възможности за приобщаване 

на деца и ученици от уязвими групи 

Основна цел на програмата е приобщаване на
учениците от уязвимите групи, като се осигурят
условия, предоставящи възможности на всички деца
да се обучават заедно в общата класна стая и да
участват заедно в извънкласните занимания,
независимо от техните способности, увреждания,
заболявания, убеждения, етническа принадлежност,
майчин език.

   



Цели на Програмата за предоставяне на 

ранни възможности за приобщаване на 

деца и ученици от уязвими групи

1. Да се създаде траен, цялостен подход за повишаване

на мотивацията за образование на учениците от

училището в условията на съществуващата

мултикултурна среда.

2. Превръщането на училището от задължително в

атрактивно и интересно място за преодоляване на

отпадането на ученици от задължителното обучение в

училище.



3. Чрез прилагане на новите форми за извънкласна и 

извънучилищна дейност да се създаде толерантна и 

стимулираща учебна среда за учениците от всички

етноси.

4. Да се улесни образователната интеграция и да се 

осигури равен достъп до качествени образователни

услуги.



Реализацията на целите се осъществява чрез:

 Предоставяне на Обща подкрепа; 

 Интеркултурното образование;

 Формиране на умения за общуване с 

представители на различни културни групи;

 Работа със семействата на учениците, защото 

те са част от образователния процес;



Обща подкрепа

 Общата подкрепа е насочена към развитие на 

потенциала на всеки ученик и включва различна 

екипна работа и осигуряване или насочване към

занимания по интереси. 

 По време на обучението в ОРЕС  особено

внимание обръщахме на учениците, които не 

разполагаха с електронни устройства и достъп до 

интернет.

 На всички бяха осигурени таблети и карти за 

мобилен интернет.

 Преподавателите подготвяха материали на 

хартиен носител и се предоставяха на учениците

от селата, в които няма интернет достъп.



Интеркултурно образование и умение за общуване с 
представители на различни културни групи

 Използват се форми, чрез 
които се развива
толерантност към различията
в културните традиции на 
отделните етноси.

 Учениците от ПГТ взеха
участие в Празника на 
етносите по проект 
«Интеграция на уязвими
групи» в община Стражица. 
С желание разучиха танците
на етносите и ги представиха
пред публиката.





Подготовка и участие в традиционния обичай
коледуване



Участие в конкурса „Мартеницата –
традиционна и модерна“



Участие във Фестивала на Житената

питка
 Учениците от ПГТ „Васил Друмев“ 

пресъздадоха пролетния фолклорен
празник, който се празнува от българи, 
роми и турци под различни имена, но
на една и съща дата – 6 май. 
Християните празнуват Гергьовден, 
мюсюлманите – Хъдърлез, а ромите –
Едерлезе. Всички се включиха като
предварително проучиха обичаите и 
традиционните ястия. Разучиха
националните танци. Активно се
включиха и родителите. Получи се
емоционален празник.



Участие във Фестивала на Житената питка







Работа със семействата на учениците

 При работа с родителите се

ръководим от максимата:

 „Ако родителят не отива в 

училище, училището отива при

него“. 

 Тук е ролята на образователния

медиатор, който осъществява

връзката. Ако възникне проблем, 

своевременно се решава с 

родителя.

 Резултатът от този подход е 

намаляване на безпричинните

отсъствия.



Работа с родители



Работа по превенция на
преждевременно
напускане на
училището

Индивидуални 

контакти с 

родителите на 

застрашените 

ученици



Представяне на филма на Българската асоциация по
семейно планиране и сексуално здраве „Еми и Ани“ пред

ученици и родители



Лектории на тема за избягване на 

ранна бременност и сексуалното

възпитание



Програма за насърчаване на 

грамотността
 Във връзка с тази програма ПГТ „В. Друмев” град

Стражица, като образователна институция, си възлага
сериозната задача да съдейства за повишаване и
развитие на грамотността сред подрастващите чрез
осигуряване на качествено образование и активна
подкрепа между семейство, училище, читалища,
библиотеки, НПО, институции с цел формиране на
трайни читателски умения и навици у учениците,
повишаване на мотивацията им за учене и желанието им
за четене и придобиване на нови знания.



Програма за насърчаване на грамотността в училището са
сформирани две групи по БЕЛ в рамките на проекта „Подкрепа

за успех“. В тях работят ученици от X и XII клас.







Програма за насърчаване на 

грамотността

 В ПГТ „В. Друмев“ 

е изграден 

библиотечен кът 

по проект 

„Библиотеките 

като образователна 

среда“



С цел насърчаване на четенето, учениците 

взеха участие в кампанията 

„Походът на книгите‘‘

Среща-разговор с писателката

Неда Антонова

Представяне на романите „Баладата“ 

и „Царица Елеонора българска“ 





Кампания „Походът
на книгите“

Поетът Иван Колев от град Стражица и госпожа Савка Савова
четат произведения на Ангел Каралийчев



Литературно четене на тема „Измеренията
на любовта в българската поезия“



Участие в карнавала на приказките




