
ПРОГРАМА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ



ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ -
ГР.БУРГАС

Утвърждавам :
Заповед № РД- 
инж.Фотинка 
Директор ПТГ
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ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Програмата е в съответствие със:

Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от 
етническите малцинства (2015 -  2020).

План за действие по изпълнение на националната стратегия за 
образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 
(2015 -2020 г.)

Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства (одобрена от Министъра на образованието и науката 
на 12.06.2015 г.);

Стандарт за приобщаващо образование

Стратегията за развитие на Професионална техническа гимназия- Бургас

Програмата е документ, от който ще се ръководят всички учители и ученици 
от ПТГ, както и техните родители и партньори в работата на образователното 
учреждение.



ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Обща цел на програмата: Предоставяне на равни възможности на 
учениците от уязвими групи и гарантиране на тяхното качествено 
образование и участие в училищния живот заедно с останалите ученици.

Специфични цели, в съответствие със Стратегията за образователна 
интеграция:

1.Пълноценна социализация на учениците от уязвими групи.

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за учениците 
от уязвими групи.

3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част 
от учебния процес и училищния живот и съхраняване и развиване на 
културната идентичност на учениците от етническите малцинства.

ДЕЙНОСТИ

По специфична цел 1:

1.1. Развитие на дейността на Ученическия съвет и включване на 
ученици от уязвими групи в него;

1.2. Въвеждане на практиката на „ученици -  наставници”;

1.3. Работа с родителите / ангажиране на родителите на учениците от 
уязвимите групи: няма съмнение, че ангажираността на родителите е ключов 
фактор за превенцията на отпадането от училище. Ангажирането и 
овластяването на родителите е „мисия възможна” .

1.3.1. Създаване на база-данни при необходимост за семействата на 
учениците , съдържаща информация за :

• образователния статус
• социалния статус
• икономическия статус
• мобилност(склонност към пътувания в чужбина и други региони 

на страната)
• други фактори



1.3.2. Създаване и развитие на Родителски клуб;

Родителският клуб е най-ефективната форма за ангажиране на 
родителите в над 80 % от родителските общности.

1.3.3. Индивидуална работа е родители, които възпрепятстват децата си 
от редовна посещаемост на училище;

1.З.4.. Провеждане на кампании сред родителите и местната 
общественост: кампании за повишаване на родителската отговорност и 
подкрепа за образованието, кампании за преодоляване на негативни 
обществени нагласи, основани на етнически произход и религия.

1.4. Подкрепа на ученици от уязвими групи за продължаване и за 
успешно завършване на средно образование.

1.4.1. Допълнителни интерактивни занимания за подобряване на 
езиковите умения по български език включително, прилагане и използване 
на театрални техники за подобряване на българския език, прилагане на 
различни литературни форми за повишаване на езиковите умения.

По специфична цел 2:

2.1. Подпомагане на образованието в етнически смесена среда: 
превенция на напускането на български ученици (в етнически смесените 
паралелки), организиране на съвместни дейности е други училища (за 
ученици е преобладаващ ромски състав) и т.н.

2.2. Назначаване на „помощник на учителя“, където има необходимост 
от допълнителни образователно-възпитателни дейности е ученици от 
уязвимите групи.

2.3. Разработване на целесъобразни за различните училища механизми 
за максимален обхват на децата, подлежащи на задължително образование.

2.4. Осигуряване на разнообразни форми на допълнителна подкрепа за 
децата от уязвимите групи за изравняване на стартовите им позиции при 
постъпване в образователната система.

2.5. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по 
български език.



2.6. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите 
специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, включително за 
преподаване на български език на деца, за които той не е майчин;

2.7. Допълнителна работа с ученици, застрашени от отпадане и/или 
преждевременно напускане на училище.

По специфична цел 3 :

Дейностите за съхраняване и развитие на културната идентичност и за 
въвеждане на интеркултурно образование са изключително важни, тъй като 
от една страна помагат на децата и родителите от малцинствата да почувстват 
училището като сигурно място, което е най-добрата превенция на отпадането, 
а от друга страна -  водят до формирането на толерантност у всички деца и 
родители.

3.1. Въвеждане на часове по „Фолклор на етносите -  ромски фолклор“: 
в часовете по занимания по интереси с участието на ученици от всички 
етноси в училището;

3.2. Въвеждане на интеркултурни знания в часовете от ЗП: ако се 
предвидят разходи за открити уроци и др.;

3.3. Въвеждане на интеркултурни елементи в заниманията по интереси 
и извънкласните дейности: трябва много ясно да се обясни, че тези дейности 
няма да дублират дейностите по „Твоят час”.

3.4. Организиране на цикъл от тържества по повод календарни и други 
празници като: Васильовден, Гергьовден, Великден, Рамазан Байрам и 
Курбан Байрам, Международния ден на ромите 8 април, Денят на 
толерантността 16 ноември и т.н.: добре е в тях да участват както ученици, 
така и родители;

3.5. Участие в Детския ромски фестивал „Отворено сърце” във В. 
Търново и др. За да се продължи традицията с досегашното участие на 
ученици от ПТГ-гр. Бургас -  Мирела Иванова.


